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Inleiding 

Geluiden uit het veld 

Gemeenten worden integraal verantwoordelijk voor grote delen van het sociaal domein. Met de 

invoering van de participatiewet en de vernieuwde WMO krijgen gemeenten instrumenten om 

mensen met een arbeidsbeperking naar werk te begeleiden en de benodigde ondersteuning 

daartoe te bieden. De sociale dienstverlening aan burgers kan hierdoor soepeler op elkaar 

afgestemd worden. Ook kan meer maatwerk geboden worden en kunnen gemeenten bieden 

wat nodig is, in plaats van dat zij moeten bieden waar recht op is. 

 

Bij het nadenken over het vormgeven van deze integrale aanpak komen er veel mogelijke 

onderwerpen voorbij die in deze integrale dienstverlening meegenomen zouden kunnen 

worden. Eén van deze onderwerpen is handhaving: de manier waarop gemeenten ervoor zorgen 

dat de wet wordt nageleefd. Maken burgers niet ten onrechte gebruik van bepaalde 

voorzieningen? Leveren aanbieders wel datgene waartoe zij verplicht zijn? Omdat de 

voorzieningen in de nieuwe dienstverlening vaak aangeboden of ingekocht gaan worden door 

een integrale frontlijn, lijkt er iets voor te zeggen handhaving hier ook direct integraal bij mee te 

nemen. Niet iedereen is het hier echter mee eens. Gemeenten verschillen sterk als het gaat over 

of - en zo ja, de manier waarop - integrale handhaving opgenomen kan worden in de nieuw aan 

te bieden integrale dienstverlening. 

 

Hoe willen gemeenten handhaving opnemen in de integrale dienstverlening? Zien ze haar als 

vanzelfsprekend onderdeel van de nieuwe samenwerking in het sociaal domein? Of vinden ze 

dat minder vanzelfsprekend? Welke knelpunten zien zij en hoe lossen zij of anderen deze 

knelpunten vervolgens weer op? Dit document geeft weer hoe de gesproken gemeenten denken 

over dit onderwerp en hoe zij omgaan met integrale handhaving. Dat doen zij op veel 

verschillende manieren. Dit rapport geeft inzicht in de praktijk. Deze oplossingen zijn in 

werkelijkheid gekozen. Dat garandeert niet dat deze oplossingen allemaal optimaal effectief of 

juridisch houdbaar zijn. Gemeenten geven juist vaak aan dit niet goed te weten. Wat dit rapport 

wel geeft is een inkijkje in hoe gemeenten omgaan met integrale handhaving en waarom. 

 

Dit document is tot stand gekomen door interviews 

met wethouders, teamleiders, programmamanagers 

3D, hoofden van afdelingen, toezichthouders, 

uitvoerders van sociale teams, procesmanagers, 

implementatiemanagers, handhavers, het landelijk kenniscentrumfraudebestrijding en Divosa. 

We hebben gesproken met de gemeenten Zwolle, Zaanstad, Venlo, Utrecht, Ouder-Amstel, 

Maastricht, Leiden, Eindhoven en Amsterdam. 

 

Policy Productions heeft dit document geschreven in opdracht van de ministeries Sociale Zaken 

en Werkgelegenheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

 

De beide ministeries willen graag weten welke behoeften en tips gemeenten hebben als het gaat 

om integrale handhaving. Dit document geeft daar de weerslag van. Ook de gesproken 

gemeenten gaven aan behoefte te hebben aan ideeën, tips en gedachten van andere 

gemeenten over dit onderwerp. Dit rapport geeft hier inzicht in. 

 

 

Dit rapport geeft een inkijkje in 

hoe gemeenten omgaan met 

integrale handhaving en waarom  
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1. Wat is integraal handhaven? 
"Het is niet zo dat we in onze gemeente niet (graag) handhaven. Dat willen we wel, maar de 

manier waarop is cruciaal. We benaderen mensen altijd integraal/ holistisch. Per situatie kan 

de zwaarte van thema's die spelen nl. elke keer weer verschillen." (een kwartiermaker 3D) 

1.1. Definitie 

Integraal handhaven is een veelzijdige term. Het gaat er natuurlijk over dat handhaven integraal 

gebeurt, maar integraal met wat? In deze rapportage gebruiken we de term "integrale 

handhaving" op twee manieren. Ten eerste voor het coördineren van handhaving binnen de 

verschillende domeinen (Werk en Inkomen, Wmo en jeugdzorg). Vaker gebruiken we echter de 

term voor het integraal onderdeel laten uitmaken van handhaving in de overige dienstverlening 

gericht op het ondersteunen van huishoudens bij het (weer) zelfstandig kunnen functioneren. 

