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Voorwoord
‘Onderzoek of er een dupliceerbare methode kan worden ontwikkeld om de omvang van fraude met
zorggelden in kaart te brengen’ luidde de opdracht die in het voorjaar 2020 werd gegeven aan de Inspectie
SZW. Een zowel uitdagende als lastige opdracht. Immers er was, voor zover ons bekend, nog nooit eerder
zo’n poging gedaan. Waarom we deze uitdaging zijn aangegaan heeft vooral te maken met de breed
gevoelde behoefte om inzicht te krijgen in de werkelijke omvang van deze problematiek. De afgelopen
jaren zijn er vele publicaties geweest over fraudezaken, is er veel aandacht in de Kamer geweest en zijn er
veel initiatieven genomen om de (veronderstelde) fraude met zorggelden te bestrijden.
Onderzoekers zijn aan de slag gegaan om meer helderheid te scheppen in zowel de aard als de omvang van
fraude met zorggelden en wellicht een methode te presenteren die navolging gaat krijgen. ‘Meten is weten’,
vanuit dat oeroude adagium is een onderzoeksmethode opgezet die in eerste aanleg kwantitatief van aard
was. Daarbij is beschikbare kwalitatieve data meegenomen in dit onderzoek om uitspraken te kunnen
doen, maar ook om de bevindingen verder te onderbouwen. Er is een pilot-onderzoek uitgevoerd binnen
beschermd wonen voor de Wmo 2015 en begeleid wonen voor de Wlz.
Dit rapport bevat een beschrijving van de aard van fraude met zorggelden die weliswaar inzicht geeft in de
aard van de fraude specifiek voor deze sector, maar qua systematiek, bekostiging en uitvoering grote overlap
vertoont met andere zorgsectoren. Ook is er een eerste poging gedaan een methode te ontwikkelen om de
theoretische indicatieve omvang van de fraude te becijferen.
Heeft dit nu geleid tot een eenduidig te dupliceren model voor het meten van fraude met zorggelden in alle
sectoren van ons zorgstelsel? Het antwoord is nee. Er is met behulp van vragenlijsten bij zorgaanbieders,
gemeenten, zorgkantoren en experts van overige toezichthoudende instanties getracht zoveel mogelijk
feitelijke informatie te verzamelen, te analyseren, conclusies te trekken en te koppelen met andere
informatiebronnen. Om uiteenlopende redenen heeft dit niet geleid tot een te dupliceren model voor
inschatting van de fraude met zorggelden.
Dit onderzoek heeft als meeropbrengst dat er bruikbare inzichten zijn verzameld die, zowel de
beleidsmakers als de betrokken in de keten van uitvoering en handhaving, de knoppen laten zien waaraan
gedraaid kan worden om de rechtmatigheid van het zorgstelsel te verbeteren. Weliswaar niet allemaal
nieuw, maar toch vooral vanuit het perspectief dat ook de maatregelen die op schijnbaar brede consensus
kunnen rekenen vooralsnog maar in beperkte mate tot implementatie, laat staan resultaten hebben geleid.
Met dit onderzoeksresultaat wordt een belangrijke stap gezet in het aanscherpen van ons zicht op fraude
met zorggelden, waarmee wordt bijgedragen aan een rechtmatig en betaalbaar zorgstelsel, een eerlijke en
rechtvaardige behandeling van zorgvragers en een op maat gesneden handhaving.

Mr. M.J. Kuipers,
Inspecteur-Generaal
Inspectie SZW
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Managementsamenvatting
De Inspectie SZW is in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport dit pilotonderzoek
gestart met als doel om tot een beschrijving te komen van de aard en omvang van de fraude met zorggelden
binnen begeleid en beschermd wonen. Om tot een betrouwbare schatting te komen van de omvang van
fraude met zorggelden, uitgedrukt in een financiële bandbreedte, hebben we onderzocht of we hiervoor een
te dupliceren onderzoeksmodel konden ontwikkelen. Hierbij lag de focus op de fraude die gepleegd wordt
door zorgaanbieders bij beschermd wonen binnen de Wmo 2015, en bij begeleid wonen binnen de Wlz. Onder
fraude met zorggelden verstaan we: het opzettelijk misleidend handelen binnen het zorgdomein, waarbij
doelbewust in strijd met de regels wordt gehandeld met het oog op eigen of andermans (financieel) gewin1 2.
Dit pilotonderzoek richt zich zowel op zorg in natura als op pgb-gefinancierde zorg.
De aard van de fraude binnen begeleid en beschermd wonen hebben we, zoveel als mogelijk, op basis van
literatuuronderzoek en gesprekken met gemeenten, zorgkantoren en fraude-experts van universiteiten en
(overige) toezichthoudende instanties in kaart gebracht. We hebben daarbij het aantal fraudevormen binnen
beschermd en begeleid wonen tot hun essentie teruggebracht tot de volgende zeven fraudevormen:
• Duurdere zorg declareren dan geleverd
• Zorg declareren die de cliënt niet nodig heeft
• Meer uren declareren dan geleverd
• Zorg declareren voor cliënten aan wie geen zorg is geleverd
• Duurdere zorg laten indiceren dan de cliënt nodig heeft
• Minder zorg of minder goede zorg leveren dan waar de cliënt recht op heeft
• Een ondeugdelijke of foutieve administratie voeren
Het literatuuronderzoek en de gesprekken met gemeenten, zorgkantoren en experts hebben ons ook
inzicht gegeven in de factoren die mogelijk van invloed zijn op de omvang van fraude met zorggelden. We
kwamen uiteindelijk tot de conclusie dat bijna alle gevonden factoren kunnen worden ondergebracht in de
volgende vijf dominante factoren:
1. Toegang
2. Toezicht
3. Wet- en regelgeving
4. Fraudemogelijkheden
5. Normen
Bij het bestuderen van drie concrete afgeronde strafrechtelijke onderzoeken van de Inspectie SZW vonden we
deze factoren grotendeels terug. De omvang van fraude binnen beschermd en begeleid wonen hebben we in
kaart proberen te brengen door per factor een gemiddelde score te berekenen.
Voor het doen van een betrouwbare inschatting dienden we de gemiddelde scores op de vijf factoren te
koppelen aan het percentage fraude met zorggelden. We hebben onderzocht welke mogelijkheden hiervoor
zijn, maar hebben geen geschikte data kunnen vinden. De enige mogelijkheid die we vervolgens zagen was
het bevragen van de experts, gemeenten en zorgkantoren naar hun inschatting van het fraudepercentage.
Het bleek in de praktijk moeilijk te zijn om van voldoende respondenten een betrouwbare inschatting te
krijgen. Voor veel respondenten geldt dat het zorgstelsel systematisch te ingewikkeld is om een
beredeneerde schatting te maken. Zonder validatie met externe gegevens was het niet mogelijk om aan te
tonen in hoeverre ingeschatte fraudepercentages gebaseerd waren op een ‘onderbuikgevoel’ of dat er sprake
was van een beredeneerde schatting. We hebben moeten constateren dat voor dit onderzoek de bestaande
verzameling en registratie van data niet bruikbaar was voor de validatie van de ingeschatte
fraudepercentages. Om de mogelijkheden voor validatie met externe gegevens te vergroten, is meer prioriteit
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(VWS, 2018)
Het maken van fouten, waarbij regels onbewust en onbedoeld worden overtreden als gevolg van onduidelijkheid,
vergissingen of onoplettendheid valt buiten deze definitie van fraude met zorggelden.
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nodig voor het uniform vergaren en registreren van informatie binnen beschermd en begeleid wonen.
Zoals gezegd, konden we de ingeschatte percentages dus niet gebruiken om een betrouwbare voorspelling te
doen voor de omvang van fraude binnen begeleid en beschermd wonen. We konden deze ingeschatte
percentages wel gebruiken om meer inzicht te krijgen in de verbanden tussen de factoren. Correlatieanalyse
bevestigt onze verwachting dat alle vijf factoren significant negatief correleren met het ingeschatte
fraudepercentage. Met andere woorden: er is een verband tussen de scores op de factoren en het ingeschatte
fraudepercentage. De factor Fraudemogelijkheden is mogelijk een zogenaamde mediërende variabele, die
tussen de oorzaak-gevolgrelatie van de factoren en het ingeschatte fraudepercentage staat. Dus hoe minder
barrières voor toegang, hoe slechter het toezicht, hoe meer ruimte wet- en regelgeving biedt voor fraude en
hoe minder strikt de interne en sociale normen ten aanzien van fraude, des te meer fraudemogelijkheden en
des te hoger de kans op fraude. We hebben geprobeerd om deze relaties met regressieanalyse te bevestigen,
maar omdat er onvoldoende aan de voorwaarden voor een regressieanalyse is voldaan (met name te weinig
respondenten en het niet normaal verdeeld zijn van variabelen) was dit niet mogelijk.
Wat betreft de toegang tot de zorg wordt door veel respondenten onze aanname bevestigd dat
zorgaanbieders (te) makkelijk toegang hebben tot beschermd en begeleid wonen en dat er in onvoldoende
mate toegangsbarrières aanwezig zijn. Het opwerpen van meer of betere toegangsbarrières vormt een
belangrijke draaiknop voor het verminderen van fraude met zorggelden. Denk hierbij aan betere screening,
maar bijvoorbeeld ook aan meer fysieke controles op de locatie van de zorgaanbieder. Voorwaarden zijn wel
dat alle zorgaanbieders in beeld zijn en toezichthouders voldoende handvatten tot hun beschikking hebben
om zorgaanbieders te screenen en eventueel te weren. Dat is nu nog niet altijd het geval.
Het is voor gemeenten en zorgkantoren vaak lastig om fraude met zorggelden binnen beschermd en
begeleid wonen vast te stellen. In hun perceptie lijkt fraude voor veel fraudeurs dan ook te lonen. Door veel
respondenten wordt bevestigd dat er in het toezicht verbeterpunten zijn. Het verbeteren van het toezicht
vormt een belangrijke draaiknop voor het verminderen van fraude met zorggelden. Dit kan onder meer
door het stellen van duidelijke kwaliteitseisen. Het uitgangspunt en de essentie van pgb-gefinancierde zorg
is anders dan bij zorg in natura. Bij pgb-gefinancierde zorg ligt, in tegenstelling tot zorg in natura, de regie
over de zorginkoop bij de zorgvrager. Maar het is belangrijk om deze kwaliteitseisen zowel aan aanbieders
van zorg in natura als aan aanbieders van pgb-gefinancierde zorg te stellen. En om deze eisen vervolgens
ook te toetsen (bij voorkeur door het daadwerkelijk bezoeken van de locatie van de zorgaanbieder).
Daarnaast is het belangrijk om standaard (dus niet alleen bij signalen) en op locatie te controleren of
cliënten passende zorg ontvangen en of gedeclareerde zorg daadwerkelijk wordt geleverd. Ook een meer
risicogerichte aanpak lijkt noodzakelijk om de juiste keuzes te maken, te prioriteren en proportioneel
toezicht te kunnen houden. Daarvoor is een adequate en permanente registratie en dataverzameling
onontbeerlijk. Zoals eerder aangegeven ontbreekt het daaraan.
De wet- en regelgeving biedt in de perceptie van gemeenten, zorgkantoren en zorgaanbieders, vergeleken
met andere fraudevormen, vooral ruimte om minder zorg of minder goede zorg te leveren dan waar de
cliënt recht op heeft. Ook wordt er door gemeenten, zorgkantoren en leden van de Taskforce Integriteit
Zorg (TIZ-experts) op gewezen dat er niet veel juridische mogelijkheden zijn om informatie uit te wisselen
om fraude te voorkomen en/of aan te pakken, al wordt hier wel op meerdere fronten aan gewerkt. Er is een
spanningsveld tussen administratieve lasten, controles en privacy. Er valt veel winst te behalen met het
aanscherpen van wet- en regelgeving. Aankomende wetgeving (zoals de bijvoorbeeld de Wtza) kan hier
mogelijk tot verbetering leiden, maar dit is een lang proces en zal ook in de uitvoerings- en
handhavingspraktijk tot daadwerkelijke aanpassingen moeten leiden.
Wat betreft fraudemogelijkheden wordt door veel respondenten bevestigd dat hoe minder
fraudemogelijkheden er zijn, hoe lager de kans is op fraude met zorggelden. En dat het verscherpen van de
toegang en de wet- en regelgeving en het verbeteren van het toezicht tot minder fraudemogelijkheden leidt.
Er valt ook veel winst te behalen door het verhogen van het normbesef onder zorgaanbieders. In de
perceptie van gemeenten, zorgkantoren en TIZ-experts wil het gros van de zorgaanbieders op de juiste
manier zorg leveren. Maar een deel van de zorgaanbieders neemt het soms wat minder nauw met de regels,
zonder dat ze dit zelf direct als fraude zien. Er is hier bij toezichthouders soms zelfs enig begrip voor
vanwege de kosten en de toegenomen regel- en administratiedruk. Er is geen begrip voor ‘zorgcowboys’ die
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misbruik maken van kwetsbare personen, zoals jongeren met sociale problemen. Voor het verhogen van
het normbesef van zorgaanbieders is volgens toezichthouders wel een cultuurverandering nodig.
We kunnen concluderen dat dit pilotonderzoek bruikbare inzichten heeft opgeleverd als het gaat om de
aard van de fraude met zorggelden binnen beschermd en begeleid wonen en om de mogelijkheden om de
rechtmatigheid te bevorderen. Deze inzichten zijn weliswaar niet allemaal nieuw, maar maken wel duidelijk
dat de maatregelen, die op schijnbaar brede consensus kunnen rekenen bij de ketenpartners, vooralsnog in
zeer beperkte mate tot implementatie, laat staan tot resultaten hebben geleid.
Veel van deze inzichten vormen een bevestiging van datgene waarover recentelijk onder meer de VNG en het
IKZ hebben gepubliceerd. Maar dit pilotonderzoek heeft niet geleid tot een eenduidig en te dupliceren model
voor het meten van fraude met zorggelden in alle sectoren van ons zorgstelsel en daarmee is het ook niet
mogelijk gebleken een volledig betrouwbare uitkomst voor wat betreft een fraudepercentage of bedrag te
noemen. Uit ons onderzoek is gebleken dat het uniform en eenduidig registeren van informatie het maken
van betrouwbare inschattingen over de omvang van fraude met zorggelden een stuk dichterbij zou brengen.
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Hoofdstuk 1. Inleiding
Het Nederlandse zorgstelsel garandeert goede en toegankelijke zorg voor iedereen. Het afgelopen jaar heeft
het coronavirus het belang hiervan benadrukt. Fraude met zorggelden ondermijnt het zorgstelsel en
daarmee de samenleving. Het zorgt ervoor dat geld dat bestemd is voor zorg, niet toekomt aan personen die
hier behoefte aan hebben. Cliënten, vaak kwetsbare personen, moeten er op kunnen vertrouwen dat ze
passende en kwalitatief goede zorg ontvangen. Binnen het zorgstelsel kunnen we het ons niet permitteren
om zorggeld weg te laten lekken.
Door de jaren heen is een regelmatig terugkerende vraag of er betrouwbare cijfers beschikbaar zijn over de
totale omvang van fraude met zorggelden. Verschillende berichten en uitspraken in de media benadrukken
deze vraag.

“De zorg is voor fraudeurs een heerlijke vijver om in te vissen.” “De moed begint ons behoorlijk in de schoenen te
zinken. Als we niet voortdurend opletten, gutsen de miljoenen hier gewoon het pand uit.” [Zorgverzekeraar DSW
in een artikel van het Elsevier Werkblad van 23 januari 2020.]

‘Controle zorgfraude faalt, OM en verzekeraars luiden noodklok’: “De kraan staat open. Dat is het probleem dat
we zien. En wij pakken de zaken op die we kunnen, en daar speelt het strafrecht ook zeker een rol, maar wij
kunnen het niet oplossen zolang die kraan open blijft staan”. [Officier van justitie Laurien van Haeringen, belast
met aanpak van fraude met zorggelden, in uitzending van Nieuwsuur op 2 januari 2020.]

“De overheid zegt dat je niet mag frauderen, maar tegelijkertijd laat de overheid de deur open. Je kunt zo het geld
pakken.” [Voormalig zorgondernemer Durak Altinok]3

Strafrechtelijke onderzoeken wijzen daarnaast uit dat grote geldbedragen wegvloeien uit het
gemeenschapsgeld voor de zorg. Dit blijkt onder meer uit onze bestudering van een drietal casussen
(strafrechtelijke onderzoeken) van de Inspectie SZW weergegeven. Ook dit toont aan dat fraude met
zorggelden een groot probleem is waartegen een stevigere aanpak gewenst is.
Een beter beeld van de aard en omvang van fraude met zorggelden en in het bijzonder inzicht in het ‘dark
number’ van fraude met zorggelden, helpt om de urgentie van de aanpak van fraude met zorggelden in
kaart te brengen en waar nodig gerichte maatregelen te nemen. Ook kan er zo meer draagvlak gecreëerd
worden voor het beleid en de regels rond de aanpak van zorgfraude. Verschillende onderzoeken hebben tot
op heden niet het verwachte resultaat opgeleverd, onder andere vanwege het te grote, niet-overzichtelijke
onderzoeksgebied. Daardoor is het tot op heden niet mogelijk geweest om op een verantwoorde wijze een
inschatting te geven van de omvang van fraude met zorggelden.
De directie Patiënt en Zorgordening (hierna directie PZo) van het Ministerie van VWS heeft in 2019 een
verkenning gedaan naar de (on)mogelijkheden van een nieuw onderzoek naar de aard en omvang van
fraude met zorggelden. In deze verkenning is gesproken met wetenschappers, overheidsorganisaties,
denktanks en (commerciële) onderzoeksbureaus.
Het onderzoeken en het bepalen van de omvang van fraude betekent inschatten, aannemen en
veronderstellen aan de hand van beperkt beschikbare informatie. Fraude vindt per definitie heimelijk
plaats. We weten niet wat we niet weten. De complexiteit van de zorgsector, in vergelijking met andere
sectoren en vormen van fraude, zorgt er bovendien voor dat het erg lastig is om een realistische inschatting
3
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te maken van de totale omvang van fraude met zorggelden. Dit komt onder meer door de vele
verschijningsvormen van fraude in de zorg, meerdere (stelsel)wetten met hun eigen bekostiging en
meerdere partijen die kunnen frauderen (patiënten, zorgaanbieders, bemiddelaars, leveranciers etc.).
Bovendien is de informatie over fraude sterk versplinterd en wordt deze lang niet altijd geregistreerd.
Tegen die achtergrond heeft Inspectie SZW, op verzoek van de directie PZo, een voorstel gedaan en
geïnspireerd door verschillende (schattings)methodieken een poging gedaan om een betrouwbare
schatting te maken. Deze (schattings)methodieken gaan uit van de beschrijving van mogelijke
omstandigheden die van invloed zijn op de omvang van fraude met zorggelden, zoals de toegang van
zorgaanbieders tot de zorg alsook mogelijke mazen in de wet- en regelgeving die ruimte bieden om te
frauderen.

De opdracht
In overleg met de opdrachtgever heeft het onderzoeksteam er voor gekozen een pilotonderzoek uit te
voeren. Met dit pilotonderzoek moet worden onderzocht of het mogelijk is om een betrouwbare schatting
te geven van de omvang van fraude met zorggelden. Dit door middel van een modelmatige aanpak, waarbij
ingezoomd wordt op een deelpopulatie van het zorgstelsel, namelijk begeleid en beschermd wonen. Indien
het mogelijk is om een schatting te geven van de omvang van fraude binnen beschermd en begeleid wonen
op basis van het ontwikkelde onderzoeksmodel, is gevraagd om tevens te bezien in hoeverre het
onderzoeksmodel herbruikbaar is voor andere deelsectoren binnen de zorg.
Indien hieraan voldaan kan worden in het pilotonderzoek is afgesproken om de volgende producten op te
leveren:
• een actuele beschrijving van de aard en verschijningsvormen van fraude met zorggelden binnen
beschermd en begeleid wonen;
• een betrouwbare indicatie van de omvang van fraude met zorggelden, een schattingsbedrag (in euro’s
met een bandbreedte), uitgesplitst naar financieringsbron en regeling;
• inzicht in de voornaamste oorzaken van fraude binnen beschermd en begeleid wonen;
• een beschrijving van de onderzoeksmethode en een gevalideerd onderzoeksmodel;
• een uitgewerkt voorstel hoe deze methode en het onderzoeksmodel kunnen worden benut voor
onderzoek naar andere (deel)sectoren of de zorgsector als geheel, en;
• (facultatief ) aanbevelingen voor effectieve(re) aanpak van fraude met zorggelden.
Binnen het onderzoek is ingezoomd op de zorg voor cliënten met een indicatie vanuit de Wet
maatschappelijke ondersteuning (hierna Wmo 2015) of vanuit de Wet langdurige zorg (hierna Wlz). De
doelgroep van het onderzoek richt zich op zorgaanbieders (en tussenpersonen) en strekt zich uit over zowel
zorg in natura als pgb-gefinancierde zorg.

Leeswijzer
In dit onderzoeksrapport is uiteengezet hoe we deze opdracht hebben vormgegeven en onderzocht, en zijn
de resultaten en conclusies opgenomen. Dit hebben we gedaan aan de hand van literatuuronderzoek,
verkennende interviews met gemeenten, zorgkantoren, experts en wetenschappers en vervolgens door zelf
data te verzamelen door middel van kwalitatief en kwantitatief onderzoek.
Hier en daar zijn quotes van respondenten in een kader toegevoegd. Met nadruk stellen we dat de inhoud
van deze quotes de opvattingen en percepties van de respondenten weergeven en niet die van het
onderzoeksteam.
In hoofdstuk 2 geven we een toelichting op het theoretisch kader waarin de keuze wordt uitgelegd voor de
afbakening van het pilotonderzoek. In hoofdstuk 3 leggen we uit hoe het methodologische kader is
vormgegeven en welke keuzes er zijn gemaakt.
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In hoofdstuk 4 beschrijven we de verschillende vormen van fraude binnen begeleid en beschermd wonen.
In hoofdstuk 5 gaan we vervolgens dieper in op de resultaten van het onderzoek.
In hoofdstuk 6 geven we de conclusies van het onderzoek weer. Op basis daarvan plaatsen we in hoofdstuk 7
enkele kanttekeningen en suggesties voor vervolgonderzoek. In hoofdstuk 8 geven we weer wie en hoe we
experts en wetenschappers betrokken hebben bij het onderzoek en is de governance van het project
opgenomen.
In de bijlagen zijn onder andere het literatuuroverzicht en verdiepende documenten opgenomen, die waar
nodig een nadere uitleg geven van bepaalde hoofdstukken.

12
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Hoofdstuk 2. Theoretisch kader
In de verkennende gesprekken voor de start van het pilotonderzoek werd ons al snel duidelijk dat één groot
onderzoek naar de totale omvang van fraude met zorggelden een omvangrijk en complex onderzoek zal zijn
dat veel tijd, aandacht, energie en geld zal kosten. Daarnaast werden ons in gesprekken met het Ministerie
van VWS drie belangrijke aanbevelingen gedaan:
- Hou het onderzoek, in eerste aanleg, klein en behapbaar (niet generiek en allesomvattend).
- Voer eerst een vooronderzoek uit, zodat je een duidelijk(er) beeld hebt van wat een vervolgonderzoek kan
opleveren.
- Kijk in een onderzoek niet alleen naar de omvang, maar ook naar de aard van de fraude met zorggelden,
zodat je met de bevindingen ook een bijdrage kan leveren aan de aanpak van fraude.
Op grond van bovenstaande is gekozen voor begeleid en beschermd wonen vanuit de Wlz en Wmo 20154. De
belangrijkste redenen hiervoor zijn:
1. Over beschermd en begeleid wonen is in 2019 een rapport verschenen van het Informatie Knooppunt
Zorgfraude (IKZ)5. Dit rapport zoomde in op beschermd en begeleid wonen en maakte gebruik van de
signalen over vermoedelijke fraude. Dit gaf ons de kans om het IKZ onderzoek te benutten.
2. Het pilotonderzoek richt zich op het ontwikkelen en toetsen van de betrouwbaarheid van een
schattingsmodel en daarmee een methode voor toekomstige dupliceerbaarheid op de andere (deel)
sectoren van de zorgsector. Daartoe leek begeleid en beschermd wonen geschikt vanwege de relatieve
bekendheid met verschillende fraudevormen en de beschikbaarheid van data.
3. Beschermd en begeleid wonen lijkt fraudegevoelig door de samenloop van zorg en wonen en de
kwetsbaarheid van de zorgvragers. Dit blijkt onder andere uit de signalen die ingebracht zijn door de
verschillende instanties bij het IKZ6.

4

5

6

In de bijlage bij hoofdstuk 2 geven we een beschrijving van beschermd en begeleid wonen binnen Wlz en de Wmo 2015 met
de daarbij behorende cijfers.
Het IKZ is een samenwerking van negen partners die gezamenlijk fraude in de zorg bestrijden. Door informatie te
combineren zijn de IKZ-partners in staat zorgfraude effectiever aan te pakken. De samenwerkingspartners zijn: de
Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), de Inspectie SZW, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), de Belastingdienst (BD),
de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD), het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), het Openbaar Ministerie (OM),
de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN).
Het betreft hier signalen van fraude ingebracht door de ketenpartners bij het IKZ en niet om vastgestelde fraude. De
signalen die bij het IKZ binnenkomen geven geen inzicht in het totaal aantal signalen van fraude in de zorg in Nederland.
Omdat bijvoorbeeld niet alle gemeenten aangesloten zijn bij het IKZ of omdat niet alle signalen ingebracht worden.
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Hoofdstuk 3. Methodologisch kader
Inleiding
In dit hoofdstuk beschrijven we de methodiek van ons onderzoek. We leggen in dit hoofdstuk uit welke
stappen we nemen om tot een beschrijving te komen van de aard en omvang van fraude met zorggelden.
We nemen deze stappen om te komen tot een dupliceerbare schattingsmethodiek. Na dit hoofdstuk komen
we in hoofdstuk 4 en 5 tot een daadwerkelijke beschrijving van de onderzoeksresultaten. In de verdiepende
bijlage bij dit hoofdstuk gaan we uitgebreider in op een aantal inspiratiebronnen voor dit onderzoek.
Daarnaast gaan we in de verdiepende bijlage dieper in op specifieke onderzoeksmethoden, aantal
respondenten, representativiteit van het onderzoek en op de onderzoeksrespons.
Om een indicatie te geven van de omvang van fraude met zorggelden binnen beschermd en begeleid
wonen, ontwikkelden we een onderzoeksmodel op basis waarvan een schatting van de omvang van fraude
met zorggelden mogelijk zou kunnen zijn. De zogenaamde ‘collagemethode’ van de Interdepartementale
Stuurgroep Misbruik en Oneigenlijk gebruik (ISMO, 1985) vormde hiervoor een belangrijke inspiratiebron.
Daarnaast vormden het ISMA-model uit het onderzoek Fraude in Beeld (Platform Bijzondere
Opsporingsdiensten, 2007), de zogeheten ‘Tafel van elf’ (CCV, 2010) en ‘de cirkel van naleving’ (Wolfe &
Hermanson, 2004) belangrijke inspiratiebronnen.7

“Misbruik en Oneigenlijk gebruik kan nimmer volledig worden uitgeroeid. Het verschijnsel is een niet te vermijden
element van het maatschappelijk leven.” [ISMO]

Om tot een beschrijving te komen van de aard van fraude met zorggelden en voor het ontwikkelen van een
mogelijk herbruikbaar onderzoeksmodel zijn de volgende stappen doorlopen:
1. Literatuurstudie.
2. Het Bepalen Van De Dominante Factoren Die Van Invloed Zijn Op Fraude Met Zorggelden Binnen
Beschermd En Begeleid Wonen.
3. Casestudies.
4. Het Bepalen Van De Definitie Van Fraude En Van Fraudevormen Binnen Beschermd En Begeleid Wonen;
5. Verkennende Expertinterviews.
6. Kwantitatief Onderzoek Onder Zorgaanbieders En Kwantitatief En Kwalitatief Onderzoek Onder
Gemeenten, Zorgkantoren En Partners Van De Taskforce Integriteit Zorg (Hierna Tiz).8
7. Het Berekenen Van Een Totaalscore Op De Vijf Factoren, Het Doen Van Een Voorspelling Van Het
Percentage Fraude Met Zorggelden Binnen Beschermd En Begeleid Wonen En Het Bevestigen Van Het
Onderzoeksmodel Met Statistische Analyses.
8. Validatie Van De Onderzoeksresultaten Met Externe Gegevens.
Deze stappen vonden niet noodzakelijkerwijs in chronologische volgorde plaats maar liepen soms door
elkaar heen. Hieronder gaan we op elk van deze stappen in.

Stap 1: Literatuurstudie
Om inzicht te krijgen in de factoren die mogelijk van invloed zijn op de omvang van fraude met zorggelden
hebben we een uitgebreide literatuurstudie uitgevoerd. Op basis daarvan stelden we een overzicht op van
factoren die volgens de literatuur van invloed zijn op fraude met zorggelden.9

7
8

9
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Zie voor een uitgebreide toelichting de bijlage bij hoofdstuk 3.
De TIZ is een samenwerking tussen de ketenpartners van het Ministerie VWS, het OM/FP, de FIOD, de NZa, de IGZ, het CIZ,
de BD, ZN en de VNG met als doel het verbeteren van preventie en het detecteren en terugdringen van zorgfraude.
In de bijlage bij hoofdstuk 3 is hier een toelichting op gegeven.
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Stap 2: Het bepalen van de factoren die van invloed zijn op fraude met zorggelden binnen
beschermd en begeleid wonen.
Na gesprekken met gemeenten, zorgkantoren, fraude-experts van universiteiten en overige organisaties die
verantwoordelijk zijn voor de toegang en het toezicht, en na het houden van verschillende interne
brainstormsessies zijn we tot de conclusie gekomen dat bijna alle genoemde factoren10 kunnen worden
onderverdeeld in de volgende vijf dominante factoren:
1. Toegang
Met toegang doelen we op de mate en de wijze waarin er checks, barrières c.q. drempels voor een
zorgaanbieder zijn ingesteld of opgeworpen om zorg in een gemeente of regio te mogen leveren. Denk
hierbij aan mogelijke toelatingseisen, de wijze van screening, maar ook aan voorlichting en
indicatiestelling.
2. Toezicht
Met toezicht doelen we op de mate en de wijze waarin gecontroleerd en gehandhaafd wordt dat passende
zorg ook daadwerkelijk wordt geleverd, de betaling rechtmatig is en wat de gevolgen zijn bij
regelovertreding. Denk hierbij ook aan ketensamenwerking en beleidsevaluaties.
3. Wet- en regelgeving
Met wet- en regelgeving doelen we op de mate waarin wet- en regelgeving ruimte biedt om te frauderen.
We hebben het dan over de huidige nationale wet- en regelgeving en de daarvan afgeleide
kwaliteitskaders en protocollen.
4. Fraudemogelijkheden
Met fraudemogelijkheden doelen we op de mate waarin het voor zorgaanbieders mogelijk is om
bepaalde (fraude)gedragingen in een gemeente of regio te vertonen.11
5. Normen
Met normen doelen we zowel op de sociale norm: hoe zorgaanbieders in het algemeen denken over
bepaalde fraudegedragingen, als op de interne norm: hoe zorgaanbieders zelf over bepaalde
fraudegedragingen denken en handelen.
Het uitgangspunt van onze schattingsmethodiek is dat een beperkt aantal dominante factoren gezamenlijk
bepalend zijn voor het grootste deel van de omvang van fraude met zorggelden12.

Stap 3: Casestudies
Om te bevestigen of de door ons gevonden vijf dominante factoren inderdaad bepalend zijn voor de
omvang van fraude met zorggelden, bestudeerden we drie concrete strafrechtelijke onderzoeken van de
Inspectie SZW. We interviewden hiervoor rechercheurs en beleidsadviseurs van de Inspectie SZW. De drie
casussen voldoen aan de volgende voorwaarden:
- Het zijn strafrechtelijke onderzoeken waarvan de fraude (grotendeels) is gepleegd door zorgaanbieders
binnen begeleid en beschermd wonen.
- Het strafrechtelijk onderzoek is afgesloten met een proces-verbaal.
- In het dossier is het wederrechtelijk genoten voordeel of inschatting van het fraudebedrag opgenomen.
- Er zijn verhoorverbalen van zowel getuigen, als van verdachten opgenomen in het dossier.
- Er is, in de onderzochte periode, sprake van daadwerkelijke benadeling van gemeente(n) (Wmo 2015) en/
of zorgverzekeraar(s) (Wlz) of (tot 2015) Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).
In paragraaf 5.5 beschrijven we de resultaten van deze casestudies.

Zie Tabel bijlage 3d.
In met name het ISMO-rapport 1981 wordt als een de voornaamste verklarende factoren voor de ernst en omvang van
fraude in het algemeen het zogeheten profijtbeginsel genoemd. Daarbij wordt er vanuit gegaan dat naarmate de ‘verdiensten hoog en het risico laag’ zijn, de omvang van fraude zal toenemen. Deze factor is met name van belang bij criminologisch
onderzoek waarbij het daderperspectief centraal staat. In ons sociaalwetenschappelijk onderzoek hebben wij het stelsel en
de daarin acterende partijen centraal gesteld. Wij hebben het profijtbeginsel wel indirect meegenomen in de factor
Fraudemogelijkheden.
12
We baseren ons hier op het zogenaamde Pareto-principe dat stelt dat 80% van de uitkomsten verklaard kan worden door
20% van de oorzaken.
10
11
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Stap 4: Het bepalen van de definitie van fraude en van fraudevormen binnen beschermd en
begeleid wonen
Om tot een goede definitie te komen van fraude met zorggelden en een beeld te krijgen van de vormen van
fraude met zorggelden die binnen begeleid en beschermd wonen voorkomen, voerden we
literatuuronderzoek uit en hielden we verkennende expertinterviews (stap 4). In hoofdstuk 4 beschrijven
we tot welke definitie van fraude en tot welke fraudevormen dit heeft geleid.

