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de bijstand



een baan in de bijstand



mensen handelen anders bij een gevoel van gebrek en onzekerheid

Eldar Sarif, de Correspondent
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aandeel vaste banen aandeel mensen die een vaste baan zoeken



deeltijders zoeken zekerheid



wat betekent dat voor de 
dienstverlening?



wat staat ons te 
doen

 Besef wat je vraagt bij
parttime werk

 Backoffice is geen end-of-
pipe maar centrale as

 Aan de slag met je 
uitvoeringsproces. 



Visie

Wij willen dat mensen zelfstandig kunnen zijn. Als dat 
op eigen kracht of met hulp van de omgeving niet lukt, 
dan bieden wij de ondersteuning die nodig is.



Missie

Samen werken aan zelfstandigheid



Onze kernwaarden

Mensgericht

Vernieuwend

Samenwerken



We werken mensgericht

• Mensen staan bij ons centraal; regels en wetten zijn geen 
doel op zich.

• We communiceren open en persoonlijk.

• We sluiten zo goed mogelijk aan bij ieders specifieke 
behoefte en situatie.



5 B’s voor een betere klantbenadering



Verrekening inkomsten

Van standaard korten in lopende maand…

…Naar korten op maat (lopend of achteraf)

• Klant de keuze gegeven
• Keuze schriftelijk bevestigd
• Ruimte voor telefonische en persoonlijke toelichting



Communicatie op maat

Gerichte klantbenadering:
• Verschillende doelgroepen kregen informatie op maat

- WW Ziektewetuitkering en overige inkomsten
- Wekelijkse inkomsten, meerdere inkomstenbronnen
- Wekelijkse inkomsten, alleen werk gerelateerd
- 4-wekelijkse inkomsten, meerdere inkomsten bronnen

• Per doelgroep aparte brief + aangepaste infographic over 
inkomstenverrekening



Infographics



Wat gaat goed? Wat kan beter?

Wat gaat goed?

• Klanttevredenheid neemt toe (van 7,1 naar 7,5)
• Minder klachten over verrekening inkomsten

(ongeveer 60% minder klachten)

Wat kan beter?

• Drempel te (gaan) werken verder verlagen
• Medewerkers verder meenemen



Surplus Methode

Inkomsten verrekening blijft vaak toch nog voelen als “een 
straf”

Dit past niet bij onze overtuiging

Daarom… Experiment Surplus Methode

• Werkgever maakt geld over naar de sociale dienst
• Klant heeft garantie van een volledige uitkering op de 1ste 

van de maand
• Eventuele “vrijlating” of reiskosten worden rond de 15e 

apart uitbetaald



Pilot Surplus



Dienstverlening zonder balies



De klant is echt welkom









Samen werken
aan zelfstandigheid



•Wat doet de gemeente Leeuwarden om de klant 
centraal te stellen ? 

• Klanten keuze geven in wijze van inkomstenverrekening 
(niet één methode) → maatwerk

• Drempel voor klantcontact zo laag mogelijk laten zijn
• Denken start bij de klantbehoefte en niet bij de wet
• Blijven zoeken naar alternatieven zoals pilot Surplus
• Per 1-1-2019 inzetten van premiesysteem om 

deeltijdwerk te bevorderen



alleen schatten en 

herzien
hybride systeem 

1) achteraf verrekenen

2) schatten en herzien

1 januari 2017 1 januari 2019

maatwerk systeem 

1) achteraf verrekenen

2) schatten en herzien

3) op de maand

4) surplus



• Wat doet “de administratie” om dat te bereiken? 

• Workshop inkomstenverrekening voor klanten 
• Pilot klanten bellen (ook proactief) 
• Klant ontlasten door waar mogelijk SUWI te gebruiken 

ipv wachten op salarisstrook



Wat kan nog beter ?

• Duidelijke klantinformatie (voorlichting en 

specificatie)

• Klant vooraf bellen/appen/mailen bij 

bijzonderheden

• Weten dat € 50 veel is voor iemand in de 

bijstand

• Surplus invoeren



2 Casussen



Casus 1
Mevrouw werkt op twee opdrachten 
via Randstad. Beide opdrachten zijn 
wekelijks betaald. Het totaal aantal 
uren varieert maar is meestal tussen 
de 12 en de 17 uur per week. Elke 
week is er gedoe met urenbriefjes 
die met elkaar verwisseld worden, 
verkeerde aantallen uren op de 
loonstaten, ontvangen bedragen, 
verrekende bedragen, loonstaten die 
zijn doorgeven aan de gemeente en 
allerlei correcties op die loonstaten. 
De klant belt daardoor zeker 
wekelijks met de gemeente om af te 
stemmen en na te vragen. Ze is 
eigenlijk voortdurend onzeker en 
gestresst over haar financiele
situatie, bang dat ze teveel heeft en 
moet terug betalen. Elke maand 
rekent ze alles na of het wel klopt.

Casus 2
Echtpaar: hebben beiden een baan. Het aantal 
uren van meneer is wat uitgebreid, daardoor 
verdienen ze samen drie maanden boven de 
norm. De vierde maand blijkt dat deze 
uitbreiding tijdelijk is (geweest): wat was er 
dan gebeurd? Hoe verloopt in deze tijd het 
contact met de gemeente? Hoe pakt het 
financieel uit voor de klanten en hoe leg je dat 
aan ze uit?


