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the way we see it

Aanleiding en doelstellingen onderzoek

Fraudebestrijding door overheidsorganisaties staat 
hoog op de politiek-bestuurlijke agenda. Het aantal 
mediaberichten en kamervragen over dit onderwerp 
neemt sinds 2013 exponentieel toe. We zien dat over-
heidsorganisaties initiatieven nemen om bestrijding 
van fraude, fouten en vergissingen in de eigen organi-
satie in te richten. 
 
We zien ook dat fraudebestrijding complexer wordt naarmate publieke dienstverle-
ning wordt geïntegreerd en gedigitaliseerd. Fraude kent diverse verschijningsvormen 
en is daardoor niet met één gestandaardiseerde aanpak te bestrijden. 

Capgemini signaleert bij opdrachtgevers in de publieke sector een stijgende behoefte 
aan kennis en inzichten in fraudebestrijding. Daarom heeft Capgemini  een onder-
zoek uitgevoerd naar de vraagstukken en naar de mogelijke oplossingen bij de 
bestrijding van fraude, fouten en vergissingen. Voor het onderzoek zijn veertien 
topbestuurders en toonaangevende adviseurs in de publieke sector geïnterviewd.  

Het resultaat van dit onderzoek is het voorliggende rapport waarin Capgemini 
conclusies trekt en aanbevelingen doet, op basis van behoeften, inzichten en 
ervaringen van de geïnterviewde bestuurders en adviseurs. 
Het rapport behandelt de volgende dilemma’s in het kader van de aanpak van 
fraude:
1. De dienstverlenende overheid versus de handhavende overheid.
2. Gegevensuitwisseling tussen ketenpartners versus gegevensuitwisseling binnen  

de eigen organisatie. 
3. Innovatie in fraudebestrijding versus het verandervermogen van de organisatie.
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Dilemma 1: De dienstverlenende overheid versus 
de handhavende overheid.

Conclusies
De traditionele inrichting van publieke 
dienstverlening maakt een onderscheid 
tussen dienstverlening en handhaving. 
De twee zijn in de regel procesmatig, 
organisatorisch, cultureel en technisch 
van elkaar gescheiden. Vanwege snel 
groeiende beschikbaarheid van data, 
toenemende belangstelling voor 
fraudebestrijding en aandacht voor 
bezuinigingen staat deze traditionele 
scheiding steeds meer onder druk. 

De respondenten geven aan dat het 
model van ‘vertrouwen aan de voorkant 
en controle achteraf’ leidt tot een toe- 
name van fraude. Controle achteraf is 
minder effectief dan fraude bij aanvang 
van dienstverlening voorkomen. ‘Lekver-
lies’ is bovendien duur. Respondenten 
geven tegelijk aan dat de werking van 
primaire processen niet mag worden 
belemmerd door fraudebestrijding. 

De respondenten realiseren 
zich dat samenwerking 
tussen dienstverlening en 
handhaving noodzakelijk is 
om fraude, fouten en vergis-
singen te voorkomen, zonder 
afbreuk te doen aan de 
kwaliteit en kosten van 
publieke dienstverlening. 

Het valt op dat samenwerking tussen  
dienstverlening en handhaving zich in 
de meeste overheidsorganisaties in een 
conceptueel stadium bevindt. 

Respondenten geven aan dat de 
geloofwaardigheid van publieke 
dienstverlening op het spel staat als 
corrigerende maatregelen hoofdzakelijk 
achteraf worden uitgevoerd bij beslis-

singen die ten onrechte in het nadeel 
van burgers of bedrijven zijn genomen. 
Immers, dit staat haaks op algemene 
beginselen van behoorlijk bestuur 
(zoals het zorgvuldigheidsbeginsel en 
het rechtszekerheidsbeginsel) en leidt 
bovendien tot ongewenste media-aan-
dacht. De meeste respondenten bena- 
drukken dat burgers en bedrijven recht 
hebben op een betrouwbare overheid. 
Door controle op rechtmatigheid vooraf, 
komen burgers of bedrijven achteraf 
niet voor verrassingen te staan. 