Stap 5: Verkennende expertinterviews
Voorafgaand aan het opstellen van de vragenlijsten hielden we in de maanden juli tot en met september
verkennende interviews met diverse experts van verschillende organisaties die op één of andere wijze
betrokken zijn bij de uitvoering, handhaving en/of beleidsvorming rondom rechtmatigheid van zorg. Deze
interviews dienden om bevestiging te krijgen voor de in literatuuronderzoek gevonden vijf factoren (stap 2).
Ook probeerden we door deze verkennende interviews meer zicht te krijgen op de aard van fraude met
zorggelden binnen beschermd en begeleid wonen. De interviews hielpen bij het bepalen van de definitie van
fraude en van fraudevormen binnen beschermd en begeleid wonen (stap 3). Verder verkregen we door middel
van deze expertinterviews input voor het opstellen van de vragenlijsten (stap 6). In totaal hebben we 16
verkennende interviews gehouden met één of meerdere professionals binnen de volgende organisaties:
Gemeente Tilburg, Gemeente Almelo, Menzis, ENO, DSW, Zorgverzekeraars Nederland, Ministerie van VWS,
Inspectie SZW, OM, CIZ, NZa, IGJ en Erasmus Universiteit Rotterdam13.

Stap 6: Kwantitatief en kwalitatief onderzoek onder gemeenten, zorgkantoren, zorgaanbieders en TIZ-partners
Om inzicht te krijgen in aard en omvang van fraude met zorggelden binnen beschermd en begeleid wonen
en om zicht te krijgen op de invloed van de vijf factoren op fraude, stelden we verschillende vragenlijsten
op. Een vragenlijst voor gemeenten, een vragenlijst voor zorgkantoren en een vragenlijst voor
zorgaanbieders. In deze vragenlijsten kwamen vragen met betrekking tot deze vijf factoren aan bod en
vroegen we om een inschatting van het percentage fraude met zorggelden. Om meer inzicht te krijgen in
het belang van de factor Wet- en regelgeving stelden we daarnaast twee vragenlijsten op voor TIZ-experts;
een vragenlijst over de Wmo 2015 en een vragenlijst over de Wlz.
Op basis van de antwoorden op de vragen hebben we voor gemeenten, zorgkantoren en zorgaanbieders een
gemiddelde score per factor berekend.

Stap 7: Het berekenen van een totaalscore op de vijf factoren en het bevestigen van de vijf
factoren met statistische analyses
Na het berekenen van een gemiddelde score per factor is de volgende stap het berekenen van een gewogen
totaalscore op de vijf factoren. Om tot deze gewogen totaalscore te komen zijn vier stappen nodig:
a. Het bevestigen van ons onderzoeksmodel met statistische analyses. Dit om te bepalen of de vijf factoren
inderdaad door onze onderzoeksdata (antwoorden van respondenten op de vragenlijsten) bevestigd
worden.
b. Bepalen van het relatieve gewicht van iedere factor met behulp van statistische analyses. Het is namelijk
goed denkbaar dat bijvoorbeeld de factor Toezicht meer invloed heeft op de hoogte van fraude met
zorggelden dan de factor Normen.
c. Het berekenen van een gewogen totaalscore. Dit wordt berekend door voor elke factor de gemiddelde
score te vermenigvuldigen met het relatieve gewicht, de scores bij elkaar op te tellen en dit met 100 te
vermenigvuldigen. Dit leidt tot een minimale score van 100 en een maximale score van 500. Ter illustratie
geven we dit weer in tabel 3a door middel van fictieve scores.
d. Het doen van een voorspelling voor het minimale, gemiddelde en maximale percentage fraude met
zorggelden voor elke puntenscore. Dit wordt gedaan met behulp van een formule ontleend aan een
regressieanalyse met de vijf factoren als onafhankelijke variabelen en het ingeschatte percentage fraude
met zorggelden als afhankelijke variabele14. Voor deze stap kozen we er voor om dit percentage te bepalen
Twee van deze expertinterviews hielden we met zelfstandige professionals: een onafhankelijk sociaal wetenschappelijk
onderzoeker (tevens fraude-expert) en een inkoper/adviseur Sociaal Domein.
14
Dit wordt verder uitgelegd in paragraaf 5.3 en 5.4.
13

16
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met behulp van externe data en/of door het bevragen van experts. Ter illustratie geven we dit weer in
tabel 3a door middel van fictieve scores.
Tabel 3a: In vier stappen komen tot een totaalscore
Stap 1: de vijf
factoren

Toegang

Toezicht

Wet- en
regelgeving

Fraudemogelijkheden

Normen

Ongewogen
scores

Ongewogen score
(fictief)
op schaal van 1-5

2,2

2,8

1,3

2,3

3,0

Relatieve
weegfactoren

Weegfactor (fictief)
op schaal van
1-100

20

30

30

10

10

Gewogen
scores

Gewogen score =
ongewogen score x
weegfactor

44

84

39

23

30

Berekening
van de
totaalscore

Totaalscore = som
(gewogen scores
factor 1-5)

Totaalscore

220

De getallen in de bovenstaande tabel zijn fictief en worden op basis van de onderzoeksresultaten ingevuld.

Stap 8: Validatie van de onderzoeksresultaten met externe gegevens.
Om ons onderzoeksmodel te bevestigen, leggen we de scores op de vijf factoren langs andere macrodata
over resultaten van controles en analyseren deze. We gebruiken hiervoor als eerste resultaten uit het
Dashboard Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording (JMW). Dit is een gezamenlijk dashboard van
de NZa en de IGJ, ontwikkeld samen met het IKZ. Het doel van dit dashboard is om inzicht te bieden in de
financiële gezondheid van een zorgaanbieder op basis van gegevens uit de JMV. In de verdiepende bijlage
van hoofdstuk 3 gaan we hier uitgebreid op in.
Een tweede optie om de uitkomsten ‘te spiegelen’ is door politiecijfers per gemeente te verzamelen over
geregistreerde misdrijven omtrent drugshandel, horizontale fraude (fraude tussen bedrijven of burgers) en
overlast door verwarde personen of zwervers.
Tenslotte kijken we of er een verband is met het aantal door IKZ ontvangen fraudesignalen van die
betreffende gemeenten. De hypothese is dat er een verband is tussen de scores van gemeenten op onze vijf
factoren en het ingeschatte fraudepercentage en het aantal door IKZ ontvangen fraudesignalen binnen de
betreffende gemeenten.
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Hoofdstuk 4. Definitie en aard van fraude
met zorggelden
Wat is fraude met zorggelden?
Fraude tast het vertrouwen aan tussen overheidsinstellingen, burgers, organisaties en bedrijven en heeft
een ongewenst maatschappelijk effect (van Almelo, Hoogenboom, Muller & Pheijffer, 2016).
In het kader van dit pilotonderzoek hanteren we de definitie zoals die ook wordt gehanteerd door de TIZ en
door het Ministerie van VWS in het Programma Rechtmatige Zorg (VWS, 2018):“Fraude: het opzettelijk misleidend
handelen binnen het zorgdomein, waarbij doelbewust in strijd met de regels wordt gehandeld met het oog op eigen of
andermans (financieel) gewin.”15
Naast het plegen van bewuste fraude met zorggelden, kunnen er ook fouten gemaakt worden, waarbij
regels onbewust en onbedoeld worden overtreden als gevolg van onduidelijkheid, vergissingen of
onoplettendheid (VWS, 2018). In dit onderzoek valt dit buiten de definitie van fraude met zorggelden.
Wij zijn alleen uitgegaan van de kennis en data die betrekking hebben op ‘het bewust handelen of nalaten
ten behoeve van ‘financieel gewin’. Bij expertinterviews en bij het afnemen van de vragenlijsten is gevraagd
om bij de beantwoording van de vragen hier rekening mee te houden. Ook bij het opvragen van externe
cijfers is hier aandacht aan besteed.

Welke vormen van fraude met zorggelden worden er onderscheiden?
Binnen het begrip fraude met zorggelden zijn vele fraudevormen te onderscheiden. Tabel 4a bevat een
overzicht van een aantal fraudevormen die in verschillende onderzoeken worden benoemd, zoals
bijvoorbeeld in het TIZ-begrippenkader (IKZ, 2019).
Op basis van de onderstaande tabel en verkennende gesprekken met experts uit het veld lijkt er binnen het
begrip fraude met zorggelden een onderscheid te maken tussen acht fraudevormen. Deze fraudevormen
worden ook onderbouwd en benoemd in diverse andere onderzoeken (Sparrow, 2000; Vidal, 2020):
1. Spookzorg: zorg die niet geleverd is, maar wel gedeclareerd. Dit kan gedaan worden door behandelingen te
declareren die niet hebben plaatsgevonden of door zorg te declareren bij fictieve cliënten.
2. Fraude tegen de cliënt: het door zorgaanbieders ten onrechte een wederdienst vragen van een cliënt voor
zorg die binnen het zorgpakket hoort. Cliënten worden bijvoorbeeld gevraagd bij te betalen aan
verzekerde zorg.
3. Upcoding: het declareren van zwaardere of uitgebreidere zorg waar lichtere of goedkopere zorg geleverd is.
4. Dubbele bekostiging: het declareren van zorg die reeds bekostigd wordt uit een andere declaratie of
uitbetaling en het opknippen van zorg die afzonderlijk gedeclareerd wordt.
5. Ongepast gebruik: het meer zorg leveren dan noodzakelijk is of minder zorg leveren dan vergoed wordt
(onderbehandeling).
6. Onverzekerde zorg: niet-verzekerde zorg die gedeclareerd wordt als verzekerde zorg.
7. Aanleveren vervalste/gefingeerde informatie: het aanleveren van vervalste of gefingeerde informatie ten
behoeve van het verkrijgen van een zorgindicatie.
8. Overige criminaliteit: criminaliteit naast bovengenoemde verschijningsvormen, zoals drugshandel,
witwassen, mensenhandel, deelname aan criminele organisaties, identiteitsfraude, vermogensdelicten,
faillissementsfraude, belastingontduiking, etc.
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Het Ministerie van VWS ziet toe op het zorgdomein en hanteert bijna dezelfde definitie, maar heeft in die definitie niet
expliciet het zorgdomein opgenomen.
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Tabel 4a: Verschijningsvormen van fraude met zorggelden
Onderzoek
zorgfraude (NZa,
2014)

Onregelmatigheden
in declaratie-bestanden (Kersten et al.,
2014)

Rechtmatige zorg
(Fenger et al., 2016)

Begrippenkader
Fraudevormen
(IKZ, 2019)

Een wereld te
winnen
(van der Torre &
Heijkoop, 2020)

Onverzekerde zorg
als verzekerde zorg
declareren.

Inschrijftarief: maar
cliënt niet meer bij
huisarts.

Niet-vergoede zorg:
zorg die in principe
niet wordt vergoed
of alleen onder
bepaalde voorwaarden wordt vergoed.

Onverzekerde zorg
declareren als
verzekerde zorg
(onjuiste betaaltitel).

zorg

Spookzorg:
gedeclareerde zorg
die niet geleverd is.

Spookzorg: het
declareren van
zorgkosten voor zorg
die niet geleverd is.

Spookzorg:
niet-geleverde zorg
die wel door de
aanbieder wordt
gedeclareerd.

Spookzorg, insturen
van valse declaraties:
zorg declareren
zonder dat er zorg
geleverd is.

Spookzorg:
gedeclareerde zorg
is niet geleverd.

Upcoding: een
duurdere behandeling declareren dan
de geleverde zorg
rechtvaardigt.

Upcoding:
dubbele consulten e.d.
onterecht consult.

Upcoding: meer of
andere zorg declareren
dan geleverd is/meer
zorg aanvragen dan
nodig is.

Op-coderen: bij
op-coderen
declareert een
aanbieder een
duurdere
behandeling dan
de geleverde zorg
rechtvaardigt.

Enscenering/in scene
zetten.
Ongepast gebruik:
meer zorg leveren
dan noodzakelijk of
onder behandelen.

Ongepast gebruik:
ongepast doorverwijsgedrag van huisartsen
naar de tweede lijn en
over het voorschrijven
van duurdere
medicatie dan nodig.
Ook het uitvoeren van
onnodige bloedonderzoeken wordt
genoemd.

Ongepast gebruik: de
zorg zelf is
rechtmatig geleverd
en gedeclareerd
maar er is sprake van
overbehandeling of
onderbehandeling.

Ongepast gebruik:
meer zorg leveren
(en declareren) dan
nodig is.

Kwalitatieve
frauduleuze
onderbehandeling.

Fraude tegen of om
de patiënt: cliënten
laten bijbetalen voor
verzekerde zorg, de
U-bochtconstructie
waarbij de patiënt
medicijnen of
hulpmiddelen
moeten aanschaffen
die in het vergoedingenpakket zitten, of
ziekenhuizen die een
verwijs-vergoeding
betalen aan
huisartsen die
patiënten doorverwijzen.

Fraude tegen de cliënt:
het in rekening
brengen van
ketenzorgkosten
zonder dat de patiënt
op de hoogte is van
het feit dat hij in de
ketenzorg terecht is
gekomen.

Fraude tegen de
cliënt: de cliënt
wordt gedupeerd
door bijvoorbeeld
onterecht een eigen
bijdrage voor
bepaalde diensten te
vragen of door een
vergoeding voor
verwijzing te vragen.

Onvoldoende
kwaliteit/zorgverwaarlozing: minder
(goede) zorg leveren
dan nodig is.

Fraude tegen de
cliënt: aanbieders
kunnen de cliënt
ten onrechte een
wederdienst
vragen voor zorg
die in de geleverde
prestatie hoort.

Onjuiste voorstelling
van zaken: aanleveren
van overige vervalste/
gefingeerde
informatie.
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Onderzoek
zorgfraude (NZa,
2014)

Onregelmatigheden
in declaratie-bestanden (Kersten et al.,
2014)

Rechtmatige zorg
(Fenger et al., 2016)

Begrippenkader
Fraudevormen
(IKZ, 2019)

Een wereld te
winnen
(van der Torre &
Heijkoop, 2020)

Dubbel claimen
geleverde zorg.

Dubbele bekostiging:
kosten in rekening
brengt voor handelingen die al gecompenseerd worden.

Declaratie-overtredingen: de zorg komt
in principe wel voor
vergoeding in
aanmerking, maar in
het proces van
declaratie ontstaan
onregelmatigheden,
bijvoorbeeld door
dezelfde zorg
tweemaal te
declareren.

Dubbele claim: zorg
declareren die reeds
bekostigd wordt uit
een andere declaratie
of uitbetaling.

Dubbele bekostiging: aanbieders
kunnen geleverde
zorg dubbel
claimen.

Frauduleus? De
signalen die als
mogelijk frauduleus
zijn bestempeld zijn
uiteenlopend van
aard.

Administratie niet op
orde.

Overige vormen van
fraude.

Overige vormen van
fraude.

Welke fraudevormen hanteren wij in ons onderzoek naar aard en omvang in beschermd en
begeleid wonen?
De hiervoor genoemde verschijningsvormen van fraude met zorggelden zijn niet allen direct van toepassing
binnen beschermd en begeleid wonen. Het onderzoek ‘Een wereld te winnen’ (Van der Torre & Heijkoop,
2020) bevat ook een zeer uitgebreide opsomming van fraudevormen die beschreven zijn op een lager
abstractieniveau, zie verdiepende bijlage hoofdstuk 4. Op basis van interviews met experts, TIZ-partners,
gemeenten en zorgkantoren hebben we vervolgens, uit deze zeer uitgebreide opsomming van
fraudevormen, de relevante vormen voor beschermd en begeleid wonen gecomprimeerd. Hiervoor hebben
wij onder andere vormen weggelaten die niet expliciet fraude zijn, maar meer faciliterend of voorbereidend
zijn, zoals ‘onder de radar blijven’. Verder beperken wij ons, zoals eerder aangegeven, tot de feitelijke
frauduleuze, onrechtmatige activiteiten. Ook hebben we sommige fraudevormen samengevoegd of wat
meer geconcretiseerd.
Tabel 4b Comprimeren van de fraudevormen
Declaratie
• Zwaardere zorg te declareren dan de geleverde zorg rechtvaardigt.
• Zorg te declareren die de cliënt niet nodig heeft.
• Meer uren te declareren dan geleverd.
• Zorg te declareren die niet is geleverd.
Administratie
• Geen of onvoldoende administratie te voeren over de geleverde zorg.
• Feitelijk minder of andere zorg te leveren dan hetgeen uit de administratie blijkt.
Werving en indicatie
• Premies te betalen aan particulieren of zorgprofessionals voor het aanbrengen van nieuwe cliënten.
• Duurdere/zwaardere zorg laten indiceren dan dat de zorgvraag van de cliënt rechtvaardigt.
• Identiteitsgegevens van personen gebruiken om zorg aan te vragen voor cliënten zonder zorgbehoefte.
• Valse documenten (zorgindicaties, verwijsbrieven, diploma’s) gebruiken ten behoeve van de indicatiestelling.
Bejegening en misbruik cliënten
• Cliënten inzetten voor activiteiten die een organisatie geld opleveren, maar niet in het zorgplan staan.
• Cliënten inzetten voor criminele activiteiten.
• Identiteitsdocumenten van cliënten zoals id-bewijzen, bankpassen en DigiD’s gebruiken.
• De pgb-administratie van cliënten te voeren.
• Cliënten onder druk zetten om in zorg te blijven, bijvoorbeeld door te dreigen met huisuitzetting.
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Ondeugdelijke zorg
• Bewust zorg te leveren die onvoldoende resultaatgericht is.
• Werken zonder zorgplannen.
• Te laag gekwalificeerd personeel inzetten voor het leveren van zorg.
Onttrekken zorggeld
• Geld wat met de zorg is verdiend, doorsluizen naar bedrijven of personen buiten de zorgorganisatie.
• Vermogen of bezittingen onttrekken aan het zorgbedrijf, in het zicht van een faillissement.

Vervolgens hebben we het aantal fraudevormen binnen beschermd en begeleid wonen tot hun essentie
teruggebracht. Uiteindelijk hebben we aan gemeenten, zorgkantoren en zorgaanbieders verschillende
vragen gesteld over de volgende zeven fraudevormen:
1. Duurdere zorg declareren dan geleverd.
2. Zorg declareren die de cliënt niet nodig heeft.
3. Meer uren declareren dan geleverd.
4. Zorg declareren voor cliënten aan wie geen zorg is geleverd.
5. Duurdere zorg laten indiceren dan de cliënt nodig heeft.
6. Minder zorg of minder goede zorg leveren dan waar de cliënt recht op heeft.
7. Een ondeugdelijke of foutieve administratie voeren.
De gelegenheid om fraude te plegen komt voort uit de inschatting van de fraudeur dat de controlesystemen
zwak zijn en dat de kans om gepakt te worden beperkt is (Wolfe & Hermanson, 2004). Hoe minder barrières
er zijn voor toegang, hoe minder toezicht en hoe meer ruimte wet- en regelgeving biedt voor fraude en hoe
slechter het met de normen gesteld is, hoe hoger de kans op fraude.
Om de aard van fraude met zorggelden verder te illustreren zijn hierna de resultaten van de bestudering van
een drietal casussen (strafrechtelijke onderzoeken) van de Inspectie SZW weergegeven.16 De uitspraken in
deze casussen geven de meningen en percepties van de door ons geïnterviewde rechercheurs en
beleidsmedewerkers van de Inspectie SZW weer.

Casestudie A: Miljoenenfraude ontdekt bij criminele zorgaanbieder van beschermd wonen
In een strafrechtelijk onderzoek is een miljoenenfraude ontdekt bij criminele zorgaanbieders
binnen beschermd wonen. Het onderzoek startte in 2009 en werd afgesloten in 2013. Het
wederrechtelijk genoten voordeel in deze zaak is € 4.031.825,- waarvan minimaal 90% betrekking
had op beschermd wonen. De zaak kwam aan het rollen toen ex-medewerkers van de
zorginstelling zich verwonderden over de manier van werken. De zorginstelling bood beschermd
wonen aan, voornamelijk aan jongeren vanuit de AWBZ. Deze jongeren waren veelal ongeschikt
om hun eigen financiën te beheren en vielen vaak onder een bewindvoerder of curator. Door meer
zorg te declareren dan dat er geleverd werd hield deze zorginstelling geld over. Met dit geld werden
bij stichtingen woningen gebouwd om budgethouders onder te brengen op het erf van de
stichting. Zo werd het wederrechtelijk verkregen voordeel gebruikt voor expansie van de
onderneming en als bezit op de balans opgenomen.
De zorginstelling was gevestigd in het oosten van het land en was gestoeld op een christelijke
achtergrond conform Bijbelse voorschriften. Een bedenkelijke rol werd gespeeld door een
overkoepelend administratiekantoor. Dit administratiekantoor was als stichting actief en had een
honderdtal stichtingen onder zich die allen door het gehele land zorg verleenden. Alle gegevens
werden door een centrale organisatie afgewikkeld. De organisatie had een automatiseringssysteem
opgesteld om vanuit de centrale organisatie inzicht te krijgen in de zorg van de verschillende
stichtingen en deze zorg makkelijk en efficiënt te kunnen verantwoorden. Voor de geleverde zorg
hanteerde de overkoepelende organisatie een vast bedrag per maand. Iedere maand werd
hetzelfde bedrag aan geleverde zorg gedeclareerd. Controle bij onderliggende stichtingen of de
zorg daadwerkelijk geleverd was vond niet plaats. Wel werd de factuur elke maand opgestuurd
16

De cases zijn geselecteerd aan de hand van een aantal criteria, waaronder de eis dat er sprake moet zijn van een onherroepelijk vonnis. Deze cases zijn voor het merendeel gestart in de periode voor de stelselherziening ABWZ naar Wlz en Wmo 2015.
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naar de bewindvoerder. Omdat er niet gecontroleerd werd of gedeclareerde zorg ook
daadwerkelijk geleverd was, valt niet uit te sluiten dat de zorginstelling met sommige
bewindvoerders onder één hoedje heeft gespeeld. In ieder geval werd uit het onderzoek duidelijk
dat de geleverde zorg in het systeem niet verantwoord werd.
Naast het ontbreken van controle door bewindvoerders op de facturen, is er ook weinig toezicht
geweest van toezichthoudende partijen. De controles die plaatsvonden, waren aangekondigde
papieren controles. Hierdoor kreeg de zorginstelling de tijd om onderliggende stukken van de
declaraties kloppend te maken en de fraude op deze wijze te verdoezelen. Inzage en controle in de
bedrijfsadministratie over vastleggingen van feitelijk verleende zorg vond niet plaats. Daarbij
gaven wet- en regelgeving ook ruimte om te frauderen. Achteraf gezien, bleek er sinds 2003 een
onduidelijkheid te bestaan naar aanleiding van een advies van het Zorginstituut Nederland, waarin
de verantwoording met een vast maandbedrag voor zorg door middel van wooninitiatieven
feitelijk toegestaan werd. Dit omdat het voor zorgaanbieders vrijwel niet mogelijk was om de
verleende zorg toe te rekenen aan individuele bewoners.
Casestudy B: Zorgbehoeftige jongvolwassenen aan hun lot over gelaten, zorgbureau verdacht
van fraude
Een stichting, gericht op woonbegeleiding voor jongvolwassenen, werd ervan verdacht valse
zorgovereenkomsten, facturen en verantwoordingsformulieren te hebben opgemaakt. Deze feiten
vonden plaats in een periode van 7 jaar, lopende van 2010 tot 2017. De stichting plaatste
jongvolwassenen in luxe huizen en declareerde kortdurend verblijf, terwijl de jongvolwassenen
geen enkele vorm van woonbegeleiding kregen. Op deze manier heeft deze stichting jarenlang
zorggeld kunnen onttrekken en kregen de zorgbehoevenden niet de zorg waar zij recht op hadden.
De zorg die deze stichting leverde valt onder begeleid wonen, vanuit de Wlz, en werd volledig
betaald uit het pgb. Het wederechtelijk verkregen voordeel is berekend op €1.272.828,00. Door het
niet leveren van zorg en meer zorg te declareren dan geleverd, heeft deze stichting jarenlang fraude
kunnen plegen. Daarbij werden de huur- en weekbudgetten voor de jongvolwassen betaald uit de
pgb-budgetten. Doordat de cliënten onder druk werden gezet met mogelijke uithuisplaatsing
wanneer zij geen zorg meer wilden afnemen bij de stichting, was er feitelijk sprake van
machtsmisbruik. Eén van de redenen waarom deze stichting zo lang ongestoord kon blijven
doorgaan met de frauduleuze praktijken, was het ontbreken van adequaat toezicht. Omdat er geen
adequaat toezicht was, was het langere tijd mogelijk om fraudeleuze praktijken uit te voeren.
Naast het ontbreken van adequaat toezicht speelt de mate waarin zorgaanbieders informatie
moeten vastleggen ook een rol. Doordat er binnen begeleid wonen weinig informatie over
bedrijfsvoering behoeft te worden vastgelegd, is het lastig voor zorgkantoren te achterhalen of de
opgegeven administratie feitelijk kloppend is. Hierdoor is het controleren van zorgaanbieders
binnen deze deelsector lastig. Daarbovenop was de huidige wet- en regelgeving niet eenduidig
over het wel of niet mogen betalen van huur uit het pgb budget.
Casestudy C: €4,9 miljoen euro onterecht onttrokken aan zorggeld
Tussen 2008 en 2012 is een strafrechtelijk onderzoek uitgevoerd waaruit bleek dat een
zorgonderneming onterecht €4,9 miljoen euro aan zorg heeft gedeclareerd en ontvangen. Deze
werkmaatschappij maakte er ‘een sport’ van om maximaal vier uur individuele begeleiding te
leveren en te declareren op grond van de hoogste mogelijke indicatie. Naast individuele
begeleiding voorzagen zij ook in dagbesteding en in tijdelijk of kortdurend verblijf. Dit alles vanuit
de AWBZ.
Dit scenario speelde zich af vóór 2015, toen er nog andere regels bestonden rondom pgb. Het is
belangrijk om daarbij de kanttekening te maken dat zorgaanbieders destijds het gehele beheer van
het pgb-budget voor een budgethouder konden regelen en daarbij zichzelf konden uitbetalen,
terwijl dit na 2015 niet meer mogelijk is. Sinds 2015 declareert een zorgaanbieder de geleverde zorg
bij de Sociale Verzekeringsbank (hierna SVB) en betaalt de SVB dit na controle uit. Doordat deze
zorgonderneming het pgb-budget van de cliënten in volledig eigen beheer had was het voor hen
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mogelijk om, aan de hand van een indicatie, de maximaal te leveren zorg te factureren. Hierdoor
kregen zij betaald voor de volledige indicatie, terwijl de cliënten maar een deel van de zorg
ontvingen.
Doordat deze zorgonderneming de cliënten redelijk tevreden hield, was het langere tijd mogelijk
om op deze manier fraude te plegen. De cliënten betroffen vooral jongvolwassenen met een
autistische aandoening. Doordat de geleverde zorg op zich prima was en er voor een mooie
dagbestedingslocatie en verblijf werd gezorgd, werd er weinig geklaagd over de geleverde zorg.
Toch was er wel degelijk sprake van frauduleuze praktijken. Zo werd er duurdere zorg gedeclareerd
dan geleverd, werd zorg gedeclareerd voor cliënten aan wie geen zorg was geleverd en is er minder
(goede) zorg geleverd dan waar de cliënt recht op had. Tevens was er sprake van een ondeugdelijke
en/of foutieve administratie.
De hoofdverdachte was een vooraanstaande persoon binnen de gemeenschap. Hierdoor had hij een
groot bereik. Er is daarom een vermoeden dat bepaalde normen binnen die gemeenschap een rol
hebben gespeeld bij het plegen van dit type fraude. Ondanks dat deze persoon niet feitelijk
betrokken was bij de zorgverlening, zijn vrouw regelde dit, is er wel stelselmatig geprofiteerd van de
opbrengsten. Zo werden er zeer hoge managementvergoedingen uitgedeeld en er werd in dure
auto’s gereden.

Conclusie casestudies:
De casestudies bevestigen de invloed van vier van de vijf door ons gevonden dominante factoren. Alleen de
factor toegang komt in deze drie casestudies niet naar voren als een belangrijke factor die invloed heeft op
fraude met zorggelden. Niet onlogisch, want in alle drie de casestudies waren de zorgaanbieders al langere
tijd actief binnen beschermd en begeleid wonen. De overige factoren toezicht, wet- en regelgeving,
fraudemogelijkheden en normen blijken in meerdere casestudies een belangrijke rol te hebben gespeeld.
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Hoofdstuk 5. Onderzoeksresultaten
5.1 Inleiding op hoofdstuk 5
In dit hoofdstuk worden de resultaten van het kwantitatieve en kwalitatieve onderzoek beschreven.
Het kwantitatieve onderzoek heeft betrekking op de vragenlijsten die we onder gemeenten, zorgkantoren
en zorgaanbieders hebben uitgezet. Het kwalitatieve onderzoek heeft betrekking op het
literatuuronderzoek, de casestudies, de verkennende interviews met experts en de interviews die we met
gemeenten, zorgkantoren en TIZ-experts hebben gehouden.
In dit hoofdstuk komt achtereenvolgens het volgende aan de orde:
• De gemiddelde scores per factor (paragraaf 5.2).
• De inschatting van de fraudepercentages (paragraaf 5.3).
• De validatie van het onderzoeksmodel met statistische analyses (paragraaf 5.4).
• De validatie van het onderzoeksmodel met externe gegevens (paragraaf 5.5).
• De resultaten voor elke factor (paragraaf 5.6 tot en met 5.10).
Voor interpretatie van de resultaten in dit hoofdstuk verwijzen we naar de verdiepende bijlage bij paragraaf 5.1.

5.2 Berekening van factorscores
Deze paragraaf geeft een totaaloverzicht van de gemiddelde scores17 voor gemeenten, zorgkantoren en
zorgaanbieders op de vijf factoren. Vanwege het lage aantal respondenten alsook de verschillen in de vragen
die we aan de TIZ-partners hebben gesteld (de focus lag op de factor wet- en regelgeving), hebben we voor
de TIZ-partners geen gemiddelde score berekend.
Figuur 5.2a laat zien dat de verschillen in gemiddelde factorscores tussen gemeenten, zorgkantoren en
zorgaanbieders voor de factoren toegang en toezicht minder groot zijn dan voor de andere factoren.18 Voor
de factoren wet- en regelgeving, fraudemogelijkheden en normen geldt dat zorgaanbieders aanmerkelijk
hoger scoren dan gemeenten en zorgkantoren. De vragen zijn dusdanig opgesteld dat hoe lager de score is,
hoe hoger de hypothetische kans op fraude. Wat opvalt is dat:
• Wet- en regelgeving, in de perceptie van zorgaanbieders, aanzienlijk minder ruimte biedt voor fraude,
dan in de perceptie van gemeenten en zorgkantoren.
• Dat er voor zorgaanbieders, in de perceptie van gemeenten en vooral zorgkantoren, aanzienlijk meer
fraudemogelijkheden zijn, dan in de perceptie van zorgaanbieders zelf.
• Dat de mate waarin zorgaanbieders fraude acceptabel vinden, in de perceptie van gemeenten en
zorgkantoren, een stuk hoger is, dan in de perceptie van zorgaanbieders zelf.

Voor een beschrijving van hoe de gemiddelden op de factoren zijn berekend verwijzen we naar de Verdiepende bijlage
paragraaf 5.2.
18
Met name voor de factoren Toegang en Toezicht zijn voor gemeenten/zorgkantoren andere vragen gebruikt dan voor
zorgaanbieders (zie verdiepende bijlage paragraaf 5.2). De verschillen tussen de groepen zijn indicatief en dienen met
voorzichtigheid geïnterpreteerd te worden.
17
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Figuur 5.2a Gemiddelde scores op de vijf factoren

Een mogelijke verklaring kan zijn dat voor de meeste zorgaanbieders geldt dat zij vanuit hun functie minder
op dagelijkse basis met fraude geconfronteerd worden dan de gemiddelde respondent van een gemeente of
zorgkantoor uit onze steekproef. Hun perceptie van de ruimte die wet- en regelgeving biedt voor fraude, de
fraudemogelijkheden die er zijn, en de normen van zorgaanbieders ten aanzien van fraude zijn daardoor
mogelijk positiever gekleurd dan die van gemeenten en zorgkantoren.
Figuur 5.2b laat zien dat respondenten bij gemeenten met een meer toezichthoudende functie
(toezichthouders, sociaal rechercheurs, fraude-onderzoekers, etc.) aanmerkelijk lager scoren op de
factoren, dan respondenten in overige functies zoals beleidsmedewerkers en Wmo-consulenten. Dit duidt
er op dat gemeenteambtenaren met een toezichthoudende functie de factoren minder positief bekijken
dan ambtenaren in overige functies. Dit is te verklaren doordat respondenten met een toezichthoudende
functie meer met fraude worden geconfronteerd en er daardoor meer zicht op hebben. Of deze verdeling
het gevolg is van ofwel vooringenomenheid bij de ene groep of onwetendheid bij de andere zou door
middel van vervolgonderzoek aan het licht kunnen komen.
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Figuur 5.2b Toezichthouders versus beleidsmedewerkers/consulenten

5.3 Inschatting van fraudepercentages
In deze paragraaf gaan we dieper in op de inschatting door gemeenten, zorgkantoren, zorgaanbieders en
TIZ-partners van het minimale en maximale percentage van de totale zorggelden binnen beschermd en
begeleid wonen waarmee gefraudeerd wordt. Voor het doen van een betrouwbare voorspelling dienden we
de factorscores te koppelen aan het percentage fraude met zorggelden. We hebben onderzocht welke
mogelijkheden hiervoor zijn, maar hebben hiervoor niet de juiste methode of geschikte data kunnen
vinden. De enige mogelijkheid die we zagen, was het bevragen van zorgaanbieders, gemeenten,
zorgkantoren en TIZ-experts naar hun inschatting van het fraudepercentage.
In figuur 5.3a zijn het minimale, gemiddelde en maximale ingeschatte fraudepercentage door gemeenten
en zorgaanbieders in kaart gebracht. Concreet zijn aan de verschillende respondentgroepen de volgende
vragen gesteld:
• Gemeenten en TIZ-experts Wmo: Kunt u een inschatting geven van het minimale en maximale percentage
van de totale zorggelden binnen beschermd wonen waarmee binnen uw gemeente gefraudeerd wordt?
• Zorgkantoren en TIZ-experts Wlz: Kunt u een inschatting geven van het minimale en maximale
percentage van de totale zorggelden binnen begeleid wonen waarmee binnen uw zorgkantoorregio
gefraudeerd wordt?
• Zorgaanbieders: Kunt u een inschatting geven van het minimale en maximale percentage van de totale
zorggelden binnen de sector beschermd en begeleid wonen waarmee volgens u in Nederland gefraudeerd
wordt?
Voor zorgkantoren en TIZ-partners is het aantal respondenten dat een percentage heeft ingeschat te klein
om weer te geven. De respondenten hebben enkel een inschatting gemaakt van het minimale en maximale
fraudepercentage. Het gemiddelde fraudepercentage is door ons berekend als gemiddelde van het door
respondenten ingeschatte minimale en maximale fraudepercentage. Te zien is dat het gemiddelde volgens
gemeenten 11% is en volgens zorgaanbieders 16%.
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Figuur 5.3a Inschatting van het minimale, gemiddelde en maximale fraudepercentage

Binnen de context van dit onderzoek hechten wij meer waarde aan de inschatting van gemeenten dan van
zorgaanbieders. Gemeenten zijn vanuit hun wettelijke taken, verantwoordelijkheden en de daarmee
samenhangende dagelijkse werkzaamheden volgens ons beter in staat een realistische inschatting te maken
dan zorgaanbieders. Bovendien hebben wij gemeenten gevraagd om een inschatting van het
fraudepercentage in hun eigen gemeente, terwijl we zorgaanbieders naar landelijke cijfers gevraagd hebben.
Weliswaar zullen sommige zorgaanbieders met een grondige kennis van beschermd en begeleid wonen in
staat zijn om deze fraudepercentages reëel in te schatten. Andere zorgaanbieders zullen dat veel minder goed
kunnen, omdat zij verder van de deelsector afstaan, zich niet per se met deze deelsector identificeren en/of
minder goed in staat zijn om zich een beeld van de landelijke situatie te vormen. De door ons ondervraagde
zorgaanbieders vormen bovendien een vrij heterogene groep van verschillende soorten zorgaanbieders met
slechts één overeenkomend kenmerk: ze zijn allen actief binnen beschermd en begeleid wonen.
Het gemiddelde ingeschatte fraudepercentage van 11% door gemeenten is over het algemeen iets hoger dan
inschattingen uit andere bronnen, maar wijkt er niet veel vanaf. Deze bronnen hebben betrekking op de
gehele zorgsector en niet specifiek op beschermd en begeleid wonen. Deze bronnen zijn:
a. De schatting in een aantal studies waarin wordt geschat dat het fraudepercentage tussen 3% en 10% ligt
(Van der Torre & Heijkamp, 2020; Sharp, 2011; Benson & Simpson, 2015).
b. In het Burgerinitiatief 1 Overheid wordt de omvang van de totale zorgfraude in Nederland tussen de 5% en
10% van de totale uitgaven geschat, wat neer komt op 3 à 4 miljard euro per jaar (Fenger et al., 2016).
c. Gee, Button & Brooks (2011) hanteren een nog ruimere bandbreedte. Zij komen in een onderzoek in zes
landen tot een schatting van minimaal 3% tot 15% fraude op de totale zorguitgaven met een (gewogen)
gemiddelde van 7% fraude.
d. Op basis van onderzoek SAS kan de totale schade aan zorgfraude in Europa worden geschat op 56 miljard
per jaar (SAS, 2011). Dit is ongeveer 5% van het totale bedrag dat aan zorg wordt besteed. In Nederland
wordt € 74,5 miljard aan zorg besteed. Extrapolatie van een schade van 5% komt neer op € 3 á 4 miljard
euro per jaar. Andere schattingen gaan uit van € 2 tot 3 miljard per jaar (Schalke & Partners, z.d.)
Ter illustratie enkele reacties van TIZ-experts op de vraag naar hun inschatting van het minimale en
maximale fraudepercentage:
“Vijf tot tien procent hoor ik wel eens voorbij komen. Geen idee of het klopt.” [TIZ-expert Wmo].

