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Jaarplan formele en materiële controle  

Wmo Jeugdwet 2016 
samenwerkende gemeenten Rivierenland
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1. Inleiding 

In het gemeentelijk sociaal domein gaat na de decentralisaties aanzienlijk meer geld om dan 

voorheen. Het belang van rechtmatigheid is daarmee ook toegenomen. Nu de uitvoering op stoom is, 

komen bij de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 en Jeugdwet controle, handhaven en 

naleving steeds meer in beeld. De gemeenten in regio Rivierenland hebben hierover in de 

raamovereenkomsten met zorgaanbieders het volgende opgenomen. 

Artikel 11 van de raamovereenkomst kalenderjaar 2016 zorg in het kader van Wmo 2015 en Jeugdwet  

spreekt over aangekondigde en onaangekondigde controles op: 

- de presentie- en financiële administraties van de opdrachtnemer;  

- de inhoudelijke kwaliteit en feitelijke levering van ondersteuning en zorg. 

In de raamovereenkomst staat dat de gemeente de controles uitvoert op basis van een jaarplan. In dit 

jaarplan: 

- benoemt de gemeente de steekproeven voor de materiële controles; 

- neemt de gemeente de mogelijkheid van het doen van fraudeonderzoek op; 

- maakt de gemeente halfjaarlijks een risicomatrix, waaruit moet blijken welke aanbieders een 

hoger risico vormen voor kwaliteit van zorg, rechtmatigheid en doelmatigheid. 

De zorgaanbieder is verplicht mee te werken aan genoemde controles.  

Met onderhavig document geven we invulling aan het jaarplan formele en materiële controle 2016, 

zoals bedoeld in artikel 11 van de raamovereenkomst kalenderjaar 2016 zorg in het kader van Wmo 

2015 en Jeugdwet. 

2. Afbakening 

We spreken in de inleiding over: ‘formele controle’, ‘materiële controle’ en ‘fraudeonderzoek’. Deze 

begrippen vragen om een duidelijke afbakening.  

Formele controle 

Met de formele controle toetst de gemeente of de factuur of declaratie in overeenstemming is met de 

voorwaarden uit de raamovereenkomst. De gemeente gaat na of de door de zorgaanbieder in 

rekening gebrachte prestatie: 

- een cliënt betreft waarvoor de betreffende gemeente verantwoordelijk is; 

- een prestatie betreft die de betreffende zorgaanbieder bevoegd is te leveren op grond van de 

raamovereenkomst en op grond van een geldige verwijzing;  

- het tarief betreft dat voor de betreffende prestatie is overeengekomen in de raamovereenkomst. 

Formele controle is vaak opgenomen in declaratie- en betaalsystemen, maar kan ook op andere 

wijzen plaatsvinden, bijvoorbeeld handmatig of door een bezoek in de praktijk. 

Materiële controle 

Met de materiële controle gaat de gemeente na of de door de zorgaanbieder in rekening gebrachte 
prestatie: 
- daadwerkelijk aan de cliënt is geleverd; 
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- het meest passend is gezien de ondersteuningsbehoefte/gezondheidstoestand van de cliënt en in 

overeenstemming is met het zorgplan. 

Fraudeonderzoek 

De uitkomst van formele en materiële controle kan zijn dat de zorgaanbieder fouten heeft gemaakt, 

waarbij de regels als gevolg van onduidelijkheid of vergissingen onbedoeld zijn overtreden. We 

spreken van fraude als een zorgaanbieder opzettelijk en doelbewust in strijd met de regels handelt 

met het oog op eigen of andermans (financieel) gewin. De bevindingen in de formele of materiële 

controle kunnen aanleiding zijn voor het starten van een fraudeonderzoek. Een fraudeonderzoek start 

echter meestal in reactie op een melding bij de toezichthouders. Een fraudeonderzoek heeft in de 

regel een veel bredere scope en kan uit verschillende onderdelen en methodieken bestaan.  

3. Uitvoering 

Formele controle 

De administratie van de gemeente voert op basis van facturen en verantwoordingen van 
zorgaanbieders de formele controles uit. Zij hanteert hierbij de overeengekomen afspraken voor: 
- product; 

- tarief; 

- indicatie, beschikking en verwijzing; 

- (vorm)eisen factuur en/of verantwoording. 

- Landelijke regels voor gebruik iJw en iWmo zoals onderschreven door ISD waarin ook de VNG en 

zorgaanbieders zijn vertegenwoordigd.  

