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01. Is burgerparticipatie alleen wel voldoende? 
Overheidsparticipatie lijkt ook nodig 

Harold van Garderen 
Bron: Sociaal Web 28-04-2022 

We horen de platitudes vaak. Cliënt centraal. Eigen regie. Meebeslissen. Cliëntparticipatie. 
Eén gezin één plan. Enzovoort. Maar is dat wel de goede weg in het sociaal domein? Leidt 
die participatie wel tot invloed op hoe het écht gaat? De ervaringen van de afgelopen 
decennia zeggen van niet. Tijd voor een andere insteek: overheidsparticipatie. 

 

 
In 2012 deed de WRR een onderzoek naar burgerparticipatie en trof een groot aantal 
vormen van burgerbetrokkenheid aan. De meest indringende les die uit het 
rapport Vertrouwen in Burgers naar voren kwam: “burgerbetrokkenheid vereist denken vanuit 
burgers. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar de praktijk blijkt weerbarstig.” (1) 

Dat bleek wel, want wie herinnert zich nog de G1000’s? Dat waren die immens populaire 
grote bijeenkomsten waar 1.000 burgers mochten meebeslissen (of was het meepraten?) 
over gemeentelijk beleid. Los van het feit dat de hoofdorganisator recent in ongenade viel, 
maakte een rapport onder leiding van Job Cohen in 2016 al een einde aan veel feestvreugde 
door te stellen dat de “G1000’en in hun huidige uitvoering niet per sé hebben bijgedragen 
aan een verkleining van de kloof tussen burger en bestuur.” (2) 

Hieruit valt op te maken dat zelfs al wordt het groots aangepakt en al hebben burgers alle 
ruimte, echte impact op het beleid ontstaat niet. De rapporten die burgerparticipatie 
aanbevelen blijven echter onverdroten verschijnen. Zo verscheen recent nog het 
rapport Burgers in de Boardroom van XpertiseZorg, in opdracht van het ministerie van VWS. 
De onderzoekers schrijven in het voorwoord: “Burgerparticipatie wordt met recht steeds 
belangrijker gevonden, maar blijkt in de praktijk toch nog weerbarstig.” (3) Toch is er hoop, 
want uit de praktijkanalyse concludeert men: “De succesvolle voorbeelden laten zien dat, 

https://sociaalweb.nl/auteur/harold-van-garderen/
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vanaf het moment dat co-creatie en gedeeld eigenaarschap er zijn, het enthousiasme en de 
meerwaarde toenemen.” (4) 

Is gedeeld eigenaarschap dan de oplossing? 

De bovenstaande conclusie, dat gedeeld eigenaarschap helpt, roept de vraag op of het nog 
meer zou helpen als het eigenaarschap voor de participatie helemaal bij de professionals en 
de overheid zou liggen. Zo’n insteek zou stroken met het gegeven dat overheden en 
professionals allerlei plichten hebben vanuit wetgeving en vak-gerelateerde eisen. Is het zo’n 
raar idee om de notie van burgerparticipatie (in organisatie en overheidsprocessen) los te 
laten en het omgekeerde te gaan doen? Namelijk: de overheid en professionals gaan 
participeren in de cliënt/burgerprocessen. 

Bezoek en pilots dan? 

Natuurlijk zijn er voorbeelden waarin overheden participeren in maatschappelijke processen. 
Denk aan het faciliteren van pilots en burgerinitiatieven, zoals recent nog is beschreven door 
Movisie. (5) Hier bedoelen we echter nog een stap verder. Overheden zouden in staat 
moeten zijn om echt mee te kijken in de uitvoeringsprocessen tussen werkvloer in het sociaal 
domein en de (jeugd)zorg enerzijds, en de inwoners, gezinnen, jongeren anderzijds. 
Natuurlijk zijn er al plaats-bezoeken, wijkbezoeken, meeloopdagen en allerlei andere 
manieren waarmee bestuurders en beleidsmakers proberen zicht te krijgen op de uitvoering. 
Dit stuit echter op drie fundamentele bezwaren: 

 Ten eerste is het bekend dat bezoeken door bestuurders en beleidsmakers de uitvoering 
verstoren. Het beroemde Hawthorne Effect zorgt er voor dat de uitvoering anders 
verloopt als er bezoek is. (6) 

 Ten tweede worden bestuurders en beleidsmakers vaak uitgenodigd om te kijken op 
plaatsen waar iets te melden valt: een vernieuwende zorgpraktijk, een prijswinnende 
aanbieder, een actieve of zelfs activistische bewonersgroep enzovoort. Hierdoor krijgen 
ze geen reëel beeld van reguliere situaties. 

 Ten derde kunnen bestuurder en beleidsmaker slechts sporadisch op bezoek komen. Als 
bestuurder lukt dat hooguit een paar keer per maand, een paar uur, en meestal nog 
minder. Er is daardoor geen sprake van dekkende en continue participatie door 
overheden en bestuurders, waardoor veel diversiteit en complexiteit buiten beeld blijft. 

Dergelijke bezoeken zullen wellicht wel eens leiden tot vragen tijdens een 
gemeenteraadsvergadering, maar er is geen sprake van een structurele invloed van de 
praktijk op het beleid. We zien hier dus precies hetzelfde gebeuren als bij de G1000’s: 
incidenteel participeren is geen oplossing, net als een incidentele burgertop of burgerraad 
dat niet is. 

Echte participatie vergt continuïteit 

Het opvallende aan het hele discours rond participatie is dat veruit de meeste aandacht 
wordt gegeven aan effecten op beleid. Wat zou er gebeuren als we de aandacht eens 
zouden verleggen naar de uitvoering? Als er iets moet veranderen, dan zal het daar immers 
moeten gebeuren. 

Vanuit dat gegeven heeft de gemeenteraad van Dordrecht onlangs een advies gevraagd 
over de mogelijkheden om inwoners, gezinnen én medewerkers die te maken hebben met 
(of werken in) het sociaal domein te laten vertellen over hoe het gaat in de praktijk. (7) 
Gewoon door hun ervaringen kort op te schrijven. En door daar enkele vragen over te 
beantwoorden, waarmee inwoners en medewerkers kunnen aangeven of de zorg hielp, of ze 
hun werk goed konden doen, wie of wat daarbij hielp, enzovoort. 
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Door deze laagdrempelige aanpak van gelijktijdige overheidsparticipatie (die medewerkers 
worden immers betaald met publiek geld) én burgerparticipatie (de mensen die gebruik 
maken van het sociaal domein zijn immers burgers), wordt het mogelijk om duizenden 
mensen vanuit zowel de overheid als de maatschappij te laten participeren in de evaluatie 
van de uitvoering. 

In feite ontstaat hierdoor een situatie waarin de praktijk continu grootschalig wordt 
onderzocht door de mensen die er al in participeren. En dat met minimale verstoring. 
Daardoor ontstaat zicht op de diversiteit en complexiteit die van nature aanwezig is in het 
sociaal domein. Gezien de aantallen, budgetten en discussies in het sociaal domein lijkt dat 
geen overbodige luxe. 

1. Vertrouwen in burgers. Wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid. Rapport 88, 2012. 

2. G1000. Ervaringen met burgertoppen. Job Cohen, Peer Smets, Harmen Binnema, Marloes Vlind 

onder eindredactie van Geerten Boogaard en Ank Michels. Boom bestuurskunde Den Haag, 

2016. 

3. Burgers in de boardroom . ExpertiseZorg in opdracht van ministerie VWS. 18 februari 2022. 

4. Ibidem. 

5. Overheidsparticipatie gaat nu eenmaal niet vanzelf. Lou Repetur en Radboud Engbersen. Movie, 

21 juni 2021. 

6. Het Hawthorne Effect. Wikipedia. 

7. Advies versterken invloed van burgers op beleid in het sociaal domein . 4vitae, 9 november 2021. 
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02. Energiearmoede en de weg naar een rechtvaardige 
energietransitie: de rol van gemeenten en het sociaal domein 

Caroline van Ooij https://sociaalweb.nl/auteur/caroline-van-ooij/ 

(Bron: Sociaal Web 29-04-2022) 

De energietransitie kent vele uitdagingen. (1) Eén hiervan is het realiseren van een 
rechtvaardige transitie, waarbij iedere inwoner in Nederland mee kan doen en de kosten en 
baten van de transitie eerlijk over burgers en bedrijven verdeeld worden. Momenteel dreigt in 
Nederland een belangrijke groep buiten de boot te vallen, namelijk de 550.000 
energiearmoede huishoudens. (2) Als er geen gericht beleid komt ter ondersteuning van 
huishoudens met energiearmoede bestaat een reële kans dat dit aantal verder oploopt, 
zeker gezien de stijgende gasprijzen. Dit is een zorgwekkende ontwikkeling, want 
energiearmoede heeft vele negatieve consequenties waardoor deze huishoudens achterop 
kunnen raken in de energietransitie. Dit kan het draagvlak voor de transitie ondermijnen en 
voor vertraging zorgen. (3) Dit artikel legt uit wat energiearmoede is, waarom 
energiearmoede een essentieel thema is binnen het realiseren van een rechtvaardige 
energietransitie en welke rol gemeenten en het sociaal domein spelen in de aanpak van 
energiearmoede en daarmee de versnelling van de energietransitie. 

https://sociaalweb.nl/publicaties/gedeeld-eigenaarschap-nodig-voor-effectieve-burger-en-patientenparticipatie/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjvhcKCoa_3AhWmPOwKHQsVBs8QFnoECBIQAQ&url=https://raad.dordrecht.nl/Documenten/2021-Advies-versterken-van-invloed-van-burgers-op-beleid-in-het-sociaal-domein-vdef.pdf&usg=AOvVaw1ocFE-l7DslyhkrCerdwXx
https://sociaalweb.nl/partners/4vitae/
https://sociaalweb.nl/auteur/caroline-van-ooij/
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Energiearmoede: een multidimensionaal probleem 

Een huishouden leeft in energiearmoede wanneer het onvoldoende toegang heeft tot 
energievoorzieningen in huis, zoals warmte en elektriciteit. Dit kan te maken hebben met de 
betaalbaarheid van de energierekening, maar ook met de energetische kwaliteit van een 
woning (het energielabel). Er zijn ook huishoudens die nu geen betalingsproblemen hebben, 
maar wonen in een slecht geïsoleerd huis en niet bij machte zijn te verduurzamen vanwege 
de afhankelijkheid van hun verhuurder of vanwege hun financiële situatie. Met de stijgende 
gasprijzen krijgt een deel van deze huishoudens in de toekomst waarschijnlijk ook 
betalingsproblemen. (4) 

Energiearmoede huishoudens kampen vaker dan niet-energiearmoede huishoudens met 
lichamelijke en mentale gezondheidsklachten, zoals luchtweginfecties, gewrichtspijn, hart- en 
vaatziekten, depressie, (financiële) stress en angst. (5) Daarnaast ontwikkelen kinderen in 
energiearmoede huishoudens vaker astma. Dit komt onder andere omdat huizen met een 
laag energielabel vaak slecht geïsoleerd zijn, wat leidt tot een ongezond binnenklimaat met 
schimmel, vocht, tocht en kou. (6) Naast deze gezondheidsklachten leven energiearmoede 
huishoudens vaker in een sociaal isolement: vanwege de kou durft of wil men geen 
bezoekers ontvangen, met een gebrek aan sociaal contact als gevolg. 

De afbeelding hieronder geeft een visuele weergave van deze multidimensionale 
energiearmoede problematiek. 



Pagina 6 van 37 
 

   

 

De kracht van gemeenten en het sociaal domein 

Gemeenten spelen een belangrijke rol in het beperken van energiearmoede en de negatieve 
effecten ervan. Zij zijn met veel opgaven omtrent de uitvoer van de energietransitie bezig en 
zitten dicht op de praktijk. Met name de bundeling van krachten van het energiedomein en 
het sociaal domein kan energiearmoede huishoudens ondersteunen, en wel om 
verschillende redenen. 

Ten eerste staat het sociaal domein het dichtst op bewoners in de wijk, terwijl het 
energiedomein hoofdzakelijk bezig is met de uitvoer van energiearmoede- en 
energietransitie opgaven. Bijvoorbeeld, veel regelingen of subsidies voor energiebesparende 
maatregelen zijn generiek en komen uit het energiedomein. Daarom bereiken deze 
maatregelen vaak nog niet de doelgroepen die deze het meest nodig hebben. Bestaande 
netwerken van het sociaal domein kunnen benut worden om met energiearmoede 
huishoudens in contact te komen over de energietransitie, de verbetering van woningkwaliteit 
en/of het besparen van energie. Het gebruik maken van bestaande netwerken is een stuk 
gemakkelijker dan het opbouwen van nieuwe netwerken. Daarnaast weet het sociaal domein 
vaak beter hoe bewoners op een laagdrempelige manier bereikt kunnen worden. Bovendien 
biedt dit de mogelijkheid om, vanuit voor de bewoner belangrijke thema’s, het gesprek over 
de energietransitie aan te gaan. 