“Ik denk ook 18 tot 24 procent. Beschermd wonen zijn dure indicaties. Financieel zijn er best grote risico’s, het is
lastig te indiceren, lastig te controleren, er is sprake van beïnvloedbare cliënten. Die klagen niet als ze drank en
drugs krijgen, hoor je wel zeggen.” [TIZ-expert Wmo].
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“Het percentage bewezen fraude is veel lager dan werkelijke fraude. Eén tot twee procent is veel te laag. Normaal
zou ik zeggen zeven tot tien procent. Maar voor pgb nog wel daarboven.” [TIZ-expert Wlz]

“Het verschil in sectoren is enorm. De grootste risicogroepen zijn volgens mij wijkverpleging en GGZ. Over het
algemeen heb ik het gevoel dat fraude-inschattingen te hoog zijn. Ik geloof niet dat meer dan 10 procent
fraudeert en stel dat 10 procent zou frauderen dan doen ze dat niet continue.’’ [TIZ-expert Wlz]

“Een percentage inschatten kan ik niet. Maar het gaat uiteindelijk wel om het percentage. Daarom draag ik jullie
onderzoek ook een warm hart toe. Absolute aantallen zeggen ook niet veel. Wat zorgverzekeraars elk jaar melden
is dan ook een schijntje. Ik hoor vaak tussen de vijf en tien procent en dat komt overeen met het internationale
percentage van zeven procent van Gee & Button. Bij pgb is het denk ik tussen 10 en 40 procent. Het kan oplopen
– wat je wel eens hoort – tot 40 procent. Maar iedereen is aan het papegaaien.” [TIZ-expert Wlz]

We wilden dus uitgaan van de inschattingen van het fraudepercentage van de gemeenten. Maar we hebben
om verschillende redenen moeten concluderen dat het niet verantwoord is om op basis van deze
inschattingen een voorspelling te doen voor het percentage fraude met zorggelden voor beschermd wonen:
1. Van de 72 respondenten van gemeenten aan wie gevraagd is het fraudepercentage in te schatten hebben 31
(40%) dit gedaan. Wij kunnen niet aantonen in hoeverre er hier sprake is van een ‘onderbuikgevoel’ of van
een beredeneerde schatting. De overige 41 respondenten (60%) gaven aan dit niet in te kunnen schatten.
2. De betrouwbaarheidsmarges die we hebben berekend bij het gemiddelde door gemeenten ingeschatte
fraudepercentage van 11% zijn erg hoog (zie bijlage paragraaf 5.3.).
3. De schattingen door gemeenten zijn gedaan voor beschermd wonen (Wmo 2015) en niet voor begeleid
wonen (Wlz).
Dit alles maakt het niet verantwoord om op statistisch verantwoorde wijze uitspraken te doen over het
fraudepercentage met zorggelden binnen beschermd wonen en begeleid wonen. De ingeschatte
percentages kunnen wel dienen om meer inzicht te krijgen in de verbanden tussen de vijf factoren (zie
paragraaf 5.4).

5.4 Validatie onderzoeksmodel met statistische analyses
In de vorige paragraaf hebben we beschreven dat het ingeschatte fraudepercentage niet gebruikt kan
worden om tot een voorspelling van het percentage fraude met zorggelden binnen beschermd en begeleid
wonen te komen. Maar dat het ingeschatte percentage wel kan dienen om meer inzicht te krijgen in de
verbanden tussen de vijf factoren.
In deze paragraaf beschrijven we hoe de vijf factoren met elkaar samenhangen en in welke mate zij van
invloed zijn op samenhangen met het ingeschatte fraudepercentage. Met correlatieanalyse hebben we
gekeken in welke mate de vijf factoren samenhangen met het door gemeenten ingeschatte
fraudepercentage. Een correlatieanalyse geeft inzicht in het belang van de verschillende aspecten.
Bij correlatieanalyse wordt de sterkte van het verband tussen twee variabelen gemeten. Dit wordt uitgedrukt
in een correlatiecoëfficiënt, die loopt van –1 tot en met +1. Hoe dichter de correlatiecoëfficiënt de extremen
(–1 en +1) nadert, hoe sterker het verband tussen de variabelen is.

28

Op zoek naar de heilige graal

Correlatieanalyse laat zien dat alle vijf factoren significant19 negatief correleren met het ingeschatte
fraudepercentage door gemeenten. Met andere woorden: hoe lager de score op een factor, hoe hoger het
ingeschatte fraudepercentage in de eigen gemeente. Er blijkt daarbij sprake te zijn van een partiële
correlatie20. De factoren toegang (r=-.47), toezicht (r=-.53), wet- en regelgeving (r=-.51),
fraudemogelijkheden (r=-.66), en normen (r=-.51) correleren significant met het ingeschatte
fraudepercentage. Maar er is eveneens een significante correlatie tussen de factor fraudemogelijkheden en
de overige factoren21. Dus hoe minder barrières voor toegang, hoe slechter de kwaliteit van het toezicht,
hoe meer ruimte wet- en regelgeving biedt voor fraude en hoe minder strikt de interne en sociale normen
ten aanzien van fraude zijn (factor normen), hoe meer fraudemogelijkheden er zijn en hoe hoger de kans
op fraude is.22
Als we voor de invloed van de factor fraudemogelijkheden corrigeren, zien we dat de correlaties tussen het
ingeschatte fraudepercentage en de factoren toegang, toezicht, wet- en regelgeving en normen niet meer
significant zijn. De factor fraudemogelijkheden is mogelijk een zogenaamde mediërende variabele, die
tussen de oorzaak-gevolgrelatie van de factoren en het ingeschatte fraudepercentage staat.
We hebben geprobeerd om dit met regressieanalyse te bevestigen, maar er is onvoldoende aan de
voorwaarden voor een regressieanalyse voldaan (met name te weinig respondenten en het niet normaal
verdeeld zijn van variabelen) om statistisch aan te kunnen tonen dat de factor fraudemogelijkheden
inderdaad een mediërende variabele is. Omdat er onvoldoende aan de voorwaarde van regressieanalyse is
voldaan is het ook niet mogelijk om aan iedere factor een gewicht toe te kennen, en om voor iedere
respondent een totale puntenscore te berekenen op basis van hun factorscores.

5.5 Validatie met externe gegevens
Inleiding
In deze paragraaf beschrijven we de verschillende wijzen waarop wij de scores op de factoren van
gemeenten al dan niet succesvol hebben kunnen bevestigen met externe gegevens.

Dashboard JMV
We hebben de factorscores van gemeenten gerelateerd aan de scores van gemeenten op het dashboard JMV.
De hypothese is dat naarmate er in een gemeente meer financieel ongezonde zorgaanbieders werkzaam
zijn, er ook meer fraude plaatsvindt en je dit vervolgens ook terugziet in de factorscores van de gemeenten.
We hebben geen duidelijke verband gevonden tussen de factorscores uit ons onderzoeksmodel en de scores
uit het dashboard JMV. Een belangrijke reden hiervoor is waarschijnlijk het kleine aantal gemeenten
waarvoor zowel factorscores als JMV scores beschikbaar waren. Daarnaast hebben ook de JMV scores
beperkingen. Zo hoeven alleen zorgaanbieders met meer dan 10 medewerkers een jaarrekening op te
stellen. Zorgaanbieders met minder dan 10 medewerkers zijn nu dus niet meegenomen. Dit alles betekent

In de statistiek wordt met significantie bedoeld dat een gevonden resultaat (waarschijnlijk) niet op toeval berust. Bij het
toetsen van significantie gaat men uit van de nulhypothese die stelt dat een gevonden associatie of verschil berust op toeval,
met andere woorden dat er in werkelijkheid geen associatie of verschil bestaat. Met behulp van een statistische toets kan
deze hypothese worden getoetst. Wanneer de gevonden waarde in belangrijke mate afwijkt van de onder de nulhypothese
verwachte waarde kunnen we de nulhypothese verwerpen. De gevonden associatie of het gevonden verschil wordt dan
statistisch significant genoemd. De nauwkeurigheid van een statistisch significant resultaat wordt weergegeven door een
p-waarde. Als grenswaarde voor statistische significantie gaan wij uit van p = 0,05.
20
De partiële correlatie is de relatie tussen twee variabelen waarin de effecten van een andere (derde) variabele constant
worden gehouden.
21
Factor Fraudemogelijkheden correleert significant met de factoren Toegang (r=-.56), Toezicht (r=-.58), Wet- en regelgeving
(r=-.38) en Normen (r=-.55).
22
De factoren Toegang, Toezicht, Wet- en regelgeving en Normen hebben ieder op zich een unieke gedeelde variantie met het
fraudepercentage, maar ook een gedeelde variantie met fraudemogelijkheden die overlapt. Met partiële correlatieanalyse
kan hier voor gecorrigeerd worden. Als je door middel van partiële correlatie dit overlappende stuk variantie weghaalt, zien
we dat de correlaties tussen het ingeschatte fraudepercentage en de factoren Toegang, Toezicht, Wet- en Regelgeving en
Normen niet meer significant zijn.
19
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dat we onze hypothese en onze factorscores van het onderzoeksmodel niet op deze wijze hebben kunnen
bevestigen dan wel valideren. Dat wil overigens niet zeggen dat dit verband er niet is. We hebben het alleen
niet met deze beperkte set aan data kunnen aantonen.

Politiecijfers
We hebben de factorscores van gemeenten getracht te relateren aan politiecijfers per gemeente over
geregistreerde misdrijven over drugshandel en horizontale fraude (fraude tussen burgers of bedrijven
onderling). Tevens relateerden we de factorscores van gemeenten aan politiecijfers per gemeente over
geregistreerde overlast door verwarde personen en door zwervers. We zagen al eerder dat de politiecijfers
onderling correleren: naarmate een gemeente meer te maken heeft met drugshandel en horizontale fraude
(fraude tussen bedrijven of burgers), heeft die gemeente ook meer te maken met overlast. We wilden kijken
of we deze verbanden ook terugvonden als we de politiecijfers relateren aan onze factorscores.
We hebben in eerste instantie geen verbanden gevonden tussen de politiecijfers en onze factorscores. Na
het verwijderen van een tweetal ‘uitbijters’23 blijkt dat er een significante negatieve correlatie is met:
• De factor toegang en het aantal geregistreerde misdrijven (drugshandel) per 100 inwoners (r=-.40). Dit
lijkt een aanwijzing te zijn dat hoe minder toegangsbarrières er zijn voor zorgaanbieders, hoe meer
geregistreerde misdrijven er zijn binnen een gemeente.
• De factor toegang en de geregistreerde overlast van zwervers per 100 inwoners (r=-.41). Dit lijkt een
aanwijzing te zijn dat hoe minder toegangsbarrières er zijn voor zorgaanbieders, hoe meer overlast er van
zwervers is binnen een gemeente.
• De factor wet- en regelgeving en de geregistreerde overlast van zwervers per 100 inwoners (r=-.38). Dit
lijkt een aanwijzing te zijn dat hoe meer ruimte wet- en regelgeving biedt voor fraude met zorggelden,
hoe meer overlast er van zwervers is binnen een gemeente.
• De factor fraudemogelijkheden en de geregistreerde overlast van zwervers per 100 inwoners (r=-.39). Dit
lijkt een aanwijzing te zijn dat hoe meer mogelijkheden voor fraude met zorggelden er ervaren worden,
hoe meer overlast er van zwervers is binnen een gemeente.

IKZ-signalen
We hebben ook getracht om de scores van gemeenten op onze factoren te relateren aan het aantal door IKZ
ontvangen fraudesignalen van die betreffende gemeenten. Een hypothese die we daarbij wilden toetsen, is
of er een verband is tussen de scores van gemeenten op onze vijf factoren en het aantal door IKZ ontvangen
fraudesignalen binnen de betreffende gemeenten.
Tijdens ons onderzoek bleek dat de signalen van het IKZ, zoals opgenomen in het verzamelpunt, om
meerdere redenen niet bruikbaar zijn voor validatie van ons onderzoek. In de eerste plaats zijn niet alle
gemeenten bij het IKZ aangesloten. In de tweede plaats melden aangesloten gemeenten en IKZ-partners
niet alle signalen. Om deze reden is dit bestand geen afspiegeling van het aantal fraudezaken in het land.

5.6 Resultaten factor toegang
Screening
In het Programmaplan Rechtmatige zorg (VWS, 2018) wordt gewezen op het belang dat potentiële fraudeurs
zoveel mogelijk belemmerd worden om toegang te krijgen tot de zorg. Ook geven gemeenten,
zorgkantoren en TIZ-experts in interviews aan dat zij vinden dat zorgaanbieders aan de voorkant veel meer
gescreend moeten worden. Daarbij wordt enkele malen gerefereerd aan de wet Bibob.24 Hetgeen je aan de
voorkant vraagt moet volgens hen dan wel helder omschreven zijn. Meerdere respondenten geven aan dat
er te weinig visie en organisatie-opvatting is over wanneer iets goed of fout is.

Na uitbijteranalyse vallen twee gemeenten op die sterk afwijken van de overige gemeenten: Arnhem en Dordrecht. Over de
reden tasten we in het duister, mogelijk worden misdrijven en overlast in deze twee gemeenten beter geregistreerd.
24
De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (wet Bibob) is een Nederlandse wet die in 2003 is
ingesteld. Doel is dat gemeenten, provincies, waterschappen en ministeries de integriteit van houders en/of aanvragers van
vergunningen en subsidies toetsen bij het landelijk bureau BIBOB.
23
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“Als je aan de voorkant zorgt dat de checks and balances op orde zijn, dan zou fraude weinig kunnen voorkomen.”
[TIZ-partner]

“Als de gemeente op een adequate wijze zou toetsen of zorgaanbieders voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen,
dan zou toezicht niet nodig zijn.” [toezichthouder gemeente]

“Iedereen kan gewoon beginnen. Het zou goed zijn om alleen zorgaanbieders met een bepaald certificaat zorg te
laten verlenen. Er is geen actieve screening. Daardoor ontstaan zorgcowboys.” [medewerker Inspectie SZW]

Met screenen wordt bedoeld het aan de voorkant achterhalen van informatie over de capaciteiten, kwaliteiten
en integriteit van een zorgaanbieder om te voorkomen dat aanbieders met de verkeerde bedoelingen het
zorgdomein betreden. Om zorgaanbieders goed te kunnen screenen is het van belang om een overzicht te
hebben van alle zorgaanbieders. Dit overzicht is ook nodig om vervolgens goed toezicht op de kwaliteit van de
geleverde zorg te kunnen houden (zie paragraaf 5.7). Figuur 5.6a en b laten zien dat de meerderheid (64%) van
de respondenten van gemeenten25 en bijna de helft (46%) van de respondenten van zorgkantoren aangeeft dat
er een (redelijk) compleet overzicht is van aanbieders van pgb-gefinancierde zorg26.
Figuur 5.6a

Figuur 5.6b

Figuur 5.6a en b laten zien dat ruim een derde (36%) van de respondenten van gemeenten en ruim de helft
(54%) van de respondenten van zorgkantoren aangeeft slechts enigszins, nauwelijks of helemaal geen
overzicht te hebben, of niet te weten in hoeverre er een overzicht is. Uit interviews blijkt daarnaast dat het
voor gemeenten en zorgkantoren soms lastig is om een overzicht van aanbieders van pgb-gefinancierde
zorg uit hun systeem te halen.

Voor sommige gemeenten en voor alle concessiehouders geldt dat meerdere personen gerespondeerd hebben (zie ook
bijlage bij paragraaf 5.1 en bijlage achtergrondgegevens respondenten).
26
Voor aanbieders van zorg in natura gaan we er op basis van de deskresearch vanuit dat gemeenten en zorgkantoren en
gemeenten vrij makkelijk een overzicht kunnen opmaken. Dit omdat er contracten worden afgesloten met zorgaanbieders.
Deze vraag is daarom alleen gesteld m.b.t. pgb-gefinancierde zorg en niet m.b.t. zorg in natura.
25
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“Wat in onze gemeente in ieder geval een groot verschil maakt is dat men bij het toegang verlenen van
zorgaanbieders tot de zorg (inkoop) werkte met een zogeheten ‘half open klassieke’ aanbesteding i.p.v. een ‘open
house’ constructie, zoals men elders in de regio Twente en op vele andere plekken in Nederland heeft toegepast en
nog steeds toepast. Bij een ‘half open’ aanbesteding vindt vooraf eerst een scherpe toetsing op de
aanbestedingsvoorwaarden plaats en pas als je voldoet wordt je toegelaten tot de zorg. Bij een ‘open house’
constructie ben je binnen en worden daarna pas de risico’s bekeken.” [wethouder gemeente]

Essentieel voor een goede screening is ook het stellen van duidelijke kwaliteitseisen waaraan toetredende
zorgaanbieders moeten voldoen. Figuur 5.6c laat zien dat bijna alle gemeenten (94%) en zorgkantoren
(85%) aangeven kwaliteitseisen te stellen aan aanbieders van zorg in natura. En figuur 5.6d laat zien dat
bijna driekwart van de respondenten van gemeenten (73%) en een minderheid van de respondenten van
zorgkantoren (15%) kwaliteitseisen stellen aan aanbieders van pgb-gefinancierde zorg.
Figuur 5.6c

Figuur 5.6d

Gemeenten stellen minder kwaliteitseisen aan toetredende aanbieders van pgb-gefinancierde zorg dan aan
toetredende aanbieders van zorg in natura (73% versus 94%). Ook zorgkantoren stellen minder
kwaliteitseisen aan toetredende aanbieders van pgb-gefinancierde zorg dan aan toetredende aanbieders van
zorg in natura (15% versus 85%). In interviews met gemeenten, zorgkantoren en TIZ-experts wordt
aangegeven dat er bij pgb aan de voorkant minder specifieke kwaliteitseisen en checks zijn dan bij zorg in
natura. Reden hiervoor is dat de pgb-budgethouder zelf verantwoordelijk is om kwalitatief goede zorg in te
kopen. Gemeenten en zorgkantoren hebben bij pgb-financiering minder (rechtstreeks) contact met de
zorgaanbieder en meer met de cliënt (budgethouder). Aan de andere kant hebben gemeenten en
zorgkantoren wel een verantwoordelijkheid bij het houden van toezicht ook al is er formeel geen sprake
van een contractuele relatie met aanbieders van pgb-gefinancierde zorg.
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“Ouders willen vaak het beste voor hun kind. Binnen pgb is er heel veel mogelijk geweest qua fraude, maar je ziet
dat ouders vaak bewust kiezen voor pgb omdat ze de zorg goed willen regelen.” [zorgkantoor]

“Dit is zeker onwenselijk maar de achterliggende gedachte is dat een budget wordt afgegeven en daarmee mag je
vrij zorg inkopen. En dat vind ik persoonlijk een slecht idee, omdat je daardoor iemand kan inhuren die ook
ongekwalificeerd kan zijn (ontbreken kwaliteitseisen) en voor een hoog uurloon (63 euro per uur!).” [zorgkantoor]

Uit interviews met gemeenten, zorgkantoren en TIZ-experts komt het beeld naar voren dat men pgb een
goed systeem vindt dat zeker bestaansrecht heeft. Maar men vindt dat pgb alleen beschikbaar zou moeten
zijn voor de groepen waarvoor het echt nodig/bedoeld is. Bijvoorbeeld voor mensen die de regie willen
houden in de zorg voor thuiswonende gehandicapte kinderen. In een aantal interviews wordt aangegeven
dat er teveel kwetsbare cliënten zijn die zelf de regie over het pgb hebben. En dat is vragen om misbruik
volgens deze respondenten. Cliënten die niet goed in staat zijn om een pgb te beheren worden volgens een
aantal respondenten nu onvoldoende beschermd.

“Er wordt snel geroepen dat er veel meer pgb fraude dan fraude met zorg in natura is. Maar dat komt omdat daar
meer de schijnwerper op staat.” [senior beleidsadviseur gemeente]

Met de stelling of zorgaanbieders door gemeente of zorgkantoor adequaat getoetst worden of zij voldoen
aan de gestelde kwaliteitseisen is bijna twee derde (65%) van de respondenten van gemeenten en bijna een
derde (31%) van de van respondenten van zorgkantoren het enigszins tot zeer mee eens (zie figuur 5.6e). Ook
hier kiezen zorgkantoren relatief vaak voor ‘neutraal’ of geven aan het niet te weten. Zelf vindt bijna
driekwart (73%) van de zorgaanbieders dat er adequaat getoetst wordt of hun onderneming voldoet aan de
gestelde kwaliteitseisen (figuur 5.6f ). Er is hier geen onderscheid gemaakt tussen zorg in natura en pgb-zorg.
Figuur 5.6e
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Figuur 5.6f

Aan de gemeenten en zorgkantoren is gevraagd wat de belangrijkste kwaliteitseisen zijn die door hun
gemeente/zorgkantoor bij toetredende aanbieders van zorg in natura en pgb-gefinancierde zorg worden
getoetst. Hieronder volgt een bloemlezing van de gegeven antwoorden op de open vraag.

“Wij hanteren het kwaliteitskader voor opvang en beschermd wonen van de VNG. Met ingang van 2021 geldt een
openbare aanbesteding waarbinnen geschiktheidseisen worden aangegeven.”
“We kennen een open house constructie voor zorgaanbieders. Zodra een zorgaanbieder aan de voorwaarden
voldoet kan deze toetreden. De belangrijkste zijn certificering, opleidingsniveau functiegebouw aanbieder,
kwaliteit ondersteuningsplan, protocollen incidenten, inhoudelijke zorg”
“We hebben in onze raamovereenkomst diverse toetredingseisen opgenomen.”
“We hebben een uitgebreid Programma van Eisen, een handboek, een administratieprotocol en een
toetsingskader. Belangrijk is uiteraard het leveren van de 24-uurszorg met slapende of wakende wacht en
afhankelijk van de zorgzwaarte een minimum aantal uren directe begeleiding.”
“Veiligheid, doelmatigheid, doeltreffendheid, cliëntgerichtheid en leefomgeving. Er is een toetsingskader waarin
45 concrete eisen zijn vastgelegd welke invulling aan deze 5 thema’s waarop aanbieder wordt getoetst en
beoordeeld.”
“Wij hanteren de kwaliteitseisen zoals vastgesteld door de VNG in het toetsingskader Wmo 2015. In de contracten
zijn kwaliteitseisen opgenomen. Deze worden echter niet getoetst. Enkel het kwalificatiecertificaat wordt getoetst.”
“Wij hanteren eisen voor gekwalificeerd personeel, kwaliteitssysteem, VOG’s, klachtenprocedure,
calamiteitenprocedure, voldoende personeel per cliënt.”

Ook de IGJ heeft specifiek beleid voor toetredende zorgaanbieders (zie hieronder) en beoogt daarmee een
bijdrage te leveren aan de ‘screening aan de voorkant.

Beleid en inspanningen IGJ bij nieuw toetredende aanbieders
Nadat een nieuwe zorgaanbieder zich gemeld heeft via meldennieuwezorgaanbieders.nl krijgt deze in
een aantal gevallen (basis van risico-selectie) een vragenlijst van IGJ. Hiermee wil IGJ meer zicht
krijgen op de zorg van nieuwe aanbieders. Ook maakt IGJ zo een inschatting van mogelijke risico’s in
de zorg. Ook als een zorgverlener als solist gaat werken, kan het zijn dat deze een vragenlijst ontvangt.
Deze veranderingen sluiten aan bij de Wtza die op 1 januari 2022 in werking treedt. De Wtza is van
toepassing op alle zorgaanbieders voor wie de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg geldt, dus
voor instellingen én solistisch werkende zorgverleners. De Wtza brengt twee grote veranderingen
met zich mee:
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1. Elke nieuwe of bestaande zorgaanbieder heeft een meldplicht als zij nog niet in het Landelijk
Register Zorgaanbieders staat. Ook voor jeugdhulpaanbieders – die onder de Jeugdwet vallen –
geldt de meldplicht.
2. Voor aanbieders die uitsluitend Wmo 2015 zorg leveren geldt dit niet. Elke zorgaanbieder waar
meer dan 10 zorgverleners (geen fte’s) werken, moet een toelatingsvergunning aanvragen
(uitgezonderd instellingen die uitsluitend zorg onder de Jeugdwet of de Wmo 2015 leveren).

Het belang van fysieke controle op de locatie van de toetredende zorgaanbieder
In interviews die we hebben gehouden, is verschillende keren het belang benadrukt van een fysieke
controle, dus het daadwerkelijk bezoeken van de locatie van de (toetredende) zorgaanbieder.
Fysieke controle gebeurt vaker bij aanbieders van zorg in natura dan bij aanbieders van pgb-gefinancierde
zorg. We hebben aan de gemeenten en zorgkantoren, die hebben aangegeven kwaliteitseisen te stellen aan
toetredende aanbieders van zorg in natura en pgb-gefinancierde zorg, gevraagd bij hoeveel procent van
deze aanbieders de gemeente of het zorgkantoor een fysieke controle uitvoert.
• Gemiddeld geeft 61% van de ondervraagde respondenten van gemeenten aan dat hun gemeente bij
toetredende aanbieders van zorg in natura een fysieke controle houdt. Gemiddeld geeft 34% van de
respondenten van gemeenten aan dat hun gemeente bij toetredende aanbieders van pgb-gefinancierde
zorg een fysieke controle houdt.
• Gemiddeld geeft 70% van de ondervraagde respondenten van zorgkantoren aan dat hun zorgkantoor bij
toetredende aanbieders van zorg in natura een fysieke controle houdt. Voor aanbieders van pgbgefinancierde zorg is het aantal respondenten te laag om hier een uitspraak over te doen.
Een belangrijke kanttekening hierbij is dat deze vraag over fysieke controle alleen gesteld is aan de
gemeenten en zorgkantoren die aangeven dat er kwaliteitseisen gesteld worden aan toetredende
zorgaanbieders. Eerder zagen we dat er met name bij toetredende aanbieders van pgb-gefinancierde zorg
niet altijd kwaliteitseisen gesteld worden. We mogen er daarom vanuit gaan dat het percentage fysieke
controles met name bij toetredende aanbieders van pgb-gefinancierde zorg in werkelijkheid nog een stuk
lager ligt.

Voorlichting over toetreding tot beschermd en begeleid wonen
Volgens de Algemene Rekenkamer (1999) heeft voorlichting een preventieve werking bij het bestrijden en
voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik. Er dient bij de voorlichting ten minste aandacht te
worden besteed aan de aard/het doel van de regeling, doelgroep, voorwaarden, controle en sancties.
Voorlichting over het controle- en sanctiebeleid kan een afschrikkend effect hebben. Ook in het rapport
Rechtmatige zorg (Fenger et al., 2016) wordt gewezen op het feit dat communicatie en voorlichting
instrumenten zijn die kunnen worden toegepast om de naleving te bevorderen.
Met de stelling of zorgaanbieders door gemeente of zorgkantoor adequaat worden voorgelicht over de
toetredingsvoorwaarden voor beschermd wonen is 9% van de respondenten van gemeenten en 8% van de
respondenten van zorgkantoren het (zeer) oneens (zie figuur 5.6g). Zorgaanbieders vinden vaker dan
gemeenten en zorgkantoren dat zij niet adequaat voorgelicht worden over de toetredingsvoorwaarden. Figuur
5.6h laat zien dat bijna de helft (47%) van de zorgaanbieders het (zeer) eens is met de stelling dat ze adequaat
voorgelicht worden over de toetredingsvoorwaarden, maar dat 29% het (zeer) met deze stelling oneens is.
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Figuur 5.6g

Figuur 5.6h

Indicatiestelling
Een belangrijk element van de toegang tot de zorg is de indicatiestelling van cliënten. Binnen de Wlz
gebeurt de indicatiestelling door het CIZ en binnen de Wmo 2015 zijn gemeenten zelf verantwoordelijk voor
de indicatiestelling. Onderdeel van indicatiestelling is het voeren van een persoonlijk gesprek door
gemeenten in het geval van de Wmo 2015. Voor de Wlz geldt dat na de indicatiestelling door het CIZ er een
indicatiebesluit volgt. De cliënt heeft dan de keuze voor zorg in natura of voor een pgb. Als de cliënt kiest
voor een pgb volgt een bewust-keuzegesprek om te toetsen of de cliënt pgb-vaardig is en de verplichtingen
aangaande het pgb kan nakomen.
Figuur 5.6j laat zien dat in alle of in ieder geval de meeste gevallen (83%) de cliënt bij de indicatiestelling
voor de Wmo 2015 inderdaad persoonlijk wordt gezien door de indicatiesteller.
Figuur 5.6j
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Als het gaat om indicatiestelling voor de Wlz, dan wordt het CIZ door het veld gezien als een onafhankelijke,
neutrale strenge poortwachter.

“Maar een hulpverlener is hulpverlener in hart en nieren, het is een ander mens dan een toezichthouder. Ze werken
vanuit vertrouwen, dat maakt ze goed als hulpverlener. Een toezichthouder zou een slechte hulpverlener zijn.”
[toezichthouder gemeente]

Figuur 5.6k laat zien dat in veel gevallen er bij de indicatiestelling door gemeenten een zorgaanbieder
aanwezig is.
Figuur 5.6k

Figuur 5.6l laat zien dat de helft (50%) van de respondenten van gemeenten en ruim twee derde (69%) van
de respondenten van zorgkantoren het enigszins tot zeer eens met de stelling dat het voor zorgaanbieders
mogelijk is om invloed uit te oefenen op de indicatiestelling van een cliënt. In interviews geven
zorgkantoren aan dat zorgaanbieders daarom principieel niet bij het bewust-keuzegesprek aanwezig mogen
zijn (met uitzondering van cliëntondersteuners indien de cliënt dit wenst). Ook sommige gemeenten staan
niet toe dat een zorgaanbieder bij het indicatiegesprek aanwezig is.

