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Wie niet kan werken, heeft recht op een uitkering. Dat is goed geregeld in
Nederland en wij betalen er allemaal aan mee. Maar van dit gemeenschapsgeld mag geen misbruik worden gemaakt. Dat is een aanslag op de rechtvaardigheid én op de gemeentekas.
Uitkeringsfraude opsporen en aanpakken
Als Team Sociale Recherche doen wij aan waarheidsvinding en sporen wij
fraudezaken op, zoals zwartwerken, het verzwijgen van vermogen, woonfraude en zorgfraude. Ook wie onvolledige of onjuiste gegevens verstrekt
om daar beter van te worden, pleegt fraude. Wij sporen fraude op in opdracht
van gemeenten en Werkzaak Rivierenland. Wij zorgen ervoor dat ten onrechte verstrekte uitkeringen worden beëindigd en/of teruggevorderd. Dit is
specialistisch werk en vereist veel kennis en ervaring. Onze opdrachtgevers
profiteren hiervan én van de schaalvoordelen die wij bieden. Een individuele
gemeente behaalt deze doorgaans niet.

Sociale Recherche

Ketenpartner in oplossen maatschappelijke problemen
Ons team is een onmisbare partner in de ketensamenwerking en maakt ook
verbindingen tussen de partners. Zodoende dragen wij bij aan het oplossen
van maatschappelijk problemen die verdergaan dan fraudezaken alleen.
Resultaten 2019
Met dit jaarverslag willen wij niet alleen onze cijfers tonen, maar ook meer
inzicht geven in de uitdagingen waarin wij elke dag onze tanden zetten.
In dit verslag komt ook onze ketensamenwerking aan de orde en laten wij
samenwerkingspartners aan het woord.
Wij wensen u veel leesplezier!

2 | Jaarverslag Team Sociale Recherche 2019

| 3

INTERV

ALGEMEEN
Leerplicht, kwalificatieplicht en leerplichtambtenaar

IE W

Angelica Kerkhof, projectleider Handhaving Werkzaak Rivierenland

“Veel winst te behalen door samenwerking
met Team Sociale Recherche”

Over Team Sociale Recherche Regio Rivierenland
Team Regionale Recherche Regio Rivierenland is één van de zes specialistische
teams van Contractgestuurde Dienstverlening, een uitvoeringsdienst van het
gemeentelijk samenwerkingsverband Regio Rivierenland. Deze teams voeren
namens de gemeenten gemeenschappelijke taken uit en leggen daarover aan de
gemeenten verantwoording af. Met elke gemeente worden maatwerkafspraken
gemaakt over welke taken tegen welke kosten worden uitgevoerd.

■ Team Sociale Recherche in een notendop
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Onderzoek naar rechtmatige verstrekking van de Participatiewet, IOAW, IOAZ, zorggelden
Expertise in complexe, grensoverschrijdende onderzoeken
Adviseren over/leidinggeven aan multidisciplinaire onderzoeken
Analyse, opstellen, advies rapporten en processen-verbaal n.a.v. verricht onderzoek
Optreden als getuige/deskundige voor bezwaar en beroep gemeentelijke procedures en processen
bij Openbaar Ministerie
Tegengaan ondermijning
Wmo-gecertificeerd
Toegang tot relevante systemen voor de PW en Wmo/Jeugdwet
Regionale, integrale/ketensamenwerking
Regierol in bijeenbrengen belangen en partijen
Adviseren/begeleiden van consulenten
Enige sociale recherche in Nederland die is gehuisvest in het Veiligheidshuis
Objectief
24/7 inzetbaar