 
Gemeentelijke administraties gebruiken hierbij: 
- Basisregistratie personen (BRP) en/of het gezagsregister ten behoeve van controle op 

woonplaatsbeginsel in het kader van de Jeugdwet en formele verantwoordelijkheid in het kader 

van de Wmo 2015; 

- de overeengekomen voorwaarden in de raamovereenkomst kalenderjaar 2016 zorg in het kader 

van Wmo 2015 en Jeugdwet, inclusief de eventueel daarbij behorende addenda; 

- de voorwaarden zoals genoemd in het landelijke algemeen iZa controleprotocol; 

- relevante wet- en regelgeving. 

Deze formele controle kan leiden tot: 
- vaststelling juistheid van de factuur; of 

- vaststelling dat de factuur onjuist is.  

In het geval dat de gemeente de factuur afkeurt, is dit aanleiding voor te nemen vervolgacties. Veelal 

zal een verzoek om herstel van de fout door de zorgaanbieder toereikend zijn. Afhankelijk van de 

aard, de ernst en de frequentie van geconstateerde fouten, kan de formele controle ook aanleiding 

geven voor een gesprek met of bezoek aan de betreffende zorgaanbieder, voor materiële controle of 

voor fraudeonderzoek. In een situatie dat er aanleiding is voor nadere onderzoek en de indruk bestaat 

dat het niet langer een incidentele fout betreft, schaalt de lokale gemeente op naar de regionale 

contractmanager. In gezamenlijk overleg wordt bezien of de fouten beperkt blijven tot de betreffende 

gemeente of dat deze mogelijk ook voorkomen bij andere gemeenten binnen regio Rivierenland. In 

dat laatste geval kunnen de samenwerkende gemeenten in Rivierenland besluiten om gezamenlijk op 

te trekken in de vervolgacties richting de zorgaanbieder. 

Materiële controle 

Signaal gestuurd 

In 2016 vindt de materiële controle uitsluitend signaal gestuurd plaats. Het overgaan tot materiële 
controle wordt in 2016 pas overwogen, nadat hiertoe een signaal is ontvangen. Relevant voor 
materiële controle zijn signalen over het niet feitelijke leveren van de prestatie en/of het niet inzetten 
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van de meest passende prestatie, zonder dat er in eerste aanleg vermoedens zijn van opzet. Indien 
signalen worden ontvangen die duiden in de richting dat een zorgaanbieder opzettelijk en doelbewust 
in strijd handelt met de regels, is immers geen materiële controle aan de orde maar ligt een 
fraudeonderzoek voor de hand. 

Processtappen 

Materiële controle kent de volgende standaard processtappen. 

Wat? Wie is eerst verantwoordelijke? 

Ontvangst van een signaal door gemeente Gebiedsteam, gemeente of regionaal 
programmabureau Wmo/Jeugd,  

Delen van het signaal met het centrale 
meldpunt samenwerkende gemeenten 
Rivierenland 

Ontvanger van het signaal 

Risicoanalyse op het niveau van de 
zorgaanbieder waarover een signaal is 
ontvangen 

Regionaal contractmanager  

Opstellen van een schriftelijk uitvoeringsplan 
voor de materiële controle op basis van de 
uitkomsten van de risicoanalyse en het besluit 
van de gemeente(n) 

Regionaal contractmanager  

Beslismoment gemeente(n) op basis van de 
uitkomsten van de risicoanalyse en het 
uitvoeringsplan, inclusief kosten 

Individuele gemeente(n) 

Uitvoeren van materiële controle met passende 
intensiteit/zwaarte 

Extern bureau gespecialiseerd in materiële 
controle 

Het opleggen c.q. uitvoeren van maatregelen 
indien de uitkomsten van de materiële controle 
hier aanleiding toe geven; 

Individuele gemeente(n) 

Het evalueren van het controleproces regionaal contractmanager 

 

Signalen 

Signalen kunnen onder andere, maar niet uitsluitend afkomstig zijn vanuit: 
- de uitvoering, waaronder gebiedsteams en medewerkers jeugd of Wmo bij gemeenten. Juist door 

contacten met zorgaanbieders in de dagelijkse praktijk - bijvoorbeeld vanuit casusregie - kunnen 

knelpunten opvallen in kwaliteit, bereikbaarheid e.d.; 

- cliënten die bij de betreffende zorgaanbieder in begeleiding zijn; 

- contractmanagement, uit bijvoorbeeld gesprekken met of bezoeken aan de zorgaanbieder; 

- ingediende klachten over de zorgaanbieder c.q. de kwaliteit van de geleverde zorg; 

- signalen/rapporten door de Wmo toezichthouder, IGZ, Inspectie jeugdzorg (IJZ), 

belangenorganisaties en andere gemeenten; 

- signalen vanuit de media. 