Het integraal inbrengen van handhaving in de overige dienstverlening heeft consequenties voor 

zowel de handhaver als voor de frontlijn-professional. De kunst van integraal handhaven is om 

er uiteindelijk voor te zorgen dat de frontlijn-professional door een handhavingsbril en de 

handhaver door de zorgverleningsbril leert te kijken. Dit betekent dat de frontlijn-professional 

niet wegkijkt van de handhaving en dat de handhaver rekening houdt met niet-

nalevingsmotieven en de consequenties van de handhaving. 

1.2. Handhavers leren rekening te houden met de context van het gezin 

Bij integrale handhaving wordt van handhavers verwacht dat zij met een brede blik naar een 

burger kijken. Wanneer de sociale context binnen een gezin belangrijk wordt voor handhaving 

zullen zij het wijkteam moeten consulteren. Het wijkteam kan in dat geval de kennis over de 

situatie van het gezin inbrengen, waarna de handhaver, binnen zijn mogelijkheden, hier rekening 

mee houdt. 

 

Het is verspilde moeite als de gemeente enerzijds via handhavers blind ingrijpt in een 

huishouden en anderzijds diezelfde gemeente via een wijkteam probeert het huishouden weer 

zelfredzaam te krijgen. Handhaven en terugvorderen heeft grote consequenties voor 

huishoudens. Handhavers zouden dit minimaal moeten weten, voordat zij de boete opleggen. 

Liever nog gaan zij na waar in ieder specifiek geval de wettelijke speelruimte is om op maat te 

handhaven. 

1.3. Frontlijn-professionals leren rekening te houden met naleving 

Van frontlijn-professionals wordt op hun beurt verwacht dat zij inzicht hebben in of het 

huishouden de wet naleeft. Erg belangrijk hierbij is kennis van wat de wettelijke gevolgen zijn 

van de acties die de frontlijn-professional zelf voorstelt in een gezin. Dit is ook in het belang van 

de burger. De regels niet naleven brengt huishoudens (nog verder) in de problemen. Frontlijn-

professionals hebben de taak de problemen van een huishouden te adresseren. Het niet naleven 

van regels is daar één van. Er zijn, volgens sommige gesprekspartners, frontlijn-professionals die 

burgers aanzetten tot zwart werken. Naast dat dit strafbaar is, achten de gesprekspartners dit 

ook niet verstandig. Het is in het belang van de burger ervoor te zorgen dat als er problemen zijn 

in de regelgeving, deze geadresseerd worden. Herstel van de rechtmatige situatie moet altijd 

uiteindelijk het doel zijn, vinden zij. Bij het overwegen van een sanctie is het belangrijk te kijken 

naar ernst, mate van verwijtbaarheid en consequenties voor het gezin. Een oogje dichtknijpen 

om naar de toekomst toe een onrechtmatige situatie voort te laten bestaan, is echter zeer 

ongewenst, niet in de laatste plaats voor de burger zelf, zo geven zij aan. 
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2. Grootste risico vermijden 
"Op het moment dat mensen gaan denken “als je daar binnenloopt gaan ze je checken” kan je 

niet meer op een goede manier werken." (een wethouder) 

2.1. imagoschade voorkomen 

Het grootste risico van het niet nauwkeurig vormgeven van integrale handhaving 

is het verliezen van een betrouwbaar imago bij een gezin, aldus veel 

gesprekspartners. 

 

Een slecht imago is snel gemaakt en heel moeilijk weer te herstellen, aldus de 

gesproken gemeenten. Op het moment dat mensen gaan denken “als je daar binnenloopt gaan 

ze je checken” kan de frontlijn-professional niet meer op een goede manier werken. Dit type 

beeldvorming ontstaat niet alleen snel, maar is daarna ook erg lastig weer recht te zetten. Zo is 

de beeldvorming van Bureau Jeugdzorg "BJZ pakt je kinderen af", terwijl de feitelijke uit-huis-

plaatsingen beperkt zijn, geeft één van de gesprekspartners aan. 

 

Het is voor degenen die als taak hebben huishoudens in multiprobleemsituaties te activeren 

essentieel deze beeldvorming te voorkomen. Zij hebben het vertrouwen nodig van het 

huishouden om te kunnen achterhalen op welke manier de problemen met elkaar samenhangen 

en waar de bottlenecks zitten die het eerst aangepakt moeten worden. 