“Dat het voor zorgaanbieders mogelijk is om invloed uit te oefenen op de indicatiestelling van een cliënt, merk je
bij elk onderzoek wat we gedaan hebben. We moeten altijd opnieuw indiceren en dat valt gemiddeld lager uit.”
[toezichthouder gemeente]

“Mensen komen met hulpvragen en daarbij is soms een twijfelgeval wie het proces aanstuurt bij een vraag. Soms
lijken ouders volledig geïnstrueerd.” [zorgkantoor]
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Figuur 5.6l

Bewust-keuzegesprek bij toekenning pgb
Zoals al eerder aangeven geldt voor de Wlz dat nieuwe budgethouders in principe (al dan niet samen met de
bewindvoerder of gewaarborgde hulp) uitgenodigd worden voor een bewust-keuzegesprek voordat een pgb
toegekend wordt.
Figuur 5.6m laat zien dat volgens de meeste zorgkantoren het uitnodigen voor een bewust-keuzegesprek bij
(vrijwel) alle cliënten, of in ieder geval bij de meeste cliënten daadwerkelijk gebeurt.
Figuur 5.6m

In het geval van een vertegenwoordiger wordt volgens ruim de helft (55%) van de respondenten van
gemeenten en 62% van de respondenten van zorgkantoren in de meeste gevallen of (vrijwel) altijd getoetst
of deze geen tegenstrijdige belangen heeft (zie figuur 5.6n). Volgens 21% van de respondenten van
gemeenten en 8% van de respondenten van zorgkantoren wordt dit meestal niet of (vrijwel) nooit getoetst.
In interviews wordt hierbij door enkele zorgkantoren aangegeven dat er vaak sprake is van een
gewaarborgde hulp en dat er wordt getoetst of deze de belangen van de cliënt kan vertegenwoordigen.
Daarbij wordt tevens getoetst of er geen tegenstrijdige belangen zijn. Indien er een relatie met een
zorgaanbieder wordt vermoed, worden gegevens van de Kamer van Koophandel gecheckt om te controleren
of hier sprake van is.
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Figuur 5.6n

De toegang tot beschermd en begeleid wonen
Als laatste vraag over de factor Toegang is gevraagd in welke mate men vindt dat zorgaanbieders (te)
makkelijk toegang hebben tot beschermd en begeleid wonen. Uit de resultaten hieronder blijkt dat veel
gemeenten en zorgkantoren, maar ook veel zorgaanbieders zelf, vinden dat zorgaanbieders (te) makkelijk
toegang hebben.
Figuur 5.6o laat zien dat bijna twee derde (65%) van de respondenten van gemeenten en 39% van de
respondenten van zorgkantoren het enigszins tot zeer eens zijn met de stelling dat zorgaanbieders binnen
hun gemeente/zorgkantoorregio (te) makkelijk toegang hebben tot beschermd en begeleid wonen. Daarbij
geven zorgkantoren relatief vaak aan geen duidelijke mening te hebben. Van de zorgaanbieders is 41% het
(zeer) eens met de stelling dat hun onderneming makkelijk toegang heeft tot beschermd en begeleid
wonen, zie figuur 5.6p. Ruim een kwart (27%) is het (zeer) met deze stelling oneens.
Figuur 5.6o
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Figuur 5.6p

Ook in de interviews geven veel respondenten aan dat zij de toegang tot de zorg erg laagdrempelig vinden.
Daarbij wordt aangegeven dat iedereen zorgaanbieder kan worden. Sommige gemeenten lopen voorop
door te werken met een ‘toolbox’ voor screening. Maar men geeft aan dat het erg moeilijk is om goed zicht
op ‘foute’ zorgaanbieders te krijgen. Deze kunnen vaak vrij makkelijk de markt betreden met een andere BV,
door te werken met stromannen etc. Indien er geen sprake is van registraties in systemen of het afnemen
van een vergunning is het erg lastig hen te weren.

“Toegang is heel slecht geregeld. In heel veel gemeenten is toegang neergezet als aparte entiteit. In veel
gemeenten wordt het geregeld door hulpverleners en niet door toegangsbeoordelaars. Een goede
toegangsbeoordelaar moet overwogen nee kunnen zeggen. Danstherapie is leuk maar kun je ook zelf nemen en
dan kost het ons als gemeente niets. Veel gemeenten zijn bezig toegang te splitsen, dus een soort CIZ op te richten
maar dan in kleinere vorm. Hulpverleners vinden het moeilijk om nee te zeggen.” [Wmo-expert]

“Het is makkelijker om een zorginstelling te beginnen dan een kroeg.” [TIZ-partner]

Met de komst van de Wtza in 2022 worden nieuwe zorgaanbieders gestimuleerd om, voorafgaand aan de
zorgverlening, de randvoorwaarden voor het leveren van goede zorg op orde te hebben. Voor een groot
aantal zorgaanbieders zal een meld- of vergunningplicht verplicht gesteld worden. Instellingen worden
getoetst op een transparante en ordelijke bestuursstructuur en bedrijfsvoering én op aanwezige
voorwaarden voor een goede kwaliteit van zorg. De gedachte is dat door de toetreding tot de zorg streng(er)
te reguleren, wordt voorkomen dat malafide ondernemingen tot de zorgsector kunnen toetreden. Hier
geldt nadrukkelijk: voorkomen is beter dan genezen. Een stringente toets aan de voorkant moet toetreders
met onvoldoende gedegen voorbereiding of kennis ontmoedigen.

5.7 Resultaten factor Toezicht
Kwaliteitseisen zorg
Voordat er gehandhaafd kan worden is het van belang dat er kwaliteitseisen aan de zorg worden gesteld.
Deze kwaliteitseisen moeten vervolgens gecontroleerd worden.

“Het zou bijvoorbeeld fijn zijn als er programma van eisen komen. Dit hebben we nodig voor goed toezicht.
Bijvoorbeeld een scoresysteem.” [teammanager gemeente]

“De regelgeving moet worden veranderd. Er moet duidelijker aangegeven worden welke zorg en wel en niet
geleverd kan worden. Dat ze het beter kunnen controleren. Welke eisen worden er nu gesteld aan de zorg die je
geeft aan iemand die woont in een wooninstelling? Daar moeten duidelijke afspraken over komen.” [medewerker
Inspectie SZW]
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“Er is geen minimaal aantal begeleiders voor zoveel cliënten. Je zou dus ook in je eentje 77 cliënten kunnen
begeleiden.” [medewerker Inspectie SZW]

“Op dit moment heb ik weinig zicht op wat nou precies de beleidsregels zijn, maar ik zou daar hele concrete
verantwoording voor afspreken met zorgaanbieders. Dat is wel echt een administratieve last, maar het beeld is
wel dat zij proberen de administratieve last juist te verlichten, terwijl wij zouden zeggen: verzwaar deze door een
goede verantwoording af te leggen over de deelnamen.” [medewerker Inspectie SZW]

Figuur 5.7a en 5.7b laten zien dat gemeenten en zorgkantoren meer kwaliteitseisen stellen aan aanbieders
van zorg in natura dan aan aanbieders van pgb-gefinancierde zorg.
Figuur 5.7a

Figuur 5.7b

Zoals in de vorige paragraaf al benoemd werd komt in interviews naar voren dat veel gemeenten dezelfde
kwaliteitseisen stellen aan zorg in natura als aan pgb-gefinancierde zorg. Deze zijn gebaseerd op de
basiseisen uit de Model Verordening Wmo 2015 van de VNG. Denk hierbij aan het hebben van een Verklaring
Omtrent het Gedrag (hierna VOG), kwaliteitssysteem, klachtenregistratie en gekwalificeerde medewerkers.
Bij zorgkantoren zijn er duidelijke verschillen tussen zorg in natura en pgb-gefinancierde zorg, wat betreft
het stellen van kwaliteitseisen.
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“Het uitgangspunt van het pgb is dat de budgethouder keuzevrijheid heeft met een budget en bij welke
zorgaanbieder hij of zij de zorg in wil kopen en welke eisen hij daarin wil stellen. Als een budgethouder een
overeenkomst aanlevert met een moeder en dochter als zorgverlener, dan is dat geen professionele zorgaanbieder.
Als het gaat om persoonlijke verzorging dan kan een moeder of dochter dat gewoon doen. Dus dat is lastig.”
[zorgkantoor]

“Bij aanbieders van zorg in natura in de Wlz gaat het uitsluitend om gecontracteerde zorgaanbieders. Met hen
maken we specifieke afspraken in een zorgovereenkomst, waarbij we ook kunnen controleren of men zich aan
deze afspraken houdt. Enkele eisen die we stellen: er dient een Raad van Toezicht aanwezig te zijn. Men dient zich
te gedragen conform de governance code en dat dient zichtbaar te zijn in de statuten van de aanbieder.
Aanbieders worden minimaal één of twee keer per jaar bezocht door de zorginkoper. Kwaliteitsmedewerkers van
het zorgkantoor bezoeken instellingen/aanbieder om e.e.a. te controleren.” [zorgkantoor]

Figuur 5.7c laat zien dat van de gemeenten die eisen stellen aan de kwaliteit van de geleverde zorg in natura,
ruim de helft (51%) dit meestal of (vrijwel) altijd toetst. 19% geeft daarentegen aan dit meestal niet of
(vrijwel) nooit te toetsen. Van de zorgkantoren die eisen stellen aan de kwaliteit stelt toetst 72% dit meestal
of (vrijwel) altijd en toetst 13% dit meestal niet.
“Wij hebben er bewust voor gekozen om te investeren in toezichtcapaciteit. Andere gemeenten zien hier mogelijk
minder brood in of zijn zich niet bewust van de noodzaak.” [wethouder gemeente]

“Ik zou graag zien dat meer gemeenten zouden werken volgens een business case. Bij een goede kostenbatenanalyse zou blijken dat het zin heeft om te investeren in toezichtcapaciteit.” [wethouder gemeente]

Figuur 5.7c

Uit interviews komt onder gemeenten ook een wisselend beeld naar voren over of en hoe getoetst wordt of
de geleverde zorg in natura voldoet aan de gestelde eisen. Sommige gemeenten geven aan alleen te toetsen
bij signalen. Andere gemeenten geven aan dit slechts marginaal te toetsen via een goedgekeurde
productieverklaring. En er zijn gemeenten die uitgebreid toetsen met cliëntervaringsonderzoeken,
locatiebezoeken en evaluatiegesprekken. Zorgkantoren geven aan dat bij zorg in natura, de controle vaak
alleen een administratief proces is (materiële controle). Alleen bij signalen volgt een detailcontrole, maar
die ontvangen zij niet vaak.
42

Op zoek naar de heilige graal

“Iedere gemeente onderzoekt fraude op zijn eigen manier. Er zijn geen landelijke richtlijnen. En hoewel de VNG
wel een meerjarig project draait om gemeenten te ondersteunen in de aanpak van fraude, lopen theorie en
praktijk in de gemeenten ver uiteen. Er wordt vaak gewerkt op basis van vertrouwen en daar wordt in de praktijk
makkelijk misbruik van gemaakt.” [sociaal rechercheur gemeente]

“Lastige nu zou zijn dat er geen duidelijke bovenwaarden en onderwaarden zijn voor de te leveren zorg. Hoeveel
uur mag je waaraan besteden? Waar moet dagbesteding uit bestaan? Maar ook: welk winstpercentage sta je
toe?” [wethouder gemeente]

“Of een cliënt passende zorg van een aanbieder van zorg in natura ontvangt, wordt eerder met de aanbieder
gecheckt dan bij de cliënt.” [zorgkantoor]

Figuur 5.7d laat zien dat van de gemeenten die eisen stellen aan de kwaliteit van de geleverde zorg door
aanbieders van pgb-gefinancierde zorg, volgens bijna de helft van de respondenten (49%) de gemeente dit
meestal of (vrijwel) altijd toetst. Ruim een kwart (27%) geeft daarentegen aan dat de gemeente dit niet of
(vrijwel) nooit toetst. Bij zorgkantoren is het aantal respondenten (n=2) hier te klein om uitspraken te
kunnen doen.
Figuur 5.7d

Uit interviews komt bij gemeenten voor pgb-gefinancierde zorg hetzelfde wisselende beeld naar voren.
Sommige gemeenten toetsen alleen bij signalen, sommige toetsen het plan van aanpak pgb en daarna bij
verlenging, en sommige via huisbezoeken. Zorgkantoren geven aan een deel van de pgb-populatie te
toetsen via huisbezoeken. Maar er zijn ook zorgkantoren die aangeven alleen te toetsen bij signalen.

“Het is bij pgb lastiger om echt goed te controleren of de zorg geleverd is. Dit komt omdat bijna alle cliënten in
beschermd wonen een maandloon hebben. En op een of andere manier wordt er bijna nooit een urenregistratie
bijgehouden. Cliënten kunnen daardoor vaak niet goed schriftelijk- aantonen hoeveel zorg ze hebben gehad.”
[toezichthouder gemeente]

“Bij begeleid wonen zie je dat er afspraken gemaakt worden op maandbasis en dat wordt ook betaald. Daar
leveren ze 24 uur zorg voor. Als de budgethouder tevreden is dan kom je daar lastig achter.” [zorgkantoor]

Fysieke controle of zorg voldoet aan de gestelde eisen
Net zoals voor de factor toegang hebben we vragen ook voor de factor toezicht gesteld over fysieke controle,
dus het daadwerkelijk bezoeken van de locatie van de zorgaanbieder.
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Fysieke controle gebeurt vaker bij aanbieders van zorg in natura, dan bij aanbieders van pgb-gefinancierde
zorg. Gemiddeld wordt door gemeenten bij 53% van de aanbieders van zorg in natura een fysieke controle
gehouden. Bij de aanbieders van pgb-gefinancierde zorg is dit 45%. Daarbij dient wel beseft te worden dat
deze vraag alleen gesteld is aan gemeenten die aangeven dat er kwaliteitseisen gesteld worden aan
toetredende zorgaanbieders. Aangezien er met name bij aanbieders van pgb-gefinancierde zorg vaak geen
kwaliteitseisen gesteld worden, mogen we ervan uit gaan dat het percentage fysieke controles, met name
bij aanbieders van pgb-gefinancierde zorg, in werkelijkheid nog een stuk lager ligt. Bij de meerderheid van
de zorgaanbieders wordt geen fysieke controles gehouden. Bij zorgkantoren is het aantal respondenten
(n=3 voor zorg in natura en n=2 voor pgb-gefinancierde zorg) hier te klein om uitspraken te kunnen doen.

“Overigens denk ik dat fraude heel makkelijk is op te lossen, wanneer de gemeenten eens daadwerkelijk zouden
komen kijken bij de zorginstelling, in plaats van alleen vanuit het gemeentekantoor het papierwerk te controleren.
Er zijn genoeg zorginstellingen die de afdeling ‘kwaliteit’ (wat een synoniem is geworden voor rapportages en
niets meer te maken heeft met wat er op de werkvloer gebeurt) volledig uitbesteden aan externe partijen die de
cliënten niet zien of spreken, maar wel de gemeentes in de gewenste terminologie kunnen overtuigen dat alles in
orde is.” [Wmo-expert]

“Ik denk dat de overheid meer op locatie moet komen kijken. Wij hebben het zorgkantoor zelf uitgenodigd, om
zonder vooraankondiging bij de pgb-cliënten te komen kijken. Normaal gesproken wordt zo’n bezoek van tevoren
aangegeven bij onze cliënten, maar wij willen daar transparant in zijn. Het zorgkantoor zegt dat dit niet kan
vanwege privacy, etc. Ik heb de mensen in Venlo weleens gezien: Dit gaat dan om Wmo-zorg in natura. Die
mensen zitten daar alleen achter hun scherm. Het is jammer, want zo kunnen wij niet onze kwaliteit laten zien. We
vullen netjes de audit-rapporten in, maar je hoort er daarna niets meer over.” [zorgaanbieder]

“Papieren controle zou helpen als gemeente en zorgkantoren onaangekondigd naar een zorginstelling kan gaan
en kan zeggen: ik wil nu zien wie en wanneer zorg aan die cliënt heeft geleverd. Dan heb je een veel grotere stok
achter de deur omdat een zorginstelling administratie kan voeren. Die kan vals zijn, maar dan hebben we i.i.g.
aantoonbare valste administratie in plaats van helemaal geen administratie.” [medewerker Inspectie SZW]

“De IGJ is de enige organisatie die ooit een echte controle heeft uitgevoerd bij ons bedrijf, niet de gemeentes en de
zorgkantoren.” [zorgaanbieder]

Controle of cliënt passende zorg ontvangt en of gedeclareerde zorg daadwerkelijk wordt
geleverd
Naast vragen over het toetsen van de kwaliteit van de geleverde zorg hebben we aan gemeenten en
zorgkantoren ook vragen gesteld over de mate waarin gecontroleerd wordt of de cliënt passende zorg
ontvangt, en of gedeclareerde zorg daadwerkelijk wordt geleverd. Figuren 5.7e en 5.7f laten zien dat lang
niet in alle gevallen standaard (dus niet alleen bij signalen) getoetst wordt of een cliënt passende zorg van
een aanbieder van zorg in natura of van een aanbieder van pgb-gefinancierde zorg ontvangt. Daarbij geven
gemeenten vaker voor pgb-gefinancierde zorg, dan voor zorg in natura, aan dat dit meestal niet of (vrijwel)
nooit getoetst wordt (34% versus 23%). Ook wordt lang niet altijd standaard (dus niet alleen bij signalen)
getoetst of de zorg die een aanbieder van zorg in natura declareert ook daadwerkelijk is geleverd.
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Figuur 5.7e

Figuur 5.7f

We hebben ook gevraagd of er altijd standaard getoetst wordt of de zorg die een aanbieder van zorg in
natura of pgb-gefinancierde zorg declareert, ook daadwerkelijk is geleverd (dus niet alleen bij signalen). Dit
is niet altijd het geval.

Handhaving van regels
Figuur 5.7g laat zien dat de meeste gemeenten en zorgkantoren vinden dat het voor toezichthouders in hun
gemeente/zorgkantoorregio (te) moeilijk is om fraude met zorggelden binnen beschermd en begeleid
wonen vast te stellen.
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Figuur 5.7g

“We hebben geprobeerd meerdere onderzoeken op te pakken met begeleid wonen. Maar die kwamen gewoon
niet van de grond, omdat je toch niet kan bepalen wat nou wel of niet geleverd wordt.” [medewerker Inspectie
SZW]

“Waarom het moeilijk is om fraude vast te stellen? Inhoudelijk moet je weten wat niet is geleverd en dat is
moeilijk vast te stellen. Het is allemaal op basis van goed vertrouwen.” [zorgkantoor]

“Ik hoop dat met name in Wmo 2015 naast de strenge voorwaarde ook goed toezicht word gehouden, er goed
wordt gehandhaafd en dat wordt verbeterd. In het algemeen zijn ze erg goed met het maken van wetten en regels,
maar de handhaving kan beter.” [zorgaanbieder]

“Pgb zit soms onder het vergrootglas. Echter het is een ‘mooi goed’.” [zorgaanbieder]

Uit interviews komt naar voren dat het lang duurt voordat gemeenten fraudevormen ontdekken. Een klein
signaal leidt niet meteen tot actie. Gemeenten hebben vaak beperkte capaciteit. Ook is het vaak moeilijk
om het precieze bedrag vast te stellen waarmee gefraudeerd is en daarom werken ze met bandbreedtes. Ook
veel zorgkantoren geven aan dat de kans op ontdekking klein is. En als er toch genoeg aanwijzingen zijn, is
opzet bewijzen erg lastig. Feiten zijn vaak moeilijk vast te leggen, een verklaring van de budgethouder is
onvoldoende en het is moeilijk om het bewijs uit de administratie te halen.

“Frauderen loont! Als je kijkt naar bestuurs-civielrechtelijke aanpak duurt dat soms heel lang. Dus moet je vaak
een deal maken. Als we bijvoorbeeld de fraude schatten tussen 2 en 7 ton? Dat ga je nooit terughalen, dus laat je
hem een ton terugbetalen. Waarschijnlijk heeft hij er dan toch tonnen mee gewonnen.” [toezichthouder
gemeente]

“De kans op ontdekking is enigszins klein, omdat wat wij te pakken krijgen slechts een klein deel is van wat er
daadwerkelijk gebeurt. Je hebt nooit de capaciteit om alles te pakken en al zou je dat willen, dat gaat ook nooit
gebeuren. Topje van de ijsberg.” [zorgkantoor]
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“De kans op ontdekking is enigszins klein. Wij zijn verstrekker, maar zien niet wat er achter de voordeur gebeurt.
We kunnen ze niet controleren, want we hebben geen bevoegdheden. Ook bij een duidelijk signaal mag men niet
eens aan de voordeur liggen, laat staan achter de deur. Zorgkantoren hebben ook geen zicht op de SVB, er is geen
informatie-uitwisseling vanwege AVG. Zorgkantoren kunnen declaraties niet eens inzien. Bij zorg in natura zien
we ook niet wat er gebeurt op de werkvloer. Plus: moedwilligheid is lastig aan te tonen, patiënten zijn ook
mogelijk bang voor repercussies, maar dat is zeer lastig te bewijzen. Vooral relatie wonen en zorg maakt het heel
lastig. Bij pgb gaat men niet klikken want men woont zo fijn.” [zorgkantoor]

“De cliënten konden ook niet zoveel verklaren rondom de hele verantwoording, omdat zij daar totaal geen weet
van hadden.” [medewerker Inspectie SZW]

“De getuigen waren allemaal mensen met een beperking, autisme enzovoort. Dus dan was het soms ook lastig
om een goede verklaring bij hun af te nemen en dan moest die ook wel bevestigd worden. Dit omdat je niet
helemaal zeker weet of dit wel echt de werkelijkheid is. Want zij stonden onder invloed van de bestuurders van die
onderneming en daarbij werd ook gewenst dat zij het gewenste antwoord geven.” [medewerker Inspectie SZW]

Figuur 5.7h laat zien dat de kans dat door de gemeente of het zorgkantoor onrechtmatigheden ontdekt
wordt als een zorgaanbieder een onrechtmatigheid heeft begaan, over het algemeen niet heel hoog
ingeschat wordt. Slechts een minderheid denkt dat de kans dat onrechtmatigheden ontdekt worden
enigszins groot tot zeer groot is. Daarbij valt op dat gemeenten deze kansen aanzienlijk hoger inschatten
dan zorgkantoren. Zorgaanbieders wijken niet substantieel af van gemeenten in hun inschatting van de
kansen dat onrechtmatigheden ontdekt worden.
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Figuur 5.7h27

“Er zijn mogelijkheden om frauderende aanbieders aan te pakken door aangifte doen, melden, terugvorderen,
contract eindigen. Maar zwarte lijst mag niet. Ben ik ook geen voorstander van omdat het niet werkt en
kwetsbaar (foutgevoelig) is. Veel beter zou werken als er een volwaardig vergunningensysteem komt voor
zorgaanbieders. Bij binnenkomst voldoen aan eisen, voldoe je daar niet aan, dan geen contract. Het percentage
bewezen gevallen is niet hoog, de effectiviteit dus beperkt. We constateren bijna nooit fraude, wat heel gek is.”
[TIZ-partner]

“Je mist bij pgb de onderneming. Het toezicht houd je op de budgethouder en niet op de zorgaanbieder. Je mag
alleen de administratie van budgethouder inzien en niet bij de zorgondernemer. Dat is een zwakte van het
systeem.” [medewerker Inspectie SZW]

“Het wordt lastig controleren als gemeenten zorgaanbieders toestaan om te werken met vaste maandbudgetten.
Gemaakte uren worden dan namelijk niet meer geregistreerd. In onze gemeente wordt dat daarom niet meer
toegestaan.” [jurist gemeente]

27
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Voor het interpreteren van grafieken waarin resultaten van zorgaanbieders vergeleken worden met die van gemeenten en
zorgkantoren zijn een aantal opmerkingen van belang die te vinden zijn in de ‘Verdiepende bijlage paragraaf 5.1: Leeswijzer’.
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Gevolgen van regelovertreding
De gevolgen van het ontdekken van onrechtmatigheden worden over het algemeen een stuk hoger
ingeschat dan de kans op het ontdekken van deze onrechtmatigheden. Figuur 5.7i laat zien dat deze
gevolgen het meest ernstig worden ingeschat door de zorgaanbieders zelf en het minst ernstig door
zorgkantoren.
Figuur 5.7i

“Gemeenten hebben bovendien te maken met soms briljante vertragingstechnieken. Als gemeenten handhaven
en zorgaanbieders een brief stuurt, krijgen ze pas na vertraging een reactie. Die luidt vaak dat ze erg hun best
gaan doen, dat problemen buiten hun macht ligt en dat ze een gesprek met de wethouder willen. Aan elke maand
die ze weten te rekken, verdienen ze geld. En vertraging ontstaat al snel bij gemeenten. Met mazzel werken er na
een tijd andere personen op handhavingsposities, en dan kan het rondje opnieuw beginnen.” [Wmo-expert]

Uit interviews komt naar voren dat het voor gemeenten vaak erg lastig is om geld terug te vorderen. Het
terugvorderen wordt alleen gedaan als uit onderzoek is gebleken dat het zorggeld niet juist is besteed en er
voldoende juridische gronden en bewijs is om het geld terug te vorderen. Adequate bewijslast vergaren kost
veel tijd en capaciteit. Geld terugvorderen bij zorgaanbieders is een grote investering (juridische kosten etc.)
en dit vormt een grote drempel. Het leidt vaak ook tot ingewikkelde rechtszaken (bodemprocedures etc.).
En zelfs als men gelijk krijgt, dan volgt meestal toch hoger beroep.
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“Opbrengsten zijn geïncasseerde terugvordering en zachte opbrengsten bij klanten. In deze wereld mag je blij zijn
als je deal kunt maken met een frauderende zorgaanbieder en wat kan terugvorderen.” [toezichthouder
gemeente]

En als het dan lukt om een overtreding vast te stellen, dan zijn de hoogte van straffen volgens gemeenten
vaak totaal niet in verhouding met de ernst van de overtreding. Bovendien is alleen het geld terugvorderen
volgens gemeenten voor zorgaanbieders niet zo’n hele hoge straf. Vaak is het geld al doorgesluisd en wordt
het onrechtmatig verkregen geld niet teruggekregen, of is er sprake van faillissementsfraude. Voor veel
fraudeurs lijkt fraude dus te lonen.
Zorgkantoren geven aan dat als zorgaanbieders duurdere zorg declareren dan geleverd, maar nog wel steeds
dezelfde tijd aan zorg leveren, hier vaak onderuit komen door zich te beroepen op een verkeerde
interpretatie van de regels. De gevolgen zijn dan minder groot: wel terugvordering, maar geen straf. Kan
daarentegen aangetoond worden dat zorgaanbieders meer uren declareren dan geleverd, zorg declareren
voor cliënten aan wie geen zorg is geleverd, of duurdere zorg laten indiceren dan nodig is, dan is hiermee
fraude aangetoond en volgen er ook harde maatregelen.

Ketensamenwerking
Volgens het Ministerie van VWS (2018) kan het ene handhavingsinstrument niet los worden gezien van het
andere. De kracht zit in de samenhang en de synergie: instrumenten zó inzetten dat ze elkaar aanvullen en
versterken. Goede samenwerking tussen alle TIZ-partners is daarbij een essentiële voorwaarde voor succes.
De meeste gemeenten en zorgkantoren zijn positief over de ketensamenwerking. De meerderheid denkt dat
hun gemeente of zorgkantoor, indien daar aanleiding toe is, samen werkt met andere toezichthoudende
partijen – in het toezicht op cliënten en zorgaanbieders (zie figuur 5.7j).
Figuur 5.7j

Binnen de organisaties betrokken bij de uitvoering en het toezicht op beschermd en begeleid wonen is te
weinig sprake van een systematische uitwisseling van fraudesignalen. Men mist bijvoorbeeld opbouwen van
een gemeenschappelijke database. De meeste gemeenten geven aan dat het (goed) mogelijk is om, indien
daar aanleiding toe is, gegevens uit te wisselen met andere toezichthoudende partijen. Zorgkantoren zijn
minder positief over de mate waarin dit mogelijk is (zie figuur 5.7k).
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“Het is voor zorgkantoren ook niet mogelijk is om aan data-analyse te doen. Zo kunnen zorgkantoren
bijvoorbeeld niet de data van meerdere regio’s met elkaar vergelijken of analyses loslaten op data van de SVB.
Informatie-uitwisseling is heel lastig, mede dankzij AVG/privacy wetgeving.” [TIZ-expert]

“Er is een wezenlijk verschil tussen zorgkantoren en gemeenten. Zorgkantoren staan veel verder van
zorgaanbieders af en zijn minder ondersteunend dan gemeenten. Gemeenten bellen nog en vragen af en toe hoe
of wat. De samenwerking met gemeenten is veel beter, daar kleven tegelijkertijd ook risico’s aan, maar het is wel
hechter. Vooral op lokaal niveau helpt het hechte samenwerken juist.” [zorgaanbieder]

Figuur 5.7k

De vraag ‘in welke mate is het voor uw gemeente mogelijk, om indien daar aanleiding toe is gegevens uit te
wisselen met andere toezichthoudende partijen’ lijkt te impliceren dat de sociale recherche buiten de
gemeente is geplaatst. Uit interviews blijkt dat dat voor centrumgemeenten vrijwel nooit het geval is. De
sociale recherche fungeert vaak als toezichthouder en vaak worden toezichthouders in het sociaal domein
sociaal rechercheurs genoemd. Voor regiogemeenten betekent het wel dat het toezicht vaak buiten hun
gemeente is geplaatst.
Uit de interviews blijkt dat door de toezichthoudende ambtenaren nauwelijks gewerkt wordt met
risicoanalyses om de handhavingsacties doelmatiger en effectiever in te zetten. De juridische
mogelijkheden om gegevens uit te wisselen zijn volgens een aantal TIZ-experts beperkt. Het uitwisselen van
informatie tussen Wmo 2015, Zorgverzekeringswet (hierna Zvw) en Wlz blijkt moeilijk. Er wordt informeel
wel eens informatie gedeeld, maar daar is vaak geen wettelijke grondslag voor. Zeker tussen gemeenten en
zorgkantoren niet. Dit komt volgens deze experts enerzijds omdat de zorg heel anders in elkaar zit en
anderzijds omdat het simpelweg niet geregeld wordt. Ook zorgkantoren zijn over het algemeen minder
positief over de mogelijkheden om informatie uit te wisselen dan gemeenten. Het verschilt volgens hen wel
per partij en per gemeente. Met aan IKZ-gebonden gemeenten is het bijvoorbeeld gemakkelijker om
informatie uit te wisselen.

“Gemeenten hebben dit ook vaak extern belegd. Je hebt te maken met verschillende bevoegdheden bij
zorgkantoren en gemeenten als het gaat om toezichthouders. Met partijen als IGJ hebben ze wel te maken op het
moment dat zij denken dit gaat echt niet goed. Dan is er zeker sprake van samenwerking, maar het is niet iets dat
regulier is ingericht.” [zorgkantoor]
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Beleidsevaluaties
De vraag hoeveel beleidsevaluaties er door gemeente of zorgkantoor de afgelopen drie jaar zijn uitgevoerd,
blijkt voor veel gemeenten en zorgkantoren moeilijk te beantwoorden te zijn. Maar een aantal gemeente en
geen enkel zorgkantoor geven aan dat er de afgelopen drie jaar meer dan drie beleidsevaluaties zijn geweest
(zie figuur 5.7l). Van de gemeenten die de afgelopen drie jaar beleidsevaluaties hebben gehouden geeft een
ruime meerderheid aan dat dit tot een daadwerkelijke verbetering van het toezicht op begeleid wonen heeft
geleid (zie figuur 5.7m).

“Beleid is één keer geëvalueerd en dat heeft wel geleid tot inzicht tot noodzaak tot locatiebezoeken.”
[zorgkantoor]

“Er vinden geen evaluaties plaats bij mijn weten in kader van fraude onderzoeken, misbruik en oneigenlijk gebruik
en huisbezoeken. Nu werkgroep fraude opgericht... Zullen acties uit voortkomen... Nog in de kinderschoenen.”
[zorgkantoor]

“Best veel gemeenten weten niet waarvoor ze verantwoordelijk zijn en hoe ze het moeten uitvoeren. En dan heb je
binnen gemeenten ook functies waarvoor niet duidelijk is wat hun verantwoordelijkheden zijn. Krijg vaak vragen
van toezichthouders waar ze nou precies verantwoordelijkheden zijn.” [TIZ-partner]

Figuur 5.7l

Figuur 5.7m
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5.8 Resultaten factor Wet- en regelgeving
Aan gemeenten en zorgkantoren is door middel van een aantal stellingen gevraagd in welke mate wet- en
regelgeving binnen beschermd en begeleid wonen voor de gemiddelde zorgaanbieder ruimte biedt voor de
diverse fraudevormen. Aan zorgaanbieders is door middel van een aantal stellingen gevraagd in welke mate
de regels, zoals die van gemeenten en zorgkantoren, ruimte bieden voor ondernemingen als die van hen
voor diverse fraudevormen.

“In een brede zin is het zorgelijk maar wel in de minderheid. De regels zijn er niet te weinig, maar het gaat om
kennisniveau bij de handhavers zelf.” [zorgaanbieder]

“Je kan alles kloppend krijgen op papier. Al wordt die wet en regelgeving helemaal dicht getimmerd dan kun je
nog steeds een valse factuur indienen.” [medewerker Inspectie SZW]

Figuur 5.8a laat zien dat zorgaanbieders aanzienlijk minder vaak dan gemeenten en zorgkantoren vinden
dat wet- en regelgeving ruimte biedt voor deze fraudevormen binnen beschermd en begeleid wonen.28 Ook
bij andere factoren zien we dat de perceptie van zorgaanbieders vaak positiever is dan die van gemeenten en
zorgkantoren.
Figuur 5.8a

28

We zien ook dat zorgkantoren gemiddeld lager scoren dan gemeenten. Door de lage aantallen bij zorgkantoren zijn deze
verschillen indicatief. Zorgkantoren geven vaker dan gemeenten aan dat ze het niet weten. Gemiddeld scoren gemeenten
(2,3) en zorgkantoren (2,4) ongeveer even hoog op de factor Wet- en Regelgeving (zie paragraaf 5.2).
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Van de verschillende fraudevormen biedt, in de perceptie van gemeenten, zorgkantoren en zorgaanbieders,
wet- en regelgeving vooral ruimte om minder zorg of minder goede zorg te leveren dan waar de cliënt recht
op heeft. Vooral gemeenten zijn het met deze stelling eens. De meerderheid van de respondenten van
gemeenten en zorgkantoren, en de meerderheid van de zorgaanbieders zijn het enigszins tot zeer eens met
de stelling dat de wet- en regelgeving binnen begeleid wonen voor de gemiddelde zorgonderneming ruimte
biedt minder zorg of minder goede zorg te leveren dan waar de cliënt recht op heeft. Ook voor de andere
fraudevormen geldt dat vooral gemeenten vinden dat wet- en regelgeving hier ruimte voor biedt.

