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Inleiding
Handhaven is een essentieel onderdeel van de uitvoering van de Wet werk en bijstand 
(WWB) om uitkeringen en re-integratiemiddelen effectief in te kunnen zetten voor  
re-integratie en participatie. Gemeenten leggen hierbij steeds meer de nadruk op preventie 
van misbruik en het bevorderen van naleving van verplichtingen. Behalve de rechtmatigheid 
krijgt ook de doelmatigheid van uitkeringen aandacht. Handhaven is een manier om 
het gewenste nalevingsgedrag op te roepen bij verschillende doelgroepen binnen het 
klantenbestand. Het is daarmee een integraal onderdeel van de dienstverlening van  
sociale diensten. 

Waarom handhaven?
Sociale zekerheid heeft draagvlak in de samenleving nodig en het moet juist in tijden van financiële crisis betaalbaar 
blijven. Ons sociale stelsel is gebaseerd op vertrouwen. Handhaven versterkt de onderlinge vertrouwensrelatie van klant 
en klantmanager als wederzijdse verplichtingen helder zijn. En het helpt klanten om zich aan de regels te houden. Daardoor 
hoeven sociale diensten minder tijd en middelen te steken in controleren, opsporen van misbruik en terugvorderen. 
Klanten hoeven dan geen geld terug te betalen (en daardoor in financiële problemen te komen, wat hun activering en 
zelfredzaamheid in de weg staat). Het belang van preventie wordt nog groter, nu met de komst van de nieuwe Fraudewet1 
per 01-01-2013 onterecht verkregen uitkeringsgelden altijd, en met hoge boetes moeten worden terugbetaald.

Naleving, handhaving en fraude 
In de gemeentelijke dienstverlening worden de begrippen handhaving en naleving naast en door elkaar gebruikt. In 
deze werkwijzer wordt met naleving het handelen van de klant bedoeld. Die is zelf verantwoordelijk voor de naleving 
van de verplichtingen die aan een uitkering zijn verbonden. Met handhaving worden de inspanningen van de gemeente 
aangeduid om de naleving van wet- en regelgeving te controleren en te versterken. Hierbij gaat het om de controle van 
de rechtmatigheid van de uitkeringsverstrekking en om de doelmatigheid van de re-integratie-inspanningen. 

In deze werkwijzer wordt in overeenstemming met de Fraudewet het begrip fraude gehanteerd voor het verwijtbaar niet-
naleven van de inlichtingenplicht. Hierdoor ontstaat schade die met een boete moet worden hersteld. Het niet-naleven van 
de arbeids- en re-integratieverplichtingen is geen fraude en kan dus ook niet worden bestraft op grond van de Fraudewet. 
Wel kan het college van B en W een maatregel opleggen op grond van de gemeentelijke Afstemmingsverordening. Het 
doel daarvan is om klanten te stimuleren om zich in te spannen werk te vinden. 

Systematisch handhaven
Handhaving is voor een belangrijk deel het werk van klantmanagers. Voor een optimale dienstverlening moeten zij een 
goed evenwicht zien te vinden tussen handhaving en begeleiding. Soms zijn beide aspecten eenvoudig te verenigen. 
Handhaving is immers niet alleen controle en klanten aanspreken op fraude, maar ook goede (nalevings)communicatie, 
het sturen van de verwachtingen van klanten, heldere afspraken maken over re-integratie en participatie en zelf afspraken 
nakomen. Deze werkwijzer wil klantmanagers helpen om systematisch aandacht te geven aan handhaving in alle fasen 
van de dienstverlening. De nadruk ligt niet op wet- en regelgeving, maar op methodisch werken. 

1  De officiële titel is Wet Aanscherping en handhaving sanctiebeleid SZW-wetgeving; we noemen die wet hier de Fraudewet.
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Methodisch werken en vakmanschap voor effectieve re-integratie
Deze werkwijzer is een handreiking aan klantmanagers om hen te helpen de principes van methodisch werken toe te 
passen. Methodisch werken is wat de rijke schakering aan handhavingsmethoden verbindt. Door methodisch te werken 
kunnen klantmanagers het dienstverleningsproces meer uniformeren. Daardoor kunnen ze (de schijn van) willekeur 
vermijden. Het maakt het ook makkelijker voor collega’s uit alle disciplines om te leren van elkaars ervaringen en resultaten 
(in de vorm van kennisoverdracht of intervisie). Hierdoor kunnen gemeenten effectieve dienstverleningsstrategieën in 
kaart brengen en toepassen. 

Methodisch werken is een voorwaarde voor succes, maar geen garantie. De werkwijzer biedt niet de ultieme methode 
of een protocol om alle klanten op dezelfde manier te behandelen, maar wil een inspiratiebron zijn voor de vele 
verschillende handhavingswijzen binnen gemeenten. Elke klantmanager ervaart dagelijks dilemma’s bij het werken met 
klanten. Handel ik volgens de regels van de wet of houd ik zoveel mogelijk rekening met de omstandigheden van de 
klant? Het maken van de juiste afwegingen van geval tot geval behoort tot de expertise van een klantmanager. Daarvoor 
zijn de juiste basishouding en vaardigheden – lees het vakmanschap - van klantmanagers cruciaal. Maatwerk binnen de 
kaders van de wet blijft dan ook het uitgangspunt. Deze werkwijzer is niet meer dan een praktische hulp bij de dagelijkse 
werkzaamheden van de klantmanager; een handreiking bij vragen en knelpunten in de uitvoering. 

Leeswijzer
Het eerste hoofdstuk belicht de plaats van handhaving binnen de uitvoering van de WWB. Ook komt kort aan de 
orde welke verantwoordelijkheden het management daarbij heeft. Het tweede hoofdstuk geeft een overzicht van het 
dienstverleningsproces voor het naleven van arbeidsverplichtingen. De daaropvolgende hoofdstukken gaan in op de 
verschillende fasen daarvan. Ze richten zich rechtstreeks tot klantmanagers. Per fase komen handhavingsmogelijkheden 
aan de orde, net als praktische tips en een overzicht van instrumenten. Deze hoofdstukken zijn te gebruiken ter 
voorbereiding op klantcontact, om alertheid op naleving en fraude te versterken en om handhavingsmogelijkheden te 
leren kennen.

De handhavingsmogelijkheden in deze werkwijzer geven de huidige handhavingspraktijk weer. Ze zijn gestoeld op de 
sluitende aanpak van Hoogwaardig of Programmatisch Handhaven, die zich in de praktijk heeft bewezen. De werkwijzer 
is een eerste aanzet tot verdere onderbouwing en uitbreiding van de handhavingsmogelijkheden. Het is dan ook een 
werkdocument dat regelmatig aan de actualiteit zal worden aangepast. Aanvullingen en correcties vanuit de praktijk zijn 
van harte welkom bij Gina Jongma.  

Sociale diensten gebruiken uiteenlopende benamingen voor degenen die een beroep doen op de bijstand en voor 
medewerkers die uitvoerende taken hebben in de begeleiding naar werk of participatie en inkomensondersteuning. 
In deze werkwijzer spreken we van ‘klant’ en ‘klantmanager’.

mailto:gjongma%40divosa.nl?subject=
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Hoofdstuk 1 
De plaats van handhaving in de 
uitvoering van de WWB
Een uitkering is een tijdelijke bijstand voor degenen die zonder werk en inkomen 
zitten, om hen in staat te stellen (weer) aan het werk te komen. Om klanten te 
stimuleren werk te zoeken, zijn aan een uitkering arbeids- en re-integratieverplichtingen 
verbonden. Klanten dragen zelf zorg voor de naleving daarvan. De gemeente helpt 
klanten om de verplichtingen na te leven, onder meer door de rechtmatigheid van de 
uitkeringsverstrekking vast te stellen en de naleving van die verplichtingen te controleren. 
Handhaving van de plichten die zijn verbonden aan een uitkering is daarmee een 
vanzelfsprekend onderdeel van de dienstverlening aan klanten. 

Bijstand is een sociaal grondrecht dat in de Grondwet is opgenomen en verder uitgewerkt in de Wet werk en bijstand 
(WWB). Wie niet genoeg inkomen heeft om in het eigen levensonderhoud te voorzien, krijgt van de gemeente tijdelijk 
een uitkering. Het principe van de bijstandsverlening is dat werk boven uitkering gaat. Werk is immers de beste vorm 
van inkomensvoorziening. De bijstandsverlening door een gemeente is dus vooral gericht op het vinden van werk. De 
klant is daarvoor zelf verantwoordelijk. 

De gemeente helpt klanten met een re-integratie- of participatieaanbod. Daar staan wel arbeidsverplichtingen tegenover: 
klanten zijn verplicht mee te werken aan hun re-integratie en desgevraagd een tegenprestatie te leveren. Ook moeten ze 
zich houden aan de algemene omgangsvormen. Gemeenten ondersteunen klanten bij het naleven van die verplichtingen. 
Dat is niet vrijblijvend: verwijtbaar niet-naleven van de arbeids- en re-integratieverplichtingen moet worden bestraft met 
een maatregel.

