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Evaluatieverslag 
Project Zorgdragen voor Toezicht 
Inleiding 
Voor u ligt het evaluatieverslag van het project Zorgdragen voor Toezicht. Het project “Zorgdragen voor Toezicht 
op de Wmo en Jeugdwet” is in 2018 gestart. In 2019 zijn door de NMD-gemeenten de Visie Zorgdragen voor 
Toezicht op de Wmo en Jeugdwet vastgesteld alsmede een plan van aanpak met een aantal maatregelen om deze 
visie tot uitvoering te brengen. Dit betrof de volgende maatregelen: 
1. Analyseren werkprocessen, met aandacht voor informatievoorziening en fraudebewustzijn.  
2. Inrichten meldpunt kwaliteit en rechtmatigheid.  
3. Aanstellen toezichthouder rechtmatigheid.  
4. Opstellen toezicht- en handhavingsbeleid.  
 
Met het vaststellen van het toezicht- en handhavingsbeleid in de vijf betrokken gemeenten is de laatste maatregel 
afgerond. Bij de vaststelling van de visie en het plan van aanpak is opgenomen dat binnen een jaar na invoering 
van de maatregelen een evaluatie zal plaatsvinden. Met de afronding van de laatste maatregel en de start van de 
GR zonder meer NMD-samenwerking begin 2022 is nu een natuurlijk moment gekomen om: a) de reeds 
ingevoerde maatregelen te evalueren, b) het project te beëindigen, c) het projectteam op te heffen en                         
d) eventuele aanbevelingen te doen voor het vervolg.  
 
Opbouw evaluatie 
Het project is geëvalueerd middels interviews met verschillende betrokkenen. In de bijlage vindt u het gebruikte 
evaluatieformulier met een overzicht van de geïnterviewden. In de interviews zijn zowel vragen gesteld over het 
project in het geheel als per deelproject. De informatie opgehaald uit de interviews is verwerkt in dit 
evaluatieverslag aan de hand aan de hand van de volgende vragen: 
1. Waren scope en doel van het project helder en is het project volgens plan uitgevoerd?  
2. Welke bijdrage hebben de maatregelen geleverd aan het behalen van het doel van het project? 
3. Hoe is de waardering en ervaring van de betrokkenen bij het project?  
4. Wat ging er goed, leermomenten en aanbevelingen voor het vervolg?  

Deze vragen worden in de volgende paragrafen verder uitgewerkt.  
 
1. Waren scope en doel van het project helder en is het project volgens plan uitgevoerd? 
“Zorgdragen voor toezicht op de Wmo en de Jeugdwet” is in eerste instantie gestart bij de gemeente Assen. 
Maar omdat toezicht en handhaving op het sociaal domein in NMD-verband was georganiseerd – en dit dus een 
gezamenlijke opgave was – zijn de vier andere gemeenten met de visie aangehaakt. Dit werd wisselend ervaren 
door collega’s in de regio. Sommigen hadden het gevoel dat er bijna een compleet visiestuk lag waar de 
gemeenten nog weinig inbreng in hadden, anderen vonden het prettig dat er vanuit Assen zoveel voorbereidend 
werk was verricht.  
 
