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Voorkomingsvormen
(oneigenlijk gebruik)
Onder fouten wordt verstaan:
Het onbedoeld overtreden van regels als gevolg
van onduidelijkheid of vergissingen.
(Misbruik)
Onder fraude wordt verstaan:
Het opzettelijk en doelbewust in strijd met regels
handelen, met het oog op eigen of andermans

Enkele voorbeelden:
Spookzorg
Niet-vergoede zorg
Declaratie overtredingen
Ondoelmatig gebruik
Dubbele bekostiging
Te hoge indicatie
PGB fraude
Identiteitsfraude
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Preventie of
repressie?

Toezicht en
verantwoording
• Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van
Wmo en Jeugdwet én voor het toezicht hierop.

• Dna van de gemeente

• Activiteiten en uitgaven dienen verantwoord te worden.
• Ten aanzien van verantwoording en toezicht spreken we over
drie juridische kaders (bestuurs-, privaat-, en strafrecht)
• Formele en materiële controle, fraude onderzoek
• De randvoorwaarden:

• In gesprek blijven met aanbieders
• Misbruik en oneigenlijk gebruik
• Fraude
• Lessons learned

•

• Stevige toegang

•
•
•
•

• Goede kennis van de sociale kaart
• Goede afbakening
• Voorkomen is beter dan genezen
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- wet en regelgeving
(verordening/toezichthouder/controleplan)
- inkoop (PDC P*Q/RGF)
- toegang
- CRM
- toezicht (positionering?)
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Formele en materiele
controle

Actoren

•

De declaratie en de toekenning komen qua woonplaatsbeginsel overeen;

•

De vorm van jeugdhulp/Wmo.

•

Of de aanbieder is gecontracteerd door de gemeente en of de gedeclareerde

•

zorgvorm ook gecontracteerd is.

•
•
•

subsidievoorwaarden is.

de zorg daadwerkelijk geleverd is

•

die zorg in overeenstemming was met de declaratie

•

die zorg het meest passend was (doelmatig)

•

Die zorg voldeed aan eventueel (kwaliteits) eisen

Rechtmatigheid moet dus breed gezien worden. We spreken over drie dimensies

1.

Geleverde zorg of financiële rechtmatigheid

2.

Gepaste zorg

3.

Kwalitatieve zorg of rechtmatigheid van handelen.
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Kwaliteit en
rechtmatigheid.

Waarom?

•

• Werken aan rechtmatigheid van Wmo en Jeugdwet voorzieningen dient
meerdere doelen:
✓ Het voor de cliënten verhogen van een relevante bijdrage aan de
hogere doelen van de wetten:
o Zelfredzaamheid en participatie in de Wmo
o Gezond en veilig opgroeien en zich ontwikkelen in de
Jeugdwet
✓ Het krijgen van inzicht in en grip op budgetten, uitgaven én kwaliteit
✓ Het bouwen aan en onderhouden van een toekomstbestendig
stelsel
✓ Het voldoen aan eisen van de wetten (m.b.t. toezicht, kwaliteit, etc.)
✓ Het voorkomen of aanpakken van oneigenlijk gebruik of misbruik
van of fraude met schaarse maatschappelijk middelen
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•

•
•
•
•
•

Kwaliteit is een belangrijk onderdeel van rechtmatigheid; een scheiding
tussen rechtmatigheid en kwaliteit is juridisch onjuist én een gemiste kans
voor transformatie en betere ondersteuning.
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de naleving op kwaliteit en
rechtmatigheid binnen de Wmo en voor rechtmatigheid in de Jeugdwet.
Maar ook voor Jeugd heeft een gemeente verantwoordelijkheid voor
kwaliteit:
Gemeenten moeten zorgen voor voldoende kwalitatief aanbod van
jeugdhulp en jeugdbescherming. (art. 2.6 lid 1 Jeugdwet).
In het geval van een pgb-jeugd is de gemeente verplicht te beoordelen of
gewaarborgd is dat de hulp die ingezet wordt van goede kwaliteit is
(art.8.1.1. lid 2 sub c).
De gemeente moet zorgen voor deskundige toeleiding naar noodzakelijke
hulp. (art. 2.3 lid 1)
De gemeente verzekert zich er bij het inzetten van de aangewezen
voorziening van dat de jeugdhulpaanbieder in staat is te voldoen aan de
eisen inzake de verantwoordelijkheidstoedeling (artikel 2.7. lid 3).
Met name het laatste punt geeft een gemeente ook de mogelijkheid om
haar verantwoordelijkheid te pakken in de naleving op kwaliteit door vóór,
tijdens, en na een opdracht een zorgaanbieder te vragen hoe zij invulling
geeft aan de kwaliteitseisen van de Jeugdwet, waaronder de norm van
verantwoorde werktoedeling. .
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Het algemeen
controleplan

•
•
•
•
•
•
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Of het gedeclareerde bedrag conform de inkoopovereenkomst of de

Materiele controle is de inhoudelijke toets om vast te stellen dat:

•

•
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Het gaat het er bij een formele controle om of de kosten voor vergoeding in
aanmerking zouden kunnen komen indien zorg geleverd en gepast geweest zou
zijn. Bij een formele controle wordt gekeken naar:

•

Zijn er nog vragen?
nathalie.doran@vaneijckpartners.nl

Financieringssystematiek
Te controleren prestaties
Doelmatigheid
Bepalen gevolg van de uitkomsten
Voorbeelden van gevolgen voor aanbieders en inwoners
Maak het jezelf niet te moeilijk
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