1.1 De cirkel van naleving

De dienstverlening van gemeenten is erop gericht om klanten te begeleiden naar werk. Klanten krijgen onder voorwaarden 
een re-integratie- of participatieaanbod (scholing, gesubsidieerd werk, tijdelijk of deeltijdwerk of sociale activering) naast 
de uitkering. Klanten zijn verplicht om te solliciteren naar alle soorten van normaal werk. Ze kunnen geen eisen stellen 
aan salarisniveau, opleidingsniveau of vereiste ervaring. En ze moeten ook tijdelijk werk, deeltijdwerk en flexibel werk 
via een uitzendbureau aanvaarden. Wie aan het werk is, heeft minder gelegenheid tot frauderen met een uitkering. Re-
integratie is daarmee een ook belangrijk handhavingsinstrument. 

Door handhaving integraal te verbinden aan re-integratie ontstaat een sluitende aanpak, ook wel de cirkel van naleving 
genoemd. De cirkel van naleving is in wezen het model van methodisch werken op het terrein van handhaving. De kern 
daarvan is dat het effectiever is aan te zetten tot wenselijk gedrag (zoeken naar werk) dan fraude te bestraffen. De cirkel 
van naleving verbindt zo rechtmatigheid met doelmatigheid. De cirkel van naleving is gericht op effectief werken. Hierbij 
treedt enige standaardisatie op, maar dit is geen doel op zich. 

Handhaven is zo de hoeksteen van de uitvoering en niet het sluitstuk. Alle elementen van de cirkel van naleving stimuleren 
klanten om de verplichtingen van de bijstand na te leven en dragen zo bij aan de doelmatigheid van re-integratie en 
participatie. Van vroegtijdig informeren, zo goed mogelijk uitvoeren van de dienstverlening en controleren op maat tot 
het eventuele daadwerkelijk sanctioneren:



7

Als klanten hun (re-integratie)verplichtingen en afspraken nakomen, levert dat hen winst op in de vorm van werk, 
participatie in de samenleving of bijvoorbeeld (bij- en om)scholing of training. Ook belonen gemeenten goed 
nalevingsgedrag door minder vaak informatie op te vragen. Maar gemeenten moeten het schenden van afspraken en 
niet-nakomen van verplichtingen blijven voorkomen. Dit kan door heldere voorlichting over rechten en plichten, optimale 
dienstverlening waarin de gemeente afspraken binnen de gestelde termijnen nakomt en (de perceptie van) een hoge 
pakkans bij misbruik en daadwerkelijk sanctioneren. 

1.2 Het doel van handhaven

Het uiteindelijke doel van handhaven is het bevorderen van de participatie van klanten in de samenleving, vooral door re-
integratie op de arbeidsmarkt. Ze worden geacht zelfredzaam te zijn en verantwoordelijkheid te nemen voor de naleving 
van de (arbeids)verplichtingen en het vinden van werk. Door uitkeringen en re-integratiemiddelen effectief in te zetten 
kan de gemeente daarbij helpen. Handhaving is nodig om de vertrouwensrelatie met de klant te versterken, de solidariteit 
voor het sociaal stelsel te behouden en de uitkeringsgelden te beheersen. 

Handhaven om vertrouwen te versterken
Ons sociale stelsel is gebaseerd op vertrouwen. Handhaven is erop gericht het vertrouwen van klantmanagers in klanten 
te versterken en om klanten te helpen zich aan de regels te houden. Het gaat dus om de onderlinge vertrouwensrelatie 
van klant en klantmanager. De klant leren kennen in een persoonlijk gesprek is daarbij van wezenlijk belang. Deze 
werkwijzer helpt daarbij door klantmanagers op mogelijke fraudesignalen te attenderen en de fraudealertheid van de 
klantmanager te verhogen. 

Handhaven voor draagvlak en solidariteit
Door ondersteuning bij re-integratie en participatie gaan meer klanten vanuit de bijstand aan het werk of deelnemen 
aan de samenleving. Daarmee blijft het maatschappelijk draagvlak voor het stelsel van collectieve sociale voorzieningen 
behouden. Het rechtmatig en doelmatig verstrekken van bijstand en de handhaving ervan stimuleert klanten om hun 
verplichtingen spontaan na te leven, zodat maatregelen niet nodig zijn. 

Cirkel van naleving
Het handhavingproces in beeld: ‘De cirkel van naleving’.

Handhaving 
richt zich op vier 

elementen die 
samen de naleving 

bevorderen

Al dan niet 
nakomen van 
afspraken heeft 
consequenties (4)
Daadwerkelijk sanctioneren

Voorlichting en duidelijke 
afspraken maken (1) 
Vroegtijdig burgers en 
klanten voorlichten

Klantgericht doen wat je 
belooft en afspreekt(2) 

De dienstverlening 
optimaliseren

Anticiperen op 
organisatie- en 

klantgedrag en effectief 
controleren van afspraken (3) 

Vroegtijdige detectie en 
afhandeling

informatie 
positie
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Handhaven voor verantwoord gebruik van het budget
Het budget voor de WWB is publiek geld dat verantwoord besteed moet worden. Het voorkomen en beperken van 
misbruik en oneigenlijk gebruik is daarom erg belangrijk. Handhaving bespaart de gemeente geld, doordat misbruik 
en oneigenlijk gebruik van uitkeringen wordt voorkomen. Vroegtijdige detectie beperkt ook de kosten van controle, 
opsporing en terugvordering. Om misbruik terug te dringen zijn de WWB en de Wet Suwi al aangescherpt. Meer 
veranderingen zijn op komst. 

Op 1 januari 2013 is de Fraudewet ingevoerd. In deze wet staat voorop dat fraude niet mag lonen. Dat betekent dat 
mensen ten onrechte ontvangen uitkeringen helemaal moeten terugbetalen. De nieuwe wet verplicht gemeenten om 
de uitkering die als gevolg van de schending van de inlichtingenplicht te veel of ten onrechte is betaald, volledig terug 
te vorderen. Gemeenten hebben dus niet meer de vrijheid zelf te bepalen hoe ze met terugvordering van verwijtbare 
vorderingen willen omgaan. De wet omschrijft wel een aantal situaties waarin het college kan besluiten van (verdere) 
terugvordering af te zien. 

Bij het opleggen van een boete is de mate van verwijtbaarheid bepalend. Bij recidive is de boete 150% van het 
benadelingsbedrag. Voor het vaststellen of iemand eerder heeft gefraudeerd moeten gemeenten onderling informatie 
uitwisselen over opgelegde bestuurlijke boetes. Ook de verstrekking van strafvorderlijke gegevens door Justitie is van 
belang. Om deze informatiestromen te ondersteunen, wordt het Frauderegister ingevoerd. In deze werkwijzer is rekening 
gehouden met de nieuwe mogelijkheden die de Fraudewet biedt. Voor een nadere uitleg van de werking van de wet, zie 
fraudewet.nl.

Verder wordt per 1 juli 2014 een wetsvoorstel Maatregelen arbeidsinschakeling verwacht, dat de handhaving en naleving 
van de arbeids- en re-integratieplicht uitwerkt. 

1.3 De verantwoordelijkheid van het management

Klantmanagers spelen een cruciale rol bij het bevorderen van de naleving van bijstandsverplichtingen. Daarom is het 
belangrijk dat het management klantmanagers faciliteert met voldoende personele capaciteit en de juiste hulpmiddelen. 
En dat het management stuurt op resultaten en ontwikkeling van vakmanschap, realistische doelen stelt en successen 
viert. De manager vertaalt de wettelijke regels en de uitgangspunten van het lokale bestuur naar de uitvoering. Hij 
formuleert opdrachten voor het team en de individuele medewerkers: wat is jouw bijdrage aan het doel van de sociale 
dienst, de eigen gemeente en de landelijke wetgever? Door werving, selectie en de personele beoordelingscyclus zorgt 
de manager dat medewerkers goed in staat zijn om hun opdracht te vervullen. 

Heldere visie en consistente nalevingscommunicatie 
Uitkeringsinstanties moeten een heldere visie hebben op de manier waarop ze hun diensten willen verlenen en hoe 
ze daarover communiceren met hun klanten. Het management moet die visie vertalen in een eenduidige, duidelijke 
kernboodschap die voor alle klantmanagers bij hun werk bruikbaar is. Uit onderzoek blijkt dat eenduidige communicatie 
een positieve invloed heeft op het beeld dat (potentiële) klanten hebben van de organisatie. En dat een positief beeld van 
de sociale dienst hen stimuleert om regels en re-integratie-afspraken na te leven.

De juiste, actuele instrumenten
Gemeenten zijn bij de uitvoering van de WWB verplicht verordeningen en beleidsregels op te stellen voor het 
gemeentelijk aanbod van ondersteuning bij re-integratie. Protocollen en regels moeten steeds zijn aangepast aan de 
laatste ontwikkelingen in de wetgeving.

http://www.fraudewet.nl
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Voorbeelden en formats voor dergelijke instrumenten, zoals een modelverordening voor de nieuwe wet Aanscherping 
handhaving en sanctiebeleid zijn te vinden op fraudewet.nl (een informatiepunt voor gemeenten als ondersteuning bij 
de implementatie van de Fraudewet) en naleving.net (een besloten platform en kennisbron voor de handhavingsketen 
werk en inkomen, waarvoor medewerkers van de sociale dienst kosteloos een account kunnen aanvragen).

