Bespaar tijd & budget

Bespaar 6,5 uur per onderzoek met InSZicht
Met de digitale handhavingoplossing InSZicht van Maxdoro realiseren gemeenten grote tijd- en
budgetbesparingen en verbetert de hit-ratio in het handhavingproces. Dat tonen ervaringscijfers onder
meer dan 500 handhavers en sociaal rechercheurs verspreid over het hele land die dagelijks digitaal
handhaven met InSZicht aan. Het gaat om fraudeonderzoeken binnen het sociaal domein, toegespitst op
Participatiewet-, PGB- en adresfraude.
In deze factsheet vindt u de feiten en cijfers op een rijtje.

Uitgangspunten
Gemiddelde doorlooptijd per fraudeonderzoek:

36 uur

Aantal productieve weken per jaar:

47 weken

Aantal onderzoeken per maand per fte:

4 à 5 onderzoeken

Aantal onderzoeken per jaar per fte:

43,4 onderzoeken

Omvang van het fraudeteam:

10 personen

Maximale besparing per beëindigde uitkering:

12.000 euro

Aangetoonde fraude:

33% (kan oplopen tot 50%)

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op
welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Maxdoro B.V.
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Tijdsbesparing per onderzoek:
Dossieronderzoek
Geen tijdsbesparing

Waarnemingen

1 uur per onderzoek

Uitgaande van 4 minuten x 15
waarnemingen.

Buurtonderzoek

Huisbezoek

1 uur/adres, niet altijd van
toepassing.

Invullen informed consent en
rapportage.

Gespreksverslag

Rapportage

Uitschrijven en -werken verslag +
digitaal ondertekenen.

Met één klik een complete rapportage
van uw dossier.

0 - 0,5 uur per onderzoek

0,5 uur per onderzoek

1,5 uur per onderzoek

3 uur per onderzoek

Conclusie
Wanneer 4 dossiers per maand worden afgerond (en dan zitten we aan de zeer voorzichtige kant) zijn dat 48
dossiers in 52 weken. Bij een productiviteit van 47 weken, i.v.m. vakantie, komt dat neer op 43,4 dossiers per
jaar per handhaver. Uitgaande van een doorlooptijd van 36 uur per dossier (ruim genomen) kost het afronden
van 43,4 dossiers zonder InSZicht in totaal 1.562 uur per jaar. Met InSZicht kost het afronden van 43,4
dossiers x 30 uur per dossier 1.302 uur. Dit betekent dat per jaar per handhaver 260 uur wordt bespaard.

Zonder InSZicht
43,4 dossiers
in 1.562 uur

Met InSZicht
43,4 dossiers
in 1.302 uur

Voorbeeld: Een gemeente heeft een team van 10 handhavers. Maakt deze gemeente gebruik van InSZicht, dan
bespaart deze gemeente 2.600 uur per jaar. In die tijd kan hetzelfde team 86 dossiers meer afhandelen. Dit komt
neer op een besparing van 86 dossiers x 33% (aangetoonde fraude) = ruim 28 dossiers x €12.000,- (besparing per
beëindigde uitkering) = € 336.000,- per jaar.

Meer weten of een live demo?
Neem vrijblijvend contact met ons op. Bel Maxdoro op +31 33 462 77 07 of mail naar info@maxdoro.nl.
Tjeerd Hagen
Commercieel Directeur bij Maxdoro
+31 6 29 23 53 76

Daan Hendriks
Consultant bij Maxdoro
+31 6 12 39 78 48
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