Aanbevelingen
De traditionele scheiding tussen 
dienstverlening en handhaving is 
ontwikkeld in een achterhaalde realiteit. 
De nieuwe realiteit vereist fundamentele 
en permanente samenwerking tussen 
dienstverlening en handhaving. Hierbij 
wordt kennis uit handhaving en dienst- 
verlening gecombineerd bij het opstel-
len van anti-fraude maatregelen. Dit is 
noodzakelijk voor het bestrijden van 
fraude, fouten en vergissingen. Maak 
deze noodzaak duidelijk bij directeuren 
en strategisch adviseurs. Draag deze 
noodzaak uit. Geef deze samenwerking 
vorm en begin op bestuurlijk niveau. 
Verwoord deze samenwerking in de 
strategische documenten. Rouleer 
managers in dienstverlening met 
managers in handhaving en vice versa. 

Het valt ons op hoe vaak de beschik-
baarheid van data wordt gezien als een 
risico in plaats van een kans. Deze 
voorzichtigheid staat samenwerking 
tussen dienstverlening en handhaving 
- en daarmee de bestrijding van fraude, 
fouten en vergissingen - in de weg. 
Inventariseer organisaties waar de 
traditionele scheiding heeft plaatsge-
maakt voor een nieuw en toekomstvast 
model. Win informatie in uit binnen- en 

buitenland, publieke en private secto-
ren. Toets in hoeverre het model heeft 
bijgedragen aan de bestrijding van 
fraude, fouten en vergissingen. 

Inventariseer de kosten en 
opbrengsten van handhaving 
achteraf en vergelijk deze 
met kosten en opbrengsten 
die zijn gemoeid met het voor- 
komen van fraude, fouten en 
vergissingen. Maak een 
businesscase. Leer van 
overheden die verder zijn  
dan Nederland, zoals het 
Verenigd Koninkrijk en België. 

Evalueer met behulp van impliciete en 
expliciete kennis en op basis van 
beschikbare diepte-kennis en expertise 
de profielen van fraude, fouten en 
vergissingen. Integreer deze kennis bij 
iedere stap in het proces van dienstver-
lening. Evalueer in hoeverre de inbedding 
van deze maatregelen bijdragen aan 
fraudebestrijding zonder afbreuk van tijd, 
geld, capaciteit en kwaliteit van output 
van de dienstverlening en pas dit aan 
waar nodig. 

Met deze aanpak wordt fraude ‘aan  
de voorkant’ tegengegaan en lekverlies 
voorkomen. 

Stel op basis van de businesscase een 
plan op. Dit plan houdt rekening met 
een permanente samenwerking tussen 
dienstverlening en handhaving en draagt 
bij aan bestrijding van fraude, fouten en 
vergissingen zonder afbreuk te doen aan 
de kwaliteit van dienstverlening. Het 
plan houdt rekening met ‘best practices’ 
en ‘lessons learned’. Het plan is gericht 
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op procesmatige, organisatorische, 
culturele en technische samenwerking 
van dienstverlening en handhaving.  
Leg de nadruk op executie, niet op 
beleid. Begin met een kleine pilot voor 
een specifiek onderdeel van het proces 
van dienstverlening. Baken deze pilot 
scherp af. Vermijd verlammende 
discussies over semantiek in relatie tot 
het vraagstuk ‘fraude’. De doelstelling 
van de pilot is tweeledig: maximale 
bestrijding van fraude, fouten en vergis- 
singen enerzijds, en minimalisatie van 
corrigerende maatregelen anderzijds. 
De pilot kan los van de voorgaande 
aanbevelingen bestaan. 