Het project kende qua personeelsbezetting een hobbelige start. Verschillende projectleiders moesten wegens 
omstandigheden (niet gerelateerd aan het project) stoppen, waardoor er niet veel vaart in het project kwam. 
Krap een jaar na het eerste collegebesluit in de gemeente Assen om dit project te starten werd de “Visie 
Zorgdragen voor Toezicht op de Wmo en Jeugdwet” samen met een voorstel voor de genoemde vier 
maatregelen in het laatste kwartaal van 2019 ter vaststelling voorgelegd aan de vijf colleges. De bedoeling was 
om uitvoering van de genoemde maatregelen als pilot van een jaar in samenwerking met de NMD-gemeenten 
op te pakken.  
Uit de interviews blijkt dat de scope en het doel van het project voor de geïnterviewden helder waren. Er hebben 
zich geen wijzigingen voorgedaan die consequenties hadden voor de scope of het doel. Ook zijn alle maatregelen 
uitgevoerd zoals oorspronkelijk beschreven. Het enige wat niet volgens plan is uitgevoerd is de planning. 
Uiteindelijk heeft het meer tijd nodig gehad om alle maatregelen uit te voeren c.q. te implementeren dan vooraf 
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voorzien. Echte oorzaken worden hiervoor niet aangewezen, maar een deel van de geïnterviewden geeft aan dat 
in dit project zorgvuldigheid boven tijd is gegaan. Er is meer aandacht gegaan naar het ‘goed’ regelen dan naar 
het ‘snel’ regelen. Hierdoor is het project niet in de knel gekomen, maar sloot het gelukkigerwijs wel goed aan 
op de ontwikkelingen die in NMD-verband gaande waren.  
 
2. Welke bijdrage hebben de maatregelen geleverd aan het behalen van het doel van het project?  
Het doel van het project was: ‘optimaliseren van de kwaliteit en rechtmatigheid van de maatschappelijke 
ondersteuning en jeugdhulp in NMD-verband. Hiermee willen we voorkomen dat de budgetten voor jeugd en 
Wmo onnodig belast worden door onjuist (o.a. onrechtmatig) gebruik en kwetsbare cliënten beschermen tegen 
zorgaanbieders die kwalitatief onvoldoende zorg leveren’. Hieronder zal per maatregel worden geëvalueerd 
welke bijdrage de maatregel heeft geleverd aan het behalen van het doel.   
 
a) Analyseren werkprocessen, met aandacht voor informatievoorziening en fraudebewustzijn 
Het analyseren van de werkprocessen is een continu proces dat bij de individuele gemeenten is belegd.  
 
Vanwege de hoge werkdruk in sommige gemeenten en de komst van covid-19 is nog niet overal de ruimte 
geweest om te werken aan fraudealertheid en (verdere) bewustwording van de medewerkers.  Dit is wel een 
onderwerp waar in 2022 nog aandacht aan gegeven moet worden. Nu gebeurt dit nog ad hoc, bijvoorbeeld de 
toezichthouder rechtmatigheid die tijdens onderzoeken ook kijkt of er in het proces ook zaken niet goed zijn 
gegaan en dit terugkoppelt naar de betreffende toegang.  
Bij het “bewust worden van” en “kritischer worden op” is het wel van belang te voorkomen dat wordt afgedwaald 
van de visie, namelijk dat de meeste inwoners en zorgaanbieders het goed (willen) doen en slechts een klein deel 
willens en wetens fraudeert. Dus kritisch kijken is goed, maar vanuit vertrouwen (high trust, high penalty). 

 
b) Inrichten meldpunt kwaliteit & rechtmatigheid 
Inwoners, organisaties en medewerkers van de Toegang konden al kwaliteitsmeldingen doen via een vast e-
mailadres. In de praktijk werd en wordt dit e-mailadres hoofdzakelijk gebruikt door de medewerkers van de 
Toegang als zij vermoedens hadden dat de kwaliteit bij een aanbieder niet op orde was. Inmiddels wordt dit e-
mailadres ook door medewerkers gebruikt om meldingen te doen over vermoeden van onrechtmatig handelen. 
Om het doen van een melding gemakkelijker en meer laagdrempelig te maken is er één meldpunt ingericht voor 
het melden van signalen en vermoedens van onrechtmatigheid, fraude en/of kwaliteitsgebreken. Via dit 
meldpunt kunnen inwoners, organisaties of medewerkers van gemeenten (anoniem) een melding doen.  
Het meldpunt is in november 2020 online gegaan. Er is bewust gekozen voor één meldpunt op de site van de 
gemeente Assen, de meldingen worden van hieruit doorgestuurd naar de kwaliteitsmanagers en toezichthouder 
rechtmatigheid. De andere gemeenten verwijzen op hun websites naar dit meldpunt, dit was tweede kwartaal 
2021 voor alle gemeenten georganiseerd.  
 