“Het is eigen aan wet- en regelgeving dat die ruimte biedt om te frauderen. Er moet echt wel op toegezien worden
zodat het geen papieren tijger is. In Nederland is de kwaliteit van wet- en regelgeving op zich best goed.”
[Wmo-expert]

“Landelijke kaders zijn heel breed, ze zeggen niet specifiek wat ze verwachten. Het kan lokaal ingekleurd worden.
Ik denk niet dat het voor iedereen duidelijk is dat het hun taak is die zij moeten invullen. Het staat er wel, maar ik
denk niet dat iedereen het goed gelezen en ingevuld heeft.” [TIZ-expert]

“Maar wet- en regelgeving zo strikt maken om het ongeschikte zorgaanbieders lastig te maken om op de markt
te komen, heeft tegelijkertijd ook veel nadelen voor goedwillende zorgaanbieders.” [TIZ-expert]

Uit interviews met gemeenten, zorgkantoren en TIZ-experts komt duidelijk naar voren dat er een groot
verschil is in de ruimte die wet- en regelgeving biedt voor fraude met zorggelden voor aanbieders van zorg in
natura versus aanbieders van pgb-gefinancierde zorg. Bij aanbieders van zorg in natura geeft wet- en
regelgeving meer mogelijkheden om fraude tegen te gaan, zoals bijvoorbeeld het stopzetten van contracten.
Bij aanbieders van pgb-gefinancierde zorg is dat problematischer, want deze aanbieders zijn over het
algemeen minder goed in beeld. Alles verloopt in dat geval via de cliënt (de budgethouder). Het is
bijvoorbeeld voor de SVB mogelijk om de betaling van declaraties vanuit het pgb tijdelijk stop te zetten, maar
alleen voor een beperkte termijn. De SVB heeft geen handhavingsbevoegdheid. Het CIZ kan besluiten of een
cliënt al of niet toegang krijgt tot de Wlz, maar neemt geen beslissingen over het toekennen van pgb.
Zorgkantoren geven in interviews aan dat ze geen handhavingsbevoegdheid hebben en geen pressiemiddelen
om medewerking af te dwingen van aanbieders van pgb-gefinancierde zorg. Daarbij geven gemeenten en
zorgkantoren aan dat ze niet veel handelingsmogelijkheden hebben anders dan het hele pgb stopzetten.

“De SVB controleert alleen op budget en declaraties, maar zolang er nog voldoende budget is gaan er niet snel
bellen rinkelen.” [TIZ-expert]

Een aantal respondenten geeft aan dat er weinig gronden zijn waarop pgb geweigerd kan worden. Het is
volgens hen moeilijk om fijnmazig één enkele zorgaanbieder uit het pakket te weren. Wij hebben
geconstateerd dat het in de praktijk gebeurt dat de gemeente cliënten adviseert om niet met een bepaalde
zorgaanbieder in zee te gaan. Dit is eigenlijk niet de bedoeling en dus een grijs gebied waar ook geen
toezicht op is.

“Je zou in de Wmo 2015 meer Jeugdwet moeten stoppen. Jeugdwet is beter georganiseerd. De jeugdwet heeft
meer kaders en strakke regels, niet alleen naar aanbieders maar ook naar gemeenten.” [gemeente]

“Pas als een budgethouder is gepakt met fraude, komt deze met zijn zorgaanbieder in het extern verwijssysteem
van een zorgkantoor. Alleen als een aanbieder in dit systeem staat heeft een zorgkantoor pas een geldige
weigeringsgrond.” [zorgkantoor]
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“De gemeentelijke verordeningen en aanvullende regels bieden voor zorgaanbieders zeer veel ruimte om duurdere
zorg laten indiceren voor cliënten dan nodig is. Hoe te verantwoorden verschilt sterk bij gemeenten. Beleid niet
scherp genoeg, in rechtszaken blijkt het soms achteraf. Je mag het vooraf zelf bepalen. Dat kun je ook landelijk
bepalen.” [TIZ-expert]

Door TIZ-experts wordt erop gewezen dat de oorspronkelijke doelgroep voor Wlz, mensen zijn die
levenslang op zorg zijn aangewezen. Door de transitie van de AWBZ naar Wmo 2015 en de Wlz in 2015 maken
nu cliënten aanspraak op Wlz-zorg waarbij dat veel lastiger is om dat vast te stellen. Kortdurende zorg kan
alleen geboden worden indien er een behandelplan is en dat ontbreekt vaak bij deze groep, die veelal
bestaat uit licht verstandelijk gehandicapten. De Wmo heeft bovendien vaak onvoldoende voorzieningen
heeft voor deze groep. Het voordeel van een Wlz-indicatie is dat voor deze cliënten niet telkens opnieuw
een indicatie hoeft te worden gesteld.

“Jammer dat Wlz voor levenslang is. Het zou beter zijn om bij jongeren een indicatie voor 5 of 10 jaar vast te
stellen en daarna nog eens te kijken wat nodig en mogelijk is.” [TIZ-expert]

“Mooi zou zijn als er een uitzondering gemaakt kon worden voor jongeren tot 23 jaar. Nog mooier zijn als er een
uitzondering kon worden gemaakt met verlengde Jeugdwet tot 23 jaar.” [TIZ-expert]

Ten slotte wordt er door gemeenten, zorgkantoren en TIZ-experts op gewezen dat er niet veel juridische
mogelijkheden zijn om informatie uit te wisselen om fraude te voorkomen. Dit kwam in de vorige paragraaf
over de factor toezicht ook aan de orde. Ook de juridische mogelijkheden om informatie uit te wisselen om
fraude aan te pakken zijn heel beperkt. Er is een spanningsveld tussen administratieve lasten, controles en
privacy.

“SVB ziet rare dingen in declaraties. Deze informatie mogen zij niet aan bijvoorbeeld een gemeente teruggeven
(omdat zorgverlener een natuurlijk persoon is), maar die informatie ligt daar wel.” [TIZ-expert]

“Daarnaast is de informatievoorziening over waar welke cliënten behandeld worden heel lastig in verband met
privacy en AVG-wetgeving.” [TIZ-expert]

“Dus in de gegevensuitwisseling valt zeker nog profijt te halen, en biedt daarbij ook kansen. Denk hierbij aan dat
je van elkaar weet waar je mee bezig bent. Nu mag de Belastingdienst niks delen, behalve via andere lijntjes zoals
via de Regionaal Informatie en Expertise Centrums.” [TIZ-expert]

5.9 Resultaten factor fraudemogelijkheden
Aan de gemeenten en zorgkantoren is gevraagd in welke mate het voor de gemiddelde zorgaanbieder in
hun gemeente of zorgkantoorregio mogelijk was om gedurende het afgelopen jaar diverse fraudevormen te
begaan. Aan zorgaanbieders is gevraagd in hoeverre het in het afgelopen jaar voor ondernemingen als die
van hun mogelijk was om deze fraudevormen te begaan. Daarnaast is gevraagd in hoeverre het mogelijk
was om de cliënten van de beste zorg te voorzien en om voldoende gekwalificeerd personeel in te zetten.

Op zoek naar de heilige graal

55

Figuur 5.9a

Figuur 5.9a laat zien dat in de perceptie van zorgaanbieders het in het afgelopen jaar aanmerkelijk beter
mogelijk was om de cliënten van de beste zorg te voorzien, dan in de perceptie van gemeenten en
zorgkantoren. Als het gaat om het begaan van diverse fraudevormen zijn hier in de perceptie van
zorgaanbieders aanzienlijk minder mogelijkheden dan in de perceptie van gemeenten en zorgkantoren. In
de perceptie van zorgaanbieders zijn de mogelijkheden relatief gezien het grootst voor het minder goede
zorg leveren dan waar de cliënt recht op heeft. Ook bij andere factoren zien we dat de perceptie van
zorgaanbieders vaak positiever is dan die van gemeenten en zorgkantoren.

“Meer of duurdere zorg: door de administratieve rompslomp die weigeringen met zich meebrengen, denken wij
soms: “you win some, you lose some.” Soms heeft iemand minder zorg nodig en wordt dan ontslagen, maar heeft
dan na een tijdje weer meer zorg nodig. Bij het opnieuw aanvragen duurt het dan weer 3 maanden tot wij geld
krijgen, terwijl als je het opzegt het zo geregeld is. Dus op het moment dat het eens voor zou komen bij ons dat wij
duurdere zorg indiceren, dan is dat weleens om deze reden.” [zorgaanbieder]

Figuur 5.9a laat verder zien dat het in de perceptie van de meeste gemeenten en zorgkantoren mogelijk is
om meer of duurdere zorg te declareren dan geleverd. Ook laat de figuur zien dat, in de perceptie van circa
de helft van de respondenten van gemeenten en zorgkantoren, het mogelijk is om duurdere zorg te laten
indiceren voor cliënten dan nodig is. Dit beeld wordt voor wat betreft de Wlz in een aantal interviews
enigszins genuanceerd. Bij de Wlz wordt de indicering onafhankelijk door het CIZ gedaan en dat leidt tot
een zorgprofielcode met een maximaal bedrag (zie ook paragraaf 5.6). Hierdoor zijn zorgkantoren in het
algemeen ervan overtuigd dat er bij de Wlz drempels zijn voor het declareren van duurdere zorg boven het
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maximale bedrag. Ook wordt aangegeven dat – in tegenstelling tot voorheen – het bij pgb 2.029 niet
mogelijk is om duurdere zorg te declareren dan het maximale bedrag. Binnen dat maximale bedrag is het
wel mogelijk om duurdere zorg te declareren dan geleverd.

“Er zijn productcodes voor zorg in natura. Duurdere zorg declareren dan geleverd kan alleen als ze duurdere codes
kunnen aantonen.” [zorgkantoor]

“Er zijn geen spookbudgethouders. Je hebt namelijk een indicatie nodig.” [zorgkantoor]

“Wat betreft duurdere zorg declareren dan geleverd, wordt aangegeven dat een zorgprofiel door het CIZ
onafhankelijk wordt opgesteld en aan dat zorgpakket zit vast: Indicatie 6 en om dan maar Indicatie 5 te leveren
kan maar is riskant. Zitten voldoende sloten op de deur!” [TIZ-expert]

“Je komt de Wlz echt niet zomaar in.” [TIZ-expert]

Daarbij wordt door TIZ-experts aangegeven dat echte foute zorgaanbieders die erop uit zijn om te frauderen
behoorlijk gewiekst zijn, zeker als er samengespannen wordt met bijvoorbeeld een psycholoog. En als dan
ook nog de familie en cliënt ingefluisterd wordt wat men moet zeggen, is het mogelijk dat er een hoger
zorgprofiel wordt vastgesteld dan eigenlijk nodig is. Een hoger zorgprofiel zorgt ervoor dat men ook in
aanmerking komt voor andere regelingen zoals ‘meerzorg’30. Voor een gemiddelde medewerker van het
CIZ zal dit lastig te herkennen zijn. Dus voor deze cliëntengroep en de zorgaanbieders die zich specifiek
richten op deze groep zijn er nu mogelijkheden om door de mazen van de wet te slippen.

“Als je het slim doet, en de administratie op orde is, en de budgethouder geeft geen signaal af, dan is het heel
moeilijk om te voorkomen. Een bewust-keuze gesprek helpt wel: Kan de cliënt eigen zaken beheren?” [TIZ-expert]

Figuur 5.9a laat zien dat, in de perceptie van de meerderheid van de respondenten van gemeenten en
zorgkantoren, het voor zorgaanbieders mogelijk is om minder zorg of minder goede zorg te leveren dan
waar de cliënt recht op heeft. In interviews wordt meerdere malen gewezen op verschillen tussen zorg in
natura en pgb-gefinancierde zorg. Zo wordt erop gewezen dat er veel met maandlonen en met
gecombineerde budgetten ‘gerommeld’ wordt. De wet zegt bijvoorbeeld dat je geen huur uit pgb mag
betalen, maar dat doen zorgaanbieders soms wel. De huur wordt dan betaald vanuit het maximale tarief:
meerdere cliënten worden in een woning gestopt en hun budgetten gaan op een hoop, waarvan ook de
huur wordt betaald. Hierdoor valt het voor een toezichthouder niet meer te controleren wie, wanneer,
welke zorg heeft ontvangen. Bovendien kunnen volgens respondenten van gemeenten, als een
zorgaanbieder uitbreidt met woongedeelten, in een enigszins afhankelijke positie komen.

“Duurdere zorg declareren dan geleverd, daar lopen wij vaker tegenaan. Het leveren van zorg is heel lastig te
toetsen, omdat budgethouders vaker een bepaalde rol hebben in het geheel of hierbij betrokken zijn. Dit is een
van de grootste fraudecriteria in deze sector.” [zorgkantoor]

Voor het verwerken van de pgb-administratie is een nieuw systeem ontwikkeld. Dit PGB2.0-systeem verzorgt de administratieve ondersteuning van budgethouders, hun zorgverleners, de verstrekkers (gemeenten en zorgkantoren) en de SVB bij het
beheren van toegekende budgetten en zorgovereenkomsten, en het betalen van zorgdeclaraties. Sommige zorgkantoren
werken al met dit systeem, anderen nog niet.
30
Bij bepaalde zorgzwaartepakketten (hierna ZZP)/zorgprofielen is meerzorg mogelijk. De zorgbehoefte mag dan maximaal
25% in uren hoger zijn dan de zorg die op grond van de indicatie vastgesteld is.
29
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“Als een budgethouder tevreden is over de kwaliteit, dan is de kwaliteit goed.” [zorgkantoor]

“Bij pgb zou dat kunnen als iemand hoog tarief binnen de regeling declareert. Als de cliënt een tarief afspreekt
binnen de marge bijvoorbeeld 60 euro terwijl het maar 20 euro waard is, dan is het verantwoordelijkheid van
cliënt ondanks dat we er wat van kunnen vinden. Dus meer gedeclareerd dan geleverd? Dat komt wel voor. Dat
mensen meer declareren komt bij pgb zeker voor. Bij zorg in natura is het moeilijker te constateren.” [zorgkantoor]

Zo blijkt uit interviews met gemeenten dat een gebrek aan kwaliteit van zorg makkelijker te bewijzen is dan
een te lage hoeveelheid aan zorg. Dit wordt ook door zorgkantoren geconstateerd. Als voorbeeld wordt
genoemd dat op het moment dat een zorgaanbieder alle cliënten 10% minder zorg levert, het winstpercentage
stijgt van 6% naar 16%. De kans is klein dat toezichthouders ontdekken dat er 10% minder zorg is geleverd.

“Of er minder zorg of minder goede zorg geleverd is dan waar de cliënt recht op heeft, daar is veel minder zicht op.
Er zijn wel kwaliteitsregels, dus als die gevolgd worden is er weinig ruimte. Maar je moet het best bont maken
voordat het opvalt. Bij pgb controleert niemand de eisen. Bij zorg in natura nog wel.” [zorgkantoor]

“Als je net wat minder zorg levert dan in de indicatie staat, is er geen haan die er naar kraait.” [medewerker
Inspectie SZW]

“Wat zij deden is dat ze het pgb-budget van de cliënten volledig in eigen beheer hadden. Zij berekenden eigenlijk
aan de hand van een indicatie de maximale zorg wat geleverd kan worden en deze zijn volledige gefactureerd.
Maar uiteindelijk is hiervan maar een deel geleverd.” [medewerker Inspectie SZW]

“Gemeenten en zorgkantoren laten vaak na om ruimte concreet in te vullen. Bijvoorbeeld: bij ambulante
hulpverlening bij beschermd wonen hebben we drie vormen, licht, midden of zwaar en de aanbieder mag zelf
besluiten wat –ie van toepassing vindt. 92 procent kiest voor zwaar.” [Wmo-expert]

Figuur 5.9a laat zien dat in de perceptie van de meerderheid van de respondenten van gemeenten en
zorgkantoren het voor zorgaanbieders mogelijk is om een ondeugdelijke of foutieve administratie te
vormen. Er wordt boekonderzoek gedaan en het is een redelijk gesloten systeem. Daarbij vragen TIZ-experts
zich wel af hoe uniform dit gebeurt. Bij Wmo 2015 is er volgens respondenten geen sprake van een uniforme
controle op de administratie en heeft iedere gemeente daarin een eigen aanpak.

“Het declareren van meer uren dan dat er geleverd is, betreft de standaard modus operandi bij fraude. Ook een
niet goed bijgehouden administratie of het achteraf kloppend maken van de facturen is zichtbaar in meer zaken.”
[medewerker Inspectie SZW]

“Want het werkte wel als je het gewoon op de juiste manier verantwoordt, met de juiste papieren dan blijf je het
gewoon krijgen. Het was een kwestie van facturen maken en verantwoordingsformulieren maken en dan klopte
het allemaal op papier.” [medewerker Inspectie SZW]

“Wij kunnen natuurlijk alle informatie krijgen. Alleen bij begeleid wonen hoef je veel minder vast te leggen. De
rechtspersoon hoeft minder te noteren. Er ligt veel minder vast, dus is het moeilijk om ergens binnen te stappen en
om daar te kijken naar de administratie.” [medewerker Inspectie SZW]
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We hebben aan het eind van de vragenlijsten nog gevraagd naar fraudemogelijkheden die in de interviews
niet aan de orde zijn gekomen. Daarbij wordt door gemeenten, zorgkantoren en TIZ-experts het volgende
genoemd:
• De combinatie van wonen en zorgen.
• Het werken met meerdere stichtingen en vervolgens deze stichtingen leeg factureren.
• De zorgaanbieder heeft er financieel belang bij dat de zorgvrager een Wlz-indicatie in plaats van een
Wmo-indicatie aanvraagt, omdat een Wlz-indicatie vaak een hoger zorgzwaartepakket kent.
De zorgaanbieder zal indien mogelijk een rol spelen in het aanvraagproces.

“Wat je veel ziet is binnen zelfstandige behandelcentra is dat zij keurig werken met stichtingen, maar dat ze op
een of andere manier er toch een vorm van winst uit halen. Bijvoorbeeld door een stichting aan een BV te hangen
waaraan activiteiten als schoonmaakkosten, etc. worden gefactureerd. Op die manier kun je de stichting leeg
factureren.” [TIZ-expert]

“Een ander punt is dat er ook fraude plaatsvindt door in plaats van voor een Wmo-indicatie juist voor een
Wlz-indicatie te gaan. De Wlz-indicatie kent een zorgzwaartepakket met een hoger prijskaartje (gemiddeld
60.000 euro) dan de Wmo-indicatie wat meestal begeleiding betreft (gemiddeld 30.000 euro).” [TIZ-expert]

“Naar mijn idee moet er qua fraude vooral ingezoomd worden op personeelsinzet. Naar mijn idee gebeurd het te
vaak dat er op een zware doelgroep te weinig, te jonge en te laag gekwalificeerde mensen worden ingezet. En dan
vooral door grotere organisaties.” [zorgaanbieder]

5.10 Resultaten factor normen
Aan de gemeenten en zorgkantoren is gevraagd hoe acceptabel zorgaanbieders diverse
fraudemogelijkheden vinden. Voor elke fraudemogelijkheid is gevraagd in hoeverre men denkt dat deze
gemiddeld genomen in hun gemeente of zorgkantoorregio acceptabel is voor zorgaanbieders binnen
beschermd en begeleid wonen. In figuur 5.10a is voor elke fraudemogelijkheid te zien dat een niet
onaanzienlijke minderheid van de respondenten van gemeenten en zorgkantoren, variërend van 20% tot
38%, denkt dat dit voor de meeste zorgaanbieders enigszins tot zeer acceptabel is.

“Wij zijn een ouderinitiatief binnen de sector van beschermd wonen. De houding van de medewerkers in een
initiatief als het onze is volgens mij heel anders dan bij de medewerkers van grote instellingen. Onze medewerkers
zijn vrijwilligers die allemaal maximaal gemotiveerd zijn om de beste zorg te leveren.” [zorgaanbieder]

“Wat je nog wel hebt is dat het een behoorlijke jonge groep was, tot 25 jaar ongeveer. Maar dat zorgt er natuurlijk
wel voor dat het makkelijk is om ze te manipuleren. Het zijn cliënten die kwetsbaar zijn. Deze groep is blij als ze
onderdak hebben en zorg krijgen. Er werd ook gedreigd als ze niet wilden mee tekenen of van de zorg af wilden,
dat ze dan op straat werden gezet. Er was een grote collega die hun dan ging intimideren. Er werd van alle kanten
dit initiatief toegejuicht om de jongeren van de straat te houden. De ouderen zijn er ook blij mee als de jongeren
uit huis gaan. Maar de juiste zorg is daar niet geleverd.” [medewerker Inspectie SZW]
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Figuur 5.10a

Aan de zorgaanbieders is gevraagd naar hun perceptie hoe acceptabel zij het vinden om diverse
fraudegedragingen te vertonen (sociale normen). Tevens is gevraagd hoe acceptabel zij in het algemeen zelf
deze fraudegedragingen vinden (interne norm).
Voor alle fraudegedragingen geldt dat slechts 1% van de zorgaanbieders deze zelf acceptabel vinden (zie
figuur 5.10b). De acceptatiegraad van fraude met zorggelden ligt in de perceptie van de gemiddelde
zorgaanbieder hoger bij andere zorgaanbieders dan bij henzelf. In hun perceptie vindt 1 op de 10 van hun
collega zorgaanbieders het acceptabel om meer of duurdere zorg te declareren dan geleverd, om duurdere
zorg te laten indiceren dan nodig is en om minder zorg of minder goede zorg te leveren dan waar de patiënt
of cliënt recht op heeft. Een uitzondering vormt het voeren van een ondeugdelijke of foutieve
administratie. In de perceptie van zorgaanbieders is dit fraudegedrag voor (slechts) 3% van hun collega
zorgaanbieders acceptabel.

“Laat de markt nou werken en degene die het gaat doen tegen het beste kwaliteit/tarief, laat die het doen. Het is
vloeken in de kerk, maar je kunt geen systeem bouwen en de marktwerking eruit halen. Dan zie je dat ze minder
kwaliteit gaan leveren om wat vet op de botten te krijgen. Je kan beter zeggen: wij betalen voor de zorg, en als je
wilt groeien en je hebt een goed plan kijken wij hoe we je kunnen financieren, bijvoorbeeld een lening verstrekken
of een goed pand huren. het zijn misschien gekke constructies, maar je haalt daarmee het risico weg en ook de
behoefte om te frauderen.” [toezichthouder gemeente]
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Figuur 5.10b

In interviews geven gemeenten, zorgkantoren en TIZ-experts aan dat het gros van de zorgaanbieders zorg op
de juiste manier wil leveren. Met name grote zorgorganisaties zouden, vanuit maatschappelijk oogpunt,
niet of nauwelijks frauderen.

“Ik ga er in de basis vanuit dat veel - met name grote zorgorganisaties, vanuit maatschappelijk oogpunt niet
frauderen. Moedwillig misbruik komt naar mijn idee vooral voor onder kleinere zorgorganisaties.” [zorgkantoor]

Meestal wordt er ook niet spontaan misbruik van vertrouwen gemaakt, maar is er een trigger voor: ‘Ik krijg
niet wat ik nodig vind voor mijn cliënt’, ‘Ik kan niet uitbreiden’, ‘Mijn inkomsten vallen weg’, ‘De tarieven
zijn te laag’, etc. Onder deze zorgaanbieders is er een niet te verwaarlozen groep die het wat minder nauw
neemt met de regels. Zo wordt onjuist of niet helemaal volgens de regels declareren, (iets) duurdere zorg
declareren of (iets) minder zorg of minder goede zorg te leveren dan waar de cliënt recht op heeft, niet altijd
direct gezien als fraude.

“Veel zorgaanbieders vinden dat dit wel mag. Ze doen goed werk, dingen kosten veel en hierdoor denken ze dat
ook goede zorgaanbieders dit zo zien.” [zorgkantoor]

Toezichthouders lijken hier soms wel enig begrip voor op te kunnen brengen, omdat de regels erg
ingewikkeld zijn geworden, de administratiedruk is toegenomen, en zorgaanbieders dit soms als enige
mogelijkheid zien om uit de kosten te komen of om te kunnen groeien.
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“De kwetsbare groep veroorzaakt ook overlast. De gemeente ziet het meer als een totaalplaatje: De zorg wordt
wellicht duurder geïndiceerd, maar de druk op politie wordt wel verlicht en dus is het uiteindelijk wellicht níet
duurder.” [zorgaanbieder]

“Bijvoorbeeld 24-uurszorg in beschermd wonen die door zorgaanbieder wordt gedeclareerd terwijl er niet 24 uur
zorg is geleverd. Zorgaanbieder meent en vindt het acceptabel om dat dan wel te declareren, terwijl dat niet zo is.
Aanbieders kijken daar dus anders naar.” [zorgkantoor]

“Omdat ze niet houden van het voeren van administratie. Dat is niet hun focus, ook de goede zorgaanbieder wil
daar niet mee bezig zijn. Dat snapt ik heel goed maar dat kan niet. Er moet een cultuurverandering plaatsvinden
en we moeten uitleggen waarom het wel belangrijk is. Daarom denk ik dat veel zorgaanbieders het wel best
vinden met de administratie, ook waarschijnlijk omdat het ingewikkelder is geworden.” [zorgkantoor]

“Aanbieders declareren een gemiddeld aantal uren per cliënt om uit de kosten te komen. Als zij het wettelijke
maximaal aantal uren zouden declareren komen zij namelijk niet uit de kosten.” [zorgkantoor]

Geen begrip is er voor ‘zorgcowboys’ die misbruik maken van kwetsbare personen zoals jongeren met
sociale problemen. Als voorbeeld wordt genoemd dat jongvolwassenen aan de poort van jeugdinstellingen
met een huisje geronseld worden, om vervolgens uitgebuit te worden. Soms zelfs door ze aan het werk te
zetten in het knippen van wietplantjes. Het gaat hier vaak om kwetsbare groepen, zoals zorgmijders,
ex-gedetineerden of verslaafden die allang blij zijn met een dak boven het hoofd en daardoor minder
kritisch zijn op de kwaliteit van de zorg. Ook het IKZ verwijst in het rapport Fraude en zorgverwaarlozing in de
sector beschermd en begeleid wonen naar voorbeelden van cliënten die als dagbesteding werken in een
wietplantage (IKZ, 2019).

“Budgethouders werden in een van de stichtingen verplicht om werkzaamheden te verlenen in bedrijf van
zorgondernemer, die daardoor betaalde werknemers kon ontslaan.” [medewerker Inspectie SZW]

“Er is meer dan financieel gewin, bijvoorbeeld prestige, status, meerdere secretaresses, als je een heel grote
zorgkolos bestuurt.” [toezichthouder gemeente]

“De boeven vinden altijd de mazen in de wet, je moet een sanctie-instrumentarium hebben om het op te lossen,
maar je gaat het nooit helemaal voorkomen want de boeven zijn altijd slimmer. Je gaat het helaas nooit helemaal
oplossen, we leven nu eenmaal in een open economie.” [TIZ-partner]

“Het was gewoon redelijk eenvoudig voor deze organisatie om alles te incasseren en daar maar een deel zorg voor
terug te leveren. Ze deden het wel slim want ze hielden de cliënten redelijk tevreden, want die werden ook
gehuisvest in woningen die zij verhuurden. Daar hadden zij ook een deel omzet van. De cliënten waren vooral
jongvolwassenen met een autistisch aandoening en die zorg die ze leverde was op zich prima. Ze hielden de
cliënten gewoon heel erg tevreden. Ze hadden ook een hele mooie locatie voor de dagbesteding, veel dieren enz.
dus wat dat betreft werden zijn wel tevreden gehouden. Er werd weinig over geklaagd.” [medewerker Inspectie
SZW]

“Mijn man werkte bijvoorbeeld bij een zorginstelling. Die woonde intern, ze deden daar activiteiten. Als hij
vertelde hoeveel cliënten er één op één begeleiding zouden moeten hebben, terwijl ze vaak in groep van één op
zeven werken dan schrik ik er wel van. Dat heeft misschien ook met te weinig mensen te maken. Maar met een
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instelling van duizend mensen? Ik weet zeker dat het niet zo van tevoren zo ingestoken is, maar het is wel fraude.
Ze hebben de beste intenties, maar het mag niet, dan moet je terug naar de gemeente en zeggen; we kunnen geen
één op één begeleiding bieden. Maar dan moet je dat ook niet declareren. Maar om te zeggen dat elke
zorgaanbieder het op die manier doet, dat wil ik niet zeggen.” [zorgkantoor]
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Hoofdstuk 6. Conclusies
Het doel van dit pilotonderzoek was om tot een beschrijving te komen van de aard en omvang van fraude
met zorggelden binnen begeleid en beschermd wonen. Om tot een betrouwbare schatting te komen van de
omvang van fraude met zorggelden, uitgedrukt in een (financiële) bandbreedte, hebben we onderzocht of
we hiervoor een te dupliceren onderzoeksmodel konden ontwikkelen.
Om verschillende redenen, die eerder in het rapport beschreven zijn, kozen we ervoor dit pilotonderzoek
uit te voeren binnen beschermd en begeleid wonen. De keuze voor deze deelsector blijkt de nodige haken
en ogen te hebben. Theorie en de toepassing hiervan blijken in de praktijk van elkaar te verschillen. Het is
om deze reden gedurende het onderzoek ook niet altijd mogelijk geweest om de nodige kengetallen boven
water te krijgen. Dit omdat kortweg niet op basis van deze afbakening wordt geregistreerd. Dat er geen
eenduidige afbakening is van het begrip begeleid en beschermd wonen is problematisch, omdat er in
meerdere onderzoeken – en ook in dit onderzoek – is aangetoond dat deze sector kwetsbaar is voor
onrechtmatigheden door zorgaanbieders. Het ontbreken van een duidelijke afbakening van deze sector
maakt het moeilijker om deze onrechtmatigheden tegen te gaan.
We kunnen concluderen dat dit pilotonderzoek bruikbare inzichten heeft geleverd als het gaat om de aard
van de fraude met zorggelden binnen beschermd en begeleid wonen. Maar dit pilotonderzoek heeft niet
geleid tot een eenduidig te dupliceren model voor het meten van fraude met zorggelden in alle sectoren van
ons zorgstelsel.
De aard van de fraude binnen begeleid en beschermd wonen hebben we zoveel als mogelijk op basis van
literatuuronderzoek en gesprekken met gemeenten, zorgkantoren, fraude-experts van universiteiten en
(overige) toezichthoudende organisaties in kaart gebracht. We hebben daarbij het aantal fraudevormen
binnen beschermd en begeleid wonen tot hun essentie teruggebracht. Dit heeft geleid tot de volgende
zeven fraudevormen:
• Duurdere zorg declareren dan geleverd.
• Zorg declareren die de cliënt niet nodig heeft.
• Meer uren declareren dan geleverd.
• Zorg declareren voor cliënten aan wie geen zorg is geleverd.
• Duurdere zorg laten indiceren dan de cliënt nodig heeft.
• Minder zorg of minder goede zorg leveren dan waar de cliënt recht op heeft.
• Een ondeugdelijke of foutieve administratie voeren.
Het literatuuronderzoek en de gesprekken met experts hebben ons ook inzicht gegeven in de factoren die
van invloed zijn op de omvang van fraude met zorggelden. We kwamen uiteindelijk tot de conclusie dat
bijna alle gevonden factoren kunnen worden ondergebracht in de volgende vijf dominante factoren:
1. Toegang
2. Toezicht
3. Wet- en regelgeving
4. Fraudemogelijkheden
5. Normen
Bij het bestuderen van drie concrete strafrechtelijke onderzoeken van de Inspectie SZW vonden we deze
factoren grotendeels terug. Alleen de factor toegang komt in deze drie casestudies niet naar voren als een
belangrijke factor die invloed heeft op fraude met zorggelden. Niet onlogisch, want in alle drie de
casestudies waren de zorgaanbieders al langere tijd actief binnen beschermd en begeleid wonen. De overige
factoren toezicht, wet- en regelgeving, fraudemogelijkheden en normen blijken in meerdere casestudies
een belangrijke rol te hebben gespeeld.
De omvang van fraude binnen beschermd en begeleid wonen hebben we in kaart proberen te brengen door
per factor een gemiddelde score te berekenen.
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Voor het doen van een betrouwbare voorspelling dienden we de factorscores te koppelen aan het
percentage fraude met zorggelden. We hebben onderzocht welke mogelijkheden hiervoor zijn, maar
hebben hiervoor niet de juiste methode of geschikte data kunnen vinden. De enige mogelijkheid die we
zagen was het bevragen van de eerder genoemde gemeenten, zorgkantoren en experts naar hun inschatting
van het fraudepercentage. Het bleek in de praktijk moeilijk te zijn om van voldoende respondenten een
betrouwbare inschatting te krijgen. Voor veel respondenten geldt dat het zorgstelsel systematisch te
ingewikkeld is om een beredeneerde schatting te maken. Zonder validatie met externe gegevens was het
niet mogelijk om aan te tonen in hoeverre ingeschatte fraudepercentages gebaseerd waren op een
‘onderbuikgevoel’ of dat er sprake was van een beredeneerde schatting. En het bleek voor ons niet mogelijk
om aan externe gegevens te komen die de ingeschatte percentages konden bevestigen. Uit ons onderzoek is
gebleken dat het uniform registreren van informatie met betrekking tot fraude en onregelmatigheden,
maar ook ten behoeve van de kwaliteit van de uitvoering en het toezicht binnen het zorgstelsel niet
voldoende prioriteit heeft.
We konden de ingeschatte percentages daarom niet gebruiken om een betrouwbare voorspelling te doen
voor de omvang van fraude binnen begeleid en beschermd wonen. Wel konden we deze ingeschatte
percentages gebruiken om meer inzicht te krijgen in de verbanden tussen de factoren. Correlatieanalyse laat
zien dat alle vijf factoren significant negatief correleren met het ingeschatte fraudepercentage. Met andere
woorden: er is een verband tussen de hoogte van de score op een factor en het ingeschatte
fraudepercentage. De factor Fraudemogelijkheden lijkt een zogenaamde mediërende variabele te zijn, die
tussen de oorzaak-gevolgrelatie van de factoren en het ingeschatte fraudepercentage staat. Dus hoe minder
barrières voor toegang, hoe slechter het toezicht, hoe meer ruimte wet- en regelgeving biedt voor fraude en
hoe minder strikt de interne en sociale normen ten aanzien van fraude, hoe meer fraudemogelijkheden er
zijn hoe hoger de kans op fraude. We hebben geprobeerd om dit met regressieanalyse te bevestigen, maar
omdat er onvoldoende aan de voorwaarden voor een regressieanalyse is voldaan (met name te weinig
respondenten en het niet normaal verdeeld zijn van variabelen) is vervolgonderzoek nodig om statistisch
aan te kunnen tonen dat de factor fraudemogelijkheden inderdaad een mediërende variabele is.