Een systematische aanpak
Het werk van klantmanagers moet worden ondersteund met gestructureerde controle van het klantenbestand door 
gegevensanalyses en koppeling van overheidsbestanden, steekproeven en themacontroles. De overheid is bezig om de 
wettelijke en technische mogelijkheden te vergroten. Hiervoor is wetgeving in voorbereiding.

1.4 Definitie van het begrip fraude 

De nieuwe Fraudewet definieert fraude in de sociale zekerheid als verwijtbaar niet-nakomen van de inlichtingenplicht. 
Het gaat dan om het verzwijgen of verkeerd of te laat verstrekken van inlichtingen over bijvoorbeeld inkomen, vermogen, 
de woonvorm waarin de klant leeft en de identiteit van de klant. Klanten zijn immers verplicht om alle gegevens aan te 
leveren waarvan ze redelijkerwijs kunnen begrijpen dat ze nodig zijn om het recht op uitkering te kunnen beoordelen 
en die nog niet bij de gemeente bekend zijn. Er is sprake van uitkeringsfraude als verwijtbaar niet-nakomen van deze 
verplichting resulteert in onverschuldigde betaling van de uitkering. 

Het schenden van gemaakte afspraken over re-integratie of participatie - het niet voldoen aan de medewerkingsplicht 
- valt niet onder de inlichtingenplicht. Wel kan het college maatregelen opleggen op grond van de gemeentelijke 
afstemmingsverordening. Gemeenten controleren immers niet alleen op rechtmatigheid, maar ook op doelmatigheid.

Factoren die fraude in de hand werken
De volgende factoren kunnen bijdragen aan het ontstaan van fraude:

Fraudemotieven van klanten 
>  Klanten vinden fraude acceptabel: “Iedereen doet het. Kijk maar naar banken, bedrijven en de overheid zelf. Dus 

waarom ik niet?” (normvervaging). 
>  Klanten maken een kosten-batenafweging. Fraude levert veel op tegen relatief lage kosten (boetes en terugvordering). 
>  Klanten schatten de pakkans laag in. Ze kennen weinig mensen in hun omgeving die betrapt en bestraft zijn voor 

uitkeringsfraude. 
> Klanten hebben geldnood en schulden en fraude levert direct geld op.

Fraudebevorderende omstandigheden bij gemeenten 
>  De omvang van hun caseload maakt het klantmanagers niet eenvoudig om fraudesignalen te detecteren.
>  De voortdurend veranderende wet- en regelgeving, processen en procedures maken het ook lastig steeds op de juiste 

signalen alert te zijn. 
>  Beleid en uitvoering sluiten niet steeds precies aan op de wetgeving waardoor er gelegenheid ontstaat om te frauderen.
>  Sommige gemeenten kennen aan handhaving een lage prioriteit toe, terwijl hun preventie en detectie voor verbetering 

vatbaar is. 

Typen fraudeurs
Er zijn verschillende typen fraudeurs, afhankelijk van hun fraudemotieven en mogelijkheden. Elk type fraudeur vraagt om 
een aanpak op maat, wat een beroep doet op het vakmanschap van de klantmanager. In de bijlage van deze werkwijzer 
is een beperkte typologie opgenomen, opgesteld op basis van dossieronderzoek.2

2  Rapport Wat beweegt de fraudeur, Research voor beleid, Zoetermeer, juni 2010.

http://www.fraudewet.nl
http://www.naleving.net
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Hoofdstuk 2 
Naleven van de arbeidsverplichting 
Wie een uitkering aanvraagt is zelf verantwoordelijk voor het vinden van werk en wordt 
geacht zelfredzaam te zijn. Als klanten de verplichtingen van de WWB niet naleven, dan 
legt de gemeente maatregelen op met consequenties voor de hoogte van de uitkering.  
De gemeente probeert dat te voorkomen door te investeren in goede voorlichting, 
preventie en het stimuleren van naleving, zonder controle en bestrijden van fraude uit 
het oog te verliezen. Door deze sluitende aanpak, wordt handhaving ingebed in het hele 
proces van begeleiding naar werk. 

Hoewel aanvragers zich melden voor een uitkering vanwege een inkomensprobleem, is de dienstverlening van een 
gemeente er vooral op gericht om hen zo snel mogelijk (weer) aan het werk te helpen. De gemeente helpt de klant om 
zijn eigen verantwoordelijkheid te nemen. Het proces van begeleiding naar werk begint al voordat de klant een beroep 
doet op de bijstand, zie schema op pagina 11.
 
Begeleiding naar werk is een dynamisch proces waarbij klantmanagers de stappen diagnose-plan-uitvoeren-evalueren 
herhaaldelijk uitvoeren. Als een plan van aanpak uitgevoerd is maar de klant nog niet werkt, stelt de klantmanager het 
re-integratieplan bij. Het uiteindelijke doel is uitstroom naar betaald werk, waarbij de klant geen eisen kan stellen aan 
de hoogte van het salaris, opleidings- en ervaringsniveau, of de arbeidsduur. Tijdelijk werk, deeltijdwerk of flexibel werk 
via een uitzendbureau worden als passend beschouwd. Als er bij de uitvoering fraudesignalen aan het licht komen, 
wordt het recht op een uitkering opnieuw beoordeeld en zo nodig bijgesteld. Dat gebeurt ook bij het beëindigen van de 
uitkering. Als op dat moment wordt vastgesteld dat een uitkering onterecht is verstrekt, worden de onterecht verkregen 
uitkeringsgelden teruggevorderd. 



Proces van begeleiding naar werk 
Het proces van begeleiding naar werk begint al voordat de klant een beroep doet op de bijstand en kent de volgende fasen:

De fasering van het dienstverleningsproces en de handelingen binnen elke fase kunnen per gemeente verschillen. In deze 
werkwijzer is op basis van de praktijk van een aantal gemeenten gekozen voor de grootste gemene deler. Gemeenten 
zijn echter vrij naar eigen inzicht werkprocessen in te richten. De volgende hoofdstukken belichten elk van de fasen in dit 
proces en de daarbij horende handhavingsmogelijkheden.
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Hoofdstuk 3 
Vroegtijdig informeren 
Om de WWB goed te kunnen uitvoeren en klanten snel aan werk te helpen, begint de 
uitvoering al voordat iemand een uitkering aanvraagt. Als potentiële klanten een goed 
beeld hebben van het sociale stelsel en de voorwaarden en plichten van een uitkering, 
kunnen ze beter beoordelen of ze daar een beroep op willen en mogen doen.  
Dat voorkomt dat ze ten onrechte bijstand aanvragen. 

Informatie over de gevolgen van fraude gaat misbruik tegen. Daarom investeren lokale en landelijke overheden in 
publieksvoorlichting over uitkeringen. Daarbij wijzen ze ook op andere inkomensondersteunende regelingen die klanten 
vaak niet kennen en dus niet gebruiken. Ook komt de arbeids- en re-integratieplicht aan de orde en eventueel de verplichte 
tegenprestatie. Hierdoor weten potentiële klanten dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor het vinden van werk en dat er 
zelfredzaamheid van hen wordt verwacht. 

Handhavingsmogelijkheden 
Stel je op de hoogte van de voorlichtingsactiviteiten voor klanten: 
>  De landelijke campagne ‘Voorkom problemen, weet hoe het zit’
  Deze campagne behandelt telkens actuele thema’s rond de regels van sociale wetgeving zoals samenwonen, 

bijverdienen of op vakantie gaan met een uitkering. Kijk hiervoor op weethoehetzit.nl. De campagne is een initiatief 
van het ministerie van SZW in samenwerking met gemeenten, UWV, SVB en de Belastingdienst.

> De voorlichting van je eigen organisatie aan specifieke doelgroepen 
  Weet wat de kernboodschap van je organisatie is, zodat je die in alle klantcontacten kunt laten doorklinken. Hiermee 

geef je duidelijkheid over de dienstverlening, rechten en plichten en wederzijdse verwachtingen. 

Tips
>  Gemeenten kunnen zelf thema’s aandragen voor de landelijke campagne. Bespreek met je leidinggevende 

welke thema’s je aan de campagne kunt toevoegen en meld die aan de campagneleiding.
>  Geef voorlichting bij voorkeur niet individueel, maar aan groepen. Gemeenten hebben hier goede ervaringen 

mee, omdat groepsdynamische processen de groepsleden onderling stimuleren om de regels na te leven.
>  Tijdens het hele dienstverleningsproces speelt nalevingscommunicatie -boodschappen over rechten, plichten 

en consequenties van het schenden daarvan - een belangrijke rol bij de sturing van het gewenste nalevingsge-
drag van klanten. Ga na wanneer en hoe je die boodschappen kunt overbrengen om de naleving te stimuleren.