■ Formatie
Team Sociale Recherche bestaat in 2019 uit:
3 fulltime specialisten
2 parttime specialisten (0,8)
1 parttime externe specialist (0,7)
1 fulltime externe specialist (6 maanden, inmiddels niet meer werkzaam)
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Werkzaak Rivierenland begeleidt werkzoekenden die (langdurig) werkloos
zijn bij het vinden van werk. Dat doet zij ook voor mensen met een arbeidsbeperking. Inwoners die (tijdelijk) inkomensondersteuning nodig hebben,
zoals een bijstandsuitkering of een individuele studietoeslag, kunnen ook
bij Werkzaak terecht. Zij voert de werk- en inkomensactiviteiten uit voor de
gemeenten Culemborg, Maasdriel, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal
en Zaltbommel. Om ervoor te zorgen dat uitkeringsgeld om de juiste redenen bij de juiste inwoners terechtkomt, is controle, onderzoek en handhaving nodig. Dat gebeurt door en in samenwerking met Team Sociale
Recherche Rivierenland. Angelica Kerkhof richt zich als projectleider Handhaving op een gesmeerde samenwerking tussen de teams binnen en buiten
de muren van Werkzaak Rivierenland.

■ Angelica Kerkhof:

“Hoe voer je een goed onderzoeks- en handhavingsbeleid van fraude uit?
Hoe zorg je ervoor dat er geen stappen worden gemist? Alles start met de
onderkenning dat elk signaal van fraude moet worden onderzocht. Waar dat
signaal ook vandaan komt. Het belangrijkste doel is immers ervoor te zorgen
dat er geen misbruik wordt gemaakt van gemeenschapsgeld. Het is belangrijk
dat Werkzaak en de sociale recherche daarbij goede afstemming zoeken en
elkaar versterken. Ik denk dat het vooral belangrijk is dat Werkzaak en de
sociale recherche het gehele onderzoek samen optrekken. Wanneer er een
fraudemelding binnenkomt bij Werkzaak, start het team Handhaving met
dossier-/administratief onderzoek. Komt hieruit naar voren dat de expertise
van de sociale recherche noodzakelijk is - onder meer op het gebied van
waarnemen en volgen, een speekkamergesprek of huisbezoek - moet dit
ingezet worden. Na afronding hiervan zal de sociale recherche vervolgens
weer met Werkzaak schakelen om te bezien of de onderzoeksbevindingen
juridisch gezien voldoende zijn om verdere stappen te nemen.

Angelica Kerkhof is als extern adviseur/projectleider geheel thuis in
de Participatiewet, met name op
het gebied van Bezwaar & Beroep
en Handhaving. Ervaring hierin
deed zijn op bij dertien gemeenten
in diverse provincies. Ze kijkt in vele
keukens en past succesvolle
‘recepten’ graag toe in nieuwe
keukens. Bij Werkzaak Rivierenland
is zij projectleider Handhaving voor
een verbeteropdracht. Zij heeft
een heldere kijk op de expertise
van de sociale recherche en de
noodzaak tot samenwerking met
deze rechercheurs door de teams
van Werkzaak en de gemeenten,
ook in het kader van Wmo/
Jeugdwet-fraudeonderzoeken.
In haar optiek is daar veel winst te
behalen.

Werken aan de basis
Fraude mag nooit lonen, maar er zit een verschil tussen zware (risicobranches)
en overige zaken. Risicobranches betreffen de bouw, autohandel, drugshandel, seksuele dienstverlening, horeca, grootschalige (internet)handel en
structurele en langdurige woon- en adresfraude waar ondermijning aan de
orde is. Deze zaken dienen hard aangepakt te worden, maar bij overige zaken
dient ook rekening te worden gehouden met de persoonlijke situatie, met het
klantbeeld. Het komt bijvoorbeeld vaak voor dat iemand met schulden en een
uitkering gaat zwartwerken. Of erger; in de criminaliteit belandt. Pak je die
persoon vervolgens finciancieel te hard aan, dan verergert het probleem.
Door breder te kijken, kunnen andere instanties bij de oplossing van het
probleem worden betrokken, zoals schuldhulpverlening. Daarmee werk je aan
de basis, help je iemand duurzaam en voorkom je erger. Zo werk je preventief.
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Adviezen van Angelica Kerkhof
Naar aanleiding van haar onderzoek en ervaringen elders, kan
Angelica de volgende adviezen
geven:
• Zet in op preventie; dit levert een
veelvoud op van wat het kost
• Werk integraal; zet je deur open
om met (andere) specialisten
sneller, zorgvuldiger en met
het oog op betere resultaten te
kunnen werken
• Maak een gedegen plan van
aanpak; daarmee voorkom je dat
stappen worden gemist
• Stem onderling veel af; jurist,
werkcoach, inkomensconsulent,
sociale recherche, inwoner(s) en
andere partners die voor de zaak
relevant zijn
• Verhoog je kennis, je bent nooit
uitgeleerd
• Schakel expertiseteams/
specialisten in en ga niet op
eigen houtje te werk; dit voorkomt kostbare trajecten en
pijnlijke missers
• Geef inwoners een betere voorlichting over uitkeringen en
herhaal dit regelmatig: wat zijn
hun rechten en vooral ook hun
plichten