Factor Toegang
Door veel respondenten wordt bevestigd dat zorgaanbieders te makkelijk toegang hebben tot beschermd en
begeleid wonen en dat er in onvoldoende mate toegangsbarrières aanwezig zijn. Het opwerpen van meer of
betere toegangsbarrières vormt een belangrijke draaiknop voor het verminderen van fraude met
zorggelden. Denk hierbij aan betere screening, maar bijvoorbeeld ook aan meer fysieke controles op de
locatie van de zorgaanbieder. Voorwaarden zijn wel dat alle zorgaanbieders in beeld zijn en toezichthouders
voldoende handvatten tot hun beschikking hebben om zorgaanbieders te screenen en eventueel te weren.
Dat is nu nog niet altijd het geval.

Factor Toezicht
Het is voor gemeenten en zorgkantoren vaak erg lastig om fraude met zorggelden binnen beschermd en
begeleid wonen vast te stellen. In hun perceptie lijkt fraude voor veel fraudeurs dan ook te lonen. Door veel
respondenten wordt bevestigd dat er in het toezicht verbeterpunten zijn. Het verbeteren van het toezicht
vormt ook een belangrijke draaiknop voor het verminderen van fraude met zorggelden. Dit kan onder meer
door stellen van duidelijke kwaliteitseisen. Het uitgangspunt en de essentie van pgb-gefinancierde zorg is
anders dan bij zorg in natura. Bij pgb-gefinancierde zorg ligt, in tegenstelling tot zorg in natura, de regie
over de zorginkoop bij de zorgvrager. Maar het is belangrijk om deze kwaliteitseisen zowel aan aanbieders
van zorg in natura als aan aanbieders van pgb-gefinancierde zorg te stellen en deze eisen vervolgens ook te
toetsen (bij voorkeur door het daadwerkelijk bezoeken van de locatie van de zorgaanbieder). Daarnaast is
het belangrijk om standaard (dus niet alleen bij signalen) en op locatie te controleren of cliënten passende
zorg ontvangen en of gedeclareerde zorg daadwerkelijk wordt geleverd.

Factor Wet- en regelgeving
De wet- en regelgeving biedt in de perceptie van gemeenten, zorgkantoren en zorgaanbieders vooral ruimte
om minder zorg of minder goede zorg te leveren dan waar de cliënt recht op heeft. Ook wordt er door
respondenten op gewezen dat er niet veel juridische mogelijkheden zijn om informatie uit te wisselen om
fraude te voorkomen en/of aan te pakken. Er is een spanningsveld tussen administratieve lasten, controles
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en privacy. In de perceptie van de respondenten valt er veel winst te behalen met het aanscherpen van
wet- en regelgeving en hier vervolgens daadwerkelijk toezicht op te houden. Aankomende wetgeving
(bijvoorbeeld de nieuwe Wtza) kan hier mogelijk verandering in aanbrengen, maar dit is een lang proces.

Factor Fraudemogelijkheden
Door veel respondenten wordt bevestigd dat hoe minder fraudemogelijkheden er zijn, hoe lager de kans is
op fraude met zorggelden. En dat het verscherpen van de toegang en de wet- en regelgeving en het
verbeteren van het toezicht tot minder fraudemogelijkheden leidt.

Factor Normen
In de perceptie van gemeenten, zorgkantoren en TIZ-experts wil het gros van de zorgaanbieders op de juiste
manier zorg leveren. Maar een deel van de zorgaanbieders neemt het mogelijk soms wat minder nauw met
de regels, zonder dat ze dit zelf direct als fraude zien. Er is hier bij toezichthouders soms zelfs enig begrip
voor vanwege de toegenomen regel- en administratiedruk. Geen begrip is er voor ‘zorgcowboys’ die
misbruik maken kwetsbare personen, zoals jongeren met sociale problemen. Voor het verhogen van het
normbesef van zorgaanbieders is volgens toezichthouders wel een cultuurverandering nodig.

Slotconclusie
We kunnen concluderen dat dit pilotonderzoek bruikbare inzichten heeft geleverd als het gaat om de aard
van de fraude met zorggelden binnen beschermd en begeleid wonen. Maar dit pilotonderzoek heeft nog
niet geleid tot een eenduidig en te dupliceren model voor het meten van fraude met zorggelden in deze en
andere sectoren van ons zorgstelsel. Het is ons niet gelukt om tot een betrouwbare schatting te komen van
de omvang van fraude binnen begeleid en beschermd wonen. Wél heeft dit onderzoek bruikbare informatie
opgeleverd voor de keten van rechtmatige zorg om aan de juiste knoppen te draaien om fraude met
zorggelden adequater te bestrijden.
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Hoofdstuk 7. Kanttekeningen en
suggesties voor vervolg
Paragraaf 7.1 Kanttekeningen bij het onderzoek
In dit hoofdstuk wordt gereflecteerd op de punten van ons onderzoek die voor discussie vatbaar zijn
gebleken, punten die ons bij het onderzoek parten hebben gespeeld.

Kanttekening 1: er is geen duidelijke afbakening van het begrip beschermd en begeleid
wonen
Om verschillende redenen, die eerder in het rapport beschreven zijn, kozen we ervoor dit pilotonderzoek
uit te voeren bij zorgverlening in het kader van beschermd en begeleid wonen. Hieronder vallen de cliënten
die vanwege psychische en/of verstandelijke problematiek 24-uurs zorg, toezicht en/of begeleiding nodig
hebben. Deze groep hebben we als volgt afgebakend: cliënten met een Wmo-indicatie voor beschermd
wonen en cliënten met een Wlz-indicatie vanwege een verstandelijke beperking.
Deze keuze voor deze deelsector binnen de zorg blijkt in de praktijk de nodige haken en ogen te hebben.
Theorie en de toepassing hiervan blijken van elkaar te verschillen. Het is om deze reden gedurende het
onderzoek ook niet altijd mogelijk geweest om de nodige kengetallen boven water te krijgen. Dit omdat
kortweg niet op basis van deze afbakening wordt geregistreerd. Dat er bij ketenpartners en het Ministerie
van VWS geen eenduidige afbakening is van het begrip begeleid en beschermd wonen is vooral ook
problematisch, omdat er in meerdere onderzoeken – en ook in dit onderzoek – is aangetoond dat deze
sector kwetsbaar is voor onrechtmatigheden door zorgaanbieders.

Kanttekening 2: fraude in zorggelden is vanuit meerdere perspectieven in kaart gebracht,
maar het onderzoeksmodel is (deels) statistisch bevestigd vanuit het perspectief van
gemeenten
Eén van de sterke punten is dat fraude met zorggelden binnen beschermd en begeleid wonen vanuit
verschillende perspectieven van de meest betrokken partijen, in kaart gebracht wordt. Als het gaat om het
bieden van inzicht in de aard van fraude met zorggelden is dit een belangrijke meerwaarde.
Als het gaat om het inzicht geven in de omvang van de fraude van zorggelden vormen deze verschillende
perspectieven gelijk ook een belemmering. Want aan welk perspectief hechten we de grootste waarde?
Aan dat van zorgaanbieders, omdat zij uiteindelijk degenen zijn die frauderen? Of aan dat van gemeenten,
zorgkantoren en TIZ-experts, omdat zij vanuit hun expertise goed inzicht kunnen geven in de knoppen
waaraan gedraaid kan worden om fraude te verminderen? Wij hebben niet met externe data kunnen
aantonen welk perspectief het meest de werkelijkheid benadert.

Kanttekening 3: er is bij zorgaanbieders mogelijk sprake van zelfselectie en van sociaal
wenselijke antwoorden
Ondanks correctie op sociaal wenselijke antwoorden was er te weinig variatie in de antwoorden op de
vragen over fraudegedrag en fraude-intentie. Oorzaken hiervoor kunnen zijn dat er een zekere mate van
zelfselectie heeft plaatsgevonden. (Potentiële) fraudeurs zullen minder geneigd zijn om aan een onderzoek
naar fraude met zorggelden deel te nemen. Daarnaast zal lang niet iedereen geneigd zijn om in een
telefonisch interview het achterste van de tong te laten zien.
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Kanttekening 4: er is mogelijk geen sprake van volledige representativiteit
Voor de verschillende doelgroepen stelden we steekproefsgewijs adressenbestanden op. We kunnen niet
aangeven in welke mate deze representatief zijn. Dit vanwege het ontbreken van betrouwbare
populatiecijfers. Daarnaast beschikken we niet over achtergrondgegevens van respondenten die niet aan
het onderzoek deelnamen (non-response). Mogelijk is er daardoor geen sprake van volledige
representativiteit.
Een suggestie voor vervolgonderzoek is om voor een onderzoeksgroep te kiezen waarvan populatiecijfers
bekend zijn. Hierdoor is het beter mogelijk om aan te tonen dat er sprake is van representatieve resultaten.

Paragraaf 7.2 Suggesties voor vervolg(onderzoek) naar fraude met
zorggelden
In de vorige paragraaf hebben we enkele kanttekeningen gezet bij onze onderzoeksresultaten. Eerder
kwamen we al tot de conclusie dat dit pilot-onderzoek niet heeft geleid tot een eenduidig dupliceerbaar
model voor het meten van fraude met zorggelden in alle sectoren van ons zorgstelsel.
In deze paragraaf doen we, op basis van de resultaten van ons onderzoek, suggesties voor vervolgonderzoek
naar fraude met zorggelden. We denken dat de uitkomsten van ons onderzoek van toegevoegde waarde zijn
voor de methodologische (door)ontwikkeling van:
1. een risico-analysemodel voor het feitelijk vaststellen van de aard van fraude en de risico’s die daar uit
voortvloeien;
2. vervolgonderzoek(en) naar een methodologie voor het bepalen van de omvang van de fraude.
Voor deze methodologische (door)ontwikkelingen schetsen we een methode waarbij als start in twee
gemeenten zowel de aard als de omvang van fraude met zorggelden binnen een nog te bepalen sector vast
te stellen door middel van een diepgaand risico-analysemodel.

1.

Risico-analysemodel voor het feitelijk vaststellen van de aard van fraude

Om meer inzicht te krijgen in de feitelijke aard van fraude in een (nog te bepalen) sector en om concrete
suggesties te doen voor hoe de door in ons onderzoek gevonden draaiknoppen in de praktijk kunnen
worden toegepast, is onze suggestie om in twee gemeenten de aard van de fraude feitelijk vast te stellen.
Onderzoek moet feitelijk vaststellen hoe de toegang, het toezicht en de wet- en regelgeving zijn ingericht.
Dit om de toegangsbarrières tot de zorg verder te versterken, het toezicht effectiever in te richten en de
wet- en regelgeving dan wel gemeentelijke verordeningen waar nodig aan te scherpen. De resultaten van
zo’n (vervolg)onderzoek kunnen inkopers helpen om te bepalen met welke aanbieders de gemeente al dan
niet in zee gaan, toezichthouders helpen om effectiever toezicht te houden en beleidsmakers/juristen
handvatten bieden om wet- en regelgeving zo adequaat mogelijk in te richten.
Ons voorstel is om op bij een mogelijke follow-up van ons onderzoek op zoek te gaan naar twee gemeenten die
willen participeren in het onderzoek. Dit maakt het mogelijk om twee gemeenten en met elkaar te
benchmarken. Voor de participerende gemeenten zal dan gewaarborgd moeten zijn dat alle gegevens
vertrouwelijk worden behandeld en alleen worden gebruikt in het kader van het onderzoek en anoniem worden
gerapporteerd. In latere instantie zou dit onderzoek herhaald kunnen worden onder andere gemeenten, met als
doel om uiteindelijk de onderzoeksresultaten te kunnen extrapoleren naar de gehele sector.

Het ontwikkelen van een risico-analysemodel
Bij een mogelijke follow-up van ons onderzoek zal bij het vaststellen van de aard van fraude zoveel mogelijk
uit worden gegaan van objectieve feiten in plaats van percepties. Voor het verder verstevigen van
toegangsbarrières tot de zorg, voor het effectiever inrichten van het toezicht en voor het aanscherpen van
wet- en regelgeving is het mogelijk om een risico-analysemodel ontwikkelen. Dit risico-analysemodel
bestaat in onze optiek uit de relevante elementen uit het ‘Twentse barrièremodel’, het pgbfraudebarrièremodel en (wellicht) het dashboard JMV en kan waar nodig aangevuld worden met elementen
ontleend uit de kwalitatieve en kwantitatieve data die in ons onderzoek verzameld zijn.
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Om een goed beeld te krijgen van de toegang, het toezicht en de wet- en regelgeving in twee gemeenten voor
de betreffende sector en om het risico-analysemodel te toetsen, moet worden nagegaan hoe deze processen in
de praktijk binnen deze gemeente zijn ingericht. Daarvoor zal het uitvoeren van deskresearch en het afnemen
van interviews en door te kijken hoe één en ander in theorie is ingericht, noodzakelijk zijn. Vervolgens kan
bekeken worden hoe deze zaken in de praktijk zijn geregeld. Bijvoorbeeld door in kaart te brengen:
• of screening ook daadwerkelijk leidt tot het weren van ‘ongezonde’ aanbieders van de betreffende zorg;
• welke fraudesignalen er binnenkomen en wat er in de praktijk mee wordt gedaan;
• of er risicoanalyses ten behoeve van zowel de inkoop als het toezicht worden uitgevoerd;
• of er fysieke controles plaatsvinden op locatie;
• hoe de gemeenten de Modelverordening van de VNG hebben toegepast en hoe de daarvan afgeleide
kwaliteitskaders, verordeningen en beschikkingen binnen deze gemeenten zijn opgesteld.
Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor het verder ontwikkelen van het risico-analysemodel.

2.	Vervolgonderzoek(en) naar een methodologie voor het bepalen van de omvang
van de fraude.
Om een indicatieve schatting te kunnen maken van de omvang van fraude met zorggelden doen we de
suggestie om naast het feitelijk vaststellen van de aard van fraude in twee gemeenten, m.b.v. een risicoanalysemodel, tevens zo nauwkeurig mogelijk feitelijk vast te stellen wat er aan fraude met zorggelden
binnen de betreffende sector plaatsvindt.
Na het nemen van de hiervoor beschreven stappen om de feitelijke aard van fraude vast te stellen zal
inzichtelijk gemaakt worden wat deze participerende gemeenten aan fraude met zorggelden hebben weten
te ontdekken en welke gevolgen dit heeft gehad. Dit gegeven kan dan tevens gerelateerd worden aan de
wijze waarop deze gemeenten toegang, toezicht en wet- en regelgeving hebben ingericht. Op basis van dit
onderzoek zouden uitspraken gedaan kunnen worden of ze hiermee alleen het topje van de ijsberg hebben,
of dat ze redelijk ‘in control’ zijn.
Indien het mogelijk blijkt te zijn om op deze manier tot een indicatieve schatting te komen van de omvang
van fraude met zorggelden binnen de betreffende sector, kan dit onderzoek herhaald worden in andere
gemeenten om tot een indicatieve schatting te komen van de landelijke omvang van zorggelden binnen de
betreffende sector.

Suggesties voor bevestigen onderzoeksmodel in een andere sector
De resultaten van correlatieanalyse suggereren dat de factor Fraudemogelijkheden een zogenaamde
mediërende variabele is, die tussen de oorzaak-gevolgrelatie van de factoren en het ingeschatte
fraudepercentage staat. We hebben geprobeerd om dit met regressieanalyse te bevestigen. Omdat er, in ons
onderzoek, onvoldoende aan de voorwaarden voor een regressieanalyse is voldaan (met name te weinig
respondenten en het niet normaal verdeeld zijn van variabelen) is vervolgonderzoek nodig om statistisch
aan te kunnen tonen dat de factor Fraudemogelijkheden inderdaad een mediërende variabele is. Enkele
belangrijke suggesties voor dit vervolgonderzoek zijn:
1. Het kiezen van een andere minder complexe sector, om te kijken in hoeverre de vijf factoren ook voor
deze sector relevant zijn.
2. Indien het OM toestemming wil verlenen en er zorgaanbieders zijn die willen meewerken: het opnemen
van voldoende zorgaanbieders in de steekproef die eerder veroordeeld zijn vanwege fraude of hiervan
verdacht zijn geweest.
3. Het formuleren van nog concretere vragen over fraudevormen. Wellicht zal men eerder geneigd zijn toe
te geven dat men bijvoorbeeld weleens ten onrechte reiskosten heeft gedeclareerd dan dat men meer of
duurdere zorg heeft gedeclareerd dan geleverd.
4. Het gebruiken van een zevenpuntschaal in plaats van een vijfpuntschaal om meer spreiding te krijgen in
de antwoorden.
5. Het trekken van een grotere steekproef. Hoe groter de steekproef, hoe sneller er statistische verbanden
aangetoond kunnen worden.
6. Het zoveel mogelijk vermijden van sociaal-wenselijke antwoorden, bijvoorbeeld door eerst telefonisch te
rekruteren en vervolgens anoniem een online vragenlijst in te laten vullen.
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Hoofdstuk 8. Governance
In opdracht van het Ministerie van VWS is dit pilotonderzoek uitgevoerd door de Inspectie SZW. Wij hechten
grote waarde aan de betrokkenheid van de partners in het pilotonderzoek. Daarom is binnen het
pilotonderzoek gedurende de voorbereiding en de uitvoering zoveel als mogelijk samengewerkt met deze
TIZ-partners. Er zijn verschillende overleggen ingericht en waar nodig zijn TIZ-partners individueel
benaderd en betrokken. De adviezen van de TIZ-partners hebben we waar mogelijk opgevolgd. Er is hierbij
dankbaar gebruik gemaakt van adviezen met betrekking tot onder meer de onderzoeksopzet, het inzetten
van verschillende onderzoeksmethoden, het aanscherpen van de vragenlijsten en het uitvoeren van diverse
statistische analyses.
Daarnaast hebben we in het pilotonderzoek gemeenten, zorgkantoren en brancheverenigingen betrokken.
Dit om ons inzicht in de sector beschermd en begeleid wonen te verdiepen, om input te verkrijgen voor de
vragenlijsten en om draagvlak te creëren voor het onderzoek.

Klankbordgroep
Voor het pilotonderzoek hebben we een klankbordgroep samengesteld met vertegenwoordigers van
Inspectie SZW, ZN, VNG, IKZ en de wetenschap. Er zijn gedurende het pilotonderzoek zes bijeenkomsten
georganiseerd, via videocall, waarin door het onderzoeksteam aan de leden de opzet, voortgang en
resultaten van het pilotonderzoek zijn gepresenteerd. Op basis van de presentaties en de vooraf
toegestuurde stukken hebben de leden de mogelijkheid gehad om hierop hun visie en input te geven.
Ook hebben zij de mogelijkheid gehad om de eerste concepten in te zien en te reageren. We hebben de
input van de leden zoveel als mogelijk verwerkt in de definitieve versie van het onderzoeksrapport.

Maandelijks overleg Ministerie van VWS
Gedurende de voorbereiding en de uitvoering van het pilotonderzoek hebben we de aanpak, de voortgang
en de resultaten maandelijks besproken met Ministerie van VWS. Deze gesprekken vonden plaats tussen het
management van de afdeling PZo (VWS) en de projectleiding (Inspectie SZW). Tijdens deze overleggen heeft
de opdrachtgever van het pilotonderzoek ons waar nodig van input voorzien met betrekking tot de
zorgsector. Ook is waar nodig geadviseerd in het proces en zijn nadere afspraken gemaakt zoals over de
oplevertermijn.

TIZ-partners
Het doel en de opzet van het pilotonderzoek is tijdens één van de bijeenkomsten van het BO-TIZ31 en
BG-TIZ32 gepresenteerd aan de partners in de ketensamenwerking. Vervolgens zijn zij zowel in de
verkennende fase van het onderzoek als in de uitvoering van het onderzoek betrokken. Per organisatie is
een Single-Point-Of-Contact (SPOC) benoemd. Deze SPOC heeft waar mogelijk zelf deelgenomen aan de
verkennende gesprekken en interviews, en waar nodig doorverwezen binnen de eigen organisatie naar
andere collega’s met de expertise voor de beantwoording van onze vragen. Ook zijn een aantal SPOC’s door
ons benaderd voor meer specifieke vragen van de interne werkwijzen bij het bestrijden van fraude met
zorggelden en voor het verkrijgen van input voor en feedback op onze vragenlijsten.

Gemeenten en zorgkantoren
Met een aantal gemeenten en zorgkantoren hebben we in verschillende fasen van het onderzoek
intensievere gesprekken gevoerd. Deze gesprekken hadden met name als doel om meer inzicht te krijgen in
de werkwijzen van gemeenten en zorgkantoren als het gaat om de bestrijding van fraude met zorggelden.
Daarnaast dienden deze gesprekken om input te krijgen voor onze vragenlijsten en – nadat deze
vragenlijsten waren opgesteld – feedback te krijgen op onze vragenlijsten.

31
32
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Bestuurlijk Overleg-TIZ.
Beleidsgroep-TIZ.
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Brancheverenigingen
Branchevereniging vertegenwoordigen instellingen en instanties uit het hele land, verbinden professionals
en zorgen voor een continue dialoog tussen branche, politiek en maatschappij.
In het kader van hun rol binnen de zorg voor beschermd en begeleid wonen, zijn de brancheverenigingen
Kleinschalige Zorg, VGN en Valente door het onderzoeksteam benaderd om ze te informeren over het
pilotonderzoek en de telefonische enquêtes die onder de zorgaanbieders uitgevoerd zouden worden door
onderzoeksbureau Panteia. Aan de brancheverenigingen is gevraagd hun leden actief te informeren over dit
onderzoek.
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Verdiepende bijlagen
Verdiepende bijlage bij hoofdstuk 2: Beschrijving van beschermd en
begeleid wonen en van de Wlz en de Wmo 2015.
Wat is begeleid en beschermd wonen?
Na het maken van de keuze voor deze deelsector bekeken we wat we, in het kader van dit onderzoek,
verstaan onder begeleid en beschermd wonen. Hiertoe is een literatuurstudie gedaan, wetgeving
bestudeerd en gesproken met collega’s van het Ministerie van VWS en het IKZ. Ook bestudeerden we nader
wat dit in de praktijk betekent en hoe deze zorg wordt aangeboden. Op basis van de genoemde bronnen
werd duidelijk dat de afbakening van deze deelsector binnen de zorg de nodige haken en ogen heeft.
Theorie en de toepassing hiervan in de praktijk blijken van elkaar te verschillen. Een voorbeeld hiervan is
dat we in de theorie te maken hebben met twee verschillende wettelijke kaders, terwijl we in de praktijk
zien dat zorgbehoevende vanuit de Wmo 2015 als de Wlz in eenzelfde instellingen kunnen verblijven. Het is
om deze reden gedurende het onderzoek ook niet altijd mogelijk geweest om de nodige kengetallen boven
water te krijgen. Dit omdat kortweg niet op basis van deze afbakening wordt geregistreerd.

Wet langdurige zorg
De Wlz regelt zware, intensieve zorg voor kwetsbare ouderen, mensen met een handicap en mensen met
een psychische aandoening. Begeleiding vanuit de Wlz kan worden georganiseerd in een verpleeghuis,
verzorgingshuis, woonvorm voor gehandicapten of thuis. De Wlz is bedoeld voor cliënten die een levenslange
behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid (Rijksoverheid, z.d.).
Vanuit de Wlz is de zorg voor verstandelijk gehandicapten (hierna VG-zorg) binnen de gehandicaptenzorg,
gefinancierd via zorg in natura of een pgb, in het pilotonderzoek betrokken. Hierbij zijn alle
woonvarianten, van het wonen in een instelling tot het wonen in eigen huis betrokken. Daarbij zijn ook de
vele tussenvormen van geclusterde woonvormen waarbij zorg betaald wordt uit pgb, vpt (volledig pakket
thuis) of mpt (modulair pakket thuis) meegenomen. Reden hiervoor is dat door experts binnen het
zorgterrein – maar ook in mediaberichtgeving – de zorg wordt geuit dat de tussenvormen, alsook thuis
wonen met een 24-uur zorgbehoefte met een pgb, fraudegevoeliger zijn dan vormen met alleen maar
Wlz-zorg.
Zorgaanbieders die alleen zorg buitenshuis leveren in de vorm van dagbesteding behoren niet tot de
doelgroep van het pilotonderzoek. De zorgaanbieders van begeleid wonen vanuit de Wlz, waarbij naast de
woonsetting ook eventueel dagbesteding wordt aangeboden, behoren wel tot de doelgroep.

VG-Zorg vanuit de Wlz, gefinancierd vanuit zorg in natura of pgb:
• Alle woonvarianten33 in de wlz, van het wonen in een instelling tot het wonen in het eigen huis34.
• Tussenvormen van geclusterde woonvormen waarbij zorg betaald wordt uit pgb, vpt (volledig
pakket thuis) en/of mpt (modulair pakket thuis).

Specifiek gaat het om:
- Zorg thuis (informeel/formele zorg aan huis onder de voorwaarden van de Wlz).
- Kleinschalige woonvoorziening (huisvesting samen met een groep).
- Instellingszorg.
Zowel zorg thuis als kleinschalige woonvoorzieningen kunnen met pgb gefinancierd worden, instellingszorg niet.
34
Bij zorg vanuit het eigen huis kan sprake zijn van informele zorg. Informele zorg is zorg die niet door een professionele
aanbieder wordt geleverd, maar bijvoorbeeld een familielid. Binnen het pilot-onderzoek wordt dit niet expliciet uitgesloten,
maar worden de informele zorgaanbieders ook niet bevraagd aan de hand van een telefonische enquête. Dit vooral vanwege
de praktische reden dat er geen contactgegevens voorhanden zijn of te verkrijgen zijn van informele zorgaanbieders.
33
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Figuur 2a Wlz (Ministerie van VWS, z.d.)

Cijfers VG-zorg 2019 (CBS, 2021)
- 125.135 cliënten
- Uitgaven VG-zorg € 8.022.399.000

Zorgzwaartepakket ZZP
• Woonlasten uit WIz
• ZiN gefinancieerd
• Volledig in instelling

Zorgzwaartepakket vpt
• Zorg gefinancieerd,
woonlasten zelf betalen
• Zorg vanuit één aanbieders
• PGB + ZiN gefinancieerd

Zorgzwaartepakket mpt
• Zorg gefinancieerd,
woonlasten zelf betalen
• Zorg vanuit één aanbieders
• PGB + ZiN gefinancieerd

Wmo 2015
De Wmo 2015 biedt hulp en ondersteuning ten behoeve van zelfredzaamheid, zodat mensen zo lang
mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en deel kunnen nemen aan de maatschappij. De Wmo 2015
biedt naast maatschappelijke opvang, beschermd wonen en begeleiding ook andere voorzieningen (Wet
maatschappelijke ondersteuning, 2015, § 1, artikel 2.1.2).
Beschermd wonen is ten behoeve van mensen met psychische en/of psychosociale problematiek die niet
onder de Wlz of de Zvw vallen, maar ook niet genoeg hebben aan ambulante begeleiding. De Wmo 2015 ziet
er op toe dat degene die ‘beschermd’ woont, door middel van deze zorg zo snel mogelijk weer participeert
in de maatschappij (Wet maatschappelijke ondersteuning, 2015, § 1, artikel 2.1.2, lid 3 sub b).
Vanuit de Wmo 2015 is gekozen om alle cliënten met een indicatie voor beschermd wonen te includeren in
het pilotonderzoek. De component begeleiding uit de Wmo 2015 is in deze afbakening niet meegenomen.
Het betreft alleen de zorg die geïndiceerd is als beschermd wonen. Hieronder vallen alle woonvormen die
de Wmo 2015 kent. Het onderscheid naar verschillende woonvarianten en bekostiging met of zonder
wooncomponent wordt niet gemaakt en het onderzoek richt zich net als bij de Wlz ook op deze
woonvormen. In de praktijk verblijven soms zowel cliënten met een Wlz-indicatie in het kader van VG-zorg,
als cliënten met een Wmo 2015 indicatie voor beschermd wonen samen in dezelfde woonvorm.

Beschermd wonen vanuit de Wmo 2015 gefinancierd met zorg in natura of pgb:
• Het onderscheid naar verschillende woonvarianten en bekostiging met of zonder
wooncomponent wordt niet gemaakt.
• De component begeleiding uit de Wmo 2015 wordt niet meegenomen.
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Figuur 2b Wmo 201535

Cijfers beschermd wonen (2019)
- 37.465 cliënten (CBS, 2020)
- € 1.809.400.000 euro begroot
(De Staat van Volksgezondheid
en Zorg, z.d.)
Begeleiding
• Thuis
• Individueel of groep
• PGB en ZiN gefinancieerd

Beschermd wonen
• Woonlasten uit Wmo
• PGB + ZiN gefinancieerd

Beschermd wonen
• (Geclusterde) woonlasten zelf betalen
• PGB en ZiN gefinancieerd

Verdiepende bijlage bij hoofdstuk 3: Methodologisch kader
Collagemethode
ISMO is in 1979 ingesteld en heeft het fundament gelegd voor het overheidsbreed zicht (willen) krijgen op
fraude met belastingen, sociale verzekeringen en subsidies en het versterken van de effectiviteit van de
desbetreffende fraudebestrijding.
ISMO heeft over de jaren heen verschillende deelrapporten en een eindrapport uitgebracht. In het
eindrapport van 1985 wordt aangegeven dat er geen standaardmethoden zijn waarmee snel en op relatief
kostenefficiënte wijze de omvang van misbruik en oneigenlijk gebruik kan worden vastgesteld. ISMO geeft
wel enkele methoden weer die, in de visie van het ISMO destijds, redelijk betrouwbare weergaven zouden
kunnen geven:
1. Het doen van dossieranalyse.
2. Het toepassing van de Delphi-methode. Dit houdt het ondervragen van deskundigen in naar indrukken
of schattingen. Niet over het hoofd moet worden gezien dat deze methode en daarmee ook de resultaten
zich baseren op subjectieve waarnemingen en niet op feiten.
3. Het ondervragen van burgers of een andere subgroep. Deze methode heeft dezelfde beperkingen als de
Delphi-methode.
4. Omvangcijfers te bepalen aan de hand van ondervragingen van zorgaanbieders naar, het door henzelf
gepleegd, misbruik en oneigenlijk gebruik op basis waarvan schattingen gemaakt kunnen worden. Deze
methode kent ook beperkingen. Bijvoorbeeld de bereidheid van mensen om hieraan mee te werken
alsook de twijfel omtrent de juiste beantwoording van de vragen.
5. De resultaten van controles systematisch te registreren, te bundelen en te analyseren (validatie).

35
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Het vermelden van twee jaartallen in deze figuur kan tot verwarring leiden. Officieel heet de wet Wmo 2015. De cijfers in
deze figuur hebben geen betrekking op het jaar 2015, maar op het jaar 2019.
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ISMO constateert dat er vele mogelijkheden zijn om omvang van misbruik en oneigenlijk gebruik te
bepalen welke allen sterke en zwakke punten kennen. De keuze is afhankelijk van de stand van inzicht en de
gestelde onderzoeksvragen. Uiteindelijk heeft ISMO geen omvangcijfers heeft opgeleverd.

Tafel van elf
In het rapport Naar rechtmatige zorg in het gemeentelijke sociale domein uit 2016 heeft de zogeheten ‘Tafel van elf’,
een nuttige bijdrage geleverd aan de analyse van het fraudebestrijdingsinstrumentarium zoals dat door
gemeenten wordt ingezet of ingezet kan worden. Het is in Nederland een veelgebruikt instrument om het
nalevingsgedrag van burgers te analyseren. De Tafel van elf bestaat uit nalevingsdimensies en
handhavingsdimensies. Nalevingsdimensies schatten in hoe groot de kans is dat burgers vrijwillig de regels
naleven, handhavingsdimensies zijn bedoeld om in te schatten in welke mate handhaving bijdraagt aan de
naleving van de regels (CCV, 2010).
Tabel bijlage 3a Tafel van elf
Nalevingsdimensies
1. Kennis van regels.

Hierbij gaat het om de vraag of de burgers de regels kennen die
zij moeten naleven en of deze regels voldoende duidelijk zijn.

2. Kosten en baten van overtreden en naleven.

Hierbij gaat het om de materiële en immateriële kosten en
baten van zowel het overtreden als het naleven van de regels.

3. Mate van acceptatie.

Dit betreft de mate waarin de doelgroep de doelen van het
beleid en de instrumenten van het beleid acceptabel vindt.

4. Gezagsgetrouwheid

Deze dimensie heeft betrekking op de mate waarin de
doelgroep bereid is zich te conformeren aan de normen en
waarden van de overheid of andere belangrijke actoren.

5. Niet-overheidscontrole.

Dit betreft de mate waarin de doelgroep van het beleid door de
omgeving wordt aangesproken op overtredingen van de regels.
Dit kan de sociale omgeving betreffen, in dat geval wordt er
gesproken van sociale controle. Het kan echter ook betrekking
hebben op vormen van horizontaal toezicht, bijvoorbeeld door
een beroepsgroep van medici.

Handhavingsdimensies
6. Meldingskans

Hiermee wordt bedoeld de kans dat een overtreding zonder
controle door de overheid toch aan het licht komt, bijvoorbeeld
door anonieme tips.

7. Controlekans

Dit betreft de kans dat overtreders door overheidscontrole
worden gecontroleerd. Dit kan zowel administratieve controles
betreffen als materiële controles.

8. Detectiekans

Hierbij gaat het om de kans dat een overtreding ook daadwerkelijk wordt vastgesteld als er een overtreding heeft plaatsgevonden.

9. Selectiviteit

Deze dimensie heeft betrekking op de inrichting van het
controle-instrumentarium. Van selectiviteit is sprake als
overtreders, bijvoorbeeld door vormen van risico-selectie, vaker
worden gecontroleerd dan ‘nalevers’.

10. Sanctie-kans

Dit betreft de kans dat na vaststelling van een overtreding ook
daadwerkelijk een sanctie wordt opgelegd.

11. Sanctie-ernst

Dit betreft de hoogte van de sanctie die wordt opgelegd.

Ook wordt in het rapport ingegaan op de zogeheten ‘Cirkel van naleving’, die nauw met de Tafel van elf
verbonden is. De Cirkel van naleving is in het domein van de Wet Werk en Bijstand ontwikkeld en ligt ten
grondslag aan programmatisch handhaven. Deze cirkel bestaat uit de volgende elementen:
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Tabel bijlage 3b Cirkel van naleving
Vroegtijdig informeren

Fraudebestrijding begint al bij het allereerste contact dat burgers en bedrijven
hebben met de overheid. Er dient duidelijk te worden gecommuniceerd over wie
onder welke voorwaarden in aanmerking komt voor een regeling en wie niet.
Vervolgens dient duidelijk te zijn wat de gevolgen zullen zijn wanneer ten
onrechte een beroep wordt gedaan op een regeling.