Ten tweede biedt de energietransitie de kans om de opgaven van het energiedomein en 
sociaal domein te koppelen. Tegelijk met bijvoorbeeld het verbeteren van de leefbaarheid, 
sociale cohesie of werkgelegenheid in een wijk, kan men de leefsituatie van energiearmoede 
huishoudens verbeteren en in gesprek gaan over de energietransitie. Bijvoorbeeld, in 
Zwijndrecht leidt Diverz Syrische vrouwen op tot energiecoaches die buren in hun eigen taal 
energie-bespaaradvies kunnen geven. (7) Naast een verbetering van de werkgelegenheid, 
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verlaagt dit de drempel voor andere bewoners om energieadvies te vragen, het is immers 
prettiger een bekende of iemand die dezelfde taal spreekt over de vloer te krijgen dan een 
vreemde. 

Ten slotte kan een bundeling van krachten en het koppelen van opgaven ervoor zorgen dat 
financiële middelen zo effectief mogelijk worden besteed. Dit is mooi meegenomen, zeker 
omdat eerdere evaluaties laten zien dat investeringen in energiearmoede aanpakken voor 
een meervoudige winst zorgen. (8) 

Verbinden, versterken en veranderen 

Om tot een effectieve aanpak van energiearmoede te komen of om bestaande aanpakken te 
verbeteren, kunnen gemeenten focussen op drie taken: 

1. Verbinden. Gemeenten kunnen een rol spelen in het leggen van verbindingen tussen 
organisaties in een wijk, zoals welzijnsorganisaties, opbouwwerkers, woningcorporaties, 
lokale energie coöperaties, milieufederaties en wijkinitiatieven. Maar ook het verbinden 
van mensen en organisaties binnen het energie- en sociaal domein. Gemeenten kunnen 
ook verbinding zoeken met elkaar, bijvoorbeeld om kennis uit te wisselen en van elkaar 
te leren. Daarnaast kunnen gemeenten verbinding zoeken met hun bewoners. Door 
bewoners vroeg in een proces te laten meebeslissen of ontwerpen, vergroot de 
zelfredzaamheid, weerbaarheid, participatie en het organiserend vermogen van een wijk. 

2. Versterken. Door te inventariseren welke projecten in de wijk lopen en welke partijen 
achter de voordeur komen, wordt inzichtelijk gemaakt via welke routes men in contact 
kan komen met bewoners. Door gebruik te maken van bestaande netwerken en aan te 
haken bij bestaande projecten of bestaande netwerken uit te breiden kunnen de 
energiearmoede aanpakken worden versterkt en efficiënter verlopen. 

3. Veranderen. Gemeenten kunnen een coördinerende rol nemen bij het opzetten van 
nieuwe samenwerkingen of het bereiken van nieuwe doelgroepen. Dit is met name van 
belang bij het bepalen welke doelgroepen op dit moment nog niet geholpen worden, 
maar wel hulp nodig hebben. Dit is ook van belang voor organisaties die momenteel nog 
niet bezig zijn met de energietransitie, maar waarvan de activiteiten zich lenen voor de 
transitieopgave. 

Uiteraard zijn gemeenten niet als enigen aan zet om energiearmoede inwoners te helpen. 
Aangezien het aantal opgaven dat bij gemeenten ligt groot is, dienen gemeenten zoveel 
mogelijk gefaciliteerd en in staat gesteld te worden om hun rol zo goed mogelijk uit te 
voeren. Enerzijds dienen gemeenten daarom, waar dat nog niet gebeurt, aan te geven wat 
zij nodig hebben (bijv., mensen, tijd, geld, kennis, samenwerking). Anderzijds dienen 
provincies en de overheid hier actief ondersteuning op te bieden. Een rechtvaardige 
energietransitie realiseren, dat doen we namelijk samen! 

1. De energietransitie wordt gedefinieerd als de overgang van het huidige energiesysteem, wat 

gebruikt maakt van fossiele brandstoffen, naar een energiesysteem wat gebruikt maakt van 

hernieuwbare en duurzame energiebronnen. 

2. Op basis van CBS microdata uit 2019, heeft TNO berekend dat er 550.000 energiearmoede 

huishoudens in Nederland wonen (Mulder, Dalla Longa, & Straver, 2021). Dit betekent dat 

gemiddeld 7% van de Nederlandse huishoudens een laag inkomen en hoge energiekosten óf een 

slecht geïsoleerde woning hebben. Afgelopen tijd zijn de gasprijzen echter enorm gestegen, mede 

door de oorlog in Oekraïne. Daarom wordt geschat dat het aantal energiearmoede huishoudens 

de komende tijd kan oplopen tot 800.000-880.000 (10-11% van het totaal aantal Nederlandse 

huishoudens. 
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3. Straver et al. (2020). Energiearmoede en de energietransitie. Whitepaper. Zie Energiearmoede en 

de energietransitie | TNO 

4. Het is belangrijk te noemen dat problemen van algemene armoede en energiearmoede niet 

precies hetzelfde zijn. Onderzoek laat zien dat een deel van de huishoudens die in financiële 

moeilijkheden komt door de hoge energiekosten, in principe niet onder de algemene 

armoedegrens leeft (Bouzarovski & Tirado Herrero, 2017). Het omgekeerde komt ook voor: er zijn 

huishoudens met een laag inkomen die relatief weinig aan energie uitgeven en geen 

betalingsproblemen kennen (Middelkoop, Van Polen, Holtkamp, & Bonnerman, 2018). 

Energiearmoede vereist (mede daarom) een andere aanpak dan algemene armoede. Waar 

huishoudens in algemene armoede bijvoorbeeld baat hebben bij gericht inkomensbeleid, hebben 

energiearmoede huishoudens meer baat bij een woningrenovatie, installatie van 

energiebesparende maatregelen en/of energie bespaaradvies (afhankelijk van de aard van de 

energiearmoede) 

5. Zie bijvoorbeeld Balfour, R., & Allen, J. (2014). Local action on health inequalities: Fuel poverty 

and cold home-related health problems. Zie Briefing7_Fuel_poverty_health_inequalities.pdf 

(publishing.service.gov.uk) en Jessel, S., Sawyer, S., & Hernández, D., (2019). Energy, poverty, 

and health in climate change: A comprehensive review of an emerging literature. Frontiers in 

Public Health, 7, 357. https://doi.org/10.3389/fpubh.2019.00357 

6. Platt, S. D., Martin, C. J., Hunt, S. M., & Lewis, C. W. (1989). Damp housing, mould growth, and 

symptomatic health state. British Medical Journal, 298, 1673-1678. 

https://dx.doi.org/10.1136%2Fbmj.298.6689.1673 en Liddell, C., & Morris, C. (2010). Fuel poverty 

and human health: A review of recent evidence. Energy policy, 38, 2987-

2997. http://dx.doi.org/10.1016/j.enpol.2010.01.037 

7. Zie Help mensen in Zwijndrecht met energie besparen | Zwijndrecht Gaat Duurzaam 

8. Daarin wordt gesteld dat elke euro die wordt geïnvesteerd in het verbeteren van de kwaliteit van 

woningen 2,5 euro aan maatschappelijke baten oplevert (o.a. vanwege energie- en 

emissiereducties en verbeteringen van wooncomfort en gezondheid). Zie Scheer, J. (2013). The 

Ensuring efficient government expenditure on alleviating fuel poverty in Ireland. ECEEE2013 

SUMMER STUDY Proceedings, 1353-1363. 

 

 

 

 

 

https://sociaalweb.nl/wp-content/uploads/po_assets/717318.pdf
https://sociaalweb.nl/wp-content/uploads/po_assets/717318.pdf
https://sociaalweb.nl/wp-content/uploads/po_assets/717317.pdf
https://sociaalweb.nl/wp-content/uploads/po_assets/717317.pdf
https://doi.org/10.3389/fpubh.2019.00357
http://dx.doi.org/10.1016/j.enpol.2010.01.037
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03. Monitor Discriminatiezaken 2021: meeste meldingen van 
mensen met beperking 

Bron: VGN 02-2022 

Het College voor de Rechten van de Mens ontving vorig jaar een recordaantal klachten en 
meldingen over ongelijke behandeling, namelijk 5286 keer. Opvallend is het grote aantal 
klachten en meldingen over de rechten van mensen met een beperking. Het College vindt 
dat mensen met een beperking beter gebruik moeten kunnen maken van diensten en 
goederen en dat bedrijven hen hierin moeten helpen. De overheid moet meer doen om 
bedrijven te stimuleren om toegankelijke diensten te leveren. Dat is geen gunst, maar een 
verplichting voor de overheid die voortvloeit uit de ondertekening van het VN-verdrag 
Handicap, aldus Jacobine Geel, voorzitter van het College. 

 

 
Klachten over diensten en goederen 

De meeste meldingen hebben betrekking op een handicap of chronische ziekte, zoals sinds 
2017 al het geval was. Vanaf dit jaar houdt het College, sinds de ratificatie van het VN-
verdrag handicap in 2016, toezicht op de uitvoering en naleving ervan in Nederland. De aard 
van de meldingen loopt sterk uiteen. Het zijn klachten over reizen, meedoen aan activiteiten 
of een baan hebben. Organisaties en bedrijven zouden aanpassingen kunnen treffen in het 
fysiek toegankelijk maken, maar dit gebeurt te weinig. Maar er zijn ook meldingen van 
mensen die door hun lichamelijke beperking moeilijk toegang hadden tot een stemlokaal bij 
de Tweede Kamerverkiezingen. 

Verergering klachten door corona 

Ook de coronapandemie verergerde de situatie voor mensen met een handicap of 
chronische ziekte, wat ook blijkt uit het onderzoek Inzicht in inclusie III. Over het algemeen 
vinden mensen met een beperking minder snel een huis, een baan of een opleiding. 
Hierdoor kunnen ze minder goed meedoen aan de samenleving dan mensen zonder 
beperking. In de discriminatiemonitor worden ook voorbeelden genoemd van mensen die 
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vanwege een beperking geen mondkapje kunnen dragen of niet volledig gevaccineerd 
worden, waardoor de Coronacheck-app voor problemen zorgde. 

VN-verdrag: Let niet op de beperking, maar dat je inclusief bent 

In een interview aan Radio 1 benadrukt Jacobine Geel, voorzitter van het College, dat om de 
situatie te verbeteren de overheid mensen met een beperking in een vroeg stadium moet 
betrekken bij het maken van het beleid. Zij ervaren waar de drempels zitten in de 
samenleving. En dat zijn er meer dan iemand zonder een beperking kan bedenken. Het VN-
verdrag Handicap zegt niet van 'let op de beperking, maar let erop dat je inclusief bent'. Dat 
keert het om en legt de bal bij de samenleving en overheid. De overheid moet werkgevers 
ondersteunen en ontzorgen bij het aannemen van personeel met een beperking, aldus Geel. 

Ambitie VGN is inclusieve en toegankelijke samenleving 

Ook de VGN heeft de ambitie om van Nederland een inclusieve en toegankelijke 
samenleving te maken, waarin iedereen kan werken, wonen en leren: “Wie wil werken, moet 
toegang hebben tot de arbeidsmarkt en werkgevers moeten gestimuleerd worden hen aan te 
nemen. Wij staan voor een samenleving die kijkt naar wat wél kan en mensen kansen biedt 
om een leven lang te ontwikkelen. Dit is een samenleving waarin we samen leven en het 
hebben van een beperking minder bijzonder is”. De VGN heeft hiervoor 
een Visie2030 ontwikkeld. 

Samenleving ingewikkeld voor mensen met een licht verstandelijke beperking  

Vanuit deze Visie vraagt de gehandicaptenzorg continu aandacht voor dit thema bij de 
politiek en stakeholders. Een van onze zorgen is de groeiende groep mensen met een licht 
verstandelijke beperking die steeds meer problemen ervaren om mee te doen in een steeds 
ingewikkelder en digitaler wordende samenleving. De problemen die deze mensen ervaren, 
mogen en kunnen niet alleen op de (gehandicapten)zorg afgewenteld worden, maar moeten 
in de samenleving worden opgelost. In een brief aan de Tweede Kamer - in aanloop naar het 
commissiedebat Gehandicaptenbeleid van 21 april - pleit de VGN voor meer ambitie op dit 
thema en een serieuze interdepartementale aanpak. Daarmee wordt voorkomen dat mensen 
gevangen blijven zitten in ingewikkelde systemen. In het debat ging het ook veel over het 
VN-verdrag, Kamerleden vroegen om meer actie van minister Helder. Zie hier een impressie 
van het debat.  