Instrumenten
>   Naleving schrijf je met een C; een scan om te achterhalen hoe de voorlichting van je eigen organisatie aan specifieke 

doelgroepen ervoor staat en hoe je die kunt verbeteren. Zie: nalevingschrijfjemeteenc.nl.
>  Matchpoint; een methode om nalevingsbereidheid van de klant te versterken door effectievere communicatie, het 

benutten van groepsdynamische processen en het optimaliseren van de dienstverlening. Voor meer informatie, zie 
naleving.net.

http://www.weethoehetzit.nl
http://www.nalevingschrijfjemeteenc.nl
http://www.naleving.net
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Hoofdstuk 4 
Aanmelding en intake 

Als een klant zich meldt bij de gemeente is de eerste stap de screening. Die bestaat uit de aanmelding en intake van 
klanten en heeft tot doel om:
> vast te stellen of de aanvrager een beroep doet op de juiste voorziening;
> de rechtmatigheid van de claim op bijstand te verifiëren;
> klanten te informeren over de rechten en plichten van een uitkering in hun individuele situatie;
> een inschatting te maken van de kansen op werk of – als werken (nog) niet lukt - participatie in de samenleving;
> een inschatting te maken van het risico dat deze klant gaat frauderen.

De intake bestaat uit:
> voorbereiding van de aanvraag (het administratief onderzoek);
> een intakegesprek met de aanvrager;
> verificatie en validatie van de al beschikbare en de aangereikte gegevens van de aanvrager;
> rapport en advies;
> het besluit tot toekenning of afwijzing van de aanvraag. 

4.1 Voorbereiding van de aanvraag 

Zorg dat je zoveel mogelijk relevante gegevens over de klant paraat hebt. Op die manier laat je zien dat de gemeente 
goed geïnformeerd is en dus snel misbruik kan ontdekken. Je mag bij de overheid bekende gegevens niet opnieuw aan 
de klant vragen, dat is bepaald in de Wet eenmalige gegevens uitvraag (WEU). Bij de overheid bekende gegevens moet 
je zelf vooraf bijeenbrengen in het administratief onderzoek. Het resultaat van dit onderzoek bepaalt je houding in het 
gesprek met de klant. 

Handhavingsmogelijkheden 
Voor het intakegesprek moet je de gegevens van de aanvrager verzamelen uit de gemeentelijke basisadministratie 
persoonsgegevens (GBA) en andere gemeentelijke administraties (bijvoorbeeld die van de sociale dienst, gemeentelijke 
belastingen of vergunningen, Sonar of Mens Centraal). Raadpleeg via Suwinet ook gegevens van andere overheidsinstanties 
zoals het Kadaster of de Belastingdienst. Deze klantgegevens worden tijdens het intakegesprek gecontroleerd. Ook vraag 
je bij het intakegesprek ontbrekende gegevens op.

Tips
>  Werkt de gemeente met een inloop voor klanten zonder afspraak? Dan heb je bij het eerste gesprek nog niet 

alle gegevens bij de hand om te verifiëren. Reserveer dan voor de vervolgafspraak tijd voor voorbereidingswerk.
>  Om meer over je klant te weten te komen kun je in de voorbereiding ook openbare bronnen raadplegen op 

internet - de grootste informatiebron in onze maatschappij. Door hier efficiënt gebruik van te maken kun je 
verborgen informatie en digitale sporen terugvinden. Bedenk wel dat niet alle gegevens op internet kloppen.
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Instrumenten
>   checklist intake van de gemeente;
>   GBA en andere gemeentelijke administraties;
>   Suwinet-Inkijk;
>   (voor rechercheren op internet) de handreiking ‘Veilig en anoniem surfen’ van het RCF Noord Holland Noord, te 

vinden op naleving.net. In het eerste kwartaal van 2013 vind je er ook een internetprotocol met tips voor onderzoek 
op social media. 

4.2. Intakegesprek

In het intakegesprek moet je de klant duidelijk maken 
> Dat het zoeken en vinden van werk de eigen verantwoordelijkheid van de klant is
> Dat de inspanningen van de gemeente er vooral op zijn gericht om de klant daarbij te ondersteunen
> Dat de uitkering in beginsel tijdelijk is.

Vraag aan klanten hoe lang ze zelf denken een uitkering nodig te hebben en hoe ze (weer) aan het werk kunnen komen. 
Wijs klanten erop dat ze direct moeten beginnen met zoeken naar werk of een opleiding. De gemeente neemt de aanvraag 
van een uitkering pas in behandeling na een door de gemeente bepaalde zoekperiode.

In het gesprek bespreek je de aanvraag en vraag je bewijsstukken op van identiteit, inkomen, vermogen en woonsituatie 
om het recht op bijstand te kunnen vaststellen. Daarnaast bespreek je de kans op werk en eventueel de tegenprestatie als 
de gemeente die al verplicht stelt.

Handhavingsmogelijkheden
>  Informeer de aanvrager over zijn rechten en plichten. Benadruk de tijdelijkheid van de uitkering en de verplichting alles 

te doen om aan werk te komen, bijvoorbeeld inschrijven bij een uitzendbureau. Wijs daarbij op de consequenties van 
het niet-nakomen van die verplichting. Breng ook de tegenprestatie ter sprake en leg uit om welke werkzaamheden 
voor de samenleving het gaat. Denk eraan dat de tegenprestatie geen instrument voor re-integratie is. 

>   Als je inconsistenties opmerkt in de verstrekte informatie, woord en gedrag, confronteer de klant daar dan mee.
>  Laat de aanvrager een verklaring over de inlichtingenplicht ondertekenen (die is onderdeel van de aanvraag). Benadruk 

dat informatie achterhouden of onjuiste gegevens verstrekken fraude is die leidt tot korten op de uitkering.

Tips
>  Vraag aanvragers die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen om een tolk of tussenpersoon mee te 

brengen bij het intakegesprek. Benadruk wel dat het hun eigen verantwoordelijkheid is om Nederlands te leren.
>  Leg uit wat de inlichtingenplicht inhoudt. Wijs de klant op de verplichting om alle wijzigingen door te geven 

die van belang zijn voor het recht op bijstand (zoals verhuizen, samenwonen, scheiden, een kind krijgen, een 
erfenis, vrijwilligerswerk, scholing, vakantie of een taakstraf). Vraag of alles duidelijk is en laat de klant de 
verklaring daarover tekenen die de gemeente gebruikt.

http://www.naleving.net
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Instrumenten
> verklaring over de inlichtingenplicht van de gemeente; 
> checklist minimaregelingen van de gemeente;
> lijst met tegenprestaties van de gemeente.

4.3 Verificatie 

Na het intakegesprek toets je of de aangeleverde gegevens van de klant correct zijn en overeenstemmen met de gegevens 
die bij de gemeente bekend zijn. Zo kun je de rechtmatigheid van de claim op bijstand verifiëren.

Handhavingsmogelijkheden
>  Vergelijk de klantgegevens die al bekend zijn met de gegevens die de klant zelf in het intakegesprek meldde. Als het 

gegevensvergelijk of het intakegesprek vraagtekens oproepen over de rechtmatigheid, voer je een nader onderzoek 
uit. Neem bij blijvende twijfel contact op met een medewerker handhaving of de sociale recherche om de aanvraag te 
bespreken.

> Controleer zo nodig op een geldige verblijfsvergunning.
>  Controleer eventueel de leefsituatie van een klant door een huisbezoek. Door een wetswijziging mag dat sinds 1 

januari 2013 ook zonder concreet vermoeden van fraude.3 Als een klant niet meewerkt aan een huisbezoek heeft dat 
gevolgen voor de uitkering. 

> Vermoed je misbruik of oneigenlijk gebruik, dan moet je dat melden aan je senior of leidinggevende.

Tip
Overweeg je een huisbezoek af te leggen, overleg dan met de medewerker handhaving of de sociaal rechercheur 
wat de mogelijkheden zijn.

Instrument
Het protocol Huisbezoek van de gemeente (ga na of het al is aangepast aan de wetgeving 2012); een voorbeeld vind je 
op naleving.net.

4.4 Rapportage en advies

De bevindingen van de intake worden geanalyseerd en vastgelegd in een rapportage over de klant. De rapportage 
onderbouwt de beslissing over de rechtmatigheid van de aanvraag en over de doelmatigheid van een uitkering. Eventuele 
vermoede of geconstateerde signalen van fraude worden ook beschreven en betrokken bij de afweging voor toekenning 
of afwijzing van de aanvraag. Soms geven die signalen aanleiding tot een vervolgonderzoek door de medewerker 
handhaving of de sociale recherche. 

Maak bij de rapportages gebruik van gemeentelijke rapportageformats en probeer een zo objectief mogelijk en op feiten 
gestoeld beeld te geven. Rapportages over aanvragers, hun recht op uitkering en hun kans op werk worden immers 
ook door de gemeente gebruikt om verantwoording af te leggen aan het college van B en W en door het college om 
verantwoording af te leggen aan de gemeenteraad.

