
BIJLAGE - Notitie n.a.v. motie Slim Vertrouwen 
 
Op 5 maart heeft de gemeenteraad de motie Slim Vertrouwen aangenomen. In deze motie verzoekt 
de raad het college om: 

1. Stimulansz en/of maatschappelijke organisaties die met uitkeringsgerechtigden werken mee 
te laten denken over de teksten van de standaard beschikkingen van Werk en Inkomen. 

2. Na te gaan op welke wijze de inzichten uit het bovengenoemde recente onderzoek van 
professor Hertogh geïmplementeerd kunnen worden binnen Team Toegang, specifiek de 
subteams Werk en Inkomen. 

3. Hierover voor 1 september 2019 met een notitie of een RIB naar de raad te komen en ter 
kennisgeving op de agenda te zetten bij de commissie Sociaal Domein. 

 
Conclusies onderzoek professor Hertogh 
De belangrijkste conclusies uit het onderzoek van professor Hertogh zijn: 

- Het grootste deel van de uitkeringsgerechtigden houdt zich aan de basisregels; 
- De houding van de uitkeringsgerechtigde wordt voor 25% bepaald door het vertrouwen in de 

organisatie en voor 75% door het vertrouwen in de medewerker; 
- Hard straffen heeft geen sterker effect op gedrag dan lichter straffen; 
- Een harde opstelling richting mensen die zich aan de regels houden heeft een averechts 

effect.  
 
Het onderzoek spreekt over slimme handhaving. Op basis van de inwoner en zijn of haar houding, 
gedrag en persoonlijke situatie bepaalt de consulent welke aanpak hij of zij kiest. Het gaat dan over 
hoe hij of zij de inwoner aanspreekt en behandelt en welke handhavingsinstrumenten eventueel 
worden ingezet. Het doel is dat de inwoner weer mee kan doen aan de samenleving, het liefst door 
betaald werk. Als dat nog niet kan is bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of een opleiding ook een 
mogelijkheid om deel te nemen aan de samenleving.  
 
Kortom: een positieve grondhouding en een zorgvuldig proces vergroot het vertrouwen in de overheid 
en de consulent. Dit vertrouwen draagt bij aan een betere naleving van de regels door 
bijstandsgerechtigden. 
 
Werkbezoek Werkplein Drentsche Aa 
Het Werkplein Drentsche Aa (Wpda) in Assen wordt als voorbeeld genoemd in het onderzoek. Het 
Wpda werkt een aantal jaren aan de hand van de inzichten van het onderzoek. Op 20 augustus jl. 
heeft wethouder Maarten van Dijk daarom een werkbezoek afgelegd in Assen om te spreken over hun 
visie, werkwijze en de verandering die is ingezet. De visie van Wpda is doorgevoerd in de gehele 
organisatie en het gebouw waarin zij werken. 
 
De directeur van Wpda ging in op hun werkwijze. Zo vertelde hij onder meer: 

- “Slim vertrouwen is iets anders dan blind vertrouwen”. Op het moment dat iemand zich meldt 
voor een uitkering schat de consulent in, op basis van de beschikbare informatie, wat de kans 
is dat iemand de regels gaat overtreden. Deze inschatting bepaalt voor een groot deel hoe 
deze inwoner vervolgens wordt ondersteund en/of gecontroleerd tijdens de periode dat hij of 
zij een uitkering ontvangt. Een groen spoor betekent dat de kans op overtredend gedrag laag 
is. Dan vraagt de consulent de hoogstnodige bewijsstukken op om de uitkering toe te kennen. 
Bij een oranje spoor zijn er signalen die vragen om een uitgebreider onderzoek voordat de 
uitkering wordt toegekend. 

- Iedere inwoner is gebaat bij een aanpak en benadering die bij hem of haar past. De werkwijze 
vraagt dus veel flexibiliteit en aanpassingsvermogen van de consulenten. De werkcultuur en 
gedrag heeft moeten veranderen op het Wpda. In Assen is veel intervisie en casuïstiekoverleg 
ingezet om consulenten hierin te ontwikkelen. Zo worden de verschillen in de aanpak van 
consulenten zo klein mogelijk.  

- In de aanvraagprocedure verloopt het eerste contact via een groepsbijeenkomst. Deze 
bijeenkomst gaat vooral over werk en/of participatie. Ook de rechten en plichten komen aan 
bod. Tijdens de bijeenkomst beoordeelt de consulent hoe groot de kans is dat iemand direct 
aan het werk kan gaan. Als die kans er is, zet de inwoner nog tijdens de bijeenkomst de 
eerste stappen samen met een werkconsulent. 