Schakel ervaringsdeskundigen in bij beleid 

De VGN vindt het inschakelen van ervaringsdeskundigheid ook erg belangrijk. In onze 
recente felicitatie aan de nieuwe gemeenteraadsleden hebben we (samen met de LFB en 
burgemeester Otwin van Dijk) nog eens onderstreept dat het belangrijk is dat gemeenten 
veel ervaringsdeskundigheid inzetten bij het maken van beleid, zoals de lokale inclusie 
agenda. Want dit kan natuurlijk niet gemaakt worden zonder de mensen waarom het gaat. 
Daarnaast spant de VGN zich in om de verkiezingen toegankelijker te maken voor mensen 
met een beperking zodat ze hun democratisch recht kunnen uitoefenen. 

Hier vindt u de uitgebreide Monitor Discriminatiezaken 2021. 

 

 

 

http://https/www.vgn.nl/achtergrond/onze-visie-2030-een-betekenisvol-eigen-leven-gewoon-meedoen
https://sociaalweb.nl/wp-content/uploads/po_assets/718327.pdf
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04. Wie betaalt de kosten van schuldbemiddeling? 

Bron: NVVK 04-05-2022 

Mag je nou geld vragen van mensen die aankloppen om hulp bij schulden? De hoofdregel is 
duidelijk: dat mag niet. Maar gemeenten en sommige professionals mogen dat wel. De 
NVVK vraagt leden die kosten bij schuldeisers in rekening te brengen. 

 
 

Wie mag kosten rekenen voor schuldhulpverlening? 

De wet is helder: schuldbemiddeling tegen betaling is verboden. Uitzonderingen zijn onder 
meer gemeenten of organisaties die voor gemeenten schuldhulp uitvoeren, gemeentelijke 
kredietbanken, beschermings- en Wsnp-bewindvoerders. 

Welke kosten brengen NVVK-leden in rekening? 

De wet regelt niet wat je in rekening mag brengen. De NVVK heeft daarom in de 
gedragscode regels opgenomen over de vergoeding om lokale verschillen zoveel mogelijk te 
voorkomen: 

 Leden mogen een vergoeding vragen van maximaal 9% van de maandelijkse 
afloscapaciteit voor de schuldeisers. 

 Die vergoeding wordt alleen gerekend over de vaste inkomsten. Incidentele inkomsten 
(zoals banksaldo, erfenis of levensverzekering) komen volledig ten gunste van de 
schuldeisers. 

 Als er voor de hulp een bankrekening moet worden geopend mogen leden daarvoor 
bij  financieel beheer maandelijks maximaal € 6,- in rekening brengen. 
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Wie betaalt de kosten? 

Kosten in rekening brengen aan mensen die hulp nodig hebben werpt drempels op. Daarom 
vragen we schuldeisers om die kosten voor schuldbemiddeling te dragen. Schuldeisers gaan 
bij een schuldbemiddeling akkoord met een betaling van maximaal 91% van de vordering; de 
overige 9% komt de bemiddelaar toe. De klant merkt daar niets van. 

Hoe zit het bij 100%-betaling? 

Wanneer een klant tijdens de regeling toch 100% kan betalen kom je in een grijs gebied. 
NVVK- leden brengen bij een betalingsregeling in principe geen kosten in rekening. Wat de 
NVVK betreft maken leden een eigen afweging en leggen ze die goed uit aan de klant, 
schuldeisers en betrokken professionals. Het maakt namelijk nogal uit of in de eerste maand 
duidelijk wordt dat 100% kan worden afgelost (door bijvoorbeeld een erfenis) of dat na 2 
uitbetaalde hercontroles in maand 30 duidelijk wordt dat volledig kan worden afgelost. 

We geven onze leden de volgende uitgangspunten mee: 

 De klant betaalt niet meer dan zijn schuldbedrag. Schuldeisers betalen de 9% die we 
rekenen over (en niet bovenop) de maandelijkse afloscapaciteit. Dus 91% is het 
uitgangspunt en niet 109%. Daar hebben schuldeisers en de klant mee ingestemd. 

 Bij voorkeur stopt de vergoeding als 100% betaling wordt bereikt. Voor 
betalingsregelingen rekenen onze leden geen vergoeding. De regeling kan gedurende de 
looptijd daarom ‘van kleur verschieten’. 

 Ingehouden vergoedingen over afgesloten (en gecontroleerde) jaren worden in principe 
niet terugbetaald. 

En bij een saneringskrediet? 

Voor een saneringskrediet wordt een kredietvergoeding in rekening gebracht (die onder 
meer bestaat uit rente). Ook die komt uit het maximaal te reserveren bedrag voor 
schuldeisers. 

De 100%-betaling speelt hier niet, omdat de schulden aan de voorkant worden 
gesaneerd/afgekocht.  Schuldeisers krijgen een vooraf vastgesteld bedrag. De regeling kan 
niet meer van kleur verschieten. 
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05. Nationale ombudsman: Maatwerk is geen oplossing voor slecht 
beleid 

Bron: Nationale ombudsman 11-05-2022 

De Nationale ombudsman, Kinderombudsman en Veteranenombudsman presenteren 
vandaag hun jaarverslag 2021 aan de Tweede Kamer. Zij constateren dat het aftreden van 
het kabinet begin 2021, de verkiezingen in maart en de lange formatie die daarop volgde, 
leidden tot een jaar van demissionaire stilte en bestuurlijke introspectie. Veel noodzakelijke 
ontwikkelingen kwamen in een wachtstand terecht. Burgers vragen de overheid om 
daadkracht. 

 

 
Nationale ombudsman Reinier van Zutphen: "Er was te weinig voortgang in de 
hersteloperatie kinderopvangtoeslagen en bij de aanpak van de gaswinningsproblemen in 
Groningen en Drenthe. Het bewustzijn over de ernst van de situatie is er inmiddels. Maar de 
uitvoering is complex en duurt te lang. Wij doen een beroep op de overheid om de weg naar 
herstel uit de coronacrisis met daadkracht en oog voor alle burgers in te zetten. En te 
voorkomen dat 'corona' de volgende hersteloperatie wordt die door onduidelijkheid en gebrek 
aan voortgang burgers eerder minder dan meer vertrouwen geeft in een goede afloop." 

De coronamaatregelen hadden in 2021 nog altijd veel impact op het persoonlijke leven van 
burgers. De overheid kwam verder op afstand te staan, maar greep tegelijkertijd via 
maatregelen wel in op het leven van burgers, kinderen en veteranen. En door de noodzaak 
om snel in te grijpen, keken zij onvoldoende naar de proportionaliteit van de maatregelen en 
het effect op het leven van kinderen en volwassenen. Ondertussen nam het aantal mensen 
dat niet meer mee kan doen aan de samenleving toe. Dit alles heeft het leven van burgers 
ingewikkelder gemaakt en het vertrouwen in de overheid verder op de proef gesteld. 
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Maatwerk is geen oplossing voor slecht beleid 

Meer vertrouwen in de overheid begint met een overheid die zich betrouwbaar toont, 
behoorlijk handelt en het burgerperspectief centraal stelt. En die fundamentele rechten van 
volwassenen en kinderen beschermt. De overheid moet allereerst het werk goed doen. 
"Steeds vaker horen we dat de overheid dan meer maatwerk moet bieden. Maar maatwerk is 
geen oplossing voor slecht beleid. Het verhult dat het in de basis niet goed zit, terwijl dát 
moet worden aangepakt." De ombudsmannen vinden het cruciaal dat regels, afspraken én 
uitvoering aansluiten bij de burger: waar hebben zij behoefte aan en hoe kan dat via normale 
begrijpelijke systemen worden uitgevoerd. 

Tijd voor concrete daden en snelheid 

“Voor de overheid is het zaak om door te pakken op de onderwerpen die te lang zijn blijven 
liggen. Er is veel beloofd en er zijn plannen gemaakt. Nu is het tijd voor concrete daden en 
snelheid. De burger kan niet wachten.” 

Hier vindt u het jaarverslag en de samenvatting van het jaarverslag. 

 

06. Onderzoek Berenschot: werken met behoud van uitkering geen 
verdienmodel 

Bron: Divosa 12-05-2022 

Onlangs vroeg de FNV aandacht voor werk met behoud van uitkering. De vakbond stelde dat 
dit een verdienmodel is voor gemeenten en ontwikkelbedrijven. Minister Schouten (SZW) liet 
dit onderzoeken en schreef op basis hiervan onlangs aan de kamer dat er van een 
verdienmodel geen sprake is.   

 

 

https://sociaalweb.nl/wp-content/uploads/po_assets/718893.pdf
https://sociaalweb.nl/wp-content/uploads/po_assets/718895.pdf
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Uit het onderzoek blijkt dat ontwikkelbedrijven financieel geen voordeel hebben van 
productiewerk in re-integratietrajecten (werken met behoud van uitkering). Sterker nog, 
zonder een substantiële bijdrage vanuit gemeenten in de vorm van een vergoeding voor 
trajectkosten, zouden ontwikkelbedrijven er behoorlijk wat geld op toeleggen. Daarnaast blijkt 
het instrument werken met behoud van uitkering ook nog eens redelijk succesvol te zijn: ruim 
60% van de trajectdeelnemers stroomt uit naar betaald werk. 

Meer informatie 

 Onderzoek Berenschot: Productiewerk in re-integratietrajecten  

 

07. Rechtspraak adviseert hersteloperatie toeslagenaffaire te 
vereenvoudigen 

Bron: Rechtspraak.nl 17-05-2022 

De verschillende mogelijkheden van schadeloosstelling in het concept-wetsvoorstel 
hersteloperatie toeslagen zijn ingewikkeld en onoverzichtelijk. Daardoor zijn ze voor 
gedupeerden moeilijk te begrijpen. Dit blijkt uit een wetgevingsadvies van de Raad voor de 
rechtspraak. Daarnaast veroorzaken de verschillende vormen van schadeloosstelling meer 
druk bij organisaties die de regelingen uitvoeren. Dit verhoogt de kans op fouten, met het 
risico dat gedupeerde ouders mogelijk weer compensatie moeten terugbetalen. 

 

 
De Raad voor de rechtspraak heeft bij staatssecretaris De Vries (Toeslagen en Douane) 
advies uitgebracht over het concept-wetsvoorstel hersteloperatie toeslagen. Daarin staat dat 
het wetsvoorstel een verscheidenheid aan vormen van schadeloosstelling kent, van 
compensatie tot tegemoetkoming, een vast, eenmalig bedrag en kwijtschelding. 
Gedupeerden krijgen die schadeloosstelling in het ene geval automatisch (ambtshalve - ze 
hoeven er niets voor te doen), maar in het andere geval moeten ze er een aanvraag voor 

https://sociaalweb.nl/wp-content/uploads/po_assets/719115.pdf
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indienen. Hierdoor is het voor gedupeerden moeilijk te begrijpen óf ze iets moeten doen en 
wát ze moeten doen om schadeloosstelling te ontvangen, aldus de Raad. 

Risico op fouten 

De verschillende methodes van schadeloosstelling leggen verder een enorme druk op de 
instanties die deze regelingen moeten uitvoeren. Daardoor ontstaat er opnieuw risico op 
fouten, waardoor gedupeerden toegekende compensatie mogelijk (deels) weer moeten 
terugbetalen. Een doel van het wetsvoorstel, namelijk herstel van vertrouwen, kan daardoor 
onder druk komen te staan. 

Forfaitair bedrag 

Een speciaal onderdeel uit het wetsvoorstel is de toekenning van een forfaitair (vast, 
eenmalig) bedrag. De staatssecretaris stelt dat op €30.000,00. De Raad wijst op mogelijke 
problemen bij de verdeling van dat bedrag tussen voormalige partners. De hoofdregel is dat 
dit bedrag slechts eenmaal wordt uitbetaald en dat de ex-partners het onderling moeten 
verdelen. Die verdeling kan echter leiden tot conflicten, zeker als het volledig willekeurig is 
welke partner het bedrag krijgt. 

Rechtsbescherming 

De Raad wijst in het wetgevingsadvies ook op een andere onwenselijke situatie. Als een 
gedupeerde naar de rechter wil gaan omdat hij het niet eens is met een beslissing van een 
instantie, dan is het voor hem moeilijk te achterhalen bij welke rechter hij moet zijn. Dit komt 
doordat de rechtsbescherming voor diverse onderdelen van het wetsvoorstel is 
ondergebracht bij verschillende gerechtelijke instanties. De Raad adviseert dan ook 
nadrukkelijk om een aparte paragraaf rechtsbescherming in het wetsvoorstel op te nemen. 

Uitwisseling gegevens 

Ten slotte ziet de Raad ook een het risico bij het uitwisselen van gegevens tussen de 
verschillende instanties. Daardoor is in een eerdere fase van de toeslagenaffaire onder 
omvangrijke groepen mensen veel wantrouwen in de overheid ontstaan. Het advies van de 
Raad hierover is dan ook om deze gegevensverstrekking zo beperkt mogelijk te houden. 