Uitvoering van genoemde aanbevelin-
gen zal een positieve bijdrage leveren 
aan de betrouwbaarheid van de over- 
heid. Onderstreep bij de interactie 
met burgers en bedrijven het streven 
naar deze bijdrage. Koppel geboekte 
positieve bijdragen terug. Presenteer 
de bestrijding van fraude, fouten en 
vergissingen als een positieve over-
heidsmaatregel. 
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Dilemma 2: Gegevensuitwisseling tussen ketenpartners 
versus gegevensuitwisseling binnen de eigen organisatie. 

Conclusies
Nederlandse overheidsorganisaties 
hebben eigen doelstellingen en worden 
afgerekend op het behalen daarvan.  
De nadruk ligt op het eigenbelang van 
de organisatie en het verzamelen van 
gegevens voor eigen doeleinden. 
Sommige respondenten vinden dit een 
onwenselijke benadering, vanwege de 
groeiende verwevenheid van publieke 
dienstverlening. Immers, gevolg is dat 
elke overheids-organisatie fraudebe-
strijding grotendeels individueel oppakt. 
Ten opzichte van fraude, fouten en 
vergissingen wordt de overheid daardoor 
‘partieel verslagen’. 

Fraudeurs maken hiervan 
dankbaar gebruik door hun 
activiteiten over meerdere 
organisaties en regelingen 
heen uit te voeren. Hierdoor 
is het moeilijk om fraude te 
ontdekken, tegen te gaan en 
te voorkomen. Overigens 
deelden alle respondenten 
dezelfde mening: optreden in 
silo’s behoort tot het verleden 
en moet worden doorbroken. 

Nederlandse overheidsorganisaties zijn 
gebonden aan privacyregelgeving en 
dit stelt bijzondere eisen aan gegevens-
deling. Deling wordt verder bemoeilijkt 
door multi-interpretabele regelgeving 
en een gebrek aan specifieke juris-
prudentie. De meeste respondenten 
herkennen dat in de ketensamen- 
werking doelbinding en privacy als een 
belemmering worden ervaren. Dit wordt 
versterkt door de berichtgeving over de 
Patriot Act en de inlichtingenactiviteiten 
van onder andere de Amerikaanse 
inlichtingendienst NSA. Er is bovendien 

nieuwe Europese privacy regelgeving in 
ontwikkeling die strenger is dan de 
huidige Nederlandse privacy regel-
geving. Respondenten geven aan dat 
terughoudendheid in deze context de 
norm is. De meeste respondenten 
begrijpen en accepteren dat deze 
terughoudendheid verdere innovatie 
van fraudebestrijding in de weg staat. 

De respondenten geven aan dat 
doelbinding (i.e. informatieverzameling 
met het exclusieve doel om fraude te 
bestrijden) eng wordt uitgelegd.  
De oorzaak hiervan komt voort uit 
onduidelijkheid en een gebrek aan 
informatiedeling. Daarmee wordt de 
bescherming van de privacy gebruikt 
als argument om samenwerking en 
gegevensuitwissing tegen te houden. 
De nadruk ligt vaak op de juridische 
onmogelijkheden in plaats van op de 
juridische mogelijkheden. Het is echter 
cruciaal om de bestaande mogelijkhe-
den van gegevensuitwisseling optimaal 
te benutten. Dit leidt tot betere controle- 
mogelijkheden vooraf en maakt ingrijpen 
gemakkelijker. Binnen de grenzen van 
de wet is volgens de respondenten 
meer ruimte dan gedacht om meer 
gegevens uit te wisselen dan nu in veel 
gevallen wordt gedaan. Samenwer-
kingsverbanden zoals het Financieel 
Expertise Centrum (FEC), de infobox 
Crimineel en Onverklaarbaar Vermogen 
(iCOV), het Landelijk Informatiecentrum 
Voertuigcriminaliteit (LIV) en de Mani-
festgroep bevestigen dit. 