3   Op 2 oktober 2012 is het wetsvoorstel Huisbezoek voor rechtmatigheid uitkering door de Eerste Kamer aangenomen. De nieuwe wet geeft 

uitkeringsinstanties meer mogelijkheden om de leefsituatie ‘achter de voordeur’ te controleren.

http://www.naleving.net


16

Handhavingsmogelijkheden 
>  Analyseer klantgegevens om de risico’s op fraude en de kansen op werk te berekenen met behulp van risicomodellen 

(informatiegestuurd handhaven).
> Controleer en valideer alle fraudesignalen uit de voorbereiding en het intakegesprek. 
>  Geef een aanvrager die onvolledige of onjuiste informatie lijkt aan te leveren de gelegenheid aan te tonen dat de 

gegevens wel kloppen en compleet zijn.
>  Een uitkering kan pas worden toegekend wanneer alle fraudesignalen zijn weerlegd.
>  Zet alle relevante gegevens die je hebt verzameld in de rapportage, ook de resultaten van een onderzoek door de 

medewerker handhaving of de sociale recherche. 

Tips
>  Maak gebruik van de deskundigheid van de medewerker handhaving of de sociale recherche.
>  Maak gebruik van de kennis van instrumenten voor rapportage en advies van het RCF-kenniscentrum 

handhaving. Contactgegevens van het kenniscentrum in je eigen regio vind je op naleving.net.

Tip
Benadruk in de beschikking dat de klant alles moet doen om zo snel mogelijk betaald werk te vinden, waaronder 
meewerken aan re-integratievoorzieningen die de gemeente aanbiedt.

Instrumenten
>  een format van de rapportage, zie naleving.net. 
>  risicomodellen voor informatiegestuurd handhaven bieden inzicht in de kansen op werk en de risico’s op fraude per 

type klant. Afhankelijk van bijstandsbeleid en bestandsomvang in je eigen gemeente kun je kiezen voor: 
 >   de DPS-matrix (bepaalt het risico op fraude en de kans op werk). 
 >    Alert (bepaalt alleen het risico op fraude).
 >   Smartbox (bepaalt alleen het risico op fraude). 
  Zie voor meer informatie over informatiegestuurd handhaven en de risicomodellen naleving.net. 

4.5 Besluit over de toe- of afwijzing van een bijstandsaanvraag

Met de geverifieerde en gevalideerde feiten en signalen wordt een besluit over toewijzing of afwijzing van de claim 
genomen. Als de aanvrager ook een geldige verblijfsvergunning heeft, kan een uitkering worden toegewezen. Toewijzing 
of afwijzing wordt aan de aanvrager meegedeeld in een schriftelijke beschikking. Die beschikking is de basis voor het 
plan van aanpak of re-integratieplan.

Handhavingsmogelijkheden 
Leg het besluit vast in een schriftelijke beschikking en stuur die binnen de gestelde wettelijke termijn aan de aanvrager. 
Maak bij een toewijzing in de beschikking duidelijk welke verplichtingen aan de uitkering zijn verbonden. Leg bij een 
afwijzing uit dat de klant er bezwaar tegen kan maken.

Instrumenten
>  format van de beschikking van de gemeente;
>  format van een doorverwijzing naar bezwaarprocedures (meestal onderaan de beschikking). 
 Zie voor voorbeelden van deze instrumenten naleving.net. 

http://www.naleving.net
http://www.naleving.net
http://www.naleving.net
http://www.naleving.net
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Hoofdstuk 5 
De diagnosefase
In de diagnosefase bepaalt een klantmanager welke aanpak past bij de klant: begeleiding 
naar werk, eerst re-integreren of heeft de klant zoveel afstand tot de arbeidsmarkt dat 
participatie op dit moment het hoogst haalbare is? 

Het diagnoseproces begint wanneer een klant zich meldt bij de gemeente, bij een Werkplein of via internet. De klantmanager 
verzamelt systematisch informatie over de re-integratiemogelijkheden van de klant. Tot welke doelgroep hoort de klant 
en welke instrumenten zet de gemeente voor die doelgroep in (dat is een politieke keuze van de gemeenteraad)? Welke 
perspectieven op werk heeft de klant? Om dat te kunnen schatten moeten klantmanagers ook op de hoogte zijn van 
vacatures en de personeelsbehoefte van (potentiële) werkgevers. 

Klantgedrag en handhavingsmogelijkheden
De diagnose van de mogelijkheden en kansen op werk van een klant is bepalend voor de aanpak van zijn re-integratie 
of participatie. De diagnose geeft ook inzicht in het gedrag van de klant. Dat biedt weer aanknopingspunten voor de 
bevordering van de naleving van (arbeids)verplichtingen door de klant, de mogelijkheden voor handhaving. Ook kan 
klantgedrag soms worden gerelateerd aan een type fraudeur (zie bijlage voor een overzicht daarvan). In de praktijk blijkt 
namelijk dat bij bepaald waarneembaar klantgedrag ook bepaalde typen fraudeurs horen. Hun gedrag komt voort uit een 
combinatie van twee factoren: willen en kunnen. Willen klanten de verplichtingen van de bijstand nakomen en kunnen ze 
dat ook? Zijn ze wel in staat om bijvoorbeeld een scholing te volgen of een tegenprestatie te leveren? 

Er zijn vier typen klantgedrag die als volgt samenhangen met het fraudeurtype en handhavingsmogelijkheden:
 
Type gedrag Gedragskenmerken Mogelijk fraudeurtype Handhavingsmogelijkheden

1.  Wel willen,  
wel kunnen

>  gaan op zoek naar een zinnige 
dagbesteding

>  proberen zelf hun cv te verbeteren
>  zijn enthousiast over handvaten die 

aangereikt worden
>  spreken in oplossingen en minder 

in problemen

>  actieve WWB’ers
>  vrouwen die 

onafhankelijk willen 
blijven

Deze klant hoef je op grond van artikel 10 WWB alleen 
te ondersteunen bij het zelfstandig aan het werk gaan. 
Dat doe je door het matchen van het profiel van de klant 
met de vraag van werkgevers in de regio en door het 
bespreken van eventuele belemmeringen voor het vinden 
van werk. Deze belemmeringen zijn benoemd in de WWB 
(artikel 9 – 10a).

2.  Wel willen,  
niet kunnen

>  spreken in oplossingen en minder 
in problemen

>  maken een gefrustreerde indruk
>  vragen veel assistentie van je

>  vrouwen die 
onafhankelijk willen 
blijven

Door je ondersteuning af te stemmen op de klant 
(opleiding, vrijwilligerswerk) voorkom je fraude.
Controleer de klant op het nakomen van gemaakte 
afspraken.
Wees verdacht op samenwoonfraude bij vrouwen met 
kinderen die op zichzelf wonen. Vraag door bij een 
vermoeden van schijnverlating, bijvoorbeeld bij een 
latrelatie.

3.  Niet willen,  
wel kunnen

>  zeggen vaak afspraken af, soms 
zonder goede reden

>  hebben vaak veel redenen om niet 
te werken en proberen dat ook op 
eigen initiatief aan te tonen

>  leven onregelmatig; gaan 
(bijvoorbeeld bij zwart werk) niet 
elke dag op hetzelfde moment de 
deur uit

>  actieve WWB’ers
>  gemakzuchtigen (alle 

drie, zie bijlage)
>  klanten die zich veilig 

wanen

Help de klant aan de slag met een re-integratieplan (bij 
voorkeur in de vorm van een contract).
Wijs erop dat het schenden van de verplichtingen uit dit 
plan (bijvoorbeeld niet komen op een afspraak) zal leiden 
tot een sanctie (korten op de uitkering).
Controleer regelmatig of steekproefsgewijs op het 
naleven van de afspraken.
Komt de klant de afspraken niet na? Confronteer hem 
dan met zijn gedrag en het schenden van afspraken, en 
benadruk opnieuw de sanctie (drang en dwang).
Bestraf fraudegedrag direct (lik-op-stukbeleid).

4.  Niet willen,  
niet kunnen

>  verzorgen zichzelf en eigen 
huishouden slecht (te zien tijdens 
huisbezoek)

>  spreken vooral in fatalistische 
termen (het lukt toch allemaal niet, 
wat maakt het allemaal uit etc.)

>  zeggen vaak afspraken af, soms 
zonder goede reden

>  gedeprimeerde 
klanten

>  klanten die door 
anderen worden 
gebruikt om te 
frauderen

Bespreek eventuele belemmeringen voor het naleven 
van afspraken.
Ga herhaaldelijk op huisbezoek om de thuissituatie te 
verifiëren.
Signaleer zorgbehoeften en geef die door aan daarvoor 
bestemde organisaties.
Onderzoek welke mensen in de sociale omgeving de 
klant kunnen helpen.
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Houd er rekening mee dat hetzelfde klantgedrag bij verschillende typen fraudeurs kan voorkomen en ook bij klanten die 
niet frauderen. 