  

Dat het imago van de consulent het uitvragen van problemen in de weg zit, blijkt o.a. uit een 

experiment dat één van de gesproken gemeenten had uitgevoerd. In dit experiment kregen 

consulenten werk en inkomen de taak om in het intakegesprek voortaan door te vragen naar 

problemen op andere domeinen. Doordat de consulent bij de intake echter een duidelijke 

poortwachtersrol heeft, bleek het uitvragen naar problemen op andere domeinen op dat 

moment slecht te passen. De cliënten hadden hierdoor niet voldoende vertrouwen om al hun 

problemen op tafel te leggen. 

 

De gesproken gemeenten geven twee manieren die kunnen helpen dit imago goed te houden: 
1. maak groot verschil tussen aanpak notoire fraudeurs en anderen;  
2. communiceer helder over naleving en doe dit vooraf. 

De komende paragrafen werken deze ideeën nader uit. 

2.2. Maak groot verschil tussen aanpak notoire fraudeurs en anderen 

Notoire fraudeurs zijn er maar weinig 

Actieve overtreders (calculerend, bewust uit op zelfverrijking) zijn er maar 

weinig.1 Veel overtreders zijn passieve overtreders. Hun situatie verandert (ze 

krijgen een paar weken iets meer uren werk bijvoorbeeld), waardoor fraude 

vanzelf ontstaat zolang zij niet in actie komen. Fraude kan in deze situatie 

gemakkelijk gebagatelliseerd worden, omdat ze vaak klein begint en het vaak onduidelijk is hoe 

lang de onrechtmatige situatie gaat duren. In multiprobleemhuishoudens speelt passiviteit op 

meerdere terreinen (denk aan niet openen van post), dus de kans dat een wijkteam met dit 

soort overtredingen te maken krijgt is groot. Daarnaast zijn er ook veel onbewuste overtreders. 

Zij weten niet dat zij de wet overtreden en komen daar pas achter als iemand hen daarop wijst. 

Een deel van hen is administratief onbekwaam. Al deze doelgroepen hebben een andere aanpak 

nodig om naleving op orde te brengen, aldus sommige gesprekspartners. 

                                                                 
1 Bron: het verhaal achter de notoire uitkeringsfraude 
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Differentieer naar doelgroep 

De belangrijkste voorwaarde voor het effectief kunnen handhaven is het kennen van de klant en 

het rekening houden met hem en zijn situatie, zo geven zij aan. Het is daarom belangrijk om 

naar de context te kijken en te differentiëren: "Houd rekening met de context en wees hard voor 

degenen voor wie dat nodig is. Doe dit binnen de ruimte die de wet biedt, zodat er toch 

rechtsgelijkheid is". Te vaak - aldus sommige gesprekspartners - ligt de focus van handhavers bij 

de kleine minderheid notoire fraudeurs en wordt iedereen behandeld alsof hij er één is. 

Handhavers, aldus gesprekspartners, gaan beter handhaven als zij maatwerk leveren.  

Schat samen in wie tot welke doelgroep hoort 

De handhavingsprofessional en de frontlijn-professional moeten samen gaan bepalen wat er aan 

de hand is en hoe er geopereerd moet worden, zo geven diverse gesprekspartners aan. Zij 

moeten daarbij constant de vraag stellen wat zij gezamenlijk (als gemeente) met de burgers 

willen bereiken. Meerdere gesprekspartners geven hierbij aan dat uiteindelijk niet de regels 

belangrijk zijn, maar de norm. Sommige andere gesprekspartners zijn het hier pertinent mee 

oneens. De wettelijke regels zijn leidend, zo geven zij aan.  

Waar voor- en tegenstanders het over eens zijn is dat er altijd goed gezocht moet worden naar 

de zogenaamde speelruimte die de wet biedt. Volgens één van de gesproken 

handhavingsexperts is deze speelruimte binnen de wet vele malen groter dan vaak door 

handhavers wordt gedacht. Sommige gesprekspartners mopperen in deze context over de 

nieuwe fraudewet, waarvan zij aangeven dat deze heel strak is en daardoor weinig speelruimte 

overlaat. 

Administratieve onbekwaamheid 

Verwar administratieve onbekwaamheid niet met fraude (opzettelijke overtreding van de wet) is 

een advies van diverse gesprekspartners. Sommige burgers hebben (al dan niet tijdelijk) hun 

administratie slecht op orde, bijvoorbeeld omdat zij weinig zicht hebben op hun eigen handelen. 