Centraal meldpunt 

Signalen kunnen bij verschillende personen binnen komen. De samenwerkende gemeenten in 
Rivierenland spreken daarom af om de regionale contractmanagers aan te merken als centraal 
meldpunt voor signalen materiële controle. Als een signaal lokaal wordt afgegeven, treedt de 
gemeente in overleg met de regionale contractmanager. Gezamenlijk wordt bezien of het signaal zich 
op voorhand lijkt te beperken tot het incident, of dat er sprake is van een bredere werking. Door een 
centraal meldpunt te hanteren kunnen signalen in onderlinge samenhang worden gewogen. 

Risicoanalyse 

Met de risicoanalyse wordt een eerste inschatting gemaakt van het ontvangen signaal op aard, ernst, 
frequentie, gevolgen en risico op herhaling. Voor de risicoanalyse kunnen de volgende gegevens 
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worden gebruikt: 
- gegevens uit de regio- en gemeentemonitor (INITI8) van de betreffende zorgaanbieder; 

- het overzicht van ingediende/betaalde facturen; 

- de afgegeven opdrachten / ingekomen ‘start zorg’ meldingen; 

- informatie uit reeds gevoerde kwartaalgesprekken met de zorgaanbieder; 

- in het verleden ontvangen signalen, die wellicht los van elkaar eerder geen aanleiding gaven tot 

controle maar in samenhang met elkaar een ander beeld geven.  

In de risicoanalyse wordt naast de gecontracteerde aanbieder ook de daaraan verbonden 

onderaannemers meegewogen. 

Besluit gemeente(n) 

Op basis van het ontvangen signaal, maakt de contractmanager een risicoanalyse voor de betreffende 
zorgaanbieder. Op basis van de risicoanalyse adviseert de regionaal contractmanager de betreffende 
gemeente(n) al dan niet een materiële controle te starten. Het advies bevat ook de scope van de 
controle, de intensiteit/zwaarte daarvan en de daaraan verbonden kosten. In alle gevallen besluit de 
gemeente of de betreffende materiële controle wordt uitgevoerd.  

Uitvoeringsplan 

Op basis van de risicoanalyse wordt een uitvoeringsplan opgesteld. In het uitvoeringsplan staat 
beschreven op welke informatie/gegevens de betreffende materiële controle zich richt. Ook wordt de  
passende intensiteit/zwaarte beschreven. Het uitvoeringsplan dient als opdracht voor de uitvoerder 
van de materiële controle. 

De intensiteit/zwaarte van de materiële controle hangt af van de uitkomsten van de risicoanalyse. De 
volgende controlevormen zijn mogelijk, in volgorde van de minst intensieve controle tot aan de meest 
intensieve controle: 

1. Informatieaanvraag 
Met een informatieaanvraag wordt de zorgaanbieder gevraagd inzicht te geven in een bepaald 
bedrijfsonderdeel, de kwaliteit van zorg of inzicht te geven in bijvoorbeeld het administratief proces. De 
informatieaanvraag wordt op afstand uitgevoerd, bijvoorbeeld per brief, e-mail of telefoon. 

2. Procescontrole 
Met een procescontrole wordt een controle op de administratieve organisatie (AO) of interne controle 
(IC) bedoeld. Voorbeelden hierbij zijn het proces van indicatie tot een factuur, de wijze waarop de 
organisatie uren registreert, de wijze waarop zorgprotocollen worden nageleefd of op welke wijze 
medewerkers hun werkzaamheden registeren.  

3. Enquête onder cliënten 
Middels een enquête onder cliënten bij een betreffende aanbieder kan inzicht worden verkregen in de 
mate van tevredenheid van cliënten maar ook in de daadwerkelijke levering van zorg.  

4. Verbandscontrole 
Indien sprake is van onverklaarbare signalen binnen het facturatiepatroon kan een verbandscontrole 
worden toegepast. Hierbij worden relaties gelegd tussen de verschillende zorgverleningen die voor 
dezelfde cliënt worden gefactureerd.  
  