Tip
In de ‘Werkwijzer Omgaan met belemmeringen’ vind je tips om klanten die niet kunnen en/of willen werken toch 
in beweging te krijgen.

http://www.divosa.nl/sites/default/files/werkwijzer_omgaan_met_belemmeringen_20121115.pdf
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Hoofdstuk 6 
Plan van aanpak 

De intake en de diagnose van de klant zorgen voor een gefundeerd beeld van de 
mogelijkheden van klanten. Kunnen ze aan het werk komen of hebben ze ondersteuning 
van de gemeente nodig? Met deze informatie wordt een plan van aanpak gemaakt. 
Dit hoofdstuk gaat eerst in op het plan van aanpak als geheel en zoomt dan in op het plan 
bij begeleiding naar werk, het re-integratieplan en het participatieplan.

Participatie 
meervoudige 
problematiek

Participatie Re-integratie Aan het werk

Aanbod van de gemeente
Afhankelijk van de behoefte van de klant kan de begeleiding van de gemeente zich richten op sociale activering en het 
voorkomen van isolement, het verwerven van vakkennis of het leren van vaardigheden en opdoen van werkervaring of 
ondersteuning bij het zoeken naar werk. Het is uiteindelijk de sociale dienst die binnen de beschikbare ondersteuning en 
financiële middelen kiest voor de voorziening die het snelst naar betaald werk leidt. Om de kans op werk te vergroten, 
kan een sociale dienst gebruik maken van bijvoorbeeld een psychologisch onderzoek, een medische keuring of een 
beroepskeuzetest. Of zorgen voor aanvullende voorzieningen zoals dagbestedingsprojecten, revalidatie, kinderopvang 
of premies voor het aanvaarden van werk. Als het helpt om een klant snel en duurzaam aan het werk te krijgen, kan de 
gemeente ook scholing, training en coaching aanbieden.

Werkgeversbenadering
Om klanten aan een duurzame baan te kunnen helpen, moet je een actueel beeld hebben van de regionale arbeidsmarkt. 
Niet alleen door het verzamelen en analyseren van vacatures, maar ook door op de hoogte te zijn van de behoefte van 
werkgevers. Vaak hebben werkgevers extra arbeidskrachten nodig zonder dat ze dat al hebben vertaald in vacatures. 
Vooral voor laaggeschoolden kun je op deze manier vaak een baan vinden. 

Arbeidsplicht
Klanten tot de AOW-gerechtigde leeftijd zijn bij wet (artikel 9 en 10 WWB) verplicht om naar vermogen algemeen 
geaccepteerde arbeid te zoeken en aanvaarden. Dat werk hoeft niet aan te sluiten bij de opleiding, ervaring en wensen 
van de klant. Klanten moeten ook deeltijdwerk en tijdelijk werk accepteren en bereid zijn via een uitzendbureau te werken. 
Ook moeten klanten door de gemeente geboden ondersteuning om werk te krijgen (zoals re-integratie) aanvaarden. Dat 
geldt ook voor een plan van aanpak voor scholing en/of werk voor jongeren onder de 27 jaar. Ten slotte moeten klanten 
meewerken aan een onderzoek naar hun arbeidsmogelijkheden. Doen ze dat niet, dan heeft dat consequenties voor de 
hoogte van de uitkering. 

Plan van aanpak
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Tegenprestatie
De gemeente kan klanten in de leeftijd van 18 tot de AOW-gerechtigde leeftijd op grond van de WWB verplichten om 
maatschappelijk nuttige werkzaamheden te verrichten, als een onbeloonde tegenprestatie voor de uitkering (voor wat, 
hoort wat). De tegenprestatie heeft de volgende kenmerken:
>  De tegenprestatie is geen instrument voor re-integratie en hoeft dus niet bij te dragen aan de arbeidsinschakeling. 

Maar de tegenprestatie mag re-integratie ook niet belemmeren. 
> De duur en omvang van de tegenprestatie zijn beperkt.
>  Het gaat om werk dat naast of in aanvulling op gewoon werk wordt verricht en niet mag leiden tot verdringing op de 

arbeidsmarkt. 

Als de klant de verplichte tegenprestatie niet levert, kan de gemeente de uitkering verlagen. De gemeente kan ook 
besluiten geen tegenprestatie te vragen of ontheffing te verlenen.

Afspraken vastleggen
De inspanningsverplichtingen van klant en gemeente worden beschreven in een plan van aanpak (als het alleen gaat om 
re-integratie of participatie, spreken we ook wel van een re-integratieplan of participatieplan). 

Handhavingsmogelijkheden
>  Bespreek de uitkomsten van de intake en diagnose met de klant. Vertel wat de mogelijkheden van re-integratie en 

participatie zijn. Vraag naar de wensen van de klant, maar maak ook duidelijk dat de gemeente uiteindelijk bepaalt 
wat er qua ondersteuning en budget mogelijk is. Kies samen met de klant acties om succesvol te kunnen re-integreren 
op de arbeidsmarkt of te participeren in de samenleving. 

>  Leg alle afspraken vast in het plan van aanpak. Geef dat plan bij voorkeur de vorm van een contract dat jij en de klant 
ondertekenen. Hiermee benadruk je dat beide partijen verplichtingen aan elkaar aangaan. Zorg ervoor dat ook jij je 
aan de gemaakte afspraken houdt, dan zal de klant ook geneigd zijn dat te doen. 

>  Vertel de klant dat het schenden van de afspraken uit het plan gevolgen voor de uitkering heeft. Dreig niet alleen 
met sancties, maar voer ze ook uit. Door grenzen te stellen maak je duidelijk dat de afspraken niet vrijblijvend 
zijn. Vraag ook niet het onmogelijke van de klant. Door onvoorziene omstandigheden is het soms nodig om de 
contractafspraken tussentijds bij te stellen.

>  Bij het schenden van de inlichtingenplicht moet je volgens de gemeentelijke verordening altijd een maatregel 
opleggen.

>  Zorg dat je een actueel beeld hebt van de manier waarop de sociale dienst vacatures en de behoefte aan arbeidskrachten 
bij werkgevers inventariseert. Door goed op de hoogte te zijn van de regionale arbeidsmarkt kun je klanten gericht 
begeleiden naar werk. 

>  Werk uitsluitend met gescreende of screenbare werkgevers en uitzendbureaus. Zo voorkom je dat een klant oneigenlijk 
aan het werk wordt gezet en na korte tijd weer terugkeert bij de sociale dienst. 
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Tips
>  Formuleer de afspraken in het plan van aanpak eenduidig en controleerbaar. Dat doe je door de doelstellingen 

SMART te maken: specifiek, meetbaar, aanvaardbaar, realistisch en tijdgebonden.
>  Werk alleen samen met werkgevers en uitzendbureaus die door de gemeente op betrouwbaarheid zijn 

gescreend of kunnen worden gescreend. Let ook op keurmerken van goed werkgeverschap zoals het ABU-
keurmerk voor betrouwbare uitzendbureaus. Zo voorkom je dat klanten gaan werken bij malafide werkgevers 
met frauduleuze bedoelingen.

>  Themacontroles blijken effectief om fraude op te sporen. Stel voor om in jouw sociale dienst ook de naleving 
van re-integratie- en participatieverplichtingen tot onderwerp van themacontroles te maken. 

>  Verplicht de klant ook tijdelijk of parttime werk te accepteren. 
>  Stel je op de hoogte van de inhoud van verordeningen en beleidsregels voor re-integratie-ondersteuning van 

de gemeente.

Tip
Voor het screenen van bedrijven kun je advies inwinnen bij het RCF in je regio. 
De contactgegevens vind je op naleving.net.

Instrumenten
> verordeningen en beleidsregels van je eigen gemeente voor re-integratie-ondersteuning;
> format van de gemeente voor een plan van aanpak; 
> lijst van gescreende werkgevers en uitzendbureaus of een methode van de gemeente om werkgevers te screenen. 

6.1 Plan van aanpak voor begeleiding naar werk

Bij klanten met weinig afstand tot de arbeidsmarkt richt de gemeente zich op het snel (weer) vinden van werk. Klanten 
moeten zelf alles in het werk stellen om aan het werk te komen. Al het beschikbare, normale werk geldt als passend. 
Klanten moeten daarom ook tijdelijk werk of een gesubsidieerde werkervaringsplaats accepteren, die een opstap naar 
een volledige betrekking kan zijn. 

Handhavingsmogelijkheden
>  Maak klanten duidelijk dat ze geen eisen kunnen stellen aan de baan of aan het loon (alles vanaf het wettelijk 

minimumloon voldoet), of het vereiste opleidingsniveau van de functie.
>  Laat klanten niet alleen zoeken naar vaste banen, maar ook naar deeltijd, tijdelijke en flexibele functies. 
>  Laat klanten zich inschrijven bij bonafide uitzendbureaus, zodat ze de verplichting tot het zoeken en aanvaarden van 

werk ervaren. Tijdelijk werk kan immers een opstap vormen naar een reguliere baan.

Instrument 
Lijst van gescreende werkgevers en uitzendbureaus of een methode van de gemeente om werkgevers te screenen.

http://www.naleving.net
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6.2 Re-integratieplan 

Voor sommige klanten is het niet mogelijk om direct de arbeidsmarkt op te gaan. De gemeente kan dan aan hun re-
integratie bijdragen met bijvoorbeeld coaching, scholing of gesubsidieerd werk. Een speciale vorm van scholing is een 
leer/werktraject of duaal traject waarbij klanten tegelijkertijd kennis en werkervaring kunnen opdoen.