Sturen op kwaliteit en samenwerking
Ik heb goede ervaringen met gemeenten waar er korte lijnen zijn tussen de
medewerkers van Handhaving, de sociaal rechercheurs, de inkomensconsulenten en de werkcoaches. Het is belangrijk dat klanten in beeld zijn en
blijven. Als voorbeeld noem ik zogeheten niet-willers. Dit zijn cliënten van wie
het traject, waarvoor de werkcoach hem of haar aanmeldde, moeizaam
verloopt. Omdat de cliënt niet komt opdagen, zich herhaaldelijk afmeldt en
dergelijke. Dan is een goede samenwerking tussen de werkcoach, de
inkomensconsulent, het team Handhaving en de sociale recherche van groot
belang om ervoor te zorgen dat - als er inderdaad sprake is van fraude (zwart
werk, criminele activiteiten e.d.) - de uitkering van de betreffende cliënt
direct wordt stopgezet. Een ander voorbeeld zijn ex-gedetineerden. Bij een
goede samenwerking en afstemming tussen Werkzaak en het Veiligheidshuis
kan de gang van ex-gedetineerden terug de samenleving in veel soepeler
verlopen. Hierdoor is de kans een stuk kleiner dat iemand tussen de wal en
het schip valt. Dat geldt ook voor de controle op en handhaving van Wmofraude. Dat is een groeiend probleem waarbij het belang van de sociale
recherche evenredig meegroeit. Wil je als gemeente kwaliteit, wil je
honderdduizenden euro’s aan onrechtmatig uitgekeerde subsidies en
uitkeringen voorkomen, dan moet je sturen op samenwerking. Die uitbreiding
zie ik vooral op het gebied van Wmo en Jeugdwet-fraudeonderzoeken.”
De menselijke maat
Wat een brede ketenaanpak oplevert? Mij is altijd een project bij de gemeente
Apeldoorn bijgebleven dat aantoonde dat je handhavingsonderzoeken breed
moet aanvliegen. Uit het complete uitkeringsbestand werden mensen gelicht
met wie al lange tijd niet was gesproken. Dit waren cliënten die uit beeld
waren geraakt. De basis van een goede dienstverlening wordt gevormd door
voldoende persoonlijk contact. Alleen dan kun je de klant leren kennen, een
goed zicht krijgen op re-integratiemogelijkheden en belemmeringen, voorlichting geven over de regels, fraude voorkomen en natuurlijk ook fraudesignalen detecteren. Met al deze personen werd een persoonlijk gesprek
gevoerd waarin aan de orde kwam hoe de situatie van die mensen was
veranderd in al die tijd. Konden zij inmiddels weer werken? Hoeveel? Konden
zij vrijwilligerswerk of dagbesteding doen? Gebeurden er onrechtmatige
zaken, zoals zwartwerken of erger? En zo werden er meer vragen gesteld.
Deze aanpak leverde geld op; mensen konden naar werk worden begeleid en
uitkeringen konden worden stopgezet omdat er onrechtmatige zaken werden
geconstateerd. Maar het leverde ook iets anders op: inwoners die weer in
actie kwamen en zich daardoor beter voelden in de gemeente. De rode draad
van de gesprekken was dat de mensen het fijn vonden om eindelijk een keer
niet als een nummer, maar als een persoon te worden benaderd. Ze voelden
zich vergeten, ontvingen toch wel een uitkering en misten het duwtje in de
rug. Daardoor was de afstand tot de maatschappij te groot en de drempel om
iets te gaan doen te hoog geworden. Veel mensen voelden niet dat ze een
doel in het leven hadden en waren vereenzaamd. Dit project leverde dus
goede resultaten op voor gemeente én inwoner. Dat is nog wel mijn
belangrijkste advies: meet altijd met de menselijke maat. En doe dat vanuit
verschillende specialisaties.”
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FEITEN EN CIJFERS

