
                                                                         
 
 

 
 
Aan  : College van B&W te Hengelo 
Per e-mail : raadsgriffie@hengelo.nl  
Datum  : 23-01-2023 
Betreft  : Fraude zorgbureaus  
 
 
PVV Hengelo heeft met ontsteltenis kennisgenomen van het artikel in de Tubantia afgelopen 
donderdag 19 januari 2023 “Justitie gijzelt zwijgende directeur failliete zorgbureau” 
https://krant.tubantia.nl/titles/tubantia/7137/publications/16964/articles/1752363/1/1 
 
PVV Hengelo heeft al herhaaldelijk aandacht gevraagd voor fraude bij zorgbureaus waarbij enorme 
bedragen geld verduisterd worden.  
 
Waar de PVV zich nog het meeste zorgen over maakt, is de veiligheid van de cliënten, die bij deze 
zorgbureaus zijn aangesloten en niet de zorg en behandeling krijgen die zij nodig hebben. 
 
Bij het zorgbureau dat afgelopen donderdag de krant haalde vanwege wangedrag, blijkt ook nog 
eens dat er uitsluitend ongeschoold personeel werkt: 
Twee jaar geleden kwam het bedrijf al negatief in het nieuws. Uit onderzoek van de Inspectie 
Gezondheidszorg (IG) bleek dat DKB op geen enkele manier voldeed aan de eisen voor veilige en 
professionele zorg. Van de 19 medewerkers had er niet één een relevant diploma, risicovolle 
handelingen werden door ongeschoolde mensen uitgevoerd en toedienlijsten voor medicatie 
bleken niet beschikbaar. 
 
PVV Hengelo heeft hierover de volgende vragen: 
 

1. Is het college bekent met het artikel? 

2. Kan het college duiden hoe het mogelijk is dat er in een zorgbureau ongeschoold personeel 

aan het werk is, zonder enige controle? 

3. Is het college bekent met het feit dat zorgdiploma’s, zelfs geregistreerd, gewoon via het 

internet te koop zijn? 

4. Is het college het met PVV Hengelo eens dat er met grote spoed een controlesysteem moet 

komen, dat moet voorkomen dat dit zich herhaald en waar medewerkers streng getoetst 

worden op de vereiste diploma’s om voor een zorgbureau te kunnen en mogen werken? 

5. Kan het college toezeggen op korte termijn met een eerste opzet te komen om dergelijke 

fraude te voorkomen en inzichtelijk te krijgen? 

 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jeanet Nijhof 
Fractievoorzitter PVV Hengelo 
 