Dienstverlening optimaliseren

Bij een optimale dienstverlening worden rechtmatige aanvragen tijdig en op
kwalitatief hoogwaardige wijze gehonoreerd, onterechte aanvragen worden
tijdig en op kwalitatief hoogwaardige wijze afgewezen. In het dienstverleningsproces zijn waarborgen ingebouwd die de kans op ‘ten onrechte honoreren’
minimaliseren.

Controleren

Zowel vanuit het perspectief van burgers en bedrijven als vanuit het perspectief
van overheidsinstellingen is het noodzakelijk dat onregelmatigheden zo snel
mogelijk worden opgespoord en beëindigd. Een belangrijk hulpmiddel daarbij is
dat zowel ‘harde’ informatie uit bijvoorbeeld andere databestanden als ‘zachte’
informatie als vermoedens van consulenten en al dan niet anonieme meldingen
in de gehele keten waar mogelijk gedeeld worden en dat er zo spoedig mogelijk
op wordt geanticipeerd.

Daadwerkelijk sanctioneren

Sanctioneren is het sluitstuk van de cirkel van naleving. Daar waar bewuste
fraude heeft plaatsgevonden, dient sanctioneren zowel het doel van het
terugvorderen van het wederrechtelijk verkregen voordeel als het doel van de
afschrikking van toekomstige potentiële fraudeurs en vergelding vanuit het
rechtvaardigheidsgevoel van de samenleving als geheel. Uiteraard dienen deze
afschrikking en vergelding proportioneel te zijn in verhouding tot de ernst van de
overtreding.

Figuur bijlage 3c Cirkel van naleving schematisch

Voorlichten

Dienst verlenen

Ketenbreed
samenwerken

Sanctioneren

Controleren

Factoren die van invloed zijn op de omvang van fraude met zorggelden
Om inzicht te krijgen in de factoren die mogelijk van invloed zijn op de omvang van fraude met zorggelden
hebben we een uitgebreide literatuurstudie uitgevoerd. Op basis daarvan stelden we het onderstaand
overzicht op van factoren die volgens de literatuur van invloed zijn op fraude met zorggelden.
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Tabel bijlage 3d: Overzicht van factoren die van invloed zijn op de omvang van fraude met zorggelden
Bron

Factoren die van invloed zijn op de omvang van fraude met zorggelden

ISMO (1985)

Relevantie
van misbruik

ISMA (Fraude in
Beeld I, 2007)

Interne norm

Ministerie van
Financiën (1998)

Voorlichting

Controlebeleid

Sanctiebeleid

Regelgeving

Algemene
Rekenkamer (1999)

Voorlichting

Controle
vooraf

Controle achteraf

Regelgeving
en resultaten
beleidsvoorbereiding

Fenger et al. (2016)

Uitvoeringsstructuur

Uitvoeringspraktijk

Cultuur, ervaring

Juridisch
kader

Wolfe & Hermanson (2004)

Prikkel

Capaciteit

Rationalisering

Gelegenheid

Dorminey, et al
(2012)

Preventie

Capaciteiten

Rationalisering

Gelegenheid

CMC (Van den
Sigtenhorst &
Ruimschotel, 2001)

Communicatie

Controle
en sanctie

Fraude in Beeld III
(2007)

Sociale en
interne
normen in de
branche

ISZW (2012)

Interne en
sociale norm

Rol van
controle

Opstelling
uitvoering

Sociale norm

Economische
afschrikking

Gelegenheidsstructuren

Rol van de
overheid
(inclusief
wet- en regelgeving)

Motieven van
(potentiële)
daders

Mogelijkheden

Grote autonomie
zorgprofessionals

Complexe
regelgeving

Motivatie

NZa (2014)

Beheers
toegang

Verplichte
controle

Lonend vergoedingssysteem

VWS (2018)

Preventie

Controle

Handhaving

Ketensamenwerking

ISZW (2016)

Perverse
prikkels

Beperkte
informatie-positie

(Perceptie van)
beperkte pakkans
toezichthouders

Kansen

Hand
having

Ketensamenwerking

Kwaliteit zorg
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Verschillende
vormen van
misbruik
Ervaren
mogelijkheden
om regels te
overtreden

Afschrikking door
toezicht

Hussain (2014)

IKZ (2019)

Rol van de
wetgeving

Motivatie

Maatschappelijke en
economische
omstandigheden

Daadwerkelijke
controle

Groot en van den
Brink (2014)

Reactie uitvoering
op misbruik

Rationalisatie

Gelegenheid
Eenduidige
regelgeving

Gelegenheid

Regelgeving
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Drie casestudies
Om de vertrouwelijkheid van de drie casestudies te waarborgen hebben de daartoe bevoegde medewerkers
van de Inspectie SZW (Opsporingsdeskundigheid en Recherche) de informatie uit de dossiers gelicht en
ontdaan van tot natuurlijke- en rechtspersonen herleidbare informatie. Ook hebben de onderzoekers een
verklaring getekend waarin zij zich verplichten de verkregen informatie louter te gebruiken in het kader van
dit (sociaalwetenschappelijke) onderzoek.
De drie casussen zijn vooraf door de bevoegde medewerkers van de Inspectie SZW geselecteerd. Over deze
werkwijze heeft vooraf afstemming plaatsgevonden met het OM. De vragen zijn mondeling gesteld aan de
medewerkers van de Inspectie SZW en er is een verslag opgemaakt dat ter goedkeuring is teruggelegd bij de
betreffende medewerkers van de Inspectie SZW.

Onderzoeksmethoden, aantal respondenten, representativiteit en respons:
De onderstaande tabel geeft per respondentgroep een overzicht van de gebruikte onderzoeksmethoden,
het aantal respondenten en of de focus op de Wmo 2015 dan wel op de Wlz lag.
Tabel bijlage 3e: Respondentgroepen en onderzoeksmethoden
Respondentgroep

Onderzoeks-methode

Aantal respondenten

Focus

Respons %

Gemeenten (356):

Online enquête

n=72

Wmo

28%37

- Centrumgemeenten (44)

n=41

Wmo

93%38

- Regiogemeenten (311)

n=17

Wmo

5%39

36

Zorgkantoren (18)

Online enquête

n=13

Wlz

72%

Zorgaanbieders (280)

Telefonisch (door
Panteia)

n=101

Wmo en Wlz

36%

Experts

Verkennende
interviews

n=16

Wmo en Wlz

n.v.t.

Inspecteurs ISZW

Case studies

n=3

Wmo en Wlz

n.v.t.

TIZ-experts (41)

Telefonisch (WebEx)

n=10

Wmo (n=5) en
Wlz (n=5)

n.v.t.

40

Hieronder wordt per respondentgroep dieper ingegaan op de onderzoeksmethoden, representativiteit en
respons.

Gemeenten
Voor gemeenten is gekozen voor een online enquête omdat dit kostenbesparend is ten opzichte van
telefonisch onderzoek. Het online onderzoek is in eigen beheer uitgevoerd. Voor het onderzoek onder
gemeenten is gebruik gemaakt van een door ons opgestelde vragenlijst. De gemiddelde invultijd van de
vragenlijst is door ons ingeschat op 15 minuten. Het veldwerk is uitgevoerd in de periode van 17 november
tot en met 15 december 2020.
Voorafgaand aan het onderzoek onder gemeenten hebben we een bestand opgesteld met 285 respondenten.
Het bestand bevatte respondenten uit alle 44 centrumgemeenten en het merendeel van de 311 regiogemeenten.
Omdat er geen overzicht is van het aantal gemeenteambtenaren met een functie op het gebied van toegang,
Naast deze 72 respondenten die het grootste deel van de vragenlijsten hebben ingevuld, zijn er ook nog negen respondenten
van gemeenten die geen taken hebben op het gebied van Toezicht. Zij hebben enkel de vragen over screening en/of indicatie
ingevuld.
37
Dit is het responspercentage op respondentniveau. Van sommige gemeenten hebben namelijk meerdere respondenten de
vragenlijst ingevuld.
38
Dit is het responspercentage op gemeenteniveau. Van de 44 centrumgemeente hebben er van 41 één of meerdere
respondenten de vragenlijst ingevuld.
39
Dit is het responspercentage op gemeenteniveau. Van de 311 centrumgemeente hebben er van 17 één of meerdere
respondenten de vragenlijst ingevuld.
40
Twaalf respondenten zijn na gebeld (via WebEx) om een toelichting te geven op (een deel van) hun antwoorden.
41
Voor TIZ-experts geldt dat we hen alleen vragen over de factor Wet- en Regelgeving hebben voorgelegd. Vanwege het
geringe aantal respondenten is er voor hen geen gemiddelde score voor deze factor berekend.
36
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toezicht en handhaving is het niet mogelijk aan te geven in welke mate dit bestand representatief is voor
deze functies.
Van de 285 respondenten aan wie een unieke internetlink naar het onderzoek is verstuurd, hebben er 113
gereageerd. Van sommige gemeenten hebben meerdere contactpersonen gerespondeerd (zie bijlage B:
achtergrondgegevens respondenten). Hiervan gaven er 32 aan bij een regiogemeente te werken die geen
taken heeft op het gebied van screening/contractering, indicatie of toezicht op beschermd wonen. Deze
contactpersonen kwamen niet in aanmerking voor het invullen van de rest van de vragenlijst. Hierdoor
bleven er 81 respondenten over die vragen over screening, indicatie en/of toezicht konden invullen. De
totale respons voor respondenten van gemeenten is hiermee 28%, maar als we kijken naar de respons op
gemeenteniveau, dan zien we dat van de 44 centrumgemeente er 41 de vragenlijst hebben ingevuld. De
respons onder centrumgemeenten is daarmee 93%. Van de 311 regiogemeenten hebben er 17 de vragenlijst
ingevuld. De respons onder regiogemeenten is daarmee 5%. Daarbij moet worden aangegeven dat niet alle
regiogemeenten in ons bestand waren opgenomen.

Zorgkantoren
Voor zorgkantoren is gekozen voor een online enquête omdat dit kostenbesparend is ten opzichte van
telefonisch onderzoek. Ten behoeve van dit onderzoek is een bestand opgesteld van twee respondenten per
concessiehouder die vanuit hun functie vragen kunnen beantwoorden over toegang, toezicht en
handhaving binnen begeleid wonen. Omdat er geen overzicht is van het aantal medewerkers bij
concessiehouders met een functie op het gebied van toegang, toezicht en handhaving is het niet mogelijk
aan te geven in welke mate dit bestand representatief is voor deze functies.
Voor het onderzoek onder zorgkantoren is gebruik gemaakt van een door ons opgestelde vragenlijst
(zie bijlage X). Het online onderzoek is in eigen beheer uitgevoerd. De gemiddelde invultijd van de
vragenlijst is door ons ingeschat op 15 minuten. Het veldwerk is uitgevoerd in de periode van 12 november
tot en met 4 december 2020. Daarna zijn 12 van de 13 respondenten geïnterviewd om meer duiding te geven
aan een aantal onderzoeksresultaten.
Voorafgaand aan het onderzoek hebben we een bestand opgesteld met 18 contactpersonen bij de zeven
concessiehouders. Van de 18 respondenten aan wie een unieke internetlink naar het onderzoek is verstuurd
hebben er 13 gereageerd. Van de meeste concessiehouders hebben meerdere respondenten gerespondeerd.
De respons is hiermee 72%. Als we kijken naar de respons op het niveau van de concessiehouders, dan zien
we dat alle zeven concessiehouders de vragenlijst hebben ingevuld.

Zorgaanbieders
Voor zorgaanbieders is gekozen voor telefonisch onderzoek, omdat dit tot een beduidend hoger
responsepercentage leidt dan schriftelijk of online onderzoek. Het telefonisch onderzoek is uitbesteed aan
onderzoeksbureau Panteia. Het door Inspectie SZW aangeleverde bestand bevatte 700 zorgaanbieders.
Panteia heeft dit bestand geschoond (indien er contactgegevens ontbraken) en ontdubbeld , hierdoor
bleven er 681 zorginstellingen over. Omdat er geen overzicht is van het aantal zorgaanbieders binnen
beschermd en begeleid wonen is het niet mogelijk aan te geven in welke mate dit bestand representatief is.
Deze 681 zorginstellingen hebben van Panteia een schriftelijke vooraankondiging ontvangen. Deze had tot
doel om zorgaanbieders de gelegenheid te bieden om op voorhand informatie tot zich te nemen, eventueel
te vragen om meer informatie en om te bepalen of en wie ze laten deelnemen. De brief is gericht aan de
directeur/directie van de instelling. Deze kon ervoor kiezen om deelname aan het onderzoek te delegeren
naar iemand anders in de organisatie die beter is ingevoerd in de materie, bijvoorbeeld de financieel
directeur of het hoofd financiën.
Voor het telefonische onderzoek is gebruik gemaakt van een door ons opgestelde vragenlijst. De
gemiddelde gesprekstijd van de gerapporteerde complete interviews bedroeg 22 minuten. Het veldwerk is
uitgevoerd in de periode van 25 november tot en met 11 december 2020. Voorafgaand aan de start van het
veldwerk zijn enkele telefonische proefinterviews gedaan. Op basis hiervan zijn er nog enkele wijzigingen in
de vragenlijst doorgevoerd (zie leeswijzer paragraaf 5.1). In totaal zijn 280 zorginstellingen benaderd voor
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het onderzoek, waaruit 103 voltooide interviews zijn voortgekomen. Het responspercentage komt hiermee
uit op 37%. Van de 103 complete interviews voldeden er 101 aan de selectie-eisen, namelijk dat hun
onderneming zorg bied aan cliënten met een Wmo-indicatie voor beschermd wonen en/of een Wlz
indicatie in verband met een verstandelijke beperking. Het uiteindelijke responspercentage komt hiermee
uit op 36%.

Representativiteit en non-response
We beschikken niet over achtergrondgegevens van respondenten die niet aan het onderzoek deelnamen
(omdat ze hier niet voor uitgenodigd zijn), maar vanuit de aard van hun functie hiervoor wel in aanmerking
hadden kunnen komen (non-response). Het antwoord op de vraag waarom zij niet deelnamen is relevant
voor de bruikbaarheid van de gegevens en de interpretatie van de resultaten. Nu beantwoordt de methodiek
die vraag niet. Doordat we niet zeker weten in hoeverre er sprake is van een aselecte steekproef is er
mogelijk geen sprake van volledige representativiteit.

Samenstelling respondentbestanden:
Samenstelling bestand gemeenten
Voor de samenstelling van een bestand voor gemeenten is allereerst het Ministerie van VWS gevraagd naar
een lijst met contactgegevens van gemeenten. Zij bleken dit niet te hebben en verwezen ons door naar de
VNG. Het IKZ bleek wel een lijst te hebben van aangesloten gemeenten bij IKZ. Zij verwezen ons ook door
naar de VNG, omdat de VNG formeel over deze lijst met contactpersonenlijst gaat. Om privacy-redenen kon
de VNG deze lijst niet leveren. Wel heeft de VNG deze contactpersonen benaderd en uitdrukkelijk gevraagd
of ze akkoord gaan met het verstrekken van hun contactgegevens aan de Inspectie SZW in het kader van het
pilotonderzoek in opdracht het Ministerie van VWS. 50 van de circa 174 aangesloten gemeenten hebben
hierop gereageerd. Omdat dit niet voldoende is in het kader van ons onderzoek, hebben vervolgens twee
collega’s binnen Inspectie SZW telefonisch contact opgenomen met de gemeenten waarvan
contactgegevens ontbreken. De prioriteit lag hier bij centrumgemeenten. Daarbij is aangegeven dat we op
zoek zijn naar respondenten binnen de gemeente met een functie van waaruit ze vragen op het gebied van
toegang, toezicht en handhaving binnen beschermd wonen kunnen beantwoorden. Het heeft circa twee
weken gekost om alle gemeenten na te bellen.
Uiteindelijk heeft dit tot een bestand geleid met 285 respondenten. Het bestand bevat respondenten uit alle
44 centrumgemeenten en het merendeel van de 311 regiogemeenten. Van sommige gemeenten bevat het
bestand meerdere respondenten. Al deze respondenten hebben een mail ontvangen met een unieke link
naar de online enquête.
Samenstelling bestand zorgkantoren
Voor zorgkantoren was het streven naar twee respondenten per concessiehouder die vanuit hun functie
vragen konden beantwoorden over toegang, toezicht en handhaving binnen begeleid wonen kunnen
beantwoorden. Het respondentenbestand is met hulp van ZN tot stand gekomen. ZN heeft ons met een
aantal contactpersonen in contact gebracht (met als streven twee contactpersonen per concessiehouder).
Deze contactpersonen hebben ons op hun beurt weer in contact gebracht met andere contactpersonen.
In totaal is aan 18 respondenten een unieke link naar de online enquête verzonden. Daarvan hebben we er
13 de volledige vragenlijst ingevuld. Van elke concessiehouder heeft tenminste één respondent de online
vragenlijst ingevuld. Elke concessiehouder wordt door tenminste één respondent vertegenwoordigd. Met 12
van deze respondenten is vervolgens via een WebEx interview van circa 60 minuten een toelichting op hun
antwoorden gevraagd. Eén van deze interviews bestond uit een dubbelinterview.
Samenstelling bestand TIZ-partners
Bij de start van het onderzoek hebben we in de BG-TIZ de partners gevraagd om hun medewerking in dit
onderzoek en daarbij verzocht om een contactpersoon per organisatie, die bij vragen ons kan
ondersteunen. Ten behoeve van de interviews zijn in eerste instantie onze contactpersonen (SPOC’s) binnen
deze organisatie benaderd en is gevraagd of zij (of een collega) aan het interview wilden deelnemen.
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Samenstelling adressenbestand zorgaanbieders
Ten behoeve van het telefonisch onderzoek onder zorgaanbieders door onderzoeksbureau Panteia diende
een bestand aangeleverd te worden met contactgegevens van zorgaanbieders binnen beschermd en
begeleid wonen. Hieronder wordt beschreven hoe we hierbij te werk zijn gaan.
Er bestaat geen compleet overzicht van alle aanbieders binnen begeleid en beschermd wonen. Begeleid en
beschermd is zeer divers. In feite is er, gezien de wijze waarop het onderzoek is afgebakend, geen sprake van
één deelsector. Het gaat enerzijds om aanbieders van zorg aan cliënten met een Wmo-indicatie voor
beschermd wonen, anderzijds om aanbieders van wonen met zorg (begeleiding thuis, kleinschalige
woonvoorzieningen en instellingszorg) aan cliënten met een Wlz-indicatie vanwege een verstandelijke
beperking. Regelmatig bieden aanbieders ook zorg aan beide doelgroepen (zowel Wmo- als Wlz-cliënten).
Daarbij biedt een deel van aanbieders gecontracteerde zorg (zorg in natura), een deel van aanbieders zorg
gefinancierd met een pgb, en een deel beide.
We hebben een adressenbestand opgebouwd met 700 (unieke) aanbieders, waarbij grofweg de helft
afkomstig is van de LRZa (Wlz-VG-zorg), een kwart afkomstig is van de websites van centrumgemeenten
(Wmo 2015-beschermd wonen) en een kwart van de database van beschermd wonen.nl (eveneens Wmo
2015-beschermd wonen). Bij het samenstellen van dit bestand zijn iets ruimere definities gehanteerd dan
beschreven in hoofdstuk 2. Tijdens het telefonische interviews heeft er een definitieve selectie
plaatsgevonden door middel van screeningsvragen.
Omdat er geen overzicht is van het aantal zorgaanbieders binnen beschermd en begeleid wonen, is het niet
mogelijk aan te geven in welke mate dit bestand representatief is.

Dashboard JMV
In het dashboard JMV wordt de financiële gezondheid van een zorgaanbieder weerspiegeld aan de hand van
twee dimensies:
• Continuïteit: maatstaf om te beoordelen of de zorgaanbieder in staat zal zijn dezelfde zorg op hetzelfde
niveau te kunnen blijven leveren in de toekomst.
• Rechtmatigheid: maatstaf om te beoordelen of de zorgaanbieder zich gedraagt zoals wetten en regels
(maar ook normen en codes) van een integer bestuurde organisatie mogen verwachten.
De dimensiescores zijn elk opgebouwd uit een gemiddelde van vijf indicatoren (zie tabel hieronder). Voor
elk van de indicatoren is vooraf een grenswaarde bepaald. De indicator scores van aanbieders zijn tussen de
-1 en 1: negatief of positief t.o.v. de grenswaarde en relatief ten opzichte van andere aanbieders.
Tabel bijlage 3f: Dimensies van JMV dashboard
Continuïteit

Rechtmatigheid

Resultaatratio*
Is er verlies/winst gemaakt (% t.o.v. opbrengsten)?

Resultaatratio*

Liquiditeitsratio
Zijn er voldoende middelen om op korte termijn schulden
af te lossen?

% Loonkosten/Omzet
Gaat er voldoende geld naar personeelskosten?

Weerstandsvermogen
Zijn er voldoende reserves om financiële verliezen op te
vangen?

Zorgomzet/fte
Hoeveel zorg wordt er per fte geleverd?

Ziekteverzuim
Gemiddelde percentage ziekteverzuim (excl. zwangerschapsverlof).

% Uitbestedingen
Wordt meer dan 10% van de opbrengsten gebruikt
voor het inkopen van zorg?

% Uitstroom
Percentage uitstroom in verslagjaar t.o.v. totaal personeel
aan het eind van het jaar (in fte).

Omzetgroei t.o.v. vorig jaar
De verandering van de opbrengsten.

* De indicator Resultaatratio valt onder zowel Continuïteit als Rechtmatigheid. Dit is omdat een hoge winst op financiële
continuïteit duidt, maar ook een mogelijk risico op onrechtmatigheid.
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Dit geeft per gemeente een beeld van de financiële gezondheid van de gecontracteerde zorgaanbieders
binnen beschermd wonen. De hypothese is dat naarmate er in een gemeente meer financieel ongezonde
zorgaanbieders werkzaam zijn, er ook meer fraude plaatsvindt en je dit vervolgens ook terugziet in de scores
van de gemeenten op onze vijf factoren.

Verdiepende bijlage bij hoofdstuk 4: Definitie en aard van fraude met
zorggelden
Tabel 4a Fraudemogelijkheden uit ‘Een wereld te winnen’ (Van der Torre & Heijkoop, 2020)
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Strategisch declareren:

‘behandelingen op te knippen’?
‘een duurdere behandeling declareren dan de geleverde zorg rechtvaardigt’?
‘strategisch tijd te schrijven in het declaratiesysteem’?

Ronselen en beïnvloeden
van cliënten:

• ‘cliënten te adviseren en te begeleiden in het formuleren van de zorgvraag, gericht
op fraude’?
• ‘met dubieuze cliëntvertegenwoordigers samen te werken’?
• ‘de identiteit van personen zonder zorgbehoefte te gebruiken om toch zorg aan te
vragen’?
• ‘premies te geven voor een nieuwe cliënt’?
• ‘afhankelijkheid te creëren door te kiezen voor de meest kwetsbare cliënten’?
• ‘te lokken met huisvesting’?
• ‘te dreigen met huisuitzetting’?
• ‘cliënten actief te ronselen’?
• ‘misbruik te maken van goedgelovige cliënten’?
• ‘pgb-documenten van cliënten te beheren’?
• ‘aanwezig te zijn tijdens gesprekken/consulenten met gemeenten’?
• ‘cliënten in te zetten voor in geld waardeerbare activiteiten (die niet in het
zorgplan staan)’?
• ‘cliënten in te zetten voor criminele activiteiten’?

Ontoereikende zorg:

•
•
•
•
•
•

‘meer uren declareren dan geleverd’?
‘bewust weinig resultaatgericht te werken’?
‘zorg te declareren die (feitelijk) niet is geleverd’?
‘te grote groepen en/of te korte dagdelen bij dagbesteding in te plannen’?
‘te werken zonder zorgplannen’?
‘dagbesteding te regelen die weinig voorstelt’?

Vervalsen en valse gronden:

•
•
•
•

‘meer uren declareren dan geleverd’?
‘indicaties op valse gronden af te geven’?
‘documenten (zorgindicaties, verwijsbrieven, diploma’s) te vervalsen’?
‘belangenverstrengeling te hebben met (medische) professionals’?

Zware indicaties misbruiken:

• ‘onnodige zorg te leveren’?
• ‘indicaties op te rekken’?
• ‘gemeenten te vragen om een zwaardere indicatie, maar dezelfde zorg te blijven
leveren’?
• ‘alleen in te schrijven op de zwaardere variant van producten en te eisen dat
indicaties daarop worden afgestemd’?
• ‘indicaties af te stemmen op hoge opleiding personeel, maar uiteindelijk lager
gekwalificeerd personeel in te zetten’?

Verborgen geldstromen en
te hoge beloningen voor
bestuurders:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rommelen met personeel:

• ‘te profiteren van ingehuurd personeel’?
• ‘te laag opgeleid personeel in te zetten’?

‘te veel dividend uit te keren’?
‘beheersvergoedingen te misbruiken’?
‘uitgaande leningen te verstrekken’?
‘te hoge huur voor vastgoed te rekenen’?
‘te hoge vergoeding voor diensten’?
‘geld op te potten’?
‘tactische faillissement aan te vragen’?
‘de Governance Code Zorg te negeren’?
‘alternatieve financiering regelen bij het bereiken van budgetplafonds’?

Op zoek naar de heilige graal

Strategisch declareren:

‘behandelingen op te knippen’?
‘een duurdere behandeling declareren dan de geleverde zorg rechtvaardigt’?
‘strategisch tijd te schrijven in het declaratiesysteem’?

Afschuiven van de schuld:

•
•
•
•
•

De relatie met de gemeente:

• ‘gemeenten afhankelijk te maken door (bijna) de enige zorgaanbieder op contract
te zijn, maar ook door met lastige doelgroepen te werken’?
• ‘misbruik te maken van privacy-angst bij de gemeente’?
• ‘misstanden af te kopen?
• ‘kennisvoorsprong te benutten om het gesprek te domineren’?
• ‘het gespreksritueel: weinig tijd voor lastige vragen in praktijk te brengen’?
• ‘een contact binnen de gemeente benutten’?
• ‘klaar te zijn voor controle: op papier (lijkt) het in orde’?
• ‘cliënten en medici te intimideren en te bedreigen’?
• ‘een adviesbureau in te huren voor de aanbestedingsprocedure?
• ‘te dreigen met.. een gesprek met de wethouder, het benaderen van raadsfracties,
het informeren van de media, een juridische procedure, of een WOB-verzoek’?

Onder de radar blijven:

•
•
•
•

‘het tarief is te laag’?
‘het was iemand anders’?
‘het was een ander bedrijf’?
‘de administratie is kwijt’?
‘binnenkort komen er nieuwe en betere gegevens’?

‘over te stappen naar een ander zorgdomein of gemeente’?
‘actief te zijn in verschillende gemeenten’?
‘actief te zijn in verschillende zorgdomeinen’?
‘stedelijke anonimiteit te benutten’?

Verdiepende bijlage bij paragraaf 5.1: Leeswijzer
Vergelijking resultaten gemeenten, zorgkantoren en zorgaanbieders
Waar mogelijk worden resultaten van gemeenten, zorgkantoren en zorgaanbieders met elkaar vergeleken.
Als we uitspraken doen zoals ‘94% van de gemeenten en 89% van de zorgkantoren geeft aan’ dan bedoelen
we de ondervraagde respondenten van gemeenten en zorgkantoren. Voor sommige gemeenten en voor alle
concessiehouders geldt namelijk dat meerdere personen gerespondeerd hebben (zie ook bijlage B:
achtergrondgegevens respondenten).

Zeven fraudevormen teruggebracht tot vier fraudevormen
Een belangrijk aandachtspunt is dat zorgaanbieders vier fraudevormen voorgelegd hebben gekregen en
gemeenten en zorgkantoren zeven fraudevormen. Aan zorgaanbieders werden in eerste instantie ook deze
zeven fraudevormen voorgelegd. Hierbij werd net als bij gemeenten en zorgkantoren gebruik gemaakt van
een zevenpuntschaal. Tijdens pilotinterviews bleek dat de gemiddelde interviewtijd de begrootte
interviewtijd ruimschoots overschreed. Er zijn toen de volgende aanpassingen in de vragenlijst doorgevoerd:
1. Zevenpuntschalen zijn vervangen door vijfpuntschalen.
2. De eerste vier stellingen over declareren zijn vervangen door één overkoepelende stelling ‘meer of
duurdere zorg declareren dan geleverd’.
Het onderzoek onder gemeenten en zorgkantoren was toen al van start gegaan, waardoor deze
aanpassingen niet meer in de vragenlijst doorgevoerd kon worden.
Aan gemeenten en zorgkantoren zijn vragen gesteld over de volgende zeven fraudevormen:
1. Duurdere zorg declareren dan geleverd.
2. Zorg declareren die de cliënt niet nodig heeft.
3. Meer uren declareren dan geleverd.
4. Zorg declareren voor cliënten aan wie geen zorg is geleverd.
5. Duurdere zorg laten indiceren voor cliënten dan nodig is.
6. Minder zorg of minder goede zorg leveren dan waar de cliënt recht op heeft.
7. Een ondeugdelijke of foutieve administratie voeren.
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Aan zorgaanbieders zijn na de pilot-interviews vragen over de volgende vier fraudevormen gesteld:
1. Meer of duurdere zorg declareren dan geleverd.
2. Duurdere zorg laten indiceren voor cliënten dan nodig is.
3. Minder zorg of minder goede zorg leveren dan waar de cliënt recht op heeft.
4. Een ondeugdelijke of foutieve administratie voeren.
Om pragmatische redenen is er nu voor gekozen om voor iedere betreffende factor ook voor gemeenten en
zorgkantoren de eerste vier stellingen over declareren te vervangen tot de overkoepelende stelling ‘meer of
duurdere zorg declareren dan geleverd’. Daarbij wordt het gemiddelde genomen van de eerste vier
stellingen over declareren. Hierbij zijn eerst betrouwbaarheidsanalyses gedaan om er zeker van te zijn dat
de betrouwbaarheid van deze schalen hoog genoeg is. De resultaten van deze betrouwbaarheidsanalyses
worden beschreven in Verdiepende bijlage paragraaf 5.2.

Vergelijking top 2 percentages met top 3 percentages
Zoals eerder werd aangegeven zijn naar aanleiding van de pilotinterviews in de vragenlijst voor
zorgaanbieders zevenpuntschalen vervangen door vijfpuntschalen. Dit terwijl in de vragenlijst voor
gemeenten en zorgkantoren voor deze vragen zevenpuntschalen werden gebruikt. Daarom wordt in een
aantal grafieken in de hoofdstukken over de factoren toegang (paragraaf 5.7), Wet- en regelgeving
(paragraaf 5.8), fraudemogelijkheden (paragraaf 5.9) en normen (paragraaf 5.10) top 2 percentages van
zorgaanbieders vergeleken met top 3 percentages van gemeenten en zorgkantoren.
Een voorbeeld ter verduidelijking: we hebben gemeenten, zorgkantoren en zorgaanbieders een vraag
gesteld over hoe groot de kans is dat ontdekt wordt dat er meer of duurdere zorg is gedeclareerd of geleverd.
In de betreffende grafiek wordt het percentage gemeenten en zorgkantoren dat aangeeft dat die kans
enigszins groot, groot of zeer groot is (top 3 percentage vergeleken met het percentage zorgaanbieders dat
aangeeft dat die kans groot of zeer groot is (top 2 percentage).
Daarnaast dient beseft te worden dat het aantal respondenten bij zorgkantoren erg laag is. Ook het feit dat
bij de ene groep relatief vaker ‘weet niet’ is aangegeven, is in deze grafieken niet terug te zien. Verschillen
dienen dus met voorzichtigheid geïnterpreteerd te worden.
Verder is het belangrijk om te beseffen dat, waar resultaten van gemeenten, zorgkantoren en
zorgaanbieders met elkaar vergeleken worden, het hier om percepties gaat en dat wij niet met externe data
hebben kunnen aantonen welk perspectief het meest de werkelijkheid benadert.

Verdiepende bijlage bij paragraaf 5.2: Berekening van factorscores
Voor het berekenen van de gemiddelde scores op factoren zijn vragen gebruikt die beantwoord zijn door
voldoende respondenten; samen met andere vragen een betrouwbare schaal vormen en die met een
vijfpuntschaal of zevenpuntschaal gemeten zijn.

Ad 1: voldoende respondenten
Voor het berekenen van de gemiddelde scores op factoren zijn vragen gebruikt die beantwoord zijn door
voldoende respondenten van gemeenten die eveneens een fraudepercentage hebben ingeschat. De
scoregemiddelden vormen namelijk input voor de regressievergelijking. Het ingeschatte fraudepercentage
voor de eigen gemeente vormt de afhankelijke variabele in de regressievergelijking. 31 respondenten van
gemeenten hebben een inschatting gemaakt voor dit fraudepercentage. Daarom is besloten om het
gemiddelde per factor alleen te berekenen voor vragen die door minimaal 27 respondenten beantwoord
zijn. Dit zijn respondenten die zowel deze vragen beantwoord hebben en een inschatting van het
fraudepercentage hebben gegeven. Dit wil niet zeggen dat deze vragen slechts door 27 respondenten
beantwoord zijn. Veel respondenten die geen fraudepercentage hebben ingeschat, hebben wel een
antwoord gegeven op deze vragen.
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Ad 2: betrouwbaarheidsanalyse
Voor het berekenen van gemiddelden op factoren willen we een aantal vragen, die verondersteld worden
hetzelfde te meten, samenvoegen tot één schaal. Deze schaal vormt dan een zo goed mogelijke afspiegeling
van het onderliggende construct (de factor).
De betrouwbaarheid van de gebruikte schalen hebben we gemeten met behulp van Cronbach’s Alpha, die
de interne consistentie van de schaal meet. Een intern consistente schaal wil zeggen dat de vragen
onderling hoog met elkaar correleren. Alpha’s liggen tussen de 0 en de 1, waarbij een 0 staat voor totaal
geen (lineaire) samenhang tussen de vragen en een 1 staat voor een perfect intern consistente schaal. In het
geval van een lage waarde van Alpha is de betrouwbaarheid van een schaal verhoogd door het verwijderen
van items die de betrouwbaarheid verlagen. Als ondergrens van de betrouwbaarheid van een schaal is de
consensus aangehouden van Alpha 0,6.