 Lees hier het volledige wetgevingsadvies van de Raad voor de rechtspraak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/2022-20-Advies-Hersteloperatie-toeslagen.pdf
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08. Hoe staat het met de banenafspraak en arbeidsparticipatie? Vier 
experts reageren 

Bron: Sociaal Web 20-05-2022 

Begin mei deelden minister Van Gennip (SZW) en minister Schouten (Armoedebeleid, 
Participatie en Pensioenen) de resultaten van de monitor arbeidsparticipatie en het 
onderzoek naar de kenmerken van de doelgroep banenafspraak. Hun beleidsreacties waren 
overwegend positief, maar hoe denken andere experts daarover? Zorg&Sociaalweb vroeg 
het aan Kitty Jong, Martine Schuijer, Illya Soffer en Fred Zijlstra. 

 

 

Kitty Jong, bestuurder en vicevoorzitter FNV 

“De grote vraag die nu wordt gesteld is blijkbaar hoe deze groep aan het werk wordt 
geholpen” 

Er is veel belangstelling voor de groep die de naam ‘onbenut arbeidspotentieel’ heeft 
gekregen. Een groep die veelal in de bijstand zit of daar niet eens voor in aanmerking komt. 
Zoals mensen met een arbeidsbeperking, mensen die te weinig verdienen om afgekeurd te 
worden, maar wel gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn, of mensen die al wat langer weg zijn 
uit het arbeidsproces. Mensen waarin werkgevers en overheden nauwelijks waren 
geïnteresseerd en die ook nu maar mondjesmaat aan het werk komen als er niet een 
loonkostensubsidie tegenover staat. Mensen die nu maximaal minimumloon kunnen 
verdienen, want anders vervalt de subsidie. Mensen die vaak ondersteuning nodig hebben, 
want de afschaffing van bijvoorbeeld de wet sociale werkbedrijven maakte hen niet opeens 
gezond. 

Maar dan is er nu een fenomeen dat we al lang niet meer op deze schaal hebben gezien: het 
tekort aan werknemers, waardoor onze economie dreigt te stagneren. En nu is de groep 
opeens voluit in beeld. Bij de rijksoverheid, bij gemeenten, bij UWV en werkgevers. De grote 
vraag die nu wordt gesteld is blijkbaar hoe deze groep aan het werk wordt geholpen. Op zich 
helemaal niets mis mee. Maar wel onder de voorwaarden die de FNV altijd stelt en juist voor 
deze kwetsbare groep van groot belang is: goede arbeidsvoorwaarden, en dito -
omstandigheden. En goede begeleiding. Werk met behoud van uitkering, onder het mom van 
‘re-integratie’: weg ermee. We willen sociale ontwikkelbedrijven voor mensen met een 
beperking. Fatsoenlijke cao-lonen en banen met groeiperspectief. En dat zou niet afhankelijk 
moeten zijn van de conjunctuur. Immers: het hebben van werk is een grondrecht. Dat 
vergeten beleidsbepalers maar al te gemakkelijk. 

 

https://sociaalweb.nl/beleid/kamerbrief-bij-monitor-arbeidsparticipatie-2021-en-onderzoek-kenmerken-doelgroep-banenafspraak/
https://sociaalweb.nl/auteur/redactie-sociaalweb/
https://sociaalweb.nl/auteur/redactie-sociaalweb/
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Martine Schuijer, directeur Nederland Onderneemt Maatschappelijk! (gelieerd aan 
VNO-NCW en MKB-Nederland) 

“Goede begeleiding en aandacht vormen de sleutel tot succesvolle bemiddeling” 

Het is positief en hoopgevend nieuws dat na de periode van daling in de corona-tijd de 
arbeidsparticipatie nu grotendeels is hersteld of verbeterd. Corona heeft invloed gehad op de 
totale arbeidsmarkt en arbeidsparticipatie. Het is belangrijk om vast te stellen dat de 
gevolgen voor de groep mensen met een arbeidsbeperking niet groter zijn dan die voor 
mensen zonder arbeidsbeperking. Onze ervaringen met werkgevers in Coronatijd was ook 
dat er geen onderscheid werd gemaakt en onafhankelijk onderzoek bewijst dat nu. 

Maar, we zijn er nog niet op het gebied van de inclusieve arbeidsmarkt. Onze ambitie is dat 
meer werkgevers het pad van inclusie zullen betreden. De huidige, zeer krappe arbeidsmarkt 
zal daar zeker aan bijdragen. Uiteraard helpt vereenvoudiging van regelgeving daarbij; het 
onderscheid in doelgroepen en bijbehorende regelingen is een complex speelveld voor 
werkgevers én werkzoekenden / werknemers. Het wetsvoorstel vereenvoudiging 
Banenafspraak zou daarin kunnen helpen. We hopen dan ook echt dat de nieuwe weging 
van dit wetsvoorstel leidt tot invoering, omdat we – net als vele andere partijen- de hoop en 
verwachting hebben dat vereenvoudiging helpt bij het realiseren van de doelstellingen uit de 
Banenafspraak. 

Uit het onderzoek over de kenmerken van de doelgroep Banenafspraak blijkt onder andere 
dat voor bemiddeling tijd en aandacht nodig is en dat er verschillen bestaan tussen de 
gemeenten in de wijze waarop deze bemiddeling vorm krijgt. Aan de andere kant lijken de 
verschillen in de kansen op een baan en baanbehoud voor de subdoelgroepen niet wezenlijk 
te verschillen. Kortom, ongeacht de subdoelgroep, goede begeleiding en aandacht vormen 
de sleutel tot succesvolle bemiddeling! 
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Illya Soffer, directeur Ieder(in) 

“Men wil meer maatwerk, zonder daarvoor extra budget toe te kennen” 

Het is pijnlijk om te zien dat er nu 1,5% minder Wajongers met arbeidsvermogen aan het 
werk zijn, terwijl bij veel andere groepen het laatste half jaar de arbeidsparticipatie juist is 
toegenomen. Daarnaast blijft er een pijnlijk verschil tussen de arbeidsparticipatie van de 
totale Nederlandse bevolking (78.4%) en Wajongers met arbeidsvermogen (48.9%) en 
Participatiewetters in het doelgroepregister (47.4%). Het laat zien dat het beleid van de 
afgelopen decennia om de arbeidsparticipatie van mensen met een beperking te verbeteren 
weinig heeft opgeleverd. Zelfs de banenafspraak en de huidige krapte op de arbeidsmarkt 
hebben daar niet veel aan veranderd. Het is daarom tijd voor rigoureus ander beleid, met 
veel betere, passende ondersteuning. 

Wat betreft de resultaten uit het verdiepend onderzoek naar de kenmerken van de 
doelgroep, vind ik de toon eigenlijk te positief. Er zijn meer mensen door de banenafspraak 
aan het werk, maar de afgesproken aantallen worden nog steeds niet gehaald. En als je naar 
de arbeidsparticipatie kijkt van de gehele groep mensen met een beperking, dan is er sprake 
van achteruitgang. Het is dus belangrijk dat, naast de beloofde uitwisselingsessies voor 
gemeenten om van elkaar te leren, er ook financiële middelen komen om maatwerk aan te 
bieden. Instrumenten zoals jobcoaching hebben namelijk een aantoonbaar positief effect. 
Ook is het belangrijk om de groep mensen met een beperking die niet zijn opgenomen in het 
doelgroepregister niet uit het oog te verliezen en te ondersteunen naar werk. 

De beleidsreacties van minister Van Gennip (SZW) en minister Schouten (Armoedebeleid, 
Participatie en Pensioenen) zijn wat mij betreft dan ook onvoldoende. Het Breed Offensief 
heeft al lang stil gestaan en is qua maatregelen ondermaats voor echte verandering die 
nodig is. Men wil meer maatwerk, zonder daarvoor extra budget toe te kennen. Dat is dus 
niet reëel. Ook aan het feit dat mensen met een beperking of chronische ziekte niet 
thuishoren in de Participatiewet wordt niks gedaan. De overheid moet de bestaanszekerheid 
voor mensen met een beperking verbeteren en daarnaast investeren in een inclusieve 
arbeidsmarkt. 
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Fred Zijlstra, hoogleraar Arbeids- en Organisatie psychologie aan de Universiteit 
Maastricht 

“Arbeidsparticipatie vraagt om een slimmere manier van organiseren” 

De arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering is tot 2019 een 
beetje gestegen, maar is als gevolg van de coronacrisis flink gedaald. Ook nu de 
arbeidsmarkt weer fors aantrekt en het tekort op de arbeidsmarkt oploopt, laten de cijfers 
zien dat het herstel van arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidsbeperking 
achterblijft. De uitgesproken verwachting dat de arbeidsparticipatie voor de diverse groepen 
met een beperking op termijn weer op het niveau van voor de coronacrisis zal komen, moet 
wel met enige scepsis tegemoet getreden worden. Het probleem is niet dat er geen 
vacatures zijn (die zijn er, gezien de krapte, in overvloed), maar het probleem is dat er 
geen geschikte vacatures zijn. 

De toetredingseisen tot de arbeidsmarkt zijn de laatste decennia flink gestegen, en vormen 
de grootste barrière om een plek te vinden op de arbeidsmarkt. Bovendien is de werkdruk 
hoog en dat maakt het voor de groep met een arbeidsbeperking extra lastig om werk te 
vinden. Maar ook voor de huidige werkenden vormt de werkdruk een probleem. De kern van 
de aanpak zou zich dus op het werk en de organisatie van het werk moeten richten. Uit 
nadere beschouwingen blijkt dat professionals tussen de 20% – 40% van hun tijd taken 
verrichten die niet passen bij hun kwalificaties. Ze werken vaak onder hun niveau, omdat ze 
ook veel administratieve taken voor hun rekening moeten nemen. Dat is niet efficiënt. Een 
betere verdeling en organisatie van het werk is mogelijk, en kan ertoe leiden dat mensen 
werk hebben dat beter aansluit op hun werkvermogen. Dus door een slimmere manier van 
herontwerpen (herinrichten) van werk, kan een bijdrage geleverd worden aan het 
verminderen van de krapte op de arbeidsmarkt, een verbetering van de participatiekansen 
van mensen met een arbeidsbeperking, en een verlaging van de werkdruk van veel 
werknemers. 

Er zijn effectieve instrumenten beschikbaar, zoals het UWV ‘Bedrijfsadvies Inclusieve 
Arbeidsorganisatie’, 41WV48_UWV_Advies 1 (werk.nl) dat werkgevers helpt beter passend 
werk te creëren voor alle werknemers. Het is wellicht zinvoller om hier meer aandacht aan te 
geven, in plaats van een onderzoek naar kenmerken van de doelgroep banenafspraak. 

 

 

 

 

 

https://www.werk.nl/werkgevers/images/Brochure_Bedrijfsadvies_inclusieve_arbeidsorganisatie.pdf
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09. Goed werken met data 

 
Door: Caroline Raat (bron: Sociaal Web 23-05-2022) 

Datagestuurd werken in het sociaal domein; als je hierop googelt, krijg je een grote 
hoeveelheid leveranciers te zien die dit als dienst bieden, aangevuld met opleidingen 
hierover. Dat is logisch, omdat je met data ongelofelijk veel kunt doen en iedereen daar een 
graantje van wil meepikken. Door kunstmatige intelligentie (AI), machine learning en het 
combineren van diverse datasets krijgt de gemeente informatie om van te smullen: sturen 
met getallen is aantrekkelijk, zeker als het gaat om taken die geld kosten. Juist door de 
hoeveelheid commerciële aanbieders, die lang niet altijd doordesemd zijn met publieke 
waarden, waaronder grondrechten van burgers (privacy!), dreigen gemeenten mogelijk de 
nadelen uit het oog te verliezen.  

Een voorbeeld uit de ‘systeemwereld’ (tegengestelde van de leefwereld van de burger) 
kwam ik tegen in een ronkend artikel: “Ook oneigenlijk gebruik van de Wmo werd in een 
gemeente opgespoord na het analyseren van data van Wmo-gebruikers. ‘Eenzaamheid blijkt 
een reden om een huishoudelijke hulp aan te vragen. Dat is oneigenlijk gebruik van de Wmo. 
Deze mensen moeten worden verwezen naar het voorliggend veld en zo besparen we 
kosten op de Wmo.’(1)” Een dergelijke ‘onmenselijk aandoende’ conclusie lijkt mij niet alleen 
wat simpel gedacht, maar gaat mogelijk ook nog eens de grenzen van de AVG te buiten 
gaan. In deze bijdrage ga ik in op enkele vragen.  

Wat is data-gestuurd werken?  