Het belang van het gebruik van basis- 
registraties wordt door de respondenten 
onderkend, evenals de fundamentele 
functie van het stelsel van basisregistra-
ties bij fraudebestrijding. Bronhouders 
van basisregistraties hebben steeds 
meer aandacht voor signalering om 
fraude te voorkomen. Echter, er bestaan 

twijfels over de kwaliteit van de basisre-
gistraties. Overheidsprofessionals 
vertrouwen soms meer op eigen, 
interne bronnen. De gewenste verbete-
ring zit volgens een aantal responden-
ten in het verhogen van de beschik-
baarheid, juistheid en kennisver- 
spreiding over de inzetbaarheid van de 
informatie in basisregistraties. Respon-
denten zijn tegelijkertijd op de hoogte 
dat adviezen en onderzoeken stelsel-
matig wijzen op suboptimalisatie door 
duplicatie van bronnen. 

Fraudebestrijding is gebaat bij een hoge 
kwaliteit van basisregistraties. Onjuist-
heden kunnen fraudeurs uitbuiten om 
fraude te plegen, en leiden bovendien 
tot fouten en vergissingen. De kwaliteit 
van de basisregistraties is een geza-
menlijke inspanning. Zo verhoogt het 
terugmelden van onjuistheden ook de 
kwaliteit van de basisregistraties. 
Ondanks een wettelijke verplichting is 
terugmelden nog geen gemeengoed. 
Respondenten ervaren geen prikkeling 
tot terugmelden of evaluatie met de 
nadruk op optimalisatie. Zij leggen de 
nadruk op onvolledigheid en de eigen 
bestuurlijke verantwoordelijkheid - niet 
op de gezamenlijke inspanning of 
voorwaarden om te komen tot een 
hogere kwaliteit van basisregistraties. 

De vraag is wie er eindverantwoordelijk 
is voor de kwaliteit van het stelsel van 
basisregistraties, mede in het kader van 
fraudebestrijding. Volgens responden-
ten staat een gebrek aan eigenaar-
schap de optimalisatie van de basisre-
gistraties met het oog op fraudebe- 
strijding in de weg. De Programmaraad 
Stelsel van Basisregistraties (PSB) is  
op dit moment verantwoordelijk voor 
het realiseren van een werkend stelsel, 
maar dit is slechts tot het einde van het 
i-NUP programma (eind 2014). 
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De verantwoordelijkheid voor de 
individuele basisregistraties ligt bij de 
betreffende departementen (bronhou-
ders). PSB werkt momenteel aan een 
inhoudelijke visie voor na het program-
ma. Hier maakt fraudebestrijding ook 
onderdeel van uit. 

Aanbevelingen

Erken de urgentie van het 
gedeelde fraudeprobleem en 
denk in gezamenlijk belang 
in plaats van in eigenbelang. 
Zoek de samenwerking en 
gun elkaar hierin successen. 

Kies voor een programmatische aanpak: 
definieer de keten en sleutelspelers, 
benoem de kritische succesfactoren, 
ontwikkel een plan voor realisatie en 
presenteer dit aan verantwoordelijke 
bewindspersonen. De samenwerkende 
organisaties zullen moeten worden 
beoordeeld op basis van een overkoe-
pelende doelstelling. Commitment en 
inzet is in deze aanpak hoog. Leer daar- 
bij van bestaande samenwerkingsver-
banden zoals het iCOV en FEC. Op deze 
manier worden silo’s doorbroken en staat 
gezamenlijkheid in de bestrijding van 
fraude, fouten en vergissingen centraal. 
 
Organiseer een informatiesessie voor 
alle bestuurders en adviseurs die 
verantwoordelijk zijn voor bestrijding 
van fraude, fouten en vergissingen. 
Vraag aan de meest gerenommeerde 
experts om toelichting van privacy en 
doelbinding vanuit een bestuurlijke en 
juridische context. Leg de conclusies 
en aanbevelingen vast. Verspreid de 
conclusies en aanbevelingen bij dienst- 
verleners en handhavers. Valideer dat 
deze conclusies en aanbevelingen 
duidelijk zijn. Geef expliciet aan wat  

wel mag, wat niet mag en welke regels 
onduidelijk zijn. Stel een ‘vraagbaak’ 
aan voor verdere verduidelijking. 
Accepteer geen belemmeringen van 
fraudebestrijding op dogmatische 
gronden. Inventariseer de technische 
mogelijkheden om te conformeren aan 
wettelijke regels inzake privacy. Pas 
ervaringen toe uit binnen- en buitenland. 
Besef dat de overeenkomsten  tussen 
nationale en internationale in wet- en 
regelgeving ruimschoots de verschillen 
overtreffen. 

