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Kennissessie Grip op kwaliteit en rechtmatigheid 

“Delen van kennis en ervaringen aan de hand van praktijkvoorbeelden” 

Uitnodiging 

Bent u werkzaam in het Sociaal Domein in een functie 

binnen toezicht, contractmanagement, beleid en/of 

kwaliteit en (in)direct betrokken bij fraudebeheersing en 

het realiseren van inzicht in kwaliteit en rechtmatigheid? 

Dan nodigt SDO Support u graag uit voor de online 

kennissessie “Grip op kwaliteit en rechtmatigheid.” 

 

Tijdens de kennissessie geeft SDO Support aan de hand 

van praktijkvoorbeelden advies voor een passende 

aanpak in de praktijk. Hierbij deelt SDO Support haar 

ervaringen aan de hand van uitgevoerde onderzoeken. 

Daarnaast biedt de kennissessie ruimte om onderling 

ervaringen te delen. 

 

Effectieve drempels en controles 

Een toezichthouder die is aangesteld door de gemeente 

heeft meer bevoegdheden dan iemand anders en dat is 

noodzakelijk als er een verdiepend onderzoek moet 

plaatsvinden. Zo’n onderzoek is echter tijdrovend en het 

is dan ook raadzaam om aan de “voorkant” effectieve 

drempels te hanteren en controles uit te voeren. Hier ligt 

een belangrijke rol vanuit beleid, kwaliteit en 

contractmanagement. Een gezamenlijke aanpak zorgt 

ervoor dat je aan de “achterkant” minder werk hebt 

waardoor toezichthouders zich kunnen focussen op de 

casussen waarbij daadwerkelijk een verdiepend 

onderzoek noodzakelijk is. 

 

Praktische handvatten en advies  

In de kennissessie gaan we dieper in op de vraag welke 

stappen je kunt ondernemen om een vroegtijdige risico-

inschatting te maken van de kwaliteit of rechtmatigheid 

van zorg en waar nodig aanbieders tijdig kunt bijsturen. 

Na de sessie ontvangt u per mail een document met 

praktische handvatten en adviezen, geformuleerd vanuit 

de praktijkervaringen en visies uit de sessie.   

Agenda  

▪ Opening en introductie van het onderwerp 

▪ Advies voor een passende aanpak in de praktijk vanuit 

praktijkvoorbeelden  

▪ Ervaringen a.d.h.v. uitgevoerde onderzoeken 

▪ Onderling delen van ervaringen en afsluiting  

Deelname 

Op donderdag 28 januari vindt de kennissessie plaats via 

MS Teams. De sessie start om 14:00 uur en we sluiten om 

16:00 uur af. Deelname is gratis. 

 

Bent u geïnteresseerd? Meld u zich dan aan via de 

aanmeldlink op onze website. 

 

https://www.sdo-support.nl/aanmelden/?item=957