Er zijn sinds de start van het meldpunt 2 meldingen gedaan. Via het e-mailadres zijn met betrekking tot 
rechtmatigheid 38 meldingen ontvangen van medewerkers (intern en extern) en instanties. Uit contacten met 
toegangen, gemeenteraden en adviesraden is gebleken dat het meldpunt nog niet heel erg bekend is. Het aantal 
meldingen laat dit ook zien. Mensen weten niet van de mogelijkheid af om vermoedens van onrechtmatigheid, 
fraude en/of kwaliteitsgebreken te melden, tenzij zij actief gaan zoeken op de gemeentelijke websites. Er heeft 
in eerste instantie geen brede communicatie plaatsgevonden over het meldpunt, iets dat wel als een gemis wordt 
ervaren. Ook is het meldpunt nu digitaal bereikbaar en is de vraag hoe inwoners die digitaal minder vaardig zijn 
het meldpunt kunnen bereiken.  
 
c) Aanstellen toezichthouder rechtmatigheid 
In november 2020 is de toezichthouder rechtmatigheid gestart voor de NMD Samenwerking. De toezichthouder 
rechtmatigheid werkt – net als de kwaliteitsmanagers – voor de vijf gemeenten. Sinds het vierde kwartaal 2021 
is de toezichthouder rechtmatigheid ook aangesteld als BOA, waardoor hij ook belast is met het opsporen van 
strafbare feiten.  
Door te werken met een ‘eigen’ toezichthouder rechtmatigheid wordt ingezet op preventie, inbedding van 
rechtmatigheid in de processen en integraal werken. Hierop is in het eerste jaar geïnvesteerd, o.a. door het 
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opbouwen van netwerken met verschillende ketenpartners. Doordat het een nieuwe functie voor de NMD-
gemeenten betrof was het deels ook pionieren; nog niet alles was op orde. Een voorbeeld hiervan was de BOA-
bevoegdheid. Door dat onder andere (intern) nog moest worden uitgezocht wat er moest gebeuren om de 
toezichthouder rechtmatigheid als BOA aan te stellen heeft het een jaar geduurd voordat de aanstelling definitief 
kon worden gemaakt.  
 
Hieronder vindt u een kort overzicht van welke zaken in 2021 in ieder geval onder de aandacht zijn gekomen van 
de toezichthouder rechtmatigheid en wat hiermee is gebeurd:  
 3 grotere onderzoeken waarbij een zeer sterk vermoeden is van fraude (PGB-aanbieders) waarbij wordt 

samengewerkt met meerdere disciplines; 
 2 kleinere individueel lopende onderzoeken; 
 1 melding neergelegd bij hoofdaannemer voor nader onderzoek; 
 3 PGB fraudes met terugvordering; 
 6 maal advies om herbeoordeling te maken van maatwerkvoorziening en indien maatwerkvoorziening nodig 

deze omzetten naar ZIN; 
 2 maal onderzoek jaarrekening naar bovenmatige winstneming, advies om aanbieder te blijven monitoren; 
 6 signalen die wachten op onderzoek; 
 10 signalen waarvan sprake was van onbedoelde fout bij cliënt of bij gemeente zelf.  
 
Bovenstaand overzicht laat zien dat zien dat de toezichthouder zowel fouten (onbedoeld niet volgens de geldende 
regels handelen) als fraude (bewust niet volgens de geldende regels handelen met als oogmerk persoonlijk gewin) 
tegenkomt en onderzoekt. Dit zorgt meteen voor een nuancering t.o.v. hetgeen bij de start van de pilot mede als 
doel is aangegeven; namelijk dat een toezichthouder rechtmatigheid zichzelf – uitgaande van landelijke 
aannames van percentage fraude – zou ‘terugverdienen’. Bovenstaand overzicht laat zoals gezegd zien dat er niet 
alleen sprake is van fraude, maar ook van fouten. In geval van fouten of fraude bij een zorgaanbieder blijft de 
inwoner ondersteuning nodig hebben. Er wordt dus niet zozeer bespaart op zorgkosten, maar de fout wordt 
hersteld of de inwoner gaat naar een andere zorgaanbieder waardoor de geboden zorg wel rechtmatig is en/of 
van voldoende kwaliteit. De ‘winst’ zit hem meer op lange termijn: bijvoorbeeld het beïnvloeden van gedrag door 
te laten zien dat fraude wordt aangepakt en terugkoppelen van fouten naar de toegangen zodat deze in de 
toekomst mogelijk kunnen worden voorkomen. Ook is het leveren van kwalitatief goede zorg van invloed op 
doelmatige besteding van zorggelden. Immers hierdoor kan zorg (tijdig) worden afgeschaald of beëindigd. Dit laat 
zich niet makkelijk becijferen, maar draagt wel bij aan een rechtmatige, doelmatige en kwalitatief goede verlening 
van zorg. De toezichthouder rechtmatigheid en de toezichthouders kwaliteit zijn in hetzelfde team gepositioneerd 
en werken samen.  
 
d) Opstellen toezicht- en handhavingsbeleid  
Waar de visie gaat over ‘wat’ de NMD-gemeenten willen bereiken met toezicht en handhaving is er een 
handhavingsbeleid en verordening nodig om aan te geven ‘hoe’ de NMD-gemeenten dit gaan vormgeven. Dit 
toezicht- en handhavingsbeleid inclusief een aanpassing van de gemeentelijke verordening is op 1 januari 2022 
bij alle gemeenten in werking getreden. Op dit moment kan dus nog niets worden gezegd over de effecten van 
deze maatregel. In het toezicht- en handhavingsbeleid zijn evaluatiemomenten opgenomen waarin ook de 
effecten van het beleid zullen worden meegenomen. Het proces om te komen tot het beleid is door betrokkenen 
als prettig ervaren. 
 
3. Hoe is de waardering en ervaring van de betrokkenen bij het project?  
Aan de geïnterviewden is gevraagd hoe zij het project hebben ervaren en hoe zij kijken naar de samenwerking 
in NMD-verband. Hieronder is de algemene lijn van de reacties samengevat: 
 
a) Hoe heb je het project ervaren? 
Het project is door de meeste geïnterviewden ervaren als een mooie en leuke uitdaging. Sommigen ervoeren 
een moeizame opstart, het heeft even geduurd om de opdracht scherp te krijgen en de organisatie bemenst. Dit 
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laatste leidde later in het proces bijvoorbeeld tot de vraag wie haakt er vanuit een gemeente aan en welke 
afspraken worden gemaakt hoe diegene ervoor zorgt dat rest van de gemeente worden meegenomen.  
Omdat het toezicht- en handhavingsbeleid als laatste maatregel werd opgepakt en dit een beleid moest worden 
voor en door de vijf gemeenten werd de ervaring van het project van een deel van de geïnterviewden gekoppeld 
aan de uitvoering van deze maatregel. Dit werd over het algemeen ervaren als een leuke samenwerking, waarbij 
werd uitgenodigd tot meedenken en er ruimte was om naar elkaar te luisteren en elkaar te begrijpen. Hierdoor 
is iets moois tot stand gebracht. De trekker bracht structuur en was duidelijk in wat er van de mensen werd 
verwacht, dit werd als prettig ervaren.  
 
Meerdere geïnterviewden ervaren trots dat wij dit uiteindelijk met vijf gemeenten tot stand hebben gebracht.  

 
b) Hoe heb je de samenwerking ervaren en paste de gekozen samenwerking bij de opdracht?  
De meerderheid vond de gekozen samenwerking passend bij de opdracht en heeft de samenwerking als positief 
en constructief ervaren. Een aantal geïnterviewden zou graag zien dat het vaker op deze manier wordt 
georganiseerd, waarbij één iemand/(project)groep het mandaat krijgt voor de gehele opdracht in plaats van alles 
samen willen doen. Bij deze werkwijze komen wel aantal aandachtspunten naar voren: hoe zorg je ervoor dat 
iedereen wel aangehaakt blijft, heldere communicatielijnen (wie communiceert wat naar wie) en gedeeld 
eigenaarschap. Ook expliciet aandacht hebben voor kennisdeling, door kennisdeling kun je van elkaar leren.  
 