Onderzoek de mogelijkheden en niet  
de onmogelijkheden van gegevensuit-
wisseling. Er liggen mogelijkheden op 
het vlak van anonimiseren van gegevens. 
Door met geanonimiseerde gegevens 
te werken, zonder dat een organisatie 
daar eigenaar van is, hoeft privacy geen 
belemmerende factor te zijn. Een goed 
voorbeeld in het sociale domein is het 
Inlichtingenbureau, dat er voor zorgt dat 
de informatie uitwisseling wordt beperkt 
tot alleen de relevante informatie. Voor 
de juridische knelpunten waarvan is 
vastgesteld dat die alleen met wetgeving 
zijn op te lossen, wordt naar aanleiding 
van de kamerbrief van 20 december 
2013 al een verkenning uitgevoerd naar 
een kaderwet voor de gegevensuitwis-
seling op het bredere terrein van 
fraudebestrijding.

Maak voor de bestrijding van fraude 
beter gebruik van het stelsel van 
basisregistraties. Zoek naar mogelijk-
heden om gegevens uit  verschillende 
basisregistraties te combineren of 
combineer basisregistraties met eigen 
bronnen. Op deze manier kunnen 
fraudepatronen worden ontdekt.

Verhoog de kwaliteit van de basisregi-
straties. Bronhouders moeten onder-
meer zowel administratieve als fysieke 

controles uitvoeren ten aanzien van de 
juistheid van de gegevens. Verhoog ver-
der het kennisniveau van relevante 
medewerkers over het stelsel van basis-
registraties zodat zij beter weten welke 
gegevens zij in welke registratie kunnen 
vinden en hoe zij dit kunnen gebruiken. 
Geef hier voorlichting over. Op die 
manier wordt de perceptie van gebrui-
kers over de kwaliteit van de basisregi-
straties positiever en wordt het gebruik 
bevorderd.

Verbeter het terugmelden. 
Betrek alle bronhouders en 
afnemende organisaties en 
benadruk de verplichting van 
terugmelden bij ‘gerede twijfel’. 

Maak het proces transparant door te 
rapporteren door wie en hoe vaak, en 
binnen welke termijn er wordt terug-
gemeld. Introduceer gekwalificeerd 
terugmelden. Op deze manier hoeven 
bronhouders minder eigen aanvullend 
onderzoek te doen en kunnen zij in hun 
beslissing gebruik maken van de 
‘gekwalificeerde’ terugmelding. 

Zet de initiatieven gericht op het 
verhogen van de kwaliteit van het 
stelsel van basisregistraties voort. Blijf 
daarbij niet hangen in projecten, maar 
zorg vervolgens voor een borging in de 
lijn. Bouw hierbij tussentijdse evaluatie-
momenten in. Houd contact met de 
huidige eindverantwoordelijke van het 
stelsel, de Programmaraad Stelsel van 
Basisregistraties  en met de individuele 
eigenaren van de basisregistraties. 
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Dilemma 3: Innovatie in fraudebestrijding versus 
het verandervermogen van de organisatie. 

Conclusies
De maatschappij digitaliseert in hoog 
tempo. Dit brengt ook nieuwe vormen 
van (digitale) fraude met zich mee 
waarbij gebruik wordt gemaakt van 
steeds geavanceerdere methoden en 
technieken. Respondenten erkennen 
dat hun organisaties moeten mee-
bewegen met een veranderende realiteit. 
Respondenten realiseren zich tegelijk 
dat er grenzen zijn aan het verander-
vermogen van hun organisaties. 