- Het contact met inwoners gaat uit van vertrouwen en persoonlijk contact. Het doel is om de 
inwoner te ondersteunen om het doel te bereiken. Dat doel kan het begeleiden naar werk zijn, 



maar ook het zo snel mogelijk toekennen van de uitkering voor mensen die nog niet naar werk 
begeleid kunnen worden. Consulenten kiezen er vaak voor om inwoners te bellen als er 
bijvoorbeeld een bewijsstuk ontbreekt, in plaats van een formele hersteltermijn te bieden. In 
dat contact vraagt de consulent ook of alles voldoende duidelijk is en of de inwoner hulp nodig 
heeft bij de aanvraag. 

 
Uit het werkbezoek is duidelijk geworden dat het proces om deze cultuur- en gedragsverandering te 
realiseren een intensief proces is. Een proces met vallen en opstaan. Het heeft het Wpda ten minste 
drie jaar gekost om volledig volgens de huidige werkwijze te werken. Naast tijd vraagt het ook om 
vertrouwen in het vakmanschap en handelingsruimte van de medewerkers. 
 
Slim vertrouwen in Stichtse Vecht 
In team Toegang starten we binnenkort met een nieuw klantproces voor de consulenten Werk en 
Inkomen. De inzichten uit het onderzoek en het werkbezoek in Assen sluiten aan bij dit nieuwe 
werkproces. We willen aansluiten bij de persoonlijke situatie van de inwoner. De aanpak en 
ondersteuning passen we aan op dat wat er nodig is om het gewenste doel te bereiken. We zetten 
hiermee een grote stap richting een nieuwe werkwijze die uit gaat van vertrouwen. 
 
In het nieuwe klantproces start het contact met de inwoner die bijstandsuitkering wil aanvragen met 
een groepsbijeenkomst. Daarin gaat doelmatigheid voor rechtmatigheid. De inzet richt zich dus eerst 
op werk en/of participatie. Dit kan al tijdens de groepsbijeenkomst starten. De rechtmatige afhandeling 
van de aanvraag loopt gelijk aan het traject op weg naar werk of participatie. De rechten en plichten 
bespreken we ook in de groepsbijeenkomst, in plaats van in een persoonlijk gesprek. Dit individuele 
gesprek was eerder het eerste contact met de gemeente. Dit gesprek werd door een handhaver 
gevoerd, met als doel fraude zo snel mogelijk te signaleren en de instroom te beperken. 
 
Het eerste contact van de inwoner met de gemeente staat in de nieuwe werkwijze in het teken van de 
persoonlijke situatie van de inwoner. Het gaat eerst over wat die persoon nodig heeft en de manier 
waarop de gemeente hem of haar kan ondersteunen naar werk of participatie. Daarna gaat het over 
de rechten en plichten die iemand heeft. We verwachten dat dit een positieve invloed heeft op het 
vertrouwen in de gemeente en de consulent. Dit vertrouwen draagt volgens het onderzoek van 
professor Hertogh bij aan het naleven van de regels door inwoners. 
 
Een inschatting van het mogelijke risico op fraude of het overtreden van de regels, wordt ook 
onderdeel van dit aanvraagproces. Deze inschatting maakt de consulent op basis van informatie die 
door de inwoner zelf wordt aangeleverd, of die al bekend is over de inwoner. Dit gebruikt de consulent 
vervolgens voor een rechtmatige afhandeling van de aanvraag. Eventuele fraude vormt immers niet 
het startpunt, maar kan nog wel een uitkomst zijn van een traject. 
 
Het starten van het nieuwe werkproces per september is een belangrijke stap in de beweging die is 
ingezet in Team Toegang voor Werk en Inkomen. Op basis van de ervaringen met deze nieuwe 
werkwijze bepalen we wat er nodig is om deze beweging verder in de praktijk te brengen. We zijn een 
lerende organisatie met voldoende opleidingsmogelijkheden voor medewerkers om hen te 
ondersteunen. Zo kunnen zij deze nieuwe manier van werken eigen maken. De ervaring in Assen leert 
dat een verandering als deze veel tijd nodig heeft en een cultuuromslag vraagt. Ook vraagt het 
vertrouwen in de het vakmanschap en de professionaliteit van medewerkers, want niet alles gaat in 
één keer goed .  