Data zijn gegevens, niet meer en niet minder. Soms zijn ze ‘Big’, en dan bedoelen we een 
grote hoeveelheid gegevens, doorgaans van cijfermatige aard. Deze zijn vooral nuttig bij het 
afleggen van financiële en andere in cijfers uit te drukken verantwoording en dito 
voorspellingen. Hiermee kan de organisatie beleidskeuzes maken. Maar data zijn ook 
andere gegevens, zoals NAW-gegevens, gezondheidsgegevens en gegevens over iemands 
woon- en leefsituatie: persoonsgegevens dus. Ook deze kunnen worden gebruikt voor data-
gestuurd werken, wat in de kern niet meer is dan werken met behulp van data. Data 
resulteren in allerlei soorten output: van kaarten met hotspots, statistieken, grafieken tot 
websites met benchmarks.(2) Deze kunnen heel bruikbare informatie geven en het is 
interessant erop te kijken. Zeker omdat de websites – voor zover ik heb kunnen beoordelen 
aan de voorkant – geen persoonsgegevens weergeven, is er op het eerste gezicht niets aan 
de hand.  

Maar wat als gemeenten mensen in het sociaal domein gaan beoordelen op basis van zulke 
informatie? In welke wijk wonen ze? Hoe is die wijk qua achtergrond (opleiding, afkomst) 
samengesteld – iets dat wel uit deze statistische data kan worden achterhaald? Krijgen 
mensen door hun postcode al een ‘vinkje’ of wordt er extra streng ‘maatwerk’ geleverd? Hoe 
gerechtvaardigd is een dergelijke data-gestuurde aanpak, wetend dat zelfs goede data nog 
steeds een geaggregeerd, cijfermatig beeld opleveren dat niet de werkelijkheid zelf is of 
weergeeft? En hoe schadelijk kan het zijn als in data en een ingebakken bias zit: een 
vooringenomenheid die weliswaar doorgaans niet is bedoeld, maar die wel doorwerkt. 

Digitale data zijn namelijk, hoe geavanceerd zo ook worden bewerkt en gecombineerd, 
‘dom’. Stop je discriminatoire gegevens in een systeem, dan krijg je die er ook weer uit. De 
Toeslagenaffaire is een bekend voorbeeld ervan, maar ook de Wet SyRI. De bepalingen in 
de Wet SUWI die door deze wet werden ingevoerd, zijn door de rechter onrechtmatig 
verklaard: het aan elkaar koppelen van risicofactoren met persoonsgegevens uit diverse 
overheidsdatabases is een vorm van profilering, en dat is op grond van art. 22 van de AVG 
bijna altijd verboden.(3)  

Te enthousiast omarmen van data-gestuurd werken ligt op de loer, om de simpele reden dat 
technologie meer kan dan er is toegestaan. De verleiding om de grenzen van wat mag of 

http://magazines.sociaalweb.nl/artikel-goed-werken-met-data
http://magazines.sociaalweb.nl/artikel-goed-werken-met-data
http://magazines.sociaalweb.nl/artikel-goed-werken-met-data
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wenselijk is op te zoeken is nu eenmaal ingebakken in mensen en dus in 
overheidsorganisaties. Die vrees wordt ook door veel juridische experts en 
mensenrechtenorganisaties, maar ook door de Autoriteit Persoonsgegevens, geuit ten 
aanzien van de komende Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden. In die 
wet zullen verbanden van bestuursorganen en private partijen gezamenlijk gegevens mogen 
verwerken voor zwaarwegende algemene belangen, zoals de bestrijding van fraude en de 
georganiseerde criminaliteit. Die bestrijding willen we allemaal wel, maar er bestaat ook nog 
zoiets als proportionaliteit en subsidiariteit, nog los van onbedoelde kwalijke effecten.  
 

"Te enthousiast omarmen van data-gestuurd werken ligt op de loer, om de simpele reden dat 
technologie meer kan dan er is toegestaan"  

 

Wat mag wel en niet met data?  

Onderzoek  

Op grond van de AVG bestaan er speciale regels voor onderzoek wat betreft het recht op 
inzage, rectificatie of bezwaar. Het moet dan volgens art. 89 van de AVG en 44 van de Uavg 
wel gaan om wetenschappelijk onderzoek. Daaronder wordt volgens de AVG-wetgever ook 
toegepast wetenschappelijk onderzoek verstaan, maar het moet het algemeen belang 
dienen, te weten het – door middel van publicatie – verder brengen van de stand van de 
wetenschap. Fraudeonderzoek of onderzoek naar ‘oneigenlijk gebruik’ van de Wmo valt hier 
in elk geval niet onder. Statistisch onderzoek ten behoeve van openbare rapportages aan de 
gemeenteraad wel: kennis wordt hiermee vergroot en verspreid. Dat iets onder de regels 
voor onderzoek valt, betekent niet dat alles geoorloofd is. De onderzoeker – de 
gemeenteambtenaar of externe – moet ook dan voldoende waarborgen treffen om zo veel 
mogelijk privacyrisico’s te voorkomen. Daarom moeten er technische en organisatorische 
maatregelen worden getroffen, die doorgaans pseudonimisering (het versleutelen van 
gegevens door middel van een algoritme) moeten omvatten.  

'Persoonsgericht' dataonderzoek  

Op grond van de AVG kunnen persoonsgegevens worden verwerkt als daarvoor een 
grondslag in artikel 6 van de AVG staat. Voor de overheid, en dus ook voor het sociaal 
domein, komen we dan uit bij artikel 6, eerste lid, aanhef en onder c (noodzakelijk voor het 
uitvoeren van een wettelijke plicht), d (noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene 
of van een andere natuurlijke persoon te beschermen) of e (noodzakelijk voor de vervulling 
van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het 
openbaar gezag). Datagericht werken in het sociaal domein zal dus bestaan uit verwerking 
van gegevens voor de hiervoor genoemde doelen, zoals het beoordelen van het recht op 
uitkering of een Wmo-voorziening. Vaak zijn deze gegevens van de betrokkene zelf 
afkomstig, maar bijvoorbeeld ook van wijkteams, Wmo- of jeugdzorginstellingen of uit SUWI-
net (voor uitkerings-gerelateerde wetten in het sociaal domein). Hiervoor geldt altijd dat de 
verwerking moet voldoen aan de beginselen van art. 5 van de AVG en het proportionaliteits- 
en subsidiariteitsbeginsel (noodzakelijkheidsvereiste). “Wel handig of interessant” is geen 
grondslag om iemands persoonsgegevens te verwerken.  

Verder verwerken voor onderzoek  

Als er een keer persoonsgegevens worden verwerkt, dan mogen deze soms verder worden 
verwerkt voor andere doeleinden. De regels hiervoor staan in het vierde lid van art. 6 van de 
AVG. Soms is de verdere verwerking toegestaan als dat noodzakelijk en evenredig is in een 
democratische samenleving ter waarborging van een aantal in art. 23 van de AVG 
opgesomde situaties, zoals voorkoming en onderzoek m.b.t. strafbare feiten en toezicht. In 
artikel 22 van de AVG (het verbod op profilering) is een uitzondering opgenomen voor het 
opsporen van fraude etc., maar die uitzondering moet wel aan zeer strenge voorwaarden 
voldoen. SyRI voldeed er niet aan, omdat het middel niet transparant was (de Staat kon 
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geen uitleg geven van wat het algoritme deed) en niet proportioneel, gelet op het doel. Ook 
heeft de betrokkene bij profilering altijd recht op menselijke tussenkomst, inspraak en 
bezwaarmogelijkheid. Voorlopig lijkt mij dat gemeenten het sinds dit debacle met het met 
data opsporen van oneigenlijk gebruik van voorzieningen in het sociale domein erg rustig 
aan moeten doen. Data mogen hooguit – en dan nog conform de beginselen en regels van 
de AVG – als hulpmiddel worden gebruikt, maar niet als ‘beoordelaar’ of beslisser.  

Soms mogen persoonsgegevens dus verder worden verwerkt voor andere doelen, zo lang 
die verenigbaar zijn met het oorspronkelijke doel. Daarvan is sprake als er een dicht verband 
is tussen het nieuwe en het oude doel, waarbij de gemeente rekening moet houden met de 
context en de aard van de gegevens. Ook hier geldt: niet alles dat kan, is wenselijk of 
toegestaan. Juist omdat in het sociaal domein burgers in een afhankelijke positie zitten en de 
gemeente doorgaans erg veel weten over deze mensen, is het belangrijk om uit te gaan van 
het voorzorgsbeginsel (4), ontleend aan Hildebrand: “Het gaat eigenlijk steeds om een 
verplichting om te voorzien dat de verwerking waarschijnlijk leidt tot aantasting van rechten 
en vrijheden en vervolgens om een verplichting tot het nemen van de nodige maatregelen. 
Een van die maatregelen kan zijn om af te zien van de verwerking. Het gaat hier dus 
eigenlijk om het voorzorgsbeginsel.” Want, volgens mij kun je wat je een keer over iemand 
weet, niet ‘ontweten’: “Mensen hebben er al kennis van kunnen nemen. Helaas zie ik vaak 
dat organisaties met verwerking, waaronder publicatie, van persoonsgegevens het recht in 
eigen hand nemen. Dat is in strijd met het voorzorgsbeginsel, mogelijk schadelijk en vaak is 
het nergens voor nodig.”  

"Data en data-gestuurd werken zijn in ethische zin niet goed en niet slecht; het is simpelweg een 
fenomeen waar je op een ethisch meer of minder goede manier mee om kunt gaan, een fenomeen dat 
zich bovendien niet laat tegenhouden; data zijn overal"  

Data: een goed begin 

Data en data-gestuurd werken zijn in ethische zin niet goed en niet slecht; het is simpelweg 
een fenomeen waar je op een ethisch meer of minder goede manier mee om kunt gaan, een 
fenomeen dat zich bovendien niet laat tegenhouden; data zijn overal. De overheid heeft 
macht over burgers en de samenleving. Ook die macht is niet goed of niet slecht. Maar de 
overheid, en dus ook de gemeente en alle mensen die daar werken, hebben niet alleen de 
juridische, maar ook morele plicht om die macht goed te gebruiken. Daarom is de rechtsstaat 
ontwikkeld – als middel tegen willekeurige machtsuitoefening. De gemeente heeft enorm 
veel informatie, en informatie geeft vanzelf macht, zeker als degene waarover die informatie 
gaat, daarover niet beschikt.  

Stel je voor: je Wmo-voorziening wordt na twee jaar stopgezet, of misschien wordt er zelfs 
een terugvordering gedaan vanwege, zo lazen we in de inleiding: “u bent eenzaam, maar dat 
is geen reden voor huishoudelijke hulp. Ga maar naar een voorliggend veld”. U vraagt aan 
de consulent: “hoe komt u aan die informatie?” En u krijgt het antwoord: “Dat is moeilijk uit te 
leggen, want we hebben geen onderzoek gedaan naar uw specifieke situatie, maar het komt 
uit onze data.” De kans dat er beelden a la Kafka op je netvlies verschijnen en je je erg 
machteloos voelt, lijkt mij groot. Welk ‘voorliggend veld’ (algemene voorziening, zoals een 
bibliotheek of zwembad)? Hoezo eenzaam? En waarom krijg jij wel deze beslissing en een 
ander in dezelfde situatie niet? Je verwacht minstens een op jouw situatie en persoon gericht 
onderzoek: ben je eenzaam, maar mankeer je verder niets, dan zou het inderdaad kunnen 
dat je niet in aanmerking komt voor huishoudelijke hulp. Dan doemen de vragen op: waarom 
heb je die dan in vredesnaam wel eerder gekregen? Is er bij de aanvraag niet goed 
doorgevraagd? Is er bij het keukentafelgesprek niet gesproken over de voorliggende velden, 
of zijn die niet beschikbaar in de omgeving? Worden data dan ingezet om ‘menselijke fouten’ 
te corrigeren? En waarom gebeurt dat nu pas?  

 

http://magazines.sociaalweb.nl/data-for-good/artikel-goed-werken-met-data
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Dit voorbeeld lijkt overdreven, maar uit de Toeslagenaffaire en andere rechtszaken blijkt dat 
dit soort vervreemdende situaties voorkomen, ook in het sociale domein. Data zijn in dit 
domein dus vooral behulpzaam op beleidsmatig niveau: om te inventariseren hoe vaak 
bepaalde fenomenen voorkomen, hoe kosten zich ontwikkelen, etc. Ook daar geldt dat data 
alleen ‘koude informatie’ opleveren: kwantitatieve gegevens. Die geven niet aan hoe en 
waarom zich bepaalde zaken ontwikkelen, en vooral niet hoe mensen dat ervaren en 
beleven. Daarvoor is ‘warme informatie’ nodig: kwalitatieve gegevens. Die kan afkomstig zijn 
uit de gemeentelijke organisatie zelf, vooral van de street-level medewerkers: die 
medewerkers die contact hebben met de ‘leefwereld’. Nog beter is het als gebruik wordt 
gemaakt van ervaringen van de burgers of klanten. Een goede methode daarvoor is 
storytelling. Uiteindelijk kunnen kwantitatieve en kwalitatieve gegevens samengevoegd 
optimale informatie opleveren.  