Respondenten geven aan dat zij voor 
effectieve fraudebestrijding een 
wendbare organisatie willen inrichten. 
Men wil daarbij een stabiele basis 
behouden waarbij de primaire proces-
sen zonder meer blijven functioneren. 
Respondenten geven aan dat het 
management van de organisatie ruimte 
moet geven aan vooruitstrevende 
projecten/ afdelingen om te innoveren. 

Een nieuwe, innovatieve 
benadering van fraudebestrij-
ding vereist andere compe-
tenties, kennis en ervaring 
van medewerkers. Respon-
denten erkennen dat er op 
dit moment een tekort is aan 
medewerkers met de juiste 
competenties, kennis en 
ervaring binnen de eigen 
organisatie. 

Sommige respondenten constateren 
een overgang van objectgericht naar 
subjectgericht werken in de fraude-
bestrijding. Door te focussen op de 
fraudeur (subject) in plaats van op een 
type fraude (object), kunnen meerdere, 
samenhangende vormen van fraude 

worden ontdekt en tegengegaan. Dit 
vergroot de impact van de opsporing 
en is daarmee een belangrijke veran-
dering die leidt tot het aanpakken van 
veelplegers in fraude. 

Respondenten zien dat de vergrijzing 
en het feit dat medewerkers over het 
algemeen minder honkvast zijn, leidt tot 
een groter verloop en de uitstroom van 
personeel en dat deze ontwikkelingen 
grote druk zetten op het institutionele 
geheugen (collectieve geheel van feiten, 
concepten, ervaringen en know-how) 
van de overheidsorganisatie. Dit geeft 
aanleiding om te zoeken naar manieren 
om het verlies van het institutionele 
geheugen te ondervangen door mede- 
werkers toegang te geven tot de kennis 
die nodig is om fraude, fouten en 
vergissingen op een adequate manier 
te bestrijden.

Nieuwe technologieën om fraude te 
bestrijden kunnen de overheidsorgani-
saties veel effectiever en efficiënter 
maken. Mits overheidsorganisaties hun 
werkwijzen en processen aanpassen 
aan de nieuwe mogelijkheden. 

Aanbevelingen
Werk een strategie uit waarbinnen de 
uitoefening van de kerntaken gewaar-
borgd blijft en waarbinnen innovatie als 
reactie op voorschrijdende digitalisering  
en steeds veranderende vormen van 
fraude, fouten en vergissingen een  
belangrijke plaats krijgt. Ontwikkel en 
voed een cultuur waarbinnen creativiteit 
en innovatie door medewerkers wordt 
gewaardeerd en gestimuleerd. Promoot 
kennisdeling en samenwerking en 
creëer op alle lagen in de organisatie 
broedplaatsen voor innovatie. 

Formeer een kopgroep rondom iedere 
innovatie in de bestrijding van fraude, 
fouten en vergissingen. Richt pilots in 
waarbinnen nieuwe methoden technie-
ken en/of werkwijzen worden uitgetest 
(op basis van ‘trial & error’) en waarbij 
alle relevante stakeholders worden 
betrokken. Bepaal voorafgaand aan 
iedere verandering wat de kritische suc-
cesfactoren zijn. Neem - wanneer een 
innovatie een bewezen meerwaarde 
heeft in de bestrijding van fraude, fouten 
en vergissingen - ook de rest van de 
organisatie mee en pas de bewezen  
innovaties breder toe. Deel ervaringen 
en successen, ook met andere 
organisaties.