5. Dossiercontrole 
De dossiercontrole is de meest intensieve vorm van materiële controle. Hierbij wordt op dossierniveau 
beoordeeld of het dossier compleet is, door controle op documenten als verwijzing en indicatie. 
Daarnaast kan worden beoordeeld of het dossier navolgbaar is en of er passende zorg is ingezet. Bij 
deze controle moet altijd een inhoudelijk deskundige (bijvoorbeeld GZ-psycholoog of arts) worden 
betrokken. 

Per onderzoek kunnen één of meerdere van bovengenoemde controlevormen worden ingezet.  

Uitvoering 

De gemeente(n) in Rivierenland besteden in voorkomende gevallen in 2016 de feitelijke uitvoering van 
de materiële controle uit aan een extern bureau met een specialisatie op deze controle. Vanuit goed 
opdrachtgeverschap dient een materiële controle efficiënt en kwalitatief goed worden uitgevoerd. Dit 
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vraagt om een specialistische expertise, bijvoorbeeld het vermogen om opvallende patronen in 
financiële data te onderscheiden of het hebben van medische kennis. Deze expertise is (nog) niet in 
de gehele breedte aanwezig binnen de gemeente(n). Om deze reden kiest de gemeente in 2016 voor 
uitbesteding.  

Uitkomsten 

De resultaten van de controle worden aan de betreffende zorgaanbieder voorgelegd in het kader van 
hoor- en wederhoor. Beoordeelt de gemeente de kwaliteit van de uitgevoerde ondersteuning en zorg 
en/of personeel van een zorgaanbieder als onvoldoende, en/of beoordeelt de gemeente dat er sprake 
is van teveel onjuistheden in de feitelijke levering van zorg en/of presentie- en financiële administraties 
dan heeft de zorgaanbieder het recht een ‘second opinion’ te laten uitvoeren door een onafhankelijke 
deskundige derde. De kosten hiervan zijn voor rekening van de zorgaanbieder. De uitkomsten van de 
‘second opinion’ worden door betrokken partijen besproken, waarna de gemeente een eindconclusie 
zal trekken. Dit is vastgelegd in onze Raamovereenkomst. 

Indien uit de materiële controle onregelmatigheden blijken, kunnen daar de volgende consequenties 
aan worden verbonden: 

1. Verrekening: middels een nacalculatie kan hetgeen te veel is betaald aan de zorgaanbieder, 
worden teruggevorderd c.q. verrekend.  

2. Verbeterplan: met de aanbieder wordt een verbeterplan opgesteld ten aanzien van het 
administratieve proces. Middels (termijn)rapportages wordt de voortgang van het verbeterplan 
gemonitord.  

3. Concludeert de gemeente – al dan niet na een second opinion – dat de kwaliteit van de geleverde 
ondersteuning en zorg en/of personeel door de zorgaanbieder onvoldoende is, dan wel dat er 
sprake is van teveel onjuistheden in de feitelijke levering van zorg en/of presentie- en financiële 
administratie dan kan de gemeente de zorgaanbieder in gebreke stellen. Verbetert de 
zorgaanbieder naar oordeel van de gemeente de te leveren prestaties niet binnen een redelijke 
termijn, dan kan de gemeente de raamovereenkomst bij aangetekend schrijven wijzigen of 
ontbinden. Daarnaast kan – indien relevant – melding worden gemaakt van de onregelmatigheden 
bij de organen die met toezicht zijn belast, zoals de IGZ of Wmo-toezichthouder. 

Evaluatie en doorontwikkeling 

Na afloop van een materiële controle evalueert de contractmanager het controleproces samen met de 

betrokken partijen. Controleprocessen zijn nieuw voor de gemeente. Het is daarom belangrijk om van 

de ervaringen te leren en deze te delen binnen de samenwerkende gemeenten. Eventuele 

verbeterpunten worden in volgende controleprocessen geïmplementeerd. 

Daarnaast is het doel om door te ontwikkelen naar een systeem van risicogestuurde controles. 

Hiervoor moet een risicomatrix worden ontwikkeld waarbij ook data-analyse uit het gegevensverkeer 

(iJW en iWmo) mogelijk zijn. Dit vraagt tijd maar de evaluaties van de formele en materiële controles 

bieden hiervoor veel handvatten.  

 