De sociale dienst maakt in overleg met de klant afspraken over een re-integratietraject en legt die vast in een plan van 
aanpak of re-integratieplan. Sommige gemeenten leggen de afspraken ook vast in een beschikking aan de klant. De 
afspraken gaan over
> de re-integratieplicht;
> hoe vaak de klant contact heeft met de sociale dienst en eventueel het re-integratiebureau;
> de tegenprestatie;
> de gevolgen (bijvoorbeeld voor de hoogte van de uitkering) van het schenden van de afspraken.

Handhavingsmogelijkheden 
>  Bespreek met de klant de mogelijkheden en de wensen van om- en bijscholing. Ga samen na welk scholingstraject het 

beste aansluit op de behoefte van de klant en het snelst naar werk leidt. Maak daarbij duidelijk dat een scholingsaanbod 
afhankelijk is van de budgettaire ruimte en de mogelijkheden van ondersteuning van de sociale dienst. 

>  Niet-naleven van de re-integratieplicht geldt weliswaar niet als fraude, maar dit kan wel worden gesanctioneerd door 
het college van B en W door het opleggen van een maatregel.

>  Maak duidelijk dat klant en gemeente verplicht zijn om gemaakte afspraken na te komen en dat niet-naleven van 
de re-integratieplicht consequenties heeft voor de hoogte van de uitkering. Leg zo nodig een maatregel op. Het is 
aangetoond dat een consequente houding leidt tot betere naleving van de regels en afspraken. Wees daarom ook zelf 
zorgvuldig in het naleven van de afspraken: bij het wederzijds maken en naleven van afspraken zal de klant sterker 
geneigd zijn zich aan de re-integratieplicht te houden. 

>  Vertel de klant dat de gemeente volgens de wet om een tegenprestatie mag vragen en bepalen hoe die tegenprestatie 
eruit ziet. Als een klant dan geen tegenprestatie levert, heeft dat gevolgen voor de hoogte van de uitkering. 

Tips
> Nodig de klant met regelmaat uit voor een voortgangsgesprek.
>  Controleer regelmatig de inkomsten van klanten met tijdelijk of deeltijdwerk aan de hand van bankafschriften 

en loonstroken.
> Voer regelmatig steekproeven uit op de naleving van re-integratieverplichtingen.
>  Bespreek binnen de sociale dienst de mogelijkheid van het uitvoeren van themacontroles onder klanten met 

een re-integratieverplichting.
> Controleer of de afgesproken tegenprestatie wordt geleverd.

Instrumenten 
> het plan van aanpak/re-integratieplan; 
>  social media, door sommige gemeenten ingezet om klanten te stimuleren aan re-integratie-activiteiten deel te nemen. 

Zie voor meer informatie over Matchpoint op naleving.net; 
> steekproeven op de naleving van de re-integratieplicht;
> themacontroles op de naleving van de re-integratieplicht.

http://www.naleving.net
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Tips
> Gebruik de Participatieladder om vast te stellen in hoeverre de klant meedoet in de samenleving.
> Ga na of de gemeente vrijwilligerswerk of mantelzorg erkent als tegenprestatie.
>  Ga na of de eventuele overdracht van verantwoordelijkheden voor klanten met meervoudige problemen ook 

gevolgen heeft voor de handhaving van de uitkering.

6.3 Participatieplan

Voor sommige klanten is re-integratie nog niet mogelijk. In dat geval zetten gemeenten sociale activering in om het 
uiteindelijke doel, het aanvaarden van werk, dichterbij te brengen. Sociale activering houdt in dat de klant maatschappelijk 
nuttige activiteiten verricht, om deel te nemen aan de samenleving, bijvoorbeeld vrijwilligerswerk. Hierbij wordt van de 
klant een actieve opstelling verwacht.

Om de afstand van de klant tot de samenleving en de arbeidsmarkt te kunnen bepalen, kan de gemeente gebruikmaken 
van de Participatieladder. Per trede wordt in deze ladder aangegeven welke afstand de klant tot de samenleving heeft en 
welke stappen er gezet kunnen worden om de volgende trede op de ladder te bereiken.

De afspraken van sociale activering worden vastgelegd in een participatieplan, dat wordt ondertekend door de gemeente 
en de klant. In het participatieplan worden ook afspraken gemaakt over re-integratie op de arbeidsmarkt. Nu in de WWB 
is bepaald dat de gemeente van een klant een tegenprestatie mag vragen, is sociale activering niet meer vrijblijvend. De 
gemeente bepaalt uiteindelijk welke maatschappelijk nuttige activiteiten de klant moet doen.

Klanten met meervoudige problemen
Sommige klanten kampen met meerdere psychische, fysieke en sociale problemen, zoals een lage opleiding of 
schooluitval, gezondheidsproblemen, schulden, verslaving of opvoedproblemen. Deze klanten vallen onder de zorgplicht 
van de gemeente op het gebied van welzijn én sociale zaken. Ze hebben behoefte aan een integrale aanpak. Dat is 
een combinatie van ondersteuning bij de zorg- en welzijnsbehoefte en een inkomensvoorziening in de vorm van een 
bijstandsuitkering. Daardoor neemt soms een afdeling welzijn sommige taken of klantcontacten van de sociale dienst 
over. Dat vraagt om goede afspraken over wie verantwoordelijk is op het gebied van handhaving.

Handhavingsmogelijkheden
>  Maak aan klanten duidelijk dat de sociale dienst er is om hen te helpen, maar dat die hulp is bedoeld om hen zo 

zelfredzaam mogelijk te maken. En dat ze zich daarvoor zelf ook moeten inzetten. 
>  Ga samen aan de hand van de Participatieladder na wat de klant zelf aan activiteiten kan ontplooien en of snelle re-

integratie op de arbeidsmarkt haalbaar is. 
>  Ga na hoe de aanpak van klanten met meervoudige problemen in jouw gemeente is geregeld. Zijn er afspraken 

om de zorg voor deze klanten over te dragen aan een andere gemeentelijke afdeling? Of is er afstemming met die 
afdeling? Je kunt als voorwaarde voor een uitkering eisen dat de klant zijn problemen aanpakt en zo de afstand tot de 
arbeidsmarkt vermindert. 

>  Ook in het zorgbestand komt fraude voor, maar daar gaan we in deze werkwijzer niet op in.

Instrumenten
> een format van de gemeente voor een participatieplan; 
> een lijst van geaccepteerde tegenprestaties van de gemeente;
> de Participatieladder, zie participatieladder.nl.
 

http://www.participatieladder.nl


24

Hoofdstuk 7 
Heronderzoek, beëindigingsonderzoek 
en terugvorderen
Als een uitkering eenmaal is toegekend, blijft de gemeente regelmatig beoordelen of de 
klant er nog op recht op heeft. Voor deze rechtmatigheidscontrole maakt de gemeente 
gebruik van eigen bestanden, Suwinet-Inkijk, signalen van het Inlichtingenbureau en 
gesprekken met de klant. 

Een sociale dienst heeft tijdens een uitkeringstraject regelmatig contact met de klant. Hoe vaak hangt af van het type 
klant en het risicoprofiel. Afhankelijk van dat risicoprofiel is een heronderzoek meer of minder urgent. Bij beëindiging van 
de uitkering aan een klant is er standaard een afsluitend onderzoek.

7.1 Heronderzoek

Sommige gemeenten laten klanten bij een (jaarlijks) heronderzoek wijzigingen in hun situatie invullen op rechtmatig-
heidsonderzoeksformulieren of Rofjes. Hierop staan de bekende gegevens over de woon- en leefsituatie (uit de gemeen-
telijke basisadministratie) en het inkomen en vermogen (op basis van gegevens van het Inlichtingenbureau). Bij veel an-
dere gemeenten zijn de Rofjes afgeschaft en is de klant zelf verantwoordelijk voor het op tijd doorgeven van wijzigingen.

In een heronderzoek wordt ook aandacht besteed aan de doelmatigheid: welke arbeids- en re-integratieverplichtingen heeft 
de klant en welke mogelijkheden tot re-integratie of participatie in de samenleving? De bevindingen van heronderzoeken 
worden toegevoegd aan het klantdossier.

7.2 Beëindigingsonderzoek 

De informatie over de beëindiging wordt geverifieerd met beschikbare overheidsgegevens en door de klant aangeleverde 
gegevens. De gemeente controleert of de beëindigingsdatum overeenkomt met bijvoorbeeld de opgegeven verhuisdatum, 
de datum van indiensttreding bij een nieuwe werkgever of een huwelijksdatum. Ook gaat de gemeente na of er nog 
wederzijdse verplichtingen zijn (zoals een restschuld van de klant of nog door de gemeente uit te betalen vakantiegeld) 
en neemt een beslissing over de afhandeling daarvan. Wanneer een uitkering wordt stopgezet vanwege fraude probeert 
de gemeente recidive te voorkomen. Hiertoe benadrukken klantmanagers de hardere sancties bij herhaling van de fraude. 
De bevindingen van het  beëindigingsonderzoek completeren het klantdossier.