Data of data-gestuurd werken in individuele casus is mogelijk, maar dan als 
beslisondersteuning. Er zijn diverse apps waarmee met name eenvoudige cijfermatige 
beoordelingen, die met een ‘ja-nee’ beslisboom kunnen worden uitgevoerd, worden 
vergemakkelijkt. Deze toepassingen werken goed om ‘te veel menselijkheid’ in de vorm van 
vooringenomenheid, sympathie, antipathie of vriendjespolitiek tegen te gaan. Dat is ethisch 
nuttig, omdat deze verschijnselen uiteraard niet erg passen bij een objectieve en onpartijdige 
rechtsstaat. 

Tot slot 

Goed werken met data: dat moeten gemeenten vooral doen! Als dat op een rechtmatige 
manier gebeurt en het doel waarmee je het doet, namelijk het vergroten van beleidsmatige 
kennis, dan kan data heel veel kennis en inzicht opleveren. Zijn data ‘persoonsgegevens’, 
dan gelden de beginselen en regels van de AVG. Dat is geen belemmering, maar een 
terechte inperking van macht. Daarom is data-gestuurd werken om fraude op te sporen of 
individuele beslissingen te nemen hooguit mogelijk als hulpmiddel, en niet als vervanger van 
mensen.  

Mr. dr. Caroline Raat is eigenaar van Recht en Raat onderzoek, opleiding en advies. Zij is auteur 
annotator en veelgevraagd spreker op het gebied van staats- en bestuursrecht, open overheid, 
subsidierecht, klachtrecht, integriteits- en privacyvraagstukken. Eerder dit jaar verscheen haar boek 
ethiek en integriteitszorg: Handboek voor de overheidsjurist. 

 

10. Burn-out, gehandicapt of lange tijd zonder werk? Weinig kans 
op baan 

Door Connie de Jonge en Marlou Visser: bron dagblad de Limburger 23-05-2022 

Overal worden mensen gezocht, maar pakweg een kwart van de werkgevers blijft stug 
zoeken naar de ideale kandidaat. Wie een burn-out heeft gehad, gehandicapt is of lange tijd 
zonder baan zat, maakt weinig kans. Ook de strenge regels werken niet mee. Wie iemand 
met een ’vlekje’ aanneemt, moet bij pech lang op de blaren zitten. 

Tegenover iedere 100 werklozen staan nu 133 vacatures. Toch zegt een op de drie 
werkgevers alleen in extreme noodsituaties iemand aan te nemen die hij anders niet zou 
kiezen. Dat blijkt uit onderzoek door Pro Contact, een internationaal opererend 
recruitmentbedrijf dat peilde hoe zijn klanten over potentiële sollicitanten denken. In totaal 
werden 300 Nederlandse ondernemers en hogere managers in bedrijven van verschillende 
grootte ondervraagd. Een kwart zei ‘liever een bedrijfsverlies te nemen dan een van 
bovengenoemde personen’. 
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‘Vlekje’ 

Die personen zijn mensen met ‘een vlekje’ of wat in het jargon ‘een achterstand tot de 
arbeidsmarkt’ heet. Iemand met autisme bijvoorbeeld of een chronische aandoening (denk 
aan long Covid of kanker). Verder vallen fysiek gehandicapten eronder, ex-gedetineerden, 
kandidaten die geldproblemen hebben of verslaafd zijn geweest. Maar ook langdurig 
werklozen en statushouders. Vooral mensen met vermoeidheidsklachten komen er bekaaid 
vanaf: liefst 42 procent van de ondervraagden acht de kans klein tot zeer klein dat ze zo 
iemand een baan aanbieden. Over 60-plussers zijn werkgevers positiever, al zit 16 procent 
er niet op te wachten. Bij alleenstaande ouders, die vaak eisen stellen in verband met 
schooltijden, aarzelt 30 procent of is negatief. 

„Ik herken het beeld”, zegt hoogleraar arbeidsmarktvraagstukken Ton Wilthagen van Tilburg 
University. „Werkgevers in Nederland blijven kieskeurig. Ze zijn kritischer dan hun collega’s 
in Duitsland of het Verenigd Koninkrijk.” Dat is volgens hem onder andere historisch te 
verklaren. „Tot de jaren negentig belandde iedereen die niet productief was in ons land in de 
WAO. Die bestaat niet meer, omdat het volstrekt uit de hand liep. Maar de manier van 
denken is amper veranderd.” 

’Star’ 

Er kwamen wel nieuwe regels, zoals de verplichting voor bedrijven om iemand die ziek wordt 
twee jaar lang loon door te betalen. „Het is qua regelgeving allemaal heel star. Het is echt 
niet zo dat werkgevers hier minder menselijk zijn”, zegt Wilthagen. „In Duitsland moeten ze 
het loon van iemand die ziek wordt maar zes weken doorbetalen. Het aantal mensen dat 
gedeeltelijk arbeidsongeschikt is en toch aan het werk is, ligt er een stuk hoger.” 

Oprichter en directeur Noud Baijens van Pro Contact wijst op de vooroordelen waar hij nog 
steeds tegenaan loopt. „Wat de boer niet kent, dat eet hij niet”, zegt hij. „We proberen 
bedrijven te overtuigen door hen te laten praten met ondernemers die al wel ervaring hebben 
met bijvoorbeeld een statushouder. Als je grote groepen mensen zoekt, zoals Schiphol of de 
Rotterdamse haven waar echt duizenden vacatures openstaan, moet je nu echt naar je 
eisenpakket kijken.” 
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Begeleiding 

Een kwart van de werkgevers zegt alleen iemand ‘met een rugzakje’ te willen aannemen als 
hij daarvoor subsidie krijgt. Bijna de helft haakt af bij een kandidaat met een fysieke handicap 
omdat begeleiding een probleem is. „Zeker in kleinere bedrijven is begeleiding natuurlijk ook 
lastig”, erkent Baijens. Toch is hij positief. „Ik zie het de laatste anderhalf jaar kenteren. De 
verandering gaat alleen te traag.” Bedrijven willen volgens Rob Witjes, arbeidsmarktexpert 
van uitkeringsinstantie UWV, vooral mensen die zo snel mogelijk inzetbaar zijn. Vaak zien ze 
er als een berg tegenop om iemand in te werken, omdat ze er bij voorbaat van uitgaan dat dit 
maanden gaat duren. Witjes: „Het is een soort dode hoek in een spiegel. In de praktijk valt 
het meestal reuze mee.” 

Het UWV ziet met name in de techniek dat ondernemers meer durven. „Daar is de krapte zo 
verschrikkelijk groot dat werkgevers iemand al aannemen als hij maar gemotiveerd en 
leergierig is”, zegt Witjes. Ook ‘open hiring’ vindt hij een hoopvolle trend. „Mensen kunnen 
zich aanmelden voor een baan zonder dat er een sollicitatieprocedure aan te pas komt. In de 
horeca heb je tegenwoordig banenborrels. Je ziet dat verschijnsel nu ook de kop opsteken in 
de detailhandel en het transport.” 

Afspraken 

Wilthagen is somberder. „Er is sprake van ingesleten patronen. Het kost jaren voordat we 
daar vanaf zijn.” Hij wijst op de Banenafspraak die de overheid met de 
werkgeversorganisaties heeft gemaakt. Vorig jaar zou die hebben moeten leiden tot 80.000 
banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het werden er iets meer dan 
73.000. Commissaris en oud-ondernemer Aart van der Gaag wil daar niets van weten. „Ik 
vind het spectaculair wat we met de Banenafspraak bereikt hebben. Ondanks corona toch 
tienduizenden banen erbij.” 

Van der Gaag verwacht dat uiteindelijk de wal het schip keert. „De terughoudendheid van 
werkgevers is van alle tijden. Maar het zou zeker helpen als de overheid de spelregels 
aanpast. Maak het lonend voor parttimers om meer te werken. Creëer voor werkgevers ook 
buiten de Banenafspraak een soort no risk-regeling, voor als iemand door ziekte toch weer 
uitvalt”, oppert hij. 

Hoogleraar arbeidsmarkt Wilthagen: „Pas als bedrijf het werk aan de mensen aan. Niet de 
mensen aan het werk. Onze arbeidsmarkt vergrijst. Er komen daardoor steeds meer 
werknemers met een chronische aandoening bij. Wat is er tegen als iemand die kanker heeft 
gehad maar twaalf uur beschikbaar is? Had je toch mooi die tunnel mee open kunnen 
houden.” 
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11. Weerstand tegen controle AP op algoritmes 

Bron:  Redactie Binnenlands Bestuur  23-05-2022 

De WRR pleit ervoor controle op algoritmes niet onder te brengen bij de Autoriteit 
Persoonsgegeven. Niet alles heeft met privacy te maken. 

Het kabinet wil dat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) het toezicht op algoritmes op zich 
gaat nemen, maar de weerstand daartegen neemt toe. Corien Prins, voorzitter van de 
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, pleit ervoor het toezicht onder te 
brengen bij de toezichthouders per sector. Dat meldt het FD. 

Toeslagenaffaire 

Algoritmes dringen steeds verder door in de maatschappij. Het gaat om software die 
zelfstandig beslissingen neemt over bijvoorbeeld hypotheek-, belastingaanvragen en 
toeslagen. Politici maken zich zorgen over het controleren van deze software, die ook een rol 
speelde in de toeslagenaffaire. 

1 miljoen 

Het begin dit jaar aangetreden kabinet wil het toezicht versterken en onderbrengen bij de AP. 
Volgend jaar zal de privacytoezichthouder daar 1 miljoen euro voor krijgen, een bedrag dat 
oploopt naar 3,6 miljoen euro vanaf 2026. 

Heel veel algoritmes hebben niets met privacy te maken. De vraag is waarom het dan bij de 
AP thuishoort 
 

Privacy 

De kritiek op dat besluit zwelt aan. Prins deelde haar bedenkingen afgelopen woensdag met 
de Tweede Kamer. Ze kreeg vorige week bijval van Lokke Moerel, hoogleraar ICT-recht en 
advocaat bij Morrison & Förster. Andere experts uitten eerder tegenover NU.nl ook al 
bezwaren tegen het kabinetsplan. ‘We passen algoritmes overal toe, van het aansturen van 
sluizen tot het verlenen van zorg’, zegt Prins. ‘Heel veel van die toepassingen hebben niets 
met privacy te maken. De vraag is waarom het dan bij de AP thuishoort. Wat gaat de AP 
doen met algoritmes die niet over privacy gaan?’ 

Forse kritiek 

Tijdens verantwoordingsdag vorige week woensdag uitte de Algemene Rekenkamer forse 
kritiek op het gebruik van algoritmes door de overheid. De algoritmes die de overheid 
gebruikt voldoen lang niet altijd aan de basisvereisten, zo bleek uit het onderzoek van de 
Rekenkamer. Van de negen door de Rekenkamer getoetste algoritmes bleken er zes niet 
aan de meest essentiële eisen te voldoen. 

 

 

 

 

https://www.binnenlandsbestuur.nl/auteur/redactie-binnenlands-bestuur-1
https://fd.nl/tech-en-innovatie/1440072/groeiende-bezwaren-tegen-ap-als-toezichthouder-algoritmes-owe2cap67Wvt
https://www.binnenlandsbestuur.nl/financien/zes-van-negen-algoritmes-van-het-rijk-voldoen-niet-aan-basisvereisten
https://www.binnenlandsbestuur.nl/financien/zes-van-negen-algoritmes-van-het-rijk-voldoen-niet-aan-basisvereisten
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12. Algoritmes rijk voldoen niet aan basisvereisten 

Eric de Kluis bron: Binnenlands Bestuur 18-05-2022 

Van de negen algoritmes van het rijk die de Algemene Rekenkamer onderzocht, blijken er 
zes niet aan de basisvereisten te voldoen. 

De algoritmes die de overheid gebruikt voldoen lang niet altijd aan de basisvereisten, blijkt uit 
een onderzoek dat de Algemene Rekenkamer woensdag in het kader van 
Verantwoordingsdag heeft uitgebracht. Van de negen door de Rekenkamer getoetste 
algoritmes bleken er zes niet aan de meest essentiële eisen te voldoen. 

Risico’s 

Algoritmes zijn niet meer weg te denken uit het rijksbeleid. Met behulp van algoritmes 
worden per maand miljoenen handelingen verricht, problemen opgelost en voorspellingen 
gedaan. Ze kunnen helpen bij het opsporen van misbruik van sociale voorzieningen, bij 
afhandelen van pgb-aanvragen, bij controleren van identiteiten, bij het voorspellen van 
criminaliteit of bij het bepalen van rechtmatigheid voor coronasteun. Dit is echter niet zonder 
risico’s, zoals duidelijk is gebleken bij de toeslagenaffaire. 