Als hun situatie wijzigt kan er spontaan een overtreding ontstaan, zonder dat zij dit opmerken 

en/of capabel zijn om hier iets aan te doen. 

 

Zolang er niets gedaan wordt aan het onderliggende probleem - de administratieve 

onbekwaamheid - zal de onrechtmatige situatie voortduren of gemakkelijk opnieuw ontstaan. 

Daarom moet - volgens sommige gesprekspartners - de handhaver al dan niet samen met de 

frontlijn-professional een oplossing bieden. Deze oplossing kan het aanpakken van de 

administratieve onbekwaamheid zijn. Als dat niet mogelijk is, is het hanteerbaar maken van  

de situatie een goed alternatief. Schuldhulpmaatjes - vrijwilligers die helpen met de 

administratie op orde krijgen - kunnen hierbij een belangrijke rol spelen. 

 

Voor mensen die permanent administratief onbekwaam zijn, kan bewindvoering soms een 

goede oplossing zijn, bijvoorbeeld voor sommige mensen met een verstandelijke beperking, 

aldus één van de gesprekspartners. Bewindvoering vergt wel een lang juridisch traject en is dus 

geen snelle oplossing. Dit betekent overigens niet dat dit proces per se versneld zou moeten. 

Het opleggen van bewindvoering moet immers zorgvuldig gebeuren en niet te veel worden 

gedaan, voegt de gesprekspartner hier echter direct aan toe. 

Passieve overtreders 

Veel overtreders rollen per ongeluk in een fraudesituatie. Zij vragen niet actief iets aan waar zij 

geen recht op hebben, maar blijven passief op het moment dat zij actief hadden moeten 

aangeven dat hun rechten veranderden. In die gevallen moeten gemeenten de ruimte nemen 

om niet meteen de knuppel te gebruiken, aldus sommige gesprekspartners. Door samen te 

werken met de frontlijn-professional zal de handhaver de ruimte nemen om zorg in bepaalde 
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gevallen te laten prevaleren. Deze gesprekspartners geven aan dat er geen verplichting is voor 

de gemeente om direct terug te vorderen. Er kan daarom ook voor gekozen worden de 

rechtmatigheid te herstellen zonder terug te vorderen. Hierbij is duidelijkheid aan de burger wel 

essentieel. Daarom moet altijd tegelijkertijd in het plan van aanpak opgenomen worden op 

welke manier de naleving weer hersteld gaat worden en hoe eventuele terugvorderingen 

voldaan gaan worden, voegen zij toe.  

 

Niet iedereen is het ermee eens dat "de zorgvraag voorrang moet krijgen als deze groter is". 

Sommige gesprekspartners geven aan dat het niet zo mag zijn dat een gezin dat zorg krijgt van 

het sociaal team heel zacht wordt beoordeeld voor fraude en de buurvrouw die niet bij het 

sociaal team zit door het fraudeteam heel hard wordt aangepakt. Dit werkt volgens hen 

rechtsongelijkheid in de hand. 

 

Als antwoord hierop zeggen de voorstanders dat er geen sprake is van rechtsongelijkheid, omdat 

de wet ruimte laat voor zowel een wat hardere als voor een wat zachtere aanpak. 

Notoire fraudeurs 

Notoire fraudeurs (de berekenende bewuste fraudeurs) moeten worden aangepakt. Hierover is 

consensus. Eén van de gesprekspartners geeft aan dat zodra er in hun gemeente sprake is van 

notoire fraude, het huishouden overgedragen wordt aan de handhavers en het sociale wijkteam 

zich terugtrekt uit het huishouden. De reden dat deze gemeente hiervoor heeft gekozen is dat 

sancties op fraude een drangmaatregel zijn en deze daarmee het vertrouwen aantasten dat 

nodig is om een band op te bouwen. Er zijn ook gemeenten die hiervoor een speciaal 

"complexe-multiprobleemgezinnen-team" met drang en dwang inzetten, waarbij zorgmijdend 

gedrag (wat betreft opvoeding/leerplicht van kinderen bijvoorbeeld) en fraude (van met name 

uitkeringen) in één keer worden aangepakt. 

 

Notoire fraudeurs kunnen op verschillende manieren worden herkend, aldus gesprekspartners. 

Met behulp van beschikbare data kunnen gemeenten bijvoorbeeld risicoanalyses maken. Zij 

kunnen dan bijvoorbeeld extra controles doen op de risicogroepen (geslacht, leeftijd, beroepen). 

Over deze extra controles kunnen gemeenten gewoon open zijn naