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Congres over dienstverlening en naleving binnen het sociaal domein 
Maandag 30 januari 2017 -  Cursus- en vergadercentrum Domstad te Utrecht 

 

   
Programma 
 
09:30 – 10:00 uur Ontvangst en registratie 
 
10:00 – 10:15 uur Plenaire opening door dagvoorzitter Kim Coppes 
 
10.15 – 10.30 uur Erik Dannenberg, voorzitter Divosa  
    
10:30 – 11:00 uur Handhaving van Onderop  

Marc Hertogh, hoogleraar Rechtssociologie RUG  
Opvallende bevindingen uit het onderzoek en ideeën over “slimme handhaving” 
in de sociale zekerheid. 

 
11:00 – 11:30 uur Net dat extra duwtje naar gedragsverandering 

Liza Luesink, directeur & strateeg DUWtje 
Hoe krijg je mensen in beweging? Of hoe zorg je dat ze zich aan de regels 
houden? Er is nog zoveel meer mogelijk. Steeds meer gemeenten maken gebruik 
van deze wetenschappelijke kennis. Dat vraagt creativiteit en slim communiceren 
maar loont zeker de moeite! 
    

11.30 – 11.50 uur Koffiepauze 
 

11:50 – 12:50 uur Workshopronde 1  
 
12:50 – 13:50 uur Lunch 
 
13:50 – 14:50 uur Workshopronde 2 
 
14:50 – 15:15 uur Pauze 
 
15:15 – 15:45 uur Fraude in de Zorg 

Marcel Kommer, Coördinator fraudebeheersing CZ  
Marcel Kommer werkt al enige tijd bij CZ en heeft de bestrijding van zorgfraude 
zien veranderen en professioneler zien worden. De meeste fraudeonderzoeken 
vinden plaats op drie terreinen: verzekerden, zorgaanbieders en PGB. Waar 
zitten de uitdagingen en welke ontwikkelingen ziet Marcel? Waar kunnen 
gemeenten wat leren van de zorgverzekeraars als het gaat om het voorkomen en 
bestrijden van zorgfraude. En waar liggen de kansen?  

 
15:45 – 16:15 uur Gemeentelijke fraudebestrijding 

Ad van Mierlo, directeur Kenniscentrum Handhaving en Naleving van de VNG 
Gemeentelijke fraudebestrijding; hoe heeft Ad van Mierlo het zien ontwikkelen tot 
wat het nu is, waar liggen nu de uitdagingen en kansen en wat kan het 
Kenniscentrum tenslotte voor gemeenten hierin betekenen. 

 
16:15 – 16:30 uur Afsluiting en samenvatting dagvoorzitter  
 
16:30 – 17:30 uur Netwerkborrel 
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Workshops 
 
Ronde 1 
 

1. Hoe ervaren uitkeringsgerechtigden het contact met de Sociale Dienst en het UWV? 
Van procedurele rechtvaardigheid naar effectieve handhaving. 
In de workshop komen de bevindingen van het enquête-onderzoek over de effectiviteit van 
handhaving onder uitkeringsgerechtigden van de Sociale Dienst en het UWV aan de orde. Onze 
focus ligt op de ervaren procedurele rechtvaardigheid en de invloed van contact op de de 
naleving. Daarbij is er ook aandacht voor de gevolgen van de digitalisering voor de contacten 
tussen uitkeringsgerechtigden en de uitkeringsinstantie. De workshop beoogt een gesprek op 
gang te brengen  over de mogelijke leerpunten van het onderzoek voor de handhavers op de 
werkvloer. Wat kunnen we beter doen, wat moet echt anders en hoe slagen we er in dat in de 
handhavingsstrategie tot uitdrukking te brengen?  
prof. dr. Heinrich Winter (hoogleraar Bestuurskunde, RuG) 
dr. Willem Bantema (senior onderzoeker, RuG) 

  
2. Sociale Zaken in balans; handvatten voor een effectieve handhavingspraktijk 

Wat kun je als gemeente doen om de spontane nalevingsbereidheid onder klanten te 
verbeteren? Deze workshop gaat over de balans tussen hard en soft controls, wat dit betekent 
voor de wijze waarop je als Sociale Zaken communiceert met je klanten en wat dit vraagt van de 
uitvoeringspraktijk. Op basis van  het handhavingsonderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de 
gemeente Emmen, geven de adviseurs van RadarAdvies en de teamleider Handhaving van de 
gemeente Emmen  concrete handvatten om handhaving binnen Sociale Zaken effectiever vorm 
en inhoud te geven.    
Meer informatie over de uitkomsten van het handhavingsonderzoek in Emmen kunt u vinden in 
een artikel op Binnenlands Bestuur wat hieraan gewijd is: https://lnkd.in/g57VAk5  
Michiel van Haren Noman, Adviseur Radar Advies 
Klaske Gonlag, Adviseur Radar Advies 
Renée Emmelkamp, teamleider handhaving gemeente Emmen 

3. Een fraudebestendige Wmo! Wat kan ik doen om daar een bijdrage aan te leveren? 
Middels een interactieve workshop nemen we u mee naar de gemeente Oeverloos. Deze heeft 
een fraudemelding ontvangen in het kader van de Wmo en weet niet wat ze er mee aan moeten. 
Met elkaar zullen we stappen zetten om de gemeente Oeverloos op weg te helpen naar een 
fraudebestendige Wmo.  
Janneke van Vugt, VNG KCHN  
 

4. Omgekeerde toets en handhaving 
Het integraal werken gaat steeds beter. Verschillende afdelingen van gemeenten weten elkaar te 
vinden en werken samen. Maar geldt dat ook voor handhaving? Dit is een hele belangrijke 
schakel binnen het sociaal domein. Het draagt bij aan het draagvlak en financiële houdbaarheid 
van het sociaal domein, maar ook aan het voorkomen van grote schulden bij burgers door 
langdurige fraude. Door de omgekeerde toets ook als uitgangspunt te nemen bij handhaving (1) 
voorkom je grote schuldenproblematiek bij kwetsbare burgers, (2) wordt de integrale werkwijze 
niet doorkruist door handhaving en (3) wordt vanuit dezelfde waarden en normen gehandeld als 
bij alle andere besluiten.  
Tijdens deze workshop gaan we kijken naar de mogelijkheden om de omgekeerde toets toe te 
passen op handhaving. Welke ruimte hebben we? Waar kunnen knelpunten zitten? Wat zijn de 
voordelen? Natuurlijk komt er ook concrete casuïstiek aan bod. 
Evelien Meester, Teammanager Stimulansz 

https://lnkd.in/g57VAk5
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Ronde 2 
 

5. Risicosignalen: adresgerelateerde fraude of vraag om hulp?  
(Boete)brieven die retour worden gestuurd, vervuilde woning, adreswijziging van één ouder rond 
de geboorte van een kind. Allemaal signalen die kunnen duiden op fraude en/of onderliggende 
sociaal maatschappelijke problemen. Wat u tegenkomt in uw werk als sociaal professional, kan 
interessant zijn voor andere afdelingen. Wanneer meldt u dat, en met welk doel? En andersom: 
signalen vanuit de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit, die vaak bij andere afdelingen 
binnenkomen, kunnen onderliggende sociaal maatschappelijke problemen bloot leggen. Hoe 
brengen deze signalen u op het spoor van mensen die echt hulp nodig hebben? Hoe 
professionaliseer je de samenwerking? Shaastie Dielbandhoesing en Giulietta Marani delen hun 
lessons learned vanuit projecten Aanpak Fraude en Landelijke Aanpak Adreskwaliteit.  
Shaastie Dielbandhoesing, lead data scientist en projectleider LAA bij ICTU 
Giulietta Marani, kwartiermaker City Deal Data Analytics en voormalig projectmanager Aanpak 
Fraude bij ICTU 
 

6. Behoorlijk en effectief invorderen van schulden en boetes 

PCMO zet zich al lange tijd in voor een meer informele aanpak van klachten en bezwaarschriften. Ook 
in de rapporten van de Nationale ombudsman wordt het belang van persoonlijk contact en maatwerk 
benadrukt. Deze inzichten worden ook toegepast in het nieuwe pioniertraject van PCMO: het 
behoorlijk en effectief invorderen van schulden.  
Bij het invorderen van schulden en boetes ontstaan er regelmatig problemen tussen burgers en de 
overheid. De burger vindt de terugvordering niet terecht, reageert te laat, begrijpt niet welke procedure 
er loopt en weet vaak niet waar hij terecht kan met zijn verhaal. Voor de overheid is het systeem 
gebaseerd op het juridisch kader: wie heeft waar recht op, welk bedrag is teveel uitbetaald, wettelijke 
termijnen en procedures.  
In deze workshop staat deze spanning centraal: Hoe maak je als overheid een verbinding tussen de 
inhoudelijke kant van het innen en invorderen met de leefwereld van de burger? Ook gaan we tot slot 
aan de hand van voorbeelden uit het nieuwe pioniertraject aan de slag. Wat speelt er bij de burger, 
hoe kom je daar achter en wat kun je daar vervolgens - vanuit je invorderingstaak - mee doen? 
Yvonne van der Vlugt, zelfstandig onderzoeker en adviseur bij In gesprek Advies 
Projectleider pioniertraject behoorlijke en effectieve invordering bij het programma Prettig contact met 
de overheid (PCMO) 
 

7. Hoe pas je wetenschappelijke inzichten m.b.t. gedragsverandering toe bij handhaving? 
Gedrag van burgers is complex en ook de geboden dienstverlening is vaak een complexe 
aangelegenheid van regels en wetten. Dit maakt het niet eenvoudig om de juiste en meest 
effectieve hulp te bieden. Door inzicht in oorzaken én beperkingen van menselijk gedrag, kunnen 
we de dienstverlening beter laten aansluiten op behoeften en capaciteiten van burgers. In deze 
workshop nemen we u mee langs de belangrijkste inzichten uit de wereld van 
gedragsverandering en proberen we deze toepasbaar te maken op handhaving, communicatie 
en terugvordering. 
Wilko Pelgrom,  programmamanager VNG Kenniscentrum Handhaving & Naleving  
Johnny Buivinga, psycholoog D&B 
 

8. Handhaving in Zoetermeer: van 1D naar 3D; do’s & dont’s  
En dan besluit u ook te willen gaan handhaven op de Wmo en de Jeugdwet. Maar hoe en waar te 
beginnen? In deze workshop nemen we u mee in de aandachtspunten en mogelijkheden om met 
een 3D aanpak te beginnen. Wat is hier voor nodig, hoe anders is het dan handhaven op de 
Participatiewet, wat moet minimaal geregeld zijn, wat betekent het voor de medewerkers en de 
capaciteit etc. De do’s en don’ts komen aan bod, vanuit een hele praktische invalshoek. 
Kyra Loonen, manager Handhaving gemeente Zoetermeer 
Gerrie van Gent, Sociaal Rechercheur gemeente Zoetermeer 
 

 


