
Handhaving moet ervoor zorgen dat uitkeringen rechtmatig en doelmatig worden 
verstrekt. Door handhaving kun je het gewenste nalevingsgedrag bij klanten bevorderen, 
zodat ze effectief kunnen re-integreren op de arbeidsmarkt. Handhaving is dus een 
integraal onderdeel van de dienstverlening aan mensen met een uitkering, in alle fases 
van het dienstverleningsproces.
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en arbeidsverplichting
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Vroegtijdig informeren 
De uitvoering van de Wwb begint 
al voordat iemand een uitkering 
aanvraagt. Door voorlichting kunnen  
potentiële klanten beter beoordelen of 
ze een beroep willen en mogen doen 
op de bijstand. 

Stel je op de hoogte van: 
> voorlichtingsactiviteiten voor 

klanten
> de voorlichting van je eigen 

gemeente aan specifieke 
doelgroepen

> de landelijke campagne ‘Voorkom 
problemen, weet hoe het zit’

Aanmelding en intake 
De screening bij de aanmelding is 
bedoeld om de rechtmatigheid van de 
aanvraag te beoordelen, een inschat-
ting te maken van de kansen op werk 
en voorlichting te geven over de rech-
ten en plichten van een uitkering. 

Verzamel vooraf  de gegevens van 
de aanvrager uit het GBA, andere 
gemeentelijke administraties en ande-
re overheids instanties (via Suwinet). 
Controleer deze klantgegevens tijdens 
het intake gesprek en vraag ontbreken-
de gegevens op. 

Informeer de aanvrager over zijn 
rechten en plichten. Benadruk de 
tijdelijkheid van de uitkering, de eigen 
verantwoordelijkheid bij het zoeken 
van (tijdelijk) werk en de verplichting 
alles te doen om aan het werk te 
komen. Wijs daarbij op de conse-
quenties van het niet-naleven van de 
verplichting. 

Laat de aanvrager een verklaring over 
de inlichtingenplicht ondertekenen. 
Benadruk dat informatie achterhou-
den of onjuiste gegevens verstrekken 
fraude is die leidt tot een korting op 
de uitkering.

Diagnose 
Verzamel systematisch informatie 
over de re-integratiemogelijkheden 
van de klant. Hiervoor moet je op de 
hoogte zijn van de vacatures en de 
personeelsbehoefte van (potentiële) 
werkgevers in de regio. 

De diagnose biedt ook 
aanknopingspunten voor de 
bevordering van de naleving van 
(arbeids)verplichtingen en de mate 
van handhaving die nodig is. 

De praktijk wijst uit dat bij een 
bepaald waarneembaar gedrag ook 
een bepaald type fraudeur hoort. In 
de Werkwijzer Handhaving worden de 
verschillende types toegelicht. 
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Plan van aanpak
Afhankelijk van de behoefte van de 
klant richt de begeleiding van de 
gemeente zich op: 
> Participatie: sociale activering en 

het voorkomen van isolement
> Re-integratie: het verwerven 

van vakkennis of het leren van 
vaardigheden en het opdoen van 
werkervaring

> Aan het werk: ondersteuning bij 
het zoeken naar werk

Bespreek de uitkomsten van de intake 
en de diagnose met de klant. 
Kies samen met de klant acties om 
succesvol te kunnen re-integreren of  
participeren. Leg die keuzes vast in 
een plan van aanpak, bij voorkeur in 
de vorm van een contract dat klant en 
gemeente ondertekenen. Houd je zelf 
ook aan die afspraken!

Heronderzoek, beëindigings-
onderzoek en terugvorderen 
Als een uitkering is toegekend, blijf je 
regelmatig beoordelen of de klant er 
nog recht op heeft. Gebruik voor deze 
rechtmatigheidscontroles gemeen-
telijke bestanden, Suwinet-Inkijk, 
signalen van het Inlichtingenbureau 
en gesprekken met de klant. 

Houd tijdens het hele traject zorg-
vuldig de vinger aan de pols en blijf 
hameren op de arbeidsverplichting, 
totdat de klant (tijdelijk) werk heeft 
gevonden. 

Soms heeft de klant bij beëindiging 
van de uitkering nog een restschuld. 
Bepaal dan samen met de afdeling 
terugvordering en verhaal hoe de 
restschuld binnen een afzienbare 
termijn kan worden teruggevorderd. 

Wanneer blijkt dat klanten (een deel 
van) hun uitkering ten onrechte 
hebben gekregen, moet je dat hele 
bedrag  terugvorderen.  Voorkom 
dan in overleg met de schuldhulpver-
lening in de gemeente dat die schul-
den re-integratie op de arbeidsmarkt 
in de weg staan. 

Deze werkwijzer is een onderdeel van het Programma Effectiviteit en Vakmanschap van de VNG en Divosa, mede gefinancierd door het Ministerie van 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het doel van dit programma is het versterken en stimuleren van methodisch werken binnen de sociale zekerheid.