Ook hier gold dat voor een deel van de geïnterviewden het opstellen van het toezicht- en handhavingsbeleid het 
meest vers in het geheugen lag. Het zwaartepunt lag bij de trekker van deze maatregel, via dit centrale punt 
verliep de samenwerking. Dit was effectief, passend bij de opdracht en heeft geleid tot een goed resultaat, maar 
er werd geen gedeeld eigenaarschap ervaren voor het opleveren van het gezamenlijk product.  
 
4. Wat ging er goed, wat hebben we geleerd en aanbevelingen voor het vervolg?  
In dit verslag is weergegeven wat er is gedaan, wat er is bereikt en hoe het project is ervaren. In deze paragraaf 
wordt ingegaan op wat er goed ging, leermomenten en de aanbevelingen voor het vervolg.  
 
a) Wat ging er goed? 
De doelstelling van het project was voor alle geïnterviewden vanaf het begin helder. Hier hebben zich ook geen 
wezenlijke wijzigingen op voorgedaan. Het project is vervolgens uitgevoerd zoals vooraf bedacht met 
uitzondering van de planning. Echter in dit proces is ruimte gegeven om zorgvuldigheid voor snelheid te laten 
gaan.  
Het project is eigenlijk door alle direct betrokkenen positief ervaren als een leuke en mooie uitdaging. De 
uitkomsten van het project zijn door alle vijf gemeenten gedragen.  
 
b) Leermomenten  
De reikwijdte van het project is uitgebreid van Assen naar NMD. In Assen is een start gemaakt en – omdat dit 
iets was wat in NMD-verband was neergelegd – vervolgens uitgebreid naar alle vijf de gemeenten. Dat heeft in 
dit project goed uitgepakt omdat er dezelfde belangen waren – voldoen aan de geldende wet- en regelgeving – 
maar het is belangrijk om voor de start van een project te kijken op wie het van invloed is, wie waarvoor 
verantwoordelijk is en wie er betrokken moeten zijn.  
 
De analyse van de werkprocessen is belegd bij de individuele gemeenten en daardoor ietwat uit het zicht geraakt. 
Dit valt ook op bij wat er wordt teruggegeven door een aantal geïnterviewden; namelijk dat men aan het begin 
van een traject goed wordt meegenomen maar dat dit in de loop der tijd verminderde of stopte. Hierdoor is voor 
mensen die betrokken waren niet altijd helder c.q. zichtbaar wat er uiteindelijk is gebeurd.   
 
c) Aanbevelingen voor het vervolg 
Tenslotte komen we tot de aanbevelingen voor het vervolg. Per aanbeveling is aangegeven of deze aanbeveling 
lokaal (lokaal) is en/of voor de NMD-samenwerking (NMD). Eerst een aantal algemene aanbevelingen:  
 Zorg bij een langlopend project met meerdere ‘deelprojecten’ waarbij verschillende mensen betrokken zijn 

dat er per deelproject een duidelijke start en afsluiting plaatsvinden. Wat terugkomt uit een deel van de 
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interviews is dat mensen in het begin goed zijn meegenomen, maar dat de uitkomsten en afronding van een 
maatregel niet altijd duidelijk werden gecommuniceerd. (lokaal/NMD) 

 Bekijk bij een project waar meerdere gemeenten zijn betrokken of iedereen moet worden betrokken of dat 
mandaat kan worden gegeven aan een kleinere groep om tot een resultaat te komen. Wanneer gekozen 
wordt voor een kleinere groep spreek dan aan het begin af: wie waarvoor verantwoordelijk is, wie wat 
communiceert en hoe iedereen wordt betrokken bij en zich eigenaar voelt van de resultaten. (NMD)  