Vooringenomen 

Een verantwoorde inzet van algoritmes door uitvoeringsorganisaties van de rijksoverheid is 
mogelijk, stelt de Algemene Rekenkamer, maar in de praktijk niet altijd het geval. De 
Rekenkamer heeft bij drie algoritmes vastgesteld dat deze voldoen aan alle basisvereisten. 
Bij zes andere bestaan uiteenlopende risico’s: gebrekkige controle op prestaties of effecten, 
vooringenomenheid, datalek of ongeautoriseerde toegang. 

Bij het criminaliteitsanticipatiesysteem van de politie ontbreekt onder meer controle op 
mogelijke vooringenomenheid 
 

Discriminatie 

Het zijn vooral de algoritmes die gebruikt worden door de politie, het directoraat-generaal 
Migratie van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en de Rijksdienst voor 
Identiteitsgegevens die niet voldoen aan de basisvereisten. De laatste twee besteden de 
ontwikkeling en het beheer ervan uit, maar er zijn geen afspraken wie waarvoor 
aanspreekbaar is. Dat heeft bijvoorbeeld tot gevolg dat de Rijksdienst voor 
Identiteitsgegevens niet zelf kan nagaan of het algoritme de kwaliteit van pasfoto’s juist 
vaststelt. Dit kan discriminatie in de hand werken. Deze rijksdienst voert ook geen 
effectbeoordeling uit op gegevensbescherming. Bij het criminaliteitsanticipatiesysteem van 
de politie ontbreekt onder meer controle op mogelijke vooringenomenheid. Dit algoritme 
voorspelt waar het risico op incidenten hoog is. 

Ongeautoriseerde toegang 

Bij zes van negen onderzochte organisaties is niet duidelijk welke medewerkers toegang 
hebben tot de data en het algoritme. Ongeautoriseerde toegang tot systemen kan tot 
beschadiging of verlies van data leiden, met soms grote gevolgen voor burgers of bedrijven. 
Staatssecretaris van digitalisering Alexandra Van Huffelen heeft laten weten met de 
uitvoeringsorganisaties aan de slag te gaan om de tekortkomingen aan te pakken. Zij wil de 
Tweede Kamer voor het zomerreces informeren over vervolgstappen. 

https://www.binnenlandsbestuur.nl/auteur/eric-de-kluis
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13. Blog Amma Asante: Wie is solidair met wie? 

Bron: LCR 27-05-2022 

Wij staan als LCR voor mensen die voor hun inkomen afhankelijk zijn van de overheid. Over 
wie hebben we het dan? Dat is een grote diverse groep die in totaal meer dan 7,8 miljoen 
uitkeringen ontvangt. Van AOW tot kinderbijslag, van bijstand tot WIA en van Wajong tot 
WW. We zouden dus kunnen stellen dat we een solidair land zijn. 

 

In principe wel ja, maar de vraag is wie solidair is met wie? En nog interessanter, vind ik, hoe 
zorgvuldig gaan we met onze werkzoekenden om? Daarvoor is het nodig om wat beter te 
kijken. De afgelopen jaren is er namelijk veel veranderd. De instroom in de sociale 
werkvoorziening en de Wajong is gestopt. Laatst hoorde ik andere cijfers. Mensen die niet bij 
de sociale werkvoorziening (kosten 25.000 euro per jaar) terecht kunnen, hebben een 
verhoogd risico om op andere plekken naar boven te komen: in de criminaliteit. Hou je vast: 
naar schatting 45 procent van de gevangenispopulatie heeft een (licht) verstandelijke 
beperking: kosten 129.000 euro per jaar. 

Aan de kant 

Ik heb het al zo vaak gezegd: als je aan de ene kant sterk gaat bezuinigen dan komen de 
kosten op een ander vlak terug. Niet direct, maar wel na verloop van tijd. We zitten nu met 
een krappe arbeidsmarkt. Wat we ook zien dat al jaren de re-integratiemiddelen voor de WW 
zowat zijn afgeschaft. Gemeenten zeggen dat ze niet genoeg geld hebben om mensen te 
begeleiden naar werk. Wie arbeidsongeschikt is en een inkomensdaling van minder dan 35% 
heeft, krijgt geen uitkering. Er zijn veel mensen die in geen enkele regeling terug te vinden 
zijn en ook geen hulp krijgen om aan de slag te gaan. Mensen die we wél hard nodig hebben 
in deze tijd maar die op deze manier, vrees ik, permanent aan de kant blijven staan. 

Geen cent 

Dat het écht anders kan hebben we de afgelopen twee jaar gezien met alle 
steunmaatregelen tijdens de coronapandemie. Er zijn miljarden vrijgemaakt voor 
economische steun aan bedrijven en ondernemers met de NOW-regeling, kredieten, 
belastingpauzes en de TOZO. 
We hebben eens gekeken hoeveel steun werknemers hebben gekregen in die tijd. Natuurlijk, 
bedrijven bleven overeind en daarmee hun baan. Maar voor de rest is er geen cent voor hen 
uitgetrokken. Terwijl ze wel behoefte hadden aan een verlenging van de WW als de 
werkloosheid op een verkeerde moment was begonnen. 
Nog meer? Vorige week heeft het onderzoek ‘Als verrekenen een beperking is’ van Muzes, 
Optimalistic en Stimulans een KWI-award gewonnen. De uitkomsten zijn vorig jaar uitgebreid 
besproken: wie vanuit een uitkering gaat werken, is zijn inkomen niet zeker of kan nare 
‘verrassingen’ verwachten zoals terugvordering van toeslagen. Laat dat eens goed bezinken: 
deze mensen gaan aan de slag, doen precies wat van hen wordt verwacht en krijgen de 
rekening gepresenteerd. Ik kan er met mijn pet niet bij. 
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Zet dat weer af tegen handelaren in onroerend goed of bitcoins van wie de 
vermogenswinsten onbelast zijn in dit land. 

Rekening betalen? 

Wie is nu solidair met wie? Wie moet de rekening betalen? Dat zijn de mensen die het even 
niet redden. Mensen die kortere of langere tijd een uitkering hebben. Iedereen die aan de 
slag wil, maar wordt tegengewerkt. 
Wat ik denk? Onze sociale zekerheid zit op een dood spoor. We sluiten allang niet meer aan 
bij de dagelijkse werkelijkheid van mensen. Ergens is voor heel veel mensen een verkeerde 
afslag genomen. 
We moeten snel naar een toekomst met een stelsel dat wel werkt, dat mensen kansen biedt. 
Een stelsel waar we als samenleving weer trots op kunnen zijn en waarvoor we ons niet 
kapot hoeven te schamen. 

Amma Asante 
Voorzitter LCR 
 

14. Gemeenten en provincies krijgen wettelijke taak tot opvang 
asielzoekers 

Bron: Rijksoverheid 25-05-2022 

Het kabinet werkt aan een wettelijke taak voor gemeenten om opvanglocaties voor 
asielzoekers te leveren. Dat schrijven staatssecretaris Eric van der Burg van Justitie en 
Veiligheid en minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening in een brief 
aan de Tweede Kamer. Gemeenten in Nederland krijgen daarmee een 
medeverantwoordelijkheid in de opvang van asielzoekers. Dit moet in de toekomst zorgen 
voor voldoende opvangplekken en een betere spreiding van asielopvang over het hele land.  

 

 

 



Pagina 31 van 37 
 

   

Dringend nieuwe locaties nodig 

Sinds afgelopen zomer zijn er meer dan 17.000 opvangplekken gerealiseerd. Maar het is 
helaas niet genoeg. Op zeer korte termijn zijn er hard nieuwe locaties nodig. Op dit moment 
wordt elke dag hard gewerkt door verschillende partijen om asielzoekers ternauwernood 
onderdak te bieden. Dit kan zo niet langer en daarom moet er met een andere werkwijze 
voldoende en stabielere asielopvang komen.  

Door gemeenten de wettelijke taak te geven locaties te leveren voor asielopvang, worden zij 
medeverantwoordelijk. Zo moet er stabielere asielopvang komen. Het COA blijft 
verantwoordelijk voor de opvang en begeleiding van asielzoekers. Daarnaast kijkt het 
kabinet naar de mogelijkheid om, als laatste redmiddel, ook een aanwijzingsbevoegdheid te 
introduceren als blijkt dat dat nodig is. Gemeenten die geen bijdrage leveren aan de 
gezamenlijke aanpak van de opvang, kan dan medewerking afgedwongen worden. 

Versnelde uitstroom statushouders 

Ongeveer een derde van de opvangplekken wordt op dit moment bezet gehouden door 
mensen met een verblijfsvergunning. Het is hard nodig dat zij uitstromen uit de asielopvang 
naar huisvesting in gemeenten. Niet alleen om de druk op de asielopvang te verlichten, maar 
ook voor hun integratie. Gemeenten werken hier hard aan, maar het huisvestingstempo van 
statushouders is niet voldoende om de taakstelling inclusief achterstanden in te halen. De 
minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft daarom de provincies verzocht 
het interbestuurlijk toezicht te verscherpen en te versnellen bij gemeenten met 
achterstanden. Gemeenten kunnen bij het realiseren van huisvesting gebruik maken van 
verschillende ondersteuningsmaatregelen vanuit het Rijk. Ook komt er een Task Force die 
het transformeren van gebouwen naar woningen en het realiseren van meer flexwoningen 
moet versnellen.  

Bestaande mogelijkheden 

Het kabinet heeft ook bekeken wat de mogelijkheden zijn binnen de bestaande juridische 
kaders. Daaruit zijn enkele opties gekomen op het gebied van ruimtelijke ordening. Zo zou 
het COA, als alle vergunningen er zijn, een eigen pand in gebruik kunnen nemen zonder 
eerst een bestuursovereenkomst te sluiten met de gemeente, zoals nu gebruikelijk is. Een 
andere mogelijkheid is dat het Rijk het proces van de benodigde vergunningverlening naar 
zich toe trekt. Tot slot, zou het Rijk, net als bij bijvoorbeeld de bouw van windmolenparken, 
opvanglocaties kunnen realiseren door een inpassingsplan vast te stellen.  

Een stabiel opvangstelsel 

Uiteindelijk streeft het kabinet naar een stabiel opvangstelsel. Dat betekent niet alleen 
evenwichtig verspreid over het land, maar ook wendbaar zodat COA-locaties beter mee 
kunnen bewegen met de schommelingen van de instroom van asielzoekers en bezetting van 
asielopvangplekken. Op dit moment worden verschillende plannen uitgewerkt om daar 
naartoe te werken, waarbij ook gekeken wordt naar de mogelijkheden voor kleinschaligere 
opvang. Daarbij blijft het kabinet nauw optrekken met medeoverheden.   
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15. Armoedefonds: twee derde hulporganisaties ziet hulpvragen 
toenemen door inflatie 

Bron: Armoedefonds 27-05-2022 

Uit onderzoek van Stichting Armoedefonds blijkt dat bij twee derde van de lokale 
hulporganisaties in Nederland het aantal hulpvragen toeneemt. Dit wordt met name 
veroorzaakt doordat een steeds grotere groep door prijsstijgingen niet meer kan rondkomen 
met het bestaande inkomen. Daarnaast is de stijging ook een gevolg van de ondersteuning 
die wordt gevraagd bij de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Dat komt naar voren in een 
landelijk onderzoek van Stichting Armoedefonds naar armoedebestrijding onder ruim 1.000 
lokale armoedebestrijdingsorganisaties dat periodiek wordt uitgevoerd. 

 
 
Het Armoedefonds ziet een trend dat steeds meer mensen die boven de armoedegrens 
leven financieel in de knel komen. Het aantal hulporganisaties dat het aantal hulpvragen ziet 
dalen, is verder afgenomen van 21% in november 2021 naar 2%. “Nu steeds meer mensen 
met een goede baan geldproblemen krijgen, moeten we de standaard armoedegrens zien in 
een ander licht. Dat vraagt veel van hulporganisaties, maar zeker ook van de overheid”, 
aldus Irene Verspeek van het Armoedefonds. 

Ook voor het komende half jaar verwacht 86% van de hulporganisaties een verdere toename 
van hulpvragen. Bij deze organisaties dreigen tekorten zowel op het gebied van voedsel, als 
op kleding en hygiëneproducten. “We krijgen 25% meer aanvragen dan een jaar geleden. 
Als de stijging doorzet, ben ik bang dat ik straks niet meer iedereen kan helpen.”, licht 
Evelien van Hattum van Stop Armoede 053 toe. 

Voor het onderzoek zijn de afgelopen weken enquêtes verstuurd naar ruim 1.000 lokale 
hulporganisaties die de armoede in Nederland bestrijden. Daarvan hebben 395 organisaties 
gereageerd. Deze organisaties, opgenomen in het landelijke register 
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van www.hulpbijarmoede.nl, zijn verschillend in grootte, bieden allerlei soorten hulp aan en 
zijn geografisch verspreid over Nederland. 

