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Analytics Everywhere…..
We zijn in de wereld van de sociale zekerheid nog niet zo ver….but where getting there!
Ik zal iets vertellen over waar we vandaan komen en waar we zijn en waar we naar toe moeten…
Aan de hand van een onderzoek dat we samen met SAS hebben gedaan naar onherroepelijk veroordeelden
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Handhaving ging op dossier en met BOA’s  - sociaal rechercheurs
Huisbezoeken, met name op samenwoonfraude, tandenborstels tellen
1985 : voordeursregeling
Individualisering in de bijstand 
Handhaving was duur en niet efficient, alleen maar repressief !
Taboe op handhaving

IK MOET KORT ZIJN, DUS BEN NIET LIMITATIEF……
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Werk boven inkomen
Andere taak voor gemeenten : mensen naar werk begeleiden
Andere financiering; stimulans; laaghangend fruit
Focus op werk, re-integratie, samenwerken met UWV, Werkpleinen, efficientere bedrijfsvoering
Handhaven moest handiger, maar als mensen in een re-integratietraject zitten kunnen ze niet frauderen…..
Nadenken over bestandsvergelijkingen
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Het laaghangende fruit is op; hoe nu mensen uit de wwb krijgen? 
Dat kan beter….bestandskoppelingen en –vergelijkingen
Wat er aan Waterproof ontbrak volgens Arjen van der Lugt, teamleider van de afdeling onderzoek en analyse van de Sociale Inlichtingen en Opsporin

Dat bestandskoppeling nuttig is, staat voor Van der Lugt vast. 'Met ‘laag water’ (Waterproof) bijvoorbeeld zijn veel successen geboekt en uitkeringen
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Van repressie naar preventie
Effectieve en gerichte fraudebestrijding
Ontwikkeling van risicoanalyses met gebruik van Privacy Enhancing Technology.
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Wat beweegt de fraudeur; onderzoek naar gedrag van mensen; voorspelbaarheid
Zo ook voorspelbaarheid na wetgeving. Huishoudtoets, kostendelerstoets.
Hoe komen we nu verder in samenwerken?
Toeslagen Belastingdienst.

AMSTERDAM - Honderden moeders hebben in Amsterdam Zuidoost een georganiseerde miljoenenfraude gepleegd met toeslagen voor kinderopvan
De moeders, veelal uit de Surinaamse, Dominicaanse en Antiliaanse gemeenschappen, hadden geen kinderen op de opvang, maar ontvingen wel een o
Dat meldt het Parool. De totale schade bedraagt naar schatting meer dan zes miljoen euro. De helft daarvan moest soms overdragen worden aan bemi
Tienduizenden euro's
De bemiddelaars verzorgden vervolgens de aanvragen met de privégegevens van de vrouwen. De belastingdienst betaalde de toeslagen met terugwerk
Het geld verdween veelal naar vakanties, kleding, schulden en luxe artikelen.
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Aanleiding kwestie Bart van U en cie Hoekstra

Gesignaleerden: personen die gesignaleerd staan voor het uitzitten van een onherroepelijke vrijheidsstraf en personen die, vanwege eerdere delicten, n
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De interacties zijn:
Vestiging in Amsterdam
Vertrek uit Amsterdam
Verhuizingen binnen Amsterdam
Aangifte geboorte kind etc
260 mensen zijn handmatig bekeken en uit die 260 zijn 23 paspoorten of ID-kaarten/rijbewijzen verstrekt.



10

De interacties zijn:
Vestiging in Amsterdam
Vertrek uit Amsterdam
Verhuizingen binnen Amsterdam
Aangifte geboorte kind etc
260 mensen zijn handmatig bekeken en uit die 260 zijn 23 paspoorten of ID-kaarten/rijbewijzen verstrekt.



11

Op dit moment zijn bij justitie 3.209 zaken bekend van veroordeelden die voor een langere straf op de vlucht zijn. In 2013 waren dat er 2.760 en in 20
Dit blijkt uit interne stukken van het ministerie van Veiligheid en Justitie, die in handen zijn van het actualiteitenprogramma EenVandaag.
Het gaat om veroordeelde moordenaars, drugshandelaren, zedendelinquenten en fraudeurs die een gevangenisstraf dienen uit te zitten.
Actieve opsporing
In totaal zijn bijna 12.000 gevallen bekend van veroordeelden met openstaande straffen die op vrije voeten zijn. Een kwart van deze zaken, zo’n 2.81
In nog eens 390 zaken staat ook zo’n strafrestant open, maar deze veroordeelden worden niet meegerekend door het ministerie omdat ze vermoedelijk
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De volgende stap in Handhaving is dus: 1 overheid
Door naar de methodiek van SAS
Kleine stappen maken; bestuurders overtuigen; kleinschalige onderzoeken
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