Ad 3: vragen die met een vijfpuntschaal of zevenpuntschaal zijn gemeten
Voor het berekenen van gemiddelden op factoren zijn alleen vragen gebruikt die op een vijfpuntschaal of
zevenpuntschaal zijn gemeten. Omdat sommige vragen op een vijfpuntschaal zijn gemeten en anderen op
een zevenpuntschaal zijn ten behoeve van de betrouwbaarheidsanalyse eerst alle vragen omgerekend naar
een zevenpuntschaal.
Vragen waarop alleen het antwoord ‘ja’ of ‘nee’ kon worden gegeven (bijvoorbeeld de vraag of er
kwaliteitscontroles worden gehouden) of vragen met een continue antwoordschaal (bijvoorbeeld vragen in
welk percentage van de gevallen er een fysieke controle wordt gehouden) zijn niet meegenomen in het
berekenen van gemiddelden op factoren.

Vragen die gebruikt zijn voor het berekenen van gemiddelden op factoren
Hieronder volgt voor elke factor een overzicht van de vragen die gebruikt zijn om de gemiddelde score op
die factor te berekenen. Waar nodig zijn vragen ‘omgepoold’, dat wil zeggen andersom gecodeerd. Bij het
ompolen wordt elke score omgezet in de ‘spiegelbeeld score’: score 7 wordt score 1, score 6 wordt score 2,
score 5 wordt score 3, score 3 wordt score 5, score 2 wordt score 6 en score 1 wordt score 7. Score 4 (de
neutraalcategorie) blijft dus score 4. Hierdoor geldt voor elke stelling dat hoe lager de score is, hoe hoger
(hypothetisch) de kans op fraude is.
Voor zorgaanbieders geldt dat de gemiddelde scores voor de factoren toegang en toezicht (deels) op basis
van andere vragen berekend zijn dan voor gemeenten en zorgkantoren. Reden hiervoor is dat er aan
gemeenten en zorgkantoren meer vragen over toegang en toezicht zijn gesteld dan aan zorgaanbieders.
Er is wel gepoogd om de factoren te berekenen op basis van vier vragen die aan elke respondentgroep is
gevraagd. Voor zorgaanbieders leidden deze vier vragen niet tot een logisch te interpreteren voldoende
betrouwbaarheid schaal.

Factor toegang (gemeenten/zorgkantoren)
De factor toegang is voor gemeenten en zorgkantoren samengesteld uit de volgende tien stellingen:
• Kent uw gemeente alle aanbieders van pgb-gefinancierde zorg in de sector beschermd wonen binnen uw
gemeente? Heeft uw zorgkantoor een overzicht van alle pgb-aanbieders in de sector begeleid wonen
binnen uw zorgkantoorregio? (zevenpuntschaal: ja, we hebben een compleet overzicht – nee, we hebben
helemaal geen overzicht. De scores voor deze stelling zijn omgepoold).
• Zorgaanbieders worden door uw gemeente/zorgkantoor adequaat voorgelicht over de
toetredingsvoorwaarden tot de sector beschermd/begeleid wonen (zevenpuntschaal: zeer mee oneens
– zeer mee eens).
• Uw gemeente/zorgkantoor toetst adequaat of toetredende zorgaanbieders voldoen aan de gestelde
kwaliteitseisen (zevenpuntschaal: zeer mee oneens – zeer mee eens).
• Zorgaanbieders worden door uw gemeente/zorgkantoor adequaat voorgelicht over de
toetredingsvoorwaarden tot de sector beschermd/begeleid wonen. (zevenpuntschaal: zeer mee oneens
– zeer mee eens).
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• Het is voor zorgaanbieders binnen uw gemeente/zorgkantoorregio mogelijk om invloed uit te oefenen
op de indicatiestelling van een cliënt (zevenpuntschaal: zeer mee oneens – zeer mee eens. De scores voor
deze stelling zijn omgepoold).
• Zorgaanbieders hebben binnen uw gemeente/zorgkantoorregio makkelijk toegang tot de sector
beschermd/begeleid wonen (zevenpuntschaal: zeer mee oneens – zeer mee eens. De scores voor deze
stelling zijn omgepoold).
De volgende stellingen zijn verwijderd omdat er niet voldoende respons op was en/en of omdat ze de
betrouwbaarheid van de schaal verlagen:
• Gemeente: in hoeveel van de gevallen wordt in uw gemeente bij de indicatiestelling de cliënt persoonlijk
gezien door een indicatiesteller? (zevenpuntschaal: dit is bij (vrijwel) alle cliënten het geval – dit is bij
(vrijwel) geen van de cliënten het geval. De scores voor deze stelling zijn omgepoold Zorgkantoor: nieuwe
budgethouders worden in principe (al dan niet samen met de bewindvoerder of gewaarborgde hulp)
uitgenodigd voor een bewust-keuzegesprek voordat een pgb toegekend wordt. In hoeveel van de gevallen
gebeurt dit daadwerkelijk? (vijfpuntschaal: dit is bij (vrijwel) alle cliënten het geval – dit is bij (vrijwel)
geen van de cliënten het geval. De scores voor deze stelling zijn omgepoold).
• In hoeveel van de gevallen is bij de indicatiestelling/bewust keuze gesprek een zorgaanbieder aanwezig
(met uitzondering van ouders en informele zorgverleners)?
• In hoeveel van de gevallen spelen ouders en informele zorgaanbieders een twijfelachtige rol bij de
indicatiestelling/bewust-keuzegesprek? (zevenpuntschaal: dit is bij (vrijwel) alle cliënten het geval – dit is
bij (vrijwel) geen van de cliënten het geval).
• In het geval van een vertegenwoordiger, in hoeveel gevallen wordt door uw gemeente/zorgkantoor ook
daadwerkelijk kritisch getoetst of deze geen tegenstrijdige belangen heeft? (zevenpuntschaal: dit wordt
(vrijwel) altijd getoetst – dit wordt (vrijwel) nooit getoetst. De scores voor deze stelling zijn omgepoold).
De Alpha van deze schaal bedraagt na verwijdering van deze stellingen 0.67, wat betekent dat de
betrouwbaarheid van deze schaal als voldoende kan worden beschouwd.

Factor toegang (zorgaanbieders)
De factor Toegang is voor zorgaanbieders samengesteld uit de volgende twee stellingen:
• Uw onderneming wordt door gemeenten en/of zorgkantoren adequaat voorgelicht over de
toetredingsvoorwaarden tot de sector beschermd en begeleid wonen (vijfpuntschaal: zeer mee oneens
– zeer mee eens).
• Uw gemeente en/of zorgkantoor toetst adequaat of uw onderneming voldoet aan de gestelde
kwaliteitseisen (vijfpuntschaal: zeer mee oneens – zeer mee eens).
De volgende stellingen zijn verwijderd omdat ze de betrouwbaarheid van de schaal verlagen:
• Het is voor uw onderneming mogelijk om invloed uit te oefenen op de indicatiestelling van een cliënt
(vijfpuntschaal: zeer mee oneens – zeer mee eens). De scores voor deze stelling zijn omgepoold).
• Uw onderneming heeft makkelijk toegang tot de sector beschermd en begeleid wonen (vijfpuntschaal:
zeer mee oneens – zeer mee eens). De scores voor deze stelling zijn omgepoold).
De Alpha van deze schaal bedraagt na verwijdering van deze twee stellingen 0.51, wat betekent dat de
betrouwbaarheid van deze schaal als twijfelachtig dient te worden beschouwd.

Factor toezicht (gemeenten/zorgkantoren)
De factor Toezicht is voor gemeenten en zorgkantoren samengesteld uit de volgende vijf stellingen:
• In hoeveel van de gevallen toetst uw gemeente/zorgkantoor standaard (dus niet alleen bij signalen) of
een cliënt met een indicatie voor beschermd/begeleid wonen passende zorg van een aanbieder van zorg
in natura ontvangt? (zevenpuntschaal: dit wordt (vrijwel) altijd getoetst – dit wordt (vrijwel) nooit
getoetst. De scores voor deze stelling zijn omgepoold).
• In hoeveel van de gevallen toetst uw gemeente/zorgkantoor standaard (dus niet alleen bij signalen) of
een cliënt met een indicatie voor BBW passende zorg van een aanbieder van pgb-gefinancierde zorg
ontvangt? (zevenpuntschaal: dit wordt (vrijwel) altijd getoetst – dit wordt (vrijwel) nooit getoetst. De
scores voor deze stelling zijn omgepoold).
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• In hoeveel van de gevallen toetst uw gemeente/zorgkantoor standaard (dus niet alleen bij signalen) of de
zorg die een aanbieder van zorg in natura declareert ook daadwerkelijk is geleverd? (zevenpuntschaal: dit
wordt (vrijwel) altijd getoetst – dit wordt (vrijwel) nooit getoetst. De scores voor deze stelling zijn
omgepoold).
• In hoeveel van de gevallen toetst uw gemeente/zorgkantoor standaard (dus niet alleen bij signalen) of de
zorg die een aanbieder van pgb-gefinancierde zorg declareert ook daadwerkelijk is geleverd?
(zevenpuntschaal: vrijwel) altijd getoetst – dit wordt (vrijwel) nooit getoetst. De scores voor deze stelling
zijn omgepoold).
• Hoe ernstig schat u de gevolgen in voor een gemiddelde zorgaanbieder als uw gemeente/zorgkantoor
ontdekt dat… (zevenpuntschaal: zeer klein – zeer groot)
- duurdere zorg is gedeclareerd dan geleverd?
- zorg is gedeclareerd die de cliënt niet nodig had?
- meer uren zijn gedeclareerd dan geleverd?
- zorg is gedeclareerd voor cliënten aan wie geen zorg is geleverd?
- een zorgaanbieder duurdere zorg heeft laten indiceren voor cliënten dan nodig was?
- minder zorg of minder goede zorg is geleverd dan waar de cliënt recht op had?
De volgende stellingen zijn verwijderd omdat er niet voldoende respons op was en/en of omdat ze de
betrouwbaarheid van de schaal verlagen:
• In hoeveel van de gevallen toetst uw zorgkantoor of de kwaliteit van de geleverde zorg door aanbieders
van zorg in natura ook daadwerkelijk voldoet aan de gestelde eisen? (zevenpuntschaal: vrijwel) altijd
getoetst – dit wordt (vrijwel) nooit getoetst. De scores voor deze stelling zijn omgepoold).
• In hoeveel van de gevallen toetst uw gemeente/zorgkantoor of de kwaliteit van de geleverde zorg door
aanbieders van pgb-gefinancierde zorg ook daadwerkelijk voldoet aan de gestelde eisen?
(zevenpuntschaal: vrijwel) altijd getoetst – dit wordt (vrijwel) nooit getoetst. De scores voor deze stelling
zijn omgepoold).
• Hoe groot acht u de kans dat uw gemeente/zorgkantoor bij een gemiddelde zorgaanbieder ontdekt dat...
(zevenpuntschaal: zeer klein – zeer groot)42
- duurdere zorg is gedeclareerd dan geleverd?
- zorg is gedeclareerd die de cliënt niet nodig had?
- meer uren zijn gedeclareerd dan geleverd?
- zorg is gedeclareerd voor cliënten aan wie geen zorg is geleverd?
- een zorgaanbieder duurdere zorg heeft laten indiceren voor cliënten dan nodig was?
- minder zorg of minder goede zorg is geleverd dan waar de cliënt recht op had?
- een ondeugdelijke of foutieve administratie is gevoerd?
• Hoe ernstig schat u de gevolgen in voor een gemiddelde zorgaanbieder als uw gemeente/zorgkantoor
ontdekt dat een ondeugdelijke of foutieve administratie is gevoerd? (zevenpuntschaal: zeer klein – zeer
groot).
• In welke mate is het voor uw zorgkantoor (te) moeilijk of (te) makkelijk om fraude met zorggelden vast te
stellen in de sector begeleid wonen? (zevenpuntschaal: te makkelijk – te moeilijk. De scores voor deze
stelling zijn omgepoold).
De Alpha van deze schaal bedraagt na verwijdering van deze stellingen 0.93, wat betekent dat de
betrouwbaarheid van deze schaal als ruim voldoende kan worden beschouwd.

Factor toezicht (zorgaanbieders)
De factor Toegang is voor zorgaanbieders samengesteld uit de volgende acht stellingen:
- Hoe groot acht u de kans dat bij een onderneming als de uwe ontdekt wordt dat … (vijfpuntschaal: zeer
klein – zeer groot).

42

Reden dat deze stellingen over ‘pakkans’ verwijderd zijn is dat deze tegen de verwachting in positief (niet significant)
correleren met het ingeschatte fraudepercentage. Mogelijk ligt dit aan de vraagstelling en was de uitkomst anders geweest
als we de stellingen breder geformuleerd hadden (Hoe groot acht u de kans dat bij een gemiddelde zorgaanbieder ontdekt
wordt…). Daarnaast is het mogelijk dat in de perceptie van toezichthouders zorgaanbieders aanmerkelijk minder onder de
indruk zijn van de pakkans dan van de strafkans.
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- meer of duurdere zorg is gedeclareerd dan geleverd?
- de onderneming duurdere zorg heeft laten indiceren voor cliënten dan nodig was?
- minder zorg of minder goede zorg is geleverd dan waar de patiënt of cliënt recht op had?
- een ondeugdelijke of foutieve administratie is gevoerd?
• Hoe ernstig schat u de gevolgen in voor een onderneming als de uwe wanneer ontdekt wordt dat ……
(vijfpuntschaal: zeer klein – zeer groot).
- meer of duurdere zorg is gedeclareerd dan geleverd?
- de onderneming duurdere zorg heeft laten indiceren voor cliënten dan nodig was?
- minder zorg of minder goede zorg is geleverd dan waar de patiënt of cliënt recht op had?
- een ondeugdelijke of foutieve administratie is gevoerd?
De Alpha van deze schaal bedraagt 0.85, wat betekent dat de betrouwbaarheid van deze schaal als ruim
voldoende kan worden beschouwd.

Factor wet- en regelgeving (gemeenten/zorgkantoren)
De factor Wet- en regelgeving is voor gemeenten en zorgkantoren samengesteld uit de volgende vijf
stellingen:
• De wet- en regelgeving in de sector beschermd/begeleid wonen bieden voor de gemiddelde
zorgaanbieder ruimte om …… (zevenpuntschaal: zeer mee oneens – zeer mee eens. De scores voor deze
stelling zijn omgepoold).
- duurdere zorg te declareren dan wordt geleverd
- zorg te declareren die de cliënt niet nodig heeft
- meer uren te declareren dan wordt geleverd
- zorg te declareren voor cliënten aan wie geen zorg wordt geleverd
- duurdere zorg te laten indiceren voor cliënten dan nodig is
- minder zorg of minder goede zorg te leveren dan waar de cliënt recht op heeft.
De volgende stelling is verwijderd omdat deze de betrouwbaarheid van de schaal verlaagt:
• De wet- en regelgeving in de sector beschermd/begeleid wonen bieden voor de gemiddelde
zorgaanbieder ruimte om een ondeugdelijke of foutieve administratie te voeren. (zevenpuntschaal: zeer
mee oneens - zeer mee eens. De scores voor deze stelling zijn omgepoold).
De Alpha van deze schaal bedraagt na verwijdering van deze stellingen 0.90, wat betekent dat de
betrouwbaarheid van deze schaal als ruim voldoende kan worden beschouwd.

Factor wet- en regelgeving (zorgaanbieders)
De factor wet- en regelgeving is voor zorgaanbieders samengesteld uit de volgende vier stellingen:
• De regels, zoals die van gemeenten en zorgkantoren, bieden voor ondernemingen als de uwe ruimte om
…(vijfpuntschaal: zeer mee oneens – zeer mee eens).
- meer of duurdere zorg te declareren dan geleverd is?
- duurdere zorg te laten indiceren voor uw cliënten dan nodig was?
- minder zorg of minder goede zorg te leveren dan waar de patiënt of cliënt recht op had?
- een ondeugdelijke of foutieve administratie te voeren?
De Alpha van deze schaal bedraagt 0.85, wat betekent dat de betrouwbaarheid van deze schaal als ruim
voldoende kan worden beschouwd.

Factor fraudemogelijkheden (gemeenten/zorgkantoren)
De factor fraudemogelijkheden is voor gemeenten en zorgkantoren samengesteld uit de volgende vijf
stellingen:
• Was het voor de gemiddelde zorgaanbieder in uw zorgkantoorregio gedurende het afgelopen jaar
mogelijk om … (zevenpuntschaal: volstrekt onmogelijk – volstrekt mogelijk. De scores voor deze stelling
zijn omgepoold).
- duurdere zorg te declareren dan wordt geleverd?
- zorg te declareren die de cliënt niet nodig had?
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meer uren te declareren dan werd geleverd?
zorg te declareren voor cliënten aan wie geen zorg werd geleverd?
duurdere zorg te laten indiceren voor cliënten dan nodig was?
minder zorg of minder goede zorg te leveren dan waar de cliënt recht op had?

De volgende stelling is verwijderd omdat deze de betrouwbaarheid van de schaal verlaagt:
• Was het voor de gemiddelde zorgaanbieder in uw zorgkantoorregio gedurende het afgelopen jaar
mogelijk om een ondeugdelijke of foutieve administratie te voeren?(zevenpuntschaal: volstrekt
onmogelijk – volstrekt mogelijk. De scores voor deze stelling zijn omgepoold).
De Alpha van deze schaal bedraagt na verwijdering van deze stellingen 0.90, wat betekent dat de
betrouwbaarheid van deze schaal als ruim voldoende kan worden beschouwd.

Factor fraudemogelijkheden (zorgaanbieders)
De factor Fraudemogelijkheden is voor zorgaanbieders samengesteld uit de volgende drie stellingen:
• Was het voor uw onderneming gedurende het afgelopen jaar mogelijk om…(vijfpuntschaal: volstrekt
onmogelijk – volstrekt mogelijk).
- meer of duurdere zorg te declareren dan geleverd is?
- duurdere zorg te laten indiceren voor uw cliënten dan nodig was?
- een ondeugdelijke of foutieve administratie te voeren?
De volgende stelling is verwijderd omdat deze de betrouwbaarheid van de schaal verlaagt:
• Was het voor de gemiddelde zorgaanbieder in uw zorgkantoorregio gedurende het afgelopen jaar mogelijk
om minder zorg of minder goede zorg te leveren dan waar de patiënt of cliënt recht op had?
(zevenpuntschaal: volstrekt onmogelijk – volstrekt mogelijk. De scores voor deze stelling zijn omgepoold).
De Alpha van deze schaal bedraagt na verwijdering van deze stelling 0.6, wat betekent dat de
betrouwbaarheid van deze schaal als voldoende kan worden beschouwd.

Factor normen (gemeenten/zorgkantoren)
De factor normen is voor gemeenten en zorgkantoren samengesteld uit de volgende zeven stellingen:
• Hoe acceptabel denkt u dat de meeste zorgaanbieders binnen de sector beschermd/begeleid wonen in uw
gemeentezorgkantoorregio het gemiddeld genomen vinden om …… (zevenpuntschaal: volstrekt
onacceptabel – volstrekt acceptabel. De scores voor deze stelling zijn omgepoold).
- duurdere zorg te declareren dan zij leveren?
- zorg te declareren die de cliënt niet nodig heeft?
- meer uren te declareren dan geleverd?
- zorg te declareren voor cliënten aan wie geen zorg is geleverd?
- duurdere zorg te laten indiceren voor cliënten dan nodig is?
- minder zorg of minder goede zorg te leveren dan waar de patiënt of cliënt recht op heeft?
- een ondeugdelijke of foutieve administratie te voeren?
De Alpha van deze schaal bedraagt na verwijdering van deze stellingen 0.96, wat betekent dat de
betrouwbaarheid van deze schaal als ruim voldoende kan worden beschouwd.

Factor normen (zorgaanbieders)
De factor normen is voor zorgaanbieders samengesteld uit de volgende acht stellingen:
• Hoe acceptabel denkt u dat andere ondernemingen als de uwe het vinden om ……(vijfpuntschaal:
volstrekt onacceptabel – volstrekt acceptabel. De scores voor deze stelling zijn omgepoold).
- meer of duurdere zorg te declareren dan geleverd is?
- duurdere zorg te laten indiceren voor uw cliënten dan nodig was?
- minder zorg of minder goede zorg te leveren dan waar de patiënt of cliënt recht op heeft?
- een ondeugdelijke of foutieve administratie te voeren?
• Hoe acceptabel vindt u het in het algemeen om ……(vijfpuntschaal: volstrekt onacceptabel – volstrekt
acceptabel. De scores voor deze stelling zijn omgepoold).
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meer of duurdere zorg te declareren dan geleverd is?
duurdere zorg te laten indiceren voor uw cliënten dan nodig was?
minder zorg of minder goede zorg te leveren dan waar de patiënt of cliënt recht op heeft?
een ondeugdelijke of foutieve administratie te voeren?

De Alpha van deze schaal bedraagt na verwijdering van deze stelling 0.85, wat betekent dat de
betrouwbaarheid van deze schaal als ruim voldoende kan worden beschouwd.

Verdiepende bijlage bij paragraaf 5.3: Het ingeschatte en voorspelde
fraudepercentage door gemeenten
In paragraaf 5.3 werd aangegeven dat het minimale en maximale percentage van de totale zorggelden
binnen beschermd wonen waarmee binnen hun gemeente gefraudeerd wordt, gemiddeld op respectievelijk
6% en 15% ingeschat wordt. Op basis van beide schattingen hebben wij een gemiddeld percentage van 11%
berekend. Hierbij zijn de inschattingen van één respondent na uitbijteranalyse verwijderd. Zijn of haar
inschatting van het gemiddelde week meer dan drie standaarddeviaties af van het gemiddelde.
In paragraaf 5.3 hebben we aangegeven dat we het om verschillende redenen niet verantwoord vinden om
een voorspelling te doen voor het fraudepercentage met zorggelden voor beschermd wonen op basis van
data van gemeenten. In deze bijlage wordt dieper op een aantal van deze redenen ingegaan.

Betrouwbaarheid van ingeschatte fraudepercentages door gemeenten
Bij een steekproef van n=31 (de respondenten die het fraudepercentage hebben ingeschat) en een
betrouwbaarheid van 95% zijn de betrouwbaarheidsmarges als volgt:
• Bij een uitkomst van het gemiddelde ingeschatte fraudepercentage van 11% geldt met een
betrouwbaarheid van 95% dat een interval van 0% tot 22% de werkelijke (populatie)waarde omsluit;
• Bij een uitkomst van het minimale ingeschatte fraudepercentage van 6% geldt met een betrouwbaarheid
van 95% dat een interval van 0% tot 14% de werkelijke (populatie)waarde omsluit;
• Bij een uitkomst van het maximale ingeschatte fraudepercentage van 15% geldt met een betrouwbaarheid
van 95% dat een interval van 2% tot 28% de werkelijke (populatie)waarde omsluit.
In werkelijkheid zijn de betrouwbaarheidsmarges misschien nog groter, omdat de inschattingen van de
fraudepercentages niet normaal verdeeld zijn. De normale verdeling is een kansverdeling die beschrijft hoe
data verspreid zijn. Bij normaal verdeelde data geldt dat de meeste observaties rond het gemiddelde liggen
en dat waardes boven en onder het gemiddelde even waarschijnlijk zijn. In figuur bijlage 5.3a tot 5.3d
hieronder is te zien dat dit niet aan de voorwaarden voor een normale verdeling voldaan is. Om deze en
andere in paragraaf 5.3 genoemde redenen vinden wij het niet verantwoord om op statistisch verantwoorde
wijze uitspraken te doen over het gemiddelde ingeschatte percentage van 11%.
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Figuur bijlage 5.3a: spreiding van minimaal ingeschat fraudepercentage binnen eigen gemeente
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Figuur bijlage 5.3b: spreiding van gemiddeld ingeschat fraudepercentage binnen eigen gemeente

Histogram
Mean =10,92
Std. Dev. = 8,845
N = 31

6

5

Frequency

4

3

2

1

0

-10

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

Gemiddeld geschat percentage fraude met zorggelden BW binnen uw gemeente

Op zoek naar de heilige graal

93

Figuur bijlage 5.3c: spreiding van maximaal ingeschat fraudepercentage binnen eigen gemeente

Histogram
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Figuur bijlage 5.3d: spreiding van gemiddeld ingeschat fraudepercentage binnen beschermd en begeleid wonen
door zorgaanbieders
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Bijlage A – Afkortingenlijst
AWBZ = Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
BD = Belastingdienst
BG-TIZ = Beleidsgroep-TIZ
BO-TIZ = Bestuurlijk Overleg-TIZ
CIZ = Centrum Indicatiestelling Zorg
Dashboard JMV = Dashboard Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording
Directie PZo = Directie Patiënt en Zorgordening van het Ministerie van VWS
FIOD = Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst
IGJ = Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
IKZ = Informatie Knooppunt Zorgfraude
ISMO = Interdepartementale Stuurgroep Misbruik en Oneigenlijk gebruik
Inspectie SZW = Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid
LRZa = Landelijk Register Zorgaanbieders
Ministerie van VWS = Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Mpt = modulair pakket thuis
NZa = Nederlandse Zorgautoriteit
OM = Openbaar Ministerie
pgb = persoonsgebonden budget
RIEC = Regionaal Informatie en Expertise Centrum
SPOC = Single-Point-Of-Contact
SVB = Sociale Verzekeringsbank
TIZ = Taskforce Integriteit Zorg
VG-zorg = Verstandelijk gehandicapten binnen de gehandicaptenzorg
Vpt = volledig pakket thuis
VNG = Vereniging Nederlandse Gemeenten
VOG = Verklaring Omtrent het Gedrag
Wkkgz = Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg
Wlz = Wet langdurige zorg
Wmo 2015 = Wet maatschappelijke ondersteuning
Wtza = Wet toetreding zorgaanbieders
ZN = Zorgverzekeraars Nederland
Zvw = Zorgverzekeringswet
ZZP = zorgzwaartepakketten
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Bijlage B - Achtergrondgegevens
respondenten
De vragenlijsten voor gemeenten, zorgkantoren en zorgaanbieders bevatten enkele achtergrondvragen om
een beeld te geven van de samenstelling van de groepen die de vragenlijsten hebben ingevuld. In deze
bijlage wordt achtereenvolgens voor gemeenten, zorgkantoren en zorgaanbieders een overzicht gegeven
van deze achtergrondgegevens.

Achtergrondgegevens respondenten gemeenten
• Van de 81 respondenten werken er 61 (75%) bij een centrumgemeente maatschappelijke opvang &
beschermd wonen. De overige 20 respondenten (25%) werken bij een regiogemeente43.
• De respondenten van centrumgemeenten zijn werkzaam bij de volgende gemeenten:
- Alkmaar
- Almelo
- Almere
- Amsterdam
- Apeldoorn
- Arnhem
- Assen
- Baarle-Nassau44
- Bergen op Zoom
- Breda
- Delft
- Deventer
- Doetinchem
- Dordrecht
- Ede
- Emmen
- Enschede
- Gouda
- ‘s-Gravenhage
- Groningen
- Heerlen
- Den Helder
- Helmond
- ‘s-Hertogenbosch
- Hoorn
- Leeuwarden
- Leiden
- Maastricht
- Nijmegen
- Nissewaard
- Oss
- Purmerend
- Rotterdam
- Tilburg
- Utrecht
- Venlo
Voor sommige gemeenten hebben meerdere respondenten een vragenlijst ingevuld. Voor 11 gemeenten geldt dat deze voor
meer dan 1 respondent is ingevuld. Het maximaal aantal respondenten voor één gemeente is 4 respondenten.
44
Waarschijnlijk heeft deze respondent ten onrechte aangegeven bij een centrumgemeente te werken.
43
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- Vlaardingen
- Vlissingen
- Zaanstad
• De respondenten van regiogemeenten zijn werkzaam bij de volgende gemeenten:
- Almere45
- Barneveld
- Best
- Brielle
- Castricum
- Dalfsen
- Dronten
- Gooise Meren
- Harderwijk46
- Lingewaard
- Loon op Zand
- Meierijstad
- Montferland
- Schiedam
- Smallingerland
- Veldhoven
- Waadhoeke
- Wageningen
- Wijchen
• Met een open vraag is gevraagd welke functie men heeft en op welke afdeling men werkt. De meest
genoemde functies zijn toezichthouder, beleidsmedewerker en beleidsadviseur. De meest genoemde
afdelingen zijn de afdeling Wmo, sociale zaken, sociaal domein, maatschappelijke zorg,
maatschappelijke ontwikkeling, handhaving en beleid. Door middel van een ‘woordwolk’47 worden
hieronder de antwoorden op beide vragen weergegeven.

Waarschijnlijk heeft deze respondent ten onrechte aangegeven bij een regiogemeente te werken.
Waarschijnlijk heeft deze respondent ten onrechte aangegeven bij een regiogemeente te werken.
47
Een woordwolk is een grafisch attractief geordende groep woorden waarbij de meest frequente woorden een groter
lettertype hebben dan minder frequente woorden. Door middel van een woordwolk kan inzichtelijk worden gemaakt wat de
belangrijkste woorden zijn.
45

46
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• Van de 20 respondenten van regiogemeenten geven er:
- Vijf aan dat hun gemeente taken heeft op het gebied van screening/contractering van aanbieders van
beschermd wonen.
- 13 aan dat hun gemeente taken op het gebied van indicatiestelling van cliënten voor beschermd wonen.
- 11 aan dat hun gemeente taken heeft op het gebied van toezicht op beschermd wonen.
• Van de 61 respondenten werkzaam bij centrumgemeenten geldt dat zij zowel vragen over screening/
contractering, indicatiestelling en toezicht voorgelegd hebben gekregen. Voor de 20 respondenten van
regiogemeenten geldt dat zij deze vragen alleen hebben gekregen als zij hebben aangegeven dat hun
gemeente taken op het betreffende gebied hebben.
• Alle respondenten geven aan dat er binnen hun gemeente zowel zorg in natura als pgb-gefinancierde
zorg wordt geleverd.
• De respondenten is gevraagd om bij benadering aan te geven welk percentage zorgaanbieders alleen zorg
in natura, alleen pgb-gefinancierde zorg en zowel zorg in natura als pgb-gefinancierde zorg leveren voor
beschermd wonen in hun gemeente. Gemiddeld geven zij aan dat 71% alleen zorg in natura levert, 14%
alleen pgb-gefinancierde zorg levert en 14% zowel zorg in natura als pgb-gefinancierde zorg levert. Bijna
de helft (49%) van de gemeenten weet deze vraag echter niet te beantwoorden.

Achtergrondgegevens respondenten zorgkantoren
• Van elke concessiehouder heeft tenminste één respondent de online vragenlijst ingevuld. De 13
respondenten vertegenwoordigen de volgende concessiehouders:
- Menzis, n=2
- CZ, n=2
- DSW, n=2
- Zorg en Zekerheid, n=3
- VGZ, n=2
- Zilveren Kruis, n=1
- ENO, n=1
• Met een open vraag is gevraagd welke functie men heeft en op welke afdeling men werkt. De functies die
worden genoemd zijn:
- Fraude onderzoeker, n=1
- Senior Zorginkoper WLZ, n=1
- Manager, n=1
- Coördinator pgb, n=1
- Relatiebeheerder Care, n=1
- Teammanager pgb, n=1
- Medewerker Veiligheidszaken, n=1
- Specialist fraudebeheersing, n=1
- Senior beleidsmedewerker Wlz (pgb), n=1
- Medewerker Speciale Zaken, n=1
- Senior Beleidsmedewerker Wlz, n=1
- Bedrijfsjurist, n=1
- Fraudespecialist segment Wlz, n=1
• De afdelingen die worden genoemd zijn:
- Fraudebeheersing, n=1
- Afdeling Zorginkoop, n=1
- Speciale zaken & Zorgcontrol, n=1
- Zorg Care / pgb (beleid), n=1
- Care (Beleid&Zorgcontractering) , n=1
- Afdeling Operations, n=1
- Veiligheidszaken, n=1
- Juridische zaken, n=1
- Beleid Wlz, n=1
- Afdeling Speciale Zaken, n=2
- Inkoop/Staf, n=1
- Juridische Zaken, n=1
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Achtergrondgegevens respondenten zorgaanbieders
• Het selectiecriterium voor deelname was de vraag of de onderneming zorg levert aan cliënten met een Wmo
indicatie voor beschermd wonen en/of een Wlz indicatie i.v.m. een verstandelijke beperking. Degenen die
niet aan dit selectiecriterium voldeden kwamen niet voor het onderzoek in aanmerking.
• Van degenen die aan dit selectiecriterium voldoen levert 15% deze zorg alleen in het kader van de Wmo 2015,
31% alleen in het kader van de Wlz en 55% zowel in het kader van de Wmo 2015 als in het kader van de Wlz.
• Gemiddeld bieden de ondervraagde zorgaanbieders (bij benadering) aan 111 cliënten zorg in het kader
van de Wmo 2015 en 63 in het kader van de Wlz.
• 57% van de ondervraagde zorgaanbieders biedt zorg in natura aan cliënten van 18 jaar en ouder.
Gemiddeld levert men deze zorg aan 221 cliënten.
• 18% van de ondervraagde zorgaanbieders biedt pgb-gefinancierde zorg aan cliënten van 18 jaar en ouder.
Gemiddeld levert men deze zorg aan 14 cliënten.
• 76% van de ondervraagden is directeur/eigenaar, 7% is financieel directeur of controller en 18% heeft een
andere functie zoals bestuurder, lid van de raad van bestuur, zorgondernemer of manager.
• Gevraagd naar het aantal werknemers in fte die werkzaam zijn in de onderneming (exclusief
onderaannemers en ZZP’ers) geeft men de volgende antwoorden:
- 1 fte: 6%
- 2 tot 4 fte: 30%
- 5 tot 9 fte: 22%
- 10 tot 49 fte: 30%
- 50 fte of meer: 9%
- Weet niet/zeg ik liever niet: 4%
• Gevraagd naar het aantal onderaannemers en ZZP’ers in fte geeft men de volgende antwoorden:
- Geen: 49%
- 1 fte: 18%
- 2 tot 4 fte: 22%
- 5 tot 9 fte: 3%
- 10 tot 49 fte: 4%
- 50 fte of meer: 3%
- Weet niet/zeg ik liever niet: 2%
• Gevraagd hoe lang de onderneming actief in de sector beschermd en begeleid wonen geeft men de
volgende antwoorden:
- Minder dan een jaar: 4%
- Circa 1 tot 2 jaar: 3%
- Circa 3 tot 5 jaar: 24%
- Circa 5 tot 10 jaar: 29%
- Langer dan 10 jaar : 51%
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