Handhavingsmogelijkheden
>  Houd tijdens het hele traject van een klant zorgvuldig de vinger aan de pols en blijf hameren op de arbeidsverplichting 

totdat de klant tijdelijk of structureel werk heeft gevonden. 
>  Vraag de klant ontbrekende gegevens aan te vullen en onjuiste gegevens te corrigeren. Zo wordt de administratieve 

rompslomp voor de klant beperkt en kan de gemeente de heronderzoeken standaardiseren. 
>  Let erop dat de klant bij het aanvaarden van (tijdelijk of structureel) werk de inlichtingenplicht naleeft door gewijzigde 

gegevens op tijd aan de sociale dienst te melden.
>  Soms heeft een klant bij beëindiging van de uitkering nog een restschuld. Bepaal dan - samen met de afdeling die 

verantwoordelijk is voor terugvordering en verhaal - hoe je die binnen afzienbare termijn kunt terugvorderen. 
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>  Bij (beëindiging uitkering wegens) fraude is de gemeente wettelijk verplicht fraudegevallen te registreren en in te 
delen op fraudecategorie. De gemeente legt aard, omvang en motieven van de fraude vast, samen met de opgelegde 
maatregel en straf. 

Tips
> Maak voor heronderzoeken en het beëindigingsonderzoek gebruik van bestaande wijzigingsformulieren.
>  Voer de gestructureerde controle van het lopende bestand uit met een statusformulier en een mutatieformulier. 

Gestructureerd onderzoek is vooral nuttig bij klanten die geen statusformulier (inkomstenformulier) hoeven 
in te vullen.

>  Valideer alle signalen (op grond van de koppeling van overheidsbestanden) dat de leefsituatie van de klant 
verandert. Ga na of de verandering van invloed is op het recht op een uitkering en of er sprake is van fraude.

Instrumenten
>  het (digitale) klantdossier van je sociale dienst;
>  andere digitale registratiesystemen van de gemeente, bijvoorbeeld GWS;
>  Suwinet-Inkijk; 
>  formulieren van de gemeente zoals het statusformulier, mutatieformulier, rechtmatigheidsonderzoekformulier 

(Rofjes), heronderzoeksformulier of eigen formulieren; 
>  het huisbezoekprotocol van de gemeente, waarin onder meer staat dat de klant een verklaring moet ondertekenen dat 

hij of zij op basis van volledige en juiste informatie toestemming geeft voor het huisbezoek;
>  een checklist beëindigingsonderzoek van de gemeente; 
>  het klantregistratiesysteem van de eigen sociale dienst (om na te gaan of er nog schulden verrekend moeten worden 

met de klant);
>  de actuele versie van de Richtlijnen Bijstandsdebiteuren en –fraudestatistiek (BDFS), zie cbs.nl. 
Heeft de gemeente bepaalde formulieren, checklists of protocollen nog niet, dan vind je voorbeelden op naleving.net.

7.3 Terugvorderen en invorderen

Op 1 januari 2013 is de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving (Fraudewet) van kracht geworden. 
Die wet bepaalt dat frauderende klanten de ten onrechte verkregen uitkering altijd moeten terugbetalen, plus 100% aan 
boete. Bij opnieuw frauderen wordt de boete zelfs 150 procent. Deze boete wordt geïnd door de uitkering drie maanden te 
verlagen of op te schorten. Gemeenten zijn verplicht deze sancties uit te voeren. Klanten kunnen door deze maatregelen 
ernstige financiële problemen krijgen, wat weer hun re-integratie in de weg staat. Het wordt dan dus nog belangrijker om 
te zorgen dat ze zich aan de regels houden en niet te maken krijgen met terugbetalingen en boetes. Als je je beperkt tot 
het terugvorderen van ten onrechte betaalde uitkeringsgelden lever je geen optimale dienstverlening. 

Handhavingsmogelijkheden
>   Onder de nieuwe wet is het terugvorderen van onterecht ontvangen bijstand of het beboeten van een schending van 

de inlichtingenplicht geen keuze meer maar een plicht.
>  Komt het tot terugvordering, voorkom dan dat klanten door hun schulden niet kunnen re-integreren op de 

arbeidsmarkt. Overleg met de schuldhulpverlening in de gemeente hoe je je klant aan het werk kunt houden. Bij niet-
betalende (ex-)klanten past een strengere aanpak dan bij betalende.

Instrument
‘Terugvordering Op Maat (TOM); Handreiking voor een effectiever en efficiënter terugvorderingsbeleid’; een publicatie 
van het ministerie van SZW en enkele gemeenten.

http://www.cbs.nl
http://www.naleving.net
http://www.gemeenteloket.minszw.nl/binaries/content/assets/Naleving_x002f_handhaving/2011-07/TOM-handreiking.pdf
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Hoofdstuk 8
Evaluatie

Na het beëindigingsonderzoek (en eventueel het opleggen van sancties) is de cirkel van naleving rond. Voor het 
methodisch werken is het wel belangrijk om te evalueren of de dienstverlening goed is verlopen en wat er verbeterd kan 
worden. Het delen van kennis en ervaringen (bijvoorbeeld door intervisie) is daarbij van groot belang. Wanneer collega’s 
vanuit alle disciplines met elkaar van gedachten wisselen over de manier van werken, is een organisatie beter in staat 
om de dienstverlening van de klantmanagers te verbeteren op kwaliteit en resultaat. Optimale dienstverlening – waar 
handhaving een belangrijk onderdeel van vormt – draagt bij aan het streven van gemeenten om klanten structureel aan 
het werk te helpen en draaideurklanten te voorkomen. 

Levert de evaluatie of intervisie inzichten op die nuttig zijn voor deze werkwijzer? Stuur je feedback dan naar Gina Jongma.

mailto:gjongma%40divosa.nl?subject=
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Bijlage:  Typen fraudeurs en hun motieven

De motieven van klanten die WWB-fraude plegen zijn lastig te benoemen en te categoriseren. Analyse van fraudedossiers 
laat een grillig beeld zien. Soms is er sprake van meervoudige fraude. Vrijwel altijd zit er achter fraude een ingewikkeld 
verhaal. Maar bijna altijd leveren de fraudeurs onjuiste informatie. Het ministerie van SZW heeft op basis van 
dossieronderzoek een beperkte typologie opgesteld4:

Typen fraudeurs, WWB

Type Motieven Toelichting

1. gemakzuchtigen:
    a.  klanten die stiekem 

samenwonen

financieel gewin Voor deze klanten is verzwijgen van het samenwonen een gewoonte geworden. Het 
fraudebedrag is met de tijd zo groot geworden dat het belang van verzwijgen groot is. 
Soms gaan deze fraudeurs over tot schijnverlating.

    b.  onaangepaste 
klanten

compleet gebrek aan normbesef Deze klanten vertonen onaangepast, asociaal en intimiderend gedrag. Soms komen ze 
uit families die al generaties bijstand krijgen. Meestal zijn ze in aanraking gekomen met 
justitie. Bij jongeren gaat het vaak om opportunisten die redelijk zelfredzaam zijn en de 
dienst puur voor het geld bewust verkeerd informeren.

    c. nalatige klanten nalatigheid Klanten die vergeten op tijd te melden dat ze weer aan het werk zijn gegaan (witte 
fraude van korte duur).

2. actieve WWB’ers niet kunnen stilzitten, financieel 
gewin, inkomenszekerheid

Deze klanten zijn soms rommelaars, soms professionele fraudeurs/zwartwerkers die de 
fraude goed weten te verbergen. Ze hebben een onopvallend en beleefd voorkomen.

3.  vrouwen die 
onafhankelijk willen 
blijven

financiële onafhankelijkheid Meestal samenwoonfraude van vrouwen met één of meer kinderen en een verleden 
met relatieproblemen, huiselijk geweld of schulden. Ze zien de uitkering als basis voor 
de financiële onafhankelijkheid die ze niet willen opgeven.

4.  gedeprimeerde 
klanten

ongevoeligheid voor risico van 
sancties

Deze klanten kampen met een of meer problemen die hun leven ontwrichten. De fraude 
is geen keuze maar ontstaat door gebrek aan grip op het eigen leven. Hun geestelijke 
gesteldheid maakt hen ongevoelig voor (een hoge kans op) sancties.

5.  klanten die zich veilig 
wanen

financieel gewin, pakkans klein 
achten (veilig vermogen in 
buitenland)

Klanten met een huis in het buitenland (al dan niet door een erfenis) dat ze niet hebben 
gemeld aan de Belastingdienst.

6.  klanten die door 
anderen worden 
gebruikt om te 
frauderen

financieel gewin (niet van de klant 
zelf, maar van anderen) 

Klanten die door anderen worden ingezet als een soort katvanger. Hoewel formeel zelf 
aansprakelijk, zijn het anderen die aansturen op fraude. Daarbij maken ze misbruik van 
de beperkte verstandelijk vermogens, gebrekkige taalkennis of psychosociale problemen 
van deze klanten. 

4  Rapport Wat beweegt de fraudeur, Research voor beleid, Zoetermeer, juni 2010.
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