DOWNLOADEN: RAPPORT MEI 2022 

 

16. Vertrekkend SCP-directeur Kim Putters: Verdieping 
scheidslijnen in de samenleving schaadt onze democratie 

Bron: Sociaal en Cultureel Planbureau 30-05-2022 

Het lukt de overheid niet om de structurele scheidslijnen en kansenongelijkheid in de 
Nederlandse samenleving te verkleinen. Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) 
signaleert dat hierdoor de representativiteit van besluiten en het draagvlak voor beleid 
afbrokkelen. Dat is zorgelijk gezien de lastige politieke opgaven rond bijvoorbeeld 
duurzaamheid, het tegengaan van kansenongelijkheid en de ondersteuning van mensen in 
kwetsbare posities. Het zet ook het vertrouwen in het functioneren van de Nederlandse 
democratische rechtsstaat verder onder druk.  

 

 
De overheid zal werk moeten maken van een duurzame en inclusieve samenleving waarin 
mensen worden gezien en mee kunnen doen. En dat vraagt om een andere manier van 
werken, stelt vertrekkend SCP-directeur Kim Putters in het essay De menselijke staat. 
Burgerperspectief als voorwaarde voor een toekomstbestendig sociaal contract dat vandaag 
verschijnt. 

Kim Putters neemt op maandag 30 mei aanstaande na negen jaar afscheid als directeur van 
het SCP. In het essay De menselijke staat gaat hij in op de forse opgaven die er in 
Nederland liggen op het gebied van kansengelijkheid, vertrouwen en hoe we samenleven in 
een land met steeds meer mensen van verschillende komaf, met verschillende opvattingen 
en gewoonten.  

https://sociaalweb.nl/wp-content/uploads/po_assets/721252.pdf
https://sociaalweb.nl/wp-content/uploads/po_assets/721255.pdf
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Aandacht voor het leven van mensen 

“Als we streven naar een samenleving die meer inclusief en duurzaam is, dan moet het 
perspectief van burgers nadrukkelijker terugkomen in beleid. Nederland heeft een overheid 
nodig die laat zien dat ze er voor mensen is’’, stelt Putters in zijn essay. Uit onderzoek van 
het SCP van afgelopen jaren blijkt steeds dat er hardnekkige scheidslijnen en ongelijkheden 
in de samenleving zijn. Ondanks het voornemen van politiek en overheid deze ongelijkheid 
te verkleinen, lukt dat niet. Het SCP signaleert onder meer dat beleid niet voldoende aansluit 
op het leven van mensen. Kansenongelijkheid gaat bijvoorbeeld niet alleen over meer 
scholing, maar de oorzaken kunnen ook in armoede of schulden liggen. Voor effectief beleid 
dat de problemen echt aanpakt is er veel meer inlevingsvermogen en samenwerking nodig.  

In het essay betoogt Putters dat de overheid zijn aannames over wat burgers wel en niet 
kunnen realistischer moet maken, en meer rekening moet houden met het dagelijks leven 
van mensen waarin je niet alleen student of werknemer bent maar ook mantelzorger of 
vrijwilliger. Er is dringend kennis en inzicht nodig in hoe het echt met mensen gaat, hoe zij de 
toekomst tegemoet zien en wat het effect van overheidsbeleid is op hun leven. ‘’Alleen op die 
manier kunnen we ervoor zorgen dat mensen volwaardig en zinvol mee kunnen doen aan de 
samenleving en niet afhaken. Bovendien zullen mensen door passend en effectief beleid, en 
een betrouwbare overheid, zich meer gerepresenteerd voelen bij (politieke) keuzes en meer 
vertrouwen krijgen in de overheid. Met een overheid die draagvlak heeft in de bevolking en 
vertrouwd wordt omdat die overheid rechtvaardig is en levert, kunnen we werken aan de 
maatschappelijke uitdagingen waar Nederland de komende jaren voor staat’’, aldus Putters.  

Niemand door de ondergrens 

Putters pleit er daarom voor om duidelijk te zijn over wat mensen van de overheid kunnen 
verwachten, en andersom, en wie welke rol wanneer heeft en waarop kan terugvallen als het 
even tegen zit (een sociaal contract). Putters: ‘’Als wordt voorkomen dat mensen in hun 
leven tegen vooroordelen of onrealistische aannames van de overheid aanlopen, heeft dit 
positieve gevolgen voor de sociale cohesie, politiek vertrouwen en de mate waarin mensen 
zich gerepresenteerd voelen en gerepresenteerd zijn in beleid. Dat vergt een andere 
houding, van de overheid, van instellingen, bedrijven en burgers zelf, om meer te werken 
vanuit mensen en gemeenschapszin. Zo is bijvoorbeeld het bouwen van veel nieuwe 
woningen niet alleen een kwestie van locaties, stenen en geld, maar ook een sociale kwestie 
van leefbaarheid, betaalbaarheid en sociale samenhang in wijken. Om dat goed te doen zijn 
er meer mogelijkheden voor inspraak en burgerinitiatief nodig. Dat vraagt ook om het 
gezamenlijk formuleren van een ondergrens, een sociale basis, waarvan we vinden dat 
niemand in Nederland daar doorheen mag zakken. En vervolgens zorgen dat dat niet 
gebeurt.’’ 

In gesprek over hoe te werken vanuit het perspectief van burgers 

Het SCP besteedt op maandag 30 mei op verschillende manier aandacht aan de essentiële 
rol die burgerperspectieven spelen bij het vormen en uitvoeren van beleid. Het hierboven 
genoemde essay vormt daar een belangrijk onderdeel van en biedt een aantal concrete 
handvaten voor beleidsmakers en beslissers.  

Daarnaast organiseert het SCP op 30 mei voor beleidsmakers het kennissymposium ‘De 
menselijke staat’. Tijdens dit symposium delen SCP-onderzoekers en andere sprekers hun 
kennis en inzichten over de rol van burgerperspectieven en mensbeelden bij het vormen en 
uitvoeren van beleid. Zij gaan met de deelnemers in gesprek over verschillende manieren 
waarop beter rekening kan worden gehouden met mensen in al hun variëteit bij het maken 
en uitvoeren van beleid. De opbrengst van deze bijeenkomst wordt via onze social media 
kanalen en website in juni gedeeld.  
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Tot slot neemt Kim Putters op maandag 30 mei afscheid als directeur van het SCP. Na 
negen jaar zit zijn termijn erop en zal Karen van Oudenhoven-ter Zee hem per 1 oktober 
opvolgen. Tijdens de afscheidsbijeenkomst zullen verschillende sprekers, waaronder Carola 
Schouten, Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, viceminister-president, 
en Geert ten Dam, hoogleraar Onderwijskunde en voorzitter College van Bestuur Universiteit 
van Amsterdam, hun visie geven op het thema Burgerperspectief in de veranderende 
samenleving. In zijn afscheidslezing gaat Putters in op de forse opgaven die er in Nederland 
liggen op het gebied van kansengelijkheid en hoe we samenleven in een steeds diverser 
wordend land, en wat dat van een ieder vraagt.   

 

17. 380 duizend signalen van betalingsachterstanden vaste lasten, 8 
duizend inwoners accepteerden hulp 

Bron: Divosa 29-05-2022 

Gemeenten ontvingen in 2021 meer dan 380 duizend signalen van betalingsachterstanden 
van energieleveranciers, drinkwaterbedrijven, zorgverzekeraars en woningverhuurders. Dat 
blijkt uit de jaarrapportage van de  Monitor Vroegsignalering Schulden van Divosa, waar ruim 
200 gemeenten aan meedoen. 

 

 
Bij driekwart van de signalen is de opvolging in een dossier vastgelegd. In 17% van de 
gevallen (bijna 39 duizend) is er uiteindelijk contact geweest met de inwoner. Vervolgens is 
bij bijna 8 duizend dossiers hulp geaccepteerd. Dit is 3% van het totaal aantal dossiers in de 
Monitor. 

De Divosa Monitor Vroegsignalering Schulden beschikt niet over alle data van alle 
gemeenten in 2021. Het aantal inwoners dat hulp heeft aanvaard naar aanleiding van 
vroegsignalering, zal landelijk in absolute aantallen hoger liggen. 
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3 signalen per 1000 inwoners per maand 

Gemiddeld ontvingen gemeenten 3 signalen van betalingsachterstanden per 1000 inwoners 
per maand. Ongeveer een kwart van de dossiers bevat meerdere signalen. Dit kunnen 
signalen van verschillende vastelastenpartners zijn en/of signalen in opeenvolgende 
maanden. 

Ondersteuning 

Sinds 2021 zijn gemeenten wettelijk verplicht om inwoners met betalingsachterstanden 
vroegtijdig te benaderen met een aanbod voor schuldhulpverlening. De Divosa Monitor 
Vroegsignalering Schulden brengt de inspanningen van gemeenten om dit hulpaanbod te 
doen in kaart. Doel is om gemeenten te ondersteunen in hun zoektocht naar een effectieve 
werkwijze om mensen met geldzorgen te helpen.  

Beleidsvrijheid 

Gemeenten zijn verplicht om signalen op te volgen, maar hebben beleidsvrijheid in hoe zij 
het hulpaanbod aan een inwoner doen. Er is zodoende een variëteit aan werkwijzen bij 
gemeenten. Het is daarom (nog) niet mogelijk om de werkwijzen van gemeenten te 
verbinden aan de mate waarin er contact wordt gelegd met inwoners en/of er hulp wordt 
geaccepteerd.  

Dit is een belangrijk element in de doorontwikkeling van de Monitor Vroegsignalering 
Schulden. Met de eerste jaarrapportage wordt beoogd om een landelijk overzicht te schetsen 
dat aanknopingspunten biedt om als gemeenten met elkaar in gesprek te gaan. Het verhaal 
achter de cijfers op gemeenteniveau is hierbij van groot belang. 

Zorgverzekeraars leveren de meeste vroegsignalen aan 

In 2021 kwam meer dan de helft (51%) van de signalen van betalingsachterstanden van 
zorgverzekeraars. Dit komt onder andere doordat zorgverzekeringen persoonsgebonden en 
verplicht zijn. Er zijn meer mensen met een zorgverzekering op hun naam dan een energie-, 
drinkwater- of huurovereenkomst.  

Bellen en huisbezoek meest kansrijk 

Gemeenten deden het vaakst telefonisch een hulpaanbod aan een inwoner (50% van de 
contactpogingen). In andere gevallen stuurden gemeenten een brief (19%) of legden een 
huisbezoek af (11%). Brieven worden vooral als eerste contactpoging ingezet, waarna een 
telefoontje of huisbezoek volgt. 

Uit eerdere cijfers bleek al dat bellen en huisbezoek de meest succesvolle manieren zijn om 
in contact te komen met inwoners met betalingsachterstanden. Huisbezoeken en bellen 
leiden tot bijna drie keer zo vaak als brieven tot contact (44% respectievelijk 41% tegen 
15%). Veel gemeenten voerden in 2021 echter regelmatig geen huisbezoeken uit door 
coronamaatregelen. 95% van de ondervraagde gemeenten zet deze manier om een 
hulpaanbod te doen doorgaans wel in. 

Hoe hoger de schuld, hoe meer acceptatie van hulp 

Gemeenten doen op verschillende wijze een hulpaanbod aan inwoners met 
betalingsachterstanden. In 2021 heeft de gemeente aan 60 procent van de bereikte mensen 
een ‘quick fix’ aangeboden. Dit betekent dat de gemeente snel met de inwoner een oplossing 
heeft kunnen vinden, zonder dat een hulptraject noodzakelijk was.  
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Bij 30 procent van het aantal bereikte mensen ging het om een verwijzing van niet-financiële 
aard, zoals maatschappelijk werk. En bij ongeveer 5 procent ging het om een verwijzing naar 
schuldhulpverlening of andere financiële hulpverlening. 

Naarmate het schuldbedrag hoger is, stijgt het percentage van de mensen dat hulp 
accepteert. Bij de meeste betalingsachterstanden gaat het om een bedrag onder de 1000 
euro.  

Wat vindt Divosa? 

Steeds meer gemeenten doen mee aan de Divosa Monitor Vroegsignalering Schulden. 
Gemeenten krijgen hierdoor (meer) inzicht in hoe ze mensen met (beginnende) schulden 
effectief kunnen helpen. Divosa vindt dat een goede ontwikkeling en hoopt dat gemeenten 
hierdoor nog meer inwoners met geldproblemen weten te bereiken en effectief kunnen 
ondersteunen. 

Het is positief dat verschillende partijen zich gezamenlijk inzetten om problematische 
schulden bij inwoners te voorkomen. Samenwerking met maatschappelijke partners, zoals 
energiebedrijven, drinkwaterbedrijven, zorgverzekeraars, woningverhuurders en het Rijk, is 
essentieel om mensen in een kwetsbare positie bestaanszekerheid te bieden, zeker met het 
oog op de stijgende inflatie en explosief gestegen energieprijzen. 

Meer informatie 
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