
(Woon)fraude zorgt voor een 

oneerlijke marktwerking door 

oneigenlijk woning gebruik, 

illegale activiteiten en misbruik 

van subsidies etc. Met behulp 

van spotOn kan deze fraude 

sterk afnemen waardoor 

de woon omgeving sterk 

verbeterd wordt.

SpotOn voegt informatie 

uit diverse bronnen samen  

waarop logica wordt los-

gelaten om een overzicht te 

creëren van locaties waar 

misstanden plaatsvinden 

binnen uw gemeente zodat 

hierop gericht actie 

ondernomen kan worden.

Dankzij de spotOn applicatie 

kan er meer en effectiever 

opgetreden worden tegen 

overlast in de gemeente 

waaronder hangjongeren, 

drank overlast, etc. Hierbij 

is tevens een koppeling met 

aanleverende systemen, 

zoals politie, mogelijk.

De omgeving wordt 

comfortabeler om in te leven. 

Verminderde leefbaarheid 

geeft een onprettig gevoel 

met negatieve effecten voor 

een buurt als gevolg. 

Het centrale meldpunt zorgt 

er tevens voor dat leefbaar-

heid meldingen eenvoudig 

gemeld kunnen worden.

  spotOn Effectief tegen fraude en overlast

  (Woon)fraude en overlast detectie

“Besparing tot miljoenen euro’s”

WOONFRAUDE • OVERLAST • LEEFBAARHEID

FRAUDE VEILIGHEID OVERLAST LEEFBAARHEID



WOONFRAUDE IN UW 
GEMEENTE BEPERKEN?

Als gemeente wilt u woningruimte natuurlijk eerlijk verdelen en zorgen voor een prettige 

leefomgeving. Iedereen moet veilig en prettig kunnen wonen in uw gemeente. Daarom zijn 

er regels voor o.a. het huren en verhuren van bijv. woningen. Helaas houdt niet iedereen zich 

aan deze regels. Woonfraude heeft veel negatieve gevolgen voor de omgeving en voor de 

mensen die een woning zoeken. Dat is een onwenselijke en oneerlijke situatie. Daarom is 

applicatie spotOn ontwikkeld waarmee fraude en overlast in kaart gebracht kan worden en 

er effectief opgetreden kan worden. Verbeter ook de leefbaarheid binnen uw gemeente en 

richt de spotOn de plekken waar dit nodig is!

HET SUCCES!

SpotOn is een uitbreiding en doorontwikkeling van een eerder ontwikkelde applicatie 

samen met Gemeente Amsterdam welke daar al jaren lang bijdraagt aan een structurele 

aanpak van woonfraude. Hierdoor worden vele onveilige situaties en misstanden met 

uitkeringen opgelost, wat geresulteerd heeft in een besparing van vele miljoenen euro’s.

HOE WERKT HET?

De applicatie spotOn is geschikt voor iedere gemeente die een strakkere aanpak wilt van 

(woon)fraude en overlast. De applicatie voegt informatie van diverse aanleverende bron-

systemen, zoals politie, gemeente, woningcorporaties en persoonlijke constateringen (bijv. 

door straatcoaches) samen in één systeem. Hierdoor wordt beter en sneller inzichtelijk (door 

analyse functies) welke plekken binnen de gemeente extra focus en opvolging nodig 

hebben voor een effectieve bestrijding van (woon)fraude en overlast en de bijbehorende 

negatieve effecten. De monitoring en rapportage optie draagt bij aan de afstemming met 

en terugkoppeling aan de betrokken partijen.

OVERLAST BESTRIJDEN?
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(oplossing zowel 

on-premise als in de 

cloud beschikbaar)
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HET PROCES

Het proces bestaat globaal uit de volgende onderdelen:

Data verzamelen Data Analyse Actie & Opvolging Rapportage