Team sociale Recherche ontvangt meldingen vanuit minstens 20 bronnen.
De belangrijkste:

Politie

Intergemeentelijke
Projectteams (IGP’S)

Bronnen totaal
Opdrachtgevers: Gemeente Buren,
Gemeente Neder-Betuwe, Werkzaak
Rivierenland
Andere sociale recherches
Arbeidsinspectie
Belastingdienst
UWV, meldpunt Fraude
Buurtcoördinatoren
GGD

UVW Meldpunt Fraude

IGP’s:
- IGP Buren
- IGP Culemborg
- IGP Maasdriel
- IGP Neder-Betuwe
- IGP Tiel
- IGP West Betuwe
- IGP Zaltbommel
Immigratie- en Naturalisatiedienst
Inspectie SZW
Inwoners
Omgevingsdienst Rivierenland

Het Veiligheidshuis
Rivierenland

Politie:
- wijkagenten
- hennepteam
- Financial Intelligence Unit
- JSF
- Blauwe Avonden
Sociale Verzekeringsbank
Veiligheidshuis:
- Reclassering
- Iriszorg verslavingsbehandeling
- Jeugd-/kinderbescherming
Woningbouwverenigingen

| 7

■ Meldingen 2019 (uit alle bronnen)

■ Buren: 8
■ Neder-Betuwe: 7
■ Werkzaak: 76

■ Onderzoeken 2019 (aangevraagd door opdrachtgevers)

■ Buren: 12
■ Neder-Betuwe: 5
■ Werkzaak Rivierenland: 42

Van de 42 onderzoeken (Werkzaak Rivierenland) zijn er 18 overgeheveld van
2018 naar 2019. In 2019 zijn 7 onderzoeken aangevraagd door Werkzaak
Rivierenland, de overige onderzoeken zijn aangevraagd door andere
instanties zoals politie, UWV en inwoners.

8 | Jaarverslag Team Sociale Recherche 2019

| 9

INTERV

IE W

Hoofd Intergemeentelijke Projectteams (IGP’s)

“Investeren in experts om ondermijningscriminaliteit optimaal regionaal te kunnen
bestrijden”
De aard van het werk vereist van
bepaalde personen anonimiteit.
Dat geldt ook voor degene die
hier zijn of haar verhaal doet.
Omdat de inhoud van dit verhaal
bijdraagt aan het volledige beeld
van het werkveld van Team Sociale
Recherche en de problematiek
die wordt aangepakt, is besloten
het in dit jaarverslag op te nemen
met respect voor de wens tot
anonimiteit.

Waar Veiligheidshuizen zich als netwerksamenwerkingsverbanden op de
zorgkant richten in de aanpak van complexe problematiek, doen intergemeentelijke projectteams (IGP’s) dat - in samenhang met het RIEC Oost
Nederland - op het vlak van ondermijningscriminaliteit. De opdrachtgever
voor een IGP is het College van Burgemeester en Wethouders. In de IGP’s
zijn de gemeentelijke afdelingen integrale veiligheid, bevolkingsadministratie, diverse beleidsafdelingen en wijkmanagement betrokken. Overige
partners zijn de omgevingsdienst, de politie, de sociale recherche, het
werkbedrijf en de inspectie SZW. Volgens het Hoofd IGP’s zorgt deze regionale aanpak ervoor dat er continuïteit en kwaliteit kan worden geboden,
maar dan moet hiervoor wel voldoende formatie zijn.

■ Hoofd IGP’s:

Groeien voor optimale besparing
Fraudebestrijding moet regionaal worden georganiseerd. Want zoals ik al
opmerkte, kent fraude geen grenzen. Als voorbeeld noem ik de fabriek waar
diverse familieleden zwartwerkten. Zij ontvingen allemaal een uitkering.
In totaal uit vijf gemeenten verspreid over drie provincies. Dankzij de
regionale aanpak konden we deze zaak oplossen voor alle vijf gemeenten.
Maar de taken worden groter. De sociale recherche levert niet alleen
specialistische kennis en kunde van fraudebestrijding, maar zorgt er ook
mede voor dat de andere partners binnen het IGP hun werk kunnen doen.
Als je kijkt naar zijn impact vind ik het verbazingwekkend dat Team Sociale
Recherche maar zo’n kleine club is.
Rotte appels en rechtvaardigheid
Verder zie ik nog een andere ontwikkeling, waarop iedereen die zich bezighoudt met fraudebestrijding trots mag zijn. Dat is dat het taboe op een
uitkering verdwijnt bij de mensen die er recht op hebben. Wij merkten dat zij
zich schaamden voor hun uitkering, omdat zij bang waren te worden geassocieerd met fraudeurs. Omdat wij deze fraudeurs er de laatste jaren veelal uit
hebben gevist, wordt de uitkering niet meer of in ieder geval veel minder
geassocieerd met deze groep. Met de oprichting van onze IGP’s liepen wij
destijds vooraan. Dat is een verworvenheid. Investeren in samenwerking en
expertise is investeren in rechtvaardigheid én fors besparen op uitkeringen.”

“Bij de aanpak van ondermijningscriminaliteit is het belangrijk dat lokaal en
regionaal goed op elkaar wordt aangesloten. Bij de aanpak is schaalgrootte
noodzakelijk, de problemen houden namelijk niet op bij de gemeentegrens.
In Gelderland-Zuid zijn voor alle veertien gemeenten IGP’s ingericht, de
eerste - in Nijmegen - in 2003. De aanleiding hiervoor was het ontstaan van
vrijplaatsen. Dit zijn plaatsen waar de overheid niet meer voldoende overzicht
en controle had. De IGP’s hebben als taak om ondermijning mede te
bestrijden en ervoor te zorgen dat niemand door de mazen van de wet glipt.
De sociale recherche is sinds jaar en dag een essentieel onderdeel van de
keten en heeft een groot aandeel in de strijd tegen ondermijning.
Topje van de ijsberg
Ik zie dat het Team Sociale Recherche wordt bemenst door personen met de
juiste attitude en het juiste kennisniveau. Binnen het IGP moeten signalen
over de gemeentegrenzen heen gevolgd kunnen worden en daartoe is het
team toegerust. Gemeenten moeten zich er echter wel van bewust zijn dat als
zij zaken - om welke reden dan ook - niet melden bij de sociale recherche, zij
veel geld laten liggen. Wat wij nu doen, kúnnen doen, is nog maar het topje
van de ijsberg. Het aanpakken van meer zaken zal meer capaciteit vereisen;
elke opgeloste zaak méér is een ijzersterk signaal dat ondermijningscriminaliteit geen kans krijgt in onze regio. Hiervan gaat een preventieve
werking uit.
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■ De cijfers vanaf 2016

Dienstverleningsovereenkomst (DVO)
In 2017 stelden wij met Werkzaak Rivierenland een
DVO op voor onbepaalde tijd. Deze houdt onder
andere in dat wij op jaarbasis minimaal 75 bijzondere
onderzoeken uitvoeren voor Werkzaak Rivierenland.
Dit aantal is inclusief de onderzoeken vanuit externe
meldingen. De genoemde bedragen hebben alleen
betrekking op onderzoeken waarin Team Sociale
Recherche een prominente en onderzoekende rol
heeft gehad.
2018 en 2019 laten een lager bedrag zien aan
opgespoorde fraude en bespaarde uitkeringen. Een
verklaring hiervoor is dat het aantal zeer grote onderzoeken binnen de Participatiewet is afgenomen en in
de periode vóór 2018 succesvol is afgerond. Ook is
het door veranderende wetgeving en ontwikkelde
jurisprudentie complexer geworden om opsporing
van fraude vast te stellen en te bewijzen. Daarnaast is
de rol van de Sociale Recherche, sinds de samenwerking binnen de DVO, in bepaalde gevallen naast
onderzoekend ook adviserend geworden. Dit is het
gevolg van een hernieuwd afwegingskader op basis
waarvan onderzoeken door ofwel Werkzaak ofwel de
Sociale Recherche worden opgepakt.

■ Opgespoorde fraude
■ Besparing uitkeringen

2016

2017

■ Resultaten 2019
Overzicht 2019
		

Buren

Neder-Betuwe

Werkzaak Rivierenland

Totaal

Voorraad 1-01-2019

6

2

18

26

Bij: binnengekomen verzoeken

6

3

24

33

Af: afgewerkte verzoeken

10

4

23

37

Voorraad per 01-01-2020

2

1

19

22*

Fraude

7

2

13

22

€ 26.214

€ 16.270

€ 132.994

€ 175.478

1

2

5

8

€ 118.907

€ 50.700

€ 184.270

€ 353.877

3

2

10

15

€ 145.121

€ 66.970

€ 317.264

€ 529.355

Opgespoord fraudebedrag
Huisbezoek
Beëindiging (besparing bruto)
Geen fraude vastgesteld
Totaalbedrag (fraude + besparing)

2018
* in 2019 zijn nog 9 onderzoeken afgerond, deze liggen ter beoordeling bij de gemeenten.
2019

€ 894.404,00
€ 722.652,00
Totaal € 1.617.056,00

■
■

€ 860.031,00
€ 580.860,00
Totaal € 1.450.891,00

■
■

Verder zijn er nog 9 onderzoeken afgerond waarvan er
mogelijk nog een terugvordering komt. Deze cijfers zijn
nog niet bekend.
Wmo-fraude 2018
Voor de gemeente Tiel is een proces-verbaal opgemaakt
tegen een zorginstelling met een fraudebedrag van
€ 1.134.859,00.

■
■
Totaal

€ 288.844,00
€ 369.354,00
€ 658.198,00

■
■
Totaal

€ 175.478,00
€ 353.877,00
€ 529.355,00

In een ander onderzoek naar een zorginstelling kon de
gemeente door adequaat optreden van ons team ruim
€ 1.000.000,00 beslag leggen op gelden. Hierdoor is
voorkomen dat het geld weggesluisd kon worden.
Inmiddels is de gemeente door de bestuursrechter in het
gelijk gesteld om de kosten te verhalen op deze malafide
zorginstelling.
Voor de gemeente Buren is een proces-verbaal Jeugdwet
opgemaakt met een fraudebedrag van € 118.485,00.
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Noor Smits, oprichter Veiligheidshuis Tiel en voormalig procesregisseur
in het Veiligheidshuis

“Uniek in Nederland dat Team Sociale
Recherche Regio Rivierenland onderdeel
Noor Smits is jurist en nam in 2019
na 22 jaar afscheid van gemeente
Tiel waar zij werkte op het vlak van
integrale veiligheid. De laatste
jaren zakte deze gemeente op de
landelijke misdaadmeter van
nummer 6 naar 35. Een prestatie!
Op Hogeschool Utrecht geeft zij les
in Integrale Veiligheidskunde en
leert zij haar studenten onder meer
waarom je voor het werken aan
veiligheid een stevige samenwerking nodig hebt tussen zorggerelateerde instellingen, justitie,
gemeente en politie. En met de
sociale recherche. Als oprichter van
het Veiligheidshuis Tiel voegde zij
Team Sociale Recherche Regio
Rivierenland toe aan de keten van
samenwerkingspartners.

uitmaakt van Veiligheidshuis”
Nederland telt in totaal 31 Veiligheidshuizen. Dit zijn netwerksamenwerkingsverbanden die gemeentelijke partners en bestuur, partners uit de
strafrechtketen en die uit de zorgketen verbinden in de aanpak van complexe problematiek. Dit doen zij om doeltreffend overlast, huiselijk geweld
en criminaliteit terug te dringen. Er wordt gewerkt volgens het gedachtengoed: één gezin, één plan, één regisseur. Veiligheidshuis Tiel is het enige in
Nederland die ook de sociale recherche heeft toegevoegd aan de samenwerkingsketen. Een unicum. Noor Smits zette dit Veiligheidshuis in Tiel in
2009 op, was hier tot eind 2019 procesregisseur en vertelt waarom de
sociale recherche onmisbaar is in de integrale aanpak.

■ Noor Smits:

“In de samenleving leven wij vanuit vijf leefgebieden: Wonen, Dagbesteding/
Werk, Inkomen/Schuldenvrij, Identiteit en Welbevinden. Een probleem op één
van die gebieden heeft zijn impact op de andere. Bijvoorbeeld: gaat het
geestelijk of lichamelijk slecht met iemand, dan kan hij zijn baan verliezen, zijn
huis mogelijk niet meer betalen, op een illegale wijze aan geld proberen te
komen, structureel in de criminaliteit belanden en ga zo maar door. Ga je die
persoon vervolgens alleen op geestelijk of lichamelijk gebied helpen, dan
heeft hij nog steeds te maken met de aanmaningsbrieven die op de deurmat
vallen. Wat er nodig is, is een wisselwerking tussen de partijen en instanties
waarmee de persoon te maken krijgt. Er moet één plan worden opgesteld,
ook met justitie en in samenwerking met de persoon zelf. Alleen zo kan de
Participatiewet goed worden uitgevoerd.
Afstemming strafrecht en zorg
Als ketenpartners signaleer je problemen, bedenk je oplossingen en voer je
die samen uit. Werkprocessen worden op elkaar afgestemd, zodat strafrecht
en zorg elkaar aanvullen. Samen zet je in op gedragsverandering, recidivevermindering en verbetering van de kwaliteit van leven van de inwoner.
Elke partner wil hetzelfde: zorgen dat niet één persoon de snoeppot leegeet.
En dat die pot überhaupt alleen opengaat voor de inwoners die daar recht op
hebben.
Maatschappelijke impact
In de steden in de regio, met name in Tiel, kampen we met grootstedelijke
problemen en een verhoogde fraudegevoeligheid. De problematiek is
complex. Als we mensen in hokjes duwen en vertellen dat de hulp voor hun
problemen ophoudt omdat ‘wij als instelling X klaar zijn’, lopen inwoners
tegen een muur op. Daarmee groeit het risico dat over een tijdje de problemen zich opnieuw openbaren en de kostbare trajecten opnieuw moeten
worden opgestart. Wil je dit allemaal vóór zijn, dan is daarbij ook de input en
inzet van de sociale recherche nodig.
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Het draagt bij aan een vollediger beeld van de persoon en zijn problematiek.
Met zijn vroegtijdige controle en handhaving zorgt het team ervoor dat de
maatschappelijke impact van de ketensamenwerking nog groter is. Daarmee
verdient dit team zichzelf dubbel en dwars terug. De impact zou nog groter
zijn als er werd geïnvesteerd in uitbreiding van het team.
Compleet dossier
De sociale recherche hoort dus in de keten; het werk van het team bevindt
zich op het leefgebied van Inkomen/Schuldenvrij. En hij is onafhankelijk.
Fraude komt veel voor, op vele vlakken. Wil je iemand succesvol resocialiseren
in de maatschappij, dan moet je ook dit aspect aanpakken. En nog liever voorkomen. Een officier van justitie wil een compleet, kwalitatief dossier.
