
Project

Fraude



Colofon
Uitgeverij: Edu’Actief b.v.
0522-235235
info@edu-actief.nl
www.edu-actief.nl

Auteur: Floortje Vissers

Titel: Fraude

ISBN: 978 90 3724 171 6

© Edu’Actief b.v. 2017
Behoudens de in of krachtens de Auteurswet gestelde uitzonderingen mag niets uit deze
uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of
openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door
fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de uitgever.

Voor zover het maken van reprografische verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan
op grond van artikel 16h Auteurswet dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde
vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (www.reprorecht.nl). Voor het
overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in compilatiewerken op grond van artikel 16
Auteurswet kan men zich wenden tot de Stichting PRO (www.stichting-pro.nl).

De uitgever heeft ernaar gestreefd de auteursrechten te regelen volgens de wettelijke
bepalingen. Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen
zich alsnog tot de uitgever wenden.

Door het gebruik van deze uitgave verklaart u kennis te hebben genomen van en akkoord
te gaan met de specifieke productvoorwaarden en algemene voorwaarden van Edu’Actief,
te vinden op www.edu-actief.nl.



Inhoud
Over dit project 4

Vooronderzoek 7

Ontwerpfase 17

Voorbereidingsfase 19

Realisatiefase 20

Oplevering 21

3



Over dit project
Inleiding
Als toekomstig sociaal-maatschappelijk dienstverlener adviseer je cliënten onder andere bij
financiële en juridische vragen. Je kunt te maken krijgen met fraude of vermoedens van
fraude. Fraude is een vorm van bedrog waarbij administratie vervalst wordt. Zaken worden
anders voorgedaan dan de werkelijkheid. Bijvoorbeeld door het onjuist invullen van informatie
op papier of digitaal. Het doel is het bevoordelen van zichzelf of anderen, op een manier
die in strijd is met de wet.

In dit project ga je aan de slag met uitkeringsfraude én het signaleren van uitkeringsfraude
in het kader van de sociale zekerheid.

De inspectie SZW houdt onder andere toezicht op de uitvoering van de
sociale zekerheidswetten.

Leerdoelen
• Je kunt voorlichting geven over fraude binnen de bijstand.
• Je kunt een informatiebijeenkomst geven over het signaleren van fraude binnen het

sociale zorgstelsel.

Projectbeschrijving

Casus

Uit onderzoek van Stichting Inlichtingenbureau is gebleken dat er in Rotterdam extreem
veel uitkeringsfraude plaatsvindt. De gemeente Rotterdam heeft een tijd geleden een aantal
sociale wijkteams samengesteld: teams van professionals van verschillende disciplines die
met elkaar samenwerken. Deze professionals zitten dicht bij de cliënt en zijn daardoor
uitermate geschikt om risico's op uitkeringsfraude te signaleren. Alleen moeten ze wel weten
hoe ze dat moeten doen. Een voorlichting om de kennis op te frissen is dan ook zeer gewenst.

De gemeente Rotterdam vraagt studenten sociaal-maatschappelijke dienstverlening om een
informatiebijeenkomst te houden voor de sociale wijkteams over het signaleren van
uitkeringsfraude. Ook verzoekt de gemeente de studenten een brochure te maken over de
bijstandsuitkering, die de professionals van de sociale wijkteams aan wijkbewoners kunnen
uitdelen.
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Opdrachtgever
De opdrachtgever is de gemeente Rotterdam.

Projectopdracht
Vorm projectgroepen van vijf studenten.

De gemeente Rotterdam vraagt om twee producten:
1. een informatiebijeenkomst voor de sociale wijkteams over het signaleren van

uitkeringsfraude
2. het ontwikkelen van een brochure over de bijstand, die de professionals van de sociale

wijkteams aan de wijkbewoners kunnen overhandigen.

Projectproduct: Informatiebijeenkomst signaleren uitkeringsfraude
Processtappen
• Voer de fase Vooronderzoek uit. Hier vind je de meeste informatie voor het projectproduct.
• Voor de Ontwerpfase uit en maak hierbij gebruik van de producteisen.
• Vervolg de stappen uit het project.

Producteisen
• De informatiebijeenkomst is uitgevoerd in de groep, waarbij de sociale wijkteams

(medestudenten) actief betrokken worden bij de presentatie.
• In de informatiebijeenkomst wordt het socialezekerheidsstelsel schematisch weergegeven.
• In de informatiebijeenkomst worden de voorwaarden van drie wetten verteld (niet de

Participatiewet: bijstand).
• In de informatiebijeenkomst wordt verteld over internetsites waar informatie gevonden

kan worden over de voorwaarden van uitkeringen.
• In de informatiebijeenkomst wordt ingegaan op de vier vormen van uitkeringsfraude.
• In de informatiebijeenkomst wordt ingegaan op de fraudedriehoek en de rol van de

sociale professionals hierin.
• In de informatiebijeenkomst wordt ingegaan op signaleren, door onder andere actief te

luisteren en LSD toe te passen.
• In de informatiebijeenkomst wordt een kort rollenspel gespeeld om te laten zien hoe je

fraude kunt signaleren.
• De informatiebijeenkomst is gemaakt in Prezi, heeft een passende lay-out en sluit aan

bij de doelgroep.

Projectproduct: Brochure Bijstand
Processtappen
• Voer de fase Vooronderzoek uit. Hier vind je de meeste informatie voor het projectproduct.
• Voor de Ontwerpfase uit en maak hierbij gebruik van de producteisen.
• Vervolg de stappen uit het project.

Producteisen
• De brochure Bijstand bevat een beschrijving van de inhoud van de wet en beschrijft voor

wie de bijstandsuitkering is bedoeld.
• De brochure Bijstand bevat een compleet overzicht van de rechten en plichten van

uitkeringsgerechtigden, zoals de tegenprestatie.
• De brochure Bijstand bevat een beschrijving van de aanvraag van een bijstandsuitkering.
• De brochure Bijstand bevat drie korte casussen (samen één A4’tje) over drie verschillende

soorten fraude binnen de bijstand, waarin verschillende probleemfactoren spelen.
• De brochure Bijstand voldoet aan de twee voorwaarden van effectieve

gedragsbeïnvloeding.
• De brochure Bijstand voldoet aan de vijf kenmerken van succesvolle gedragsbeïnvloeding.
• De brochure Bijstand bevat contactgegevens voor vragen van burgers.
• De brochure Bijstand bevat foto's/afbeeldingen die de tekst ondersteunen.
• De brochure Bijstand is vier tot zes A4’tjes lang en bevat een passend voorblad.
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