 Wanneer onderdelen van een project bij individuele gemeenten worden belegd om uit te voeren, maak 
duidelijke afspraken hoe de voortgang en uitkomsten hiervan worden gecommuniceerd naar het project. 
(lokaal/NMD) 

 Sluit dit project af met een bericht naar alle betrokkenen waarbij zij worden geïnformeerd over de afsluiting 
van het project en waar vervolgwerkzaamheden zullen worden belegd. (NMD) 

 
Hieronder volgen de aanbevelingen per maatregel: 
 Analyseren werkprocessen, informatievoorziening en fraudebewustzijn 

- Voor NMD-samenwerking zullen werkprocessen worden opgesteld (bijvoorbeeld in geval van een 
cliëntenstop), zorg ervoor dat duidelijk is hoe deze aansluiten op lokale werkprocessen. (NMD) 

- Maak vanuit de NMD-samenwerking duidelijke afspraken met de Toegangen hoe en waarover zij worden 
geïnformeerd (geldt natuurlijk niet alleen rondom Zorgdragen voor Toezicht). (NMD) 

- Werk in 2022 aan het verhogen van de bewustwording en fraude-alertheid bij de Toegangen, maak 
hierbij gebruik van NMD-kennissessies en/of bijvoorbeeld het aanbod van VNG-Naleving. Hiervoor 
dienen tijd en middelen te worden vrijgemaakt. (lokaal/NMD) 

 
 Meldpunt kwaliteit en rechtmatigheid 

- Genereer meer bekendheid bij inwoners, organisaties en gemeenten over het Meldpunt kwaliteit en 
rechtmatigheid. Om burgers beter te informeren kan het Meldpunt worden vermeld in de beschikkingen, 
aanvraagformulieren, brochures etc. (lokaal/NMD) 

- Onderzoek of het Meldpunt alleen digitaal bereikbaar moet zijn of dat ook telefonisch of fysiek 
meldingen gedaan kunnen worden. (NMD) 

- Onderzoek hoe het digitaal meldpunt makkelijker gevonden kan worden in zoekmachines (Google, Bing 
etc.) (lokaal/NMD) 

- Maak tussen NMD-samenwerking en de gemeenten afspraken over waar het Meldpunt wordt 
gepositioneerd: blijft beschikbaar via website gemeente Assen of gaat het over naar de nieuwe NMD-
site. Van belang blijft dat inwoners via (de website van) hun eigen gemeente bij het Meldpunt terecht 
kunnen komen. (lokaal/NMD) 
  

 Toezicht- en Handhavingsbeleid 
- Implementeer het toezicht- en handhavingsbeleid zoals is opgenomen in hoofdstuk 5 van het beleid, 

beleg de coördinatie hiervan bij het Team Beleid in samenwerking met de (nog in te vullen functie) 
handhaver van NMD. (NMD) 

- Zorg ervoor dat het toezicht- en handhavingsbeleid bekend wordt bij gemeenten, zorgaanbieders, 
cliënten en inwoners. Sluit hierbij aan op de informatiewens van de verschillende doelgroepen en heb 
aandacht voor laaggeletterden (lokaal/NMD).  

 
Afsluiting  
Met deze evaluatie en aanbevelingen voor het vervolg kan dit project worden afgerond. Het projectteam kan 
worden opgeheven. Het zorgdragen voor goede kwaliteit en rechtmatigheid van de ondersteuning die wij aan de 
inwoners bieden, het beschermen van onze kwetsbare inwoners en het voorkomen van onjuist gebruik van 
budgetten is eigenlijk nooit ‘af’. Het beleggen van de werkzaamheden en aanbevelingen in de reguliere 
werkzaamheden bij gemeenten en/of NMD-samenwerking is één van de manieren om blijvend aandacht te 
hebben voor dit onderwerp.  


