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Geachte raadsleden, 

Op 26 juni jl. hebben Pointer, Follow the Money en Reporter de uitkomsten bekend gemaakt van een 
onderzoek naar de winsten van zorgaanbieders. Het betreft een onderzoek naar zorgaanbieders die op 
grond van de Wet langdurige zorg 0/Vlz) en/of de Zorgverzekeringswet (Zvw) diensten hebben verricht en 
verplicht waren jaarverslagen bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan te leveren. Uit 
dit onderzoekt blijkt dat 97 aanbieders dermate hoge winsten hebben gerealiseerd dat de rechtmatigheid 
van hun handelen in twijfel wordt getrokken. Het college heeft vernomen dat zorgaanbieder Thuiszorg 
Naborgh mogelijk frauduleus heeft gehandeld voor Wijkverpleging dat wordt gefinancierd vanuit de 
Zorgverzekeringswet. 

Thuiszorg Naborgh in Ridderkerk 
Thuiszorg Naborgh is door de gemeente Ridderkerk voor zorg in natura (ZIN) gecontracteerd voor het 
leveren van hulp bij het huishouden. Tevens wordt Thuiszorg Naborgh door houders van een 
persoonsgebonden budget (PGB) ingezet. In beide gevallen gebeurt dit op grond van de Wet 
maatschappelijke ondersteuning (:IVmo). 

Het volume van Thuiszorg Naborgh voor hulp bij het huishouden in Ridderkerk is beperkt. In 2018 betrof 
het in totaal 4 cliënten (2 ZIN/ 2 PGB) met een uitgavenniveau van ca.€ 5.000,--. Op dit moment betreft 
het 2 PGB-cliënten en 7 ZIN-cliënten met een voor 2019 totaal uitgavenniveau van ca.€ 40.000,--. 

Verantwoording Algemeen 
Het college vraagt jaarlijks van iedere zorgaanbieder van huishoudelijke hulp, dus ook van Thuiszorg 
Naborgh, een accountantsverklaring en productieverantwoording ten einde vast te kunnen stellen of de 
Wmo-voorzieningen correct zijn verstrekt. Er zijn door de accountants van deze zorgaanbieders tot op 
heden geen onvolkomenheden geconstateerd met betrekking tot de levering van hulp bij het huishouden. 
Met de zorgaanbieders zijn, met betrekking tot de maatwerkvoorziening hulp bij het huishouden, 
afspraken gemaakt over de te behalen resultaten. Uit onderzoeken, die periodiek worden verricht door 
een onafhankelijke organisatie, blijkt dat de beoogde resultaten worden behaald. Daarnaast blijkt uit 
tevredenheidsonderzoeken dat de cliënten tevreden zijn met de geleverde hulp. 
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Vervolg 
Hoewel de bedragen van Thuiszorg Naborgh voor Ridderkerk bescheiden lijken in verhouding tot het in 
de Pointer uitzending genoemde miljoenenbedrag gaan wij desondanks aanvullend onderzoeken of er 
eventueel sprake is geweest van fraude met het persoonsgebonden budget. Ook doen we bij ZIN cliënten 
een extra onderzoek naar de klanttevredenheid en gaan we ook met hen in gesprek om eventuele 
misstanden op te sporen. De verwachting is dat dit onderzoek in het 4de kwartaal van 2019 is afgerond. 

Het college gaat tevens na of er meer zorgaanbieders zijn die, op grond van het onderzoek, nader 
onderzocht dienen te worden. Dat kunnen ook aanbieders zijn die voor de Wmo Begeleiding en/of 
Jeugdhulp gecontracteerd zijn. Dit wordt ook afgerond in het 4de kwartaal van 2019. 

In een recente 2de Kamerbrief (kenmerk 1551758-192964-PZO d.d. 9 juli 2019) waarin o.a. het 
bevorderen van kwaliteit en een transparante, integere en professionele bedrijfsvoering van 
zorgaanbieders aan de orde kwam, werd ook een reactie op het onderzoek van Follow the Money en de 
uitzending van Pointer gegeven. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge, de 
minister voor Medische Zorg en Sport Bruno Bruins en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport Paul Blokhuis vinden dergelijke winstpercentages maatschappelijk onacceptabel en benoemen 
daarin ook een vervolgtraject. Dit betreft zoals eerder aangegeven primair uitgaven ten laste van de 
zorgverzekeringswet, maar het college zal de uitkomsten daarvan op de voet volgen en op relevantie 
voor Wmo hulp bij het huishouden, Wmo Begeleiding en/of Jeugdhulp in Ridderkerk toetsen. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

het college van burgemeester en wethouders van Ridde erk, 

mw. A. Attema 