Er mogen geen zaken ontbreken. Met de specialistische kennis van de sociale
recherche worden dossiers vollediger. Daardoor kan er sneller en doeltreffender worden opgetreden. Dat scheelt tijd en geld. Tussen de partijen is
dus een goede wisselwerking nodig om alle signalen van fraude - en zaken die
daartoe kunnen leiden - in beeld te krijgen. Zonder de input van het team is
dat niet mogelijk. Dat is immers gespecialiseerd in de opsporing van fraudezaken en beschikt over de gespreks- en opsporingstechnieken om dit met
succes te doen. De sociaal rechercheurs hebben een verregaande ervaring
en beschikken bovendien over kennis hoe preventief kan worden gewerkt.
Als gemeente/Werkzaak heb je een belangrijk aandeel bij het voorbereiden
van het dossier. Door de sociale recherche hierbij te betrekken, voorkom je
dat zaken ongegrond worden verklaard en alle inspanningen voor niets zijn
geweest.
Voorbeeldfunctie
Met het team direct in het Veiligheidshuis is er meer deskundigheid, is de
meldingsdrempel laag en zijn de lijnen bovendien kort. Er zijn diverse
momenten in de week en maand waarop de partners elkaar spreken. Denk
hierbij aan expertisebijeenkomsten - bijvoorbeeld over de AVG, nieuwe
wetgeving, reclassering - maar ook aan gezamenlijke lunches. Diverse
uitwisselingsvormen leveren zeer veel informatie op. Het duurde niet lang
voordat Veiligheidshuis Tiel de aandacht trok van andere Veiligheidshuizen en
gemeenten. Om de voordelen en werking van de sociale recherche in het
Veiligheidshuis met eigen ogen te zien, kwamen regelmatig andere Veiligheidshuizen en gemeenten over de vloer. Veiligheidshuis Tiel heeft echt een
voorbeeldfunctie.”
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Wmo-fraude zorginstellingen:
miljoenenstrop voor gemeenten
Het was volop in de pers de laatste
jaren: ‘zorginstellingen’ die miljoenen ontvingen om zorg te leveren,
maar dit niet of zeer ondermaats
deden. En die hun kwetsbare
cliënten onder druk zetten om te
liegen, hun handtekening te zetten
onder blanco werkbriefjes die later
werden ingevuld en klagers monddood maakten onder bedreiging
van uitzetting. Noor Smits ziet hoe
deze witteboordencriminaliteit de
samenleving miljoenen kost en de
mensen die zorg nodig hebben
verder in de problemen helpt.
Criminelen die de overstap maken
van drugshandel naar zorgverlening zijn geen fictieve karakters.
Noor Smits: “Er is een integrale
aanpak van zorgfraude, maar in
Rivierenland zijn circa 300 zorginstellingen actief en is er maar één
Wmo-rechercheur van de sociale
recherche. Dat zouden er veel meer
moeten zijn. Door de transitie van
de zorggelden is het werk van de
sociale recherche alleen maar
belangrijker geworden.
De miljoenen euro’s die fraudeopsporing oplevert, rechtvaardigt
de kosten voor extra sociale
rechercheurs. Investeren we hier
niet in, dan blijven we dweilen met
de kraan open.”
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Dit is het jaarverslag 2019 van Team Sociale
Recherche van Regio Rivierenland. Onze
specialisten doen aan waarheidsvinding en
sporen fraudezaken op, zoals zwartwerken,
het verzwijgen van vermogen, woonfraude
en zorgfraude. Wij sporen fraude op in
opdracht van gemeenten en Werkzaak
Rivierenland. Wij zorgen ervoor dat ten
onrechte verstrekte uitkeringen worden
beëindigd en/of teruggevorderd. Onze
opdrachtgevers profiteren niet alleen van
onze kennis en ervaring, maar ook van de
schaalvoordelen die wij bieden.
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