Inventariseer de benodigde competen-
ties, kennis en ervaring. Trek nieuwe 
medewerkers aan (zoals dataspecialis-
ten, fraudespecialisten en mensen uit 
het veld) of ontwikkel deze kennis en 
competenties bij de huidige medewer-
kers. Borg dit in functieprofielen en in 
opleidingscurricula. Neem ‘dwarsden-
kers’ in dienst die begrijpen hoe een 
fraudeur denkt, net zoals organisaties  
in de cybersecurity hackers in dienst 
nemen. Ontwikkel een HR strategie  
en beleid om te zorgen voor maximale 
retentie van deze medewerkers.
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Pas een subjectgerichte 
benadering toe in strategie, 
beleid en executie van de 
bestrijding van fraude, fouten 
en vergissingen. Verschuif de 
focus op fraude met één 
enkele regeling naar een 
benadering waarin de veel-
plegers worden aangepakt 
die misbruik maken van meer- 
dere regelingen en organisa-
ties (in de keten). Zoek naar 
nieuwe samenwerkingsvor-
men (binnen en buiten de 
overheid), wissel meer kennis 
uit (bijvoorbeeld over risico-
profielen) en pas nieuwe 
methoden en technieken toe. 

Maak impliciete kennis van ervaren 
medewerkers over fraudebestrijding 
expliciet, door moderne IT-systemen te 
gebruiken als drager van deze kennis. 
Zo kunnen de negatieve effecten van 
het verloop en de uitstroom worden 
ondervangen. Hoe eerder deze 
verandering wordt omarmd, hoe beter 
deze kan ondersteunen bij het tegen-
gaan van de negatieve effecten. 
Kijk hierbij naar de informatiestromen 
binnen de overheidsorganisatie  en 
hoe die op een adequate manier de 
werkprocessen kunnen voeden.

Zet nieuwe technologieën in voor een 
beter resultaat in fraudebestrijding. 
Door de inzet van een juiste combinatie 
van technologieën kunnen organisaties 
veel van de fraude, fouten en vergissin-
gen geautomatiseerd voorkomen. 
Daarvoor moeten zij processen en 

werkwijzen aanpassen. Vervolgens kan 
de schaarse capaciteit worden ingezet 
voor de bestrijding van complexere 
vormen van fraude. De Britse Belasting-
dienst HMRC haalt per jaar door de 
toepassing van een hooginnovatief 
fraude framework 2,6 miljard pond aan 
extra belastinginkomsten op. Zij slaagt 
er bovendien in om 90% van de 
fraudesignalen te laten genereren door 
geautomatiseerde modellen en 10% 
door fraude-experts uit de organisatie. 
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Plaatsvervangend Inspecteur-generaal tevens Chief Operations 
Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit Freek van Zoeren1

Lid Raad van Bestuur Uitvoeringsinstituut WerknemersverzekeringenFred Paling2

Directeur Fiscale Inlichtingen- en OpsporingsdienstHans van der Vlist3

Professor Accountancy NyenrodeMarcel Pfeijffer4

Directeur Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens 
en ReisdocumentenGerdine Keijzer5

Algemeen directeur Rijksdienst WegverkeerJohan Hakkenberg6

Directeur Mededinging Autoriteit Consument en MarktGerard Bakker7

Directeur Productie, Dienst Justis, Ministerie Veiligheid en JustitieBarry Velders8

Gemeentesecretaris UtrechtMaarten Schurink9

Directeur Dienst Werk en Inkomen gemeente AmsterdamChristien Bronda10

Inspecteur-generaal Ministerie Sociale Zaken en WerkgelegenheidJan van den Bos11

Fraude coördinator BelastingdienstDennis Blansjaar12

Functioneel Parket Openbaar Ministerie Amsterdam; afdelingshoofd 
Beleid & Strategie en coördinerend specialistisch adviseur

Frank van Dijk en 
Harrie Siebelink13

Nationale Fraude coördinator Ministerie Veiligheid en JustitiePaul van Voorst14

Chief Information Of�cer - The Cabinet Of�ce UKLesly Hume15

Head of Analytics Risk & Intelligence Service - Her Majesty's 
Revenue and Customs Mike Hainey16

Naam Functie/organisatie

Bijlage: interviewschema
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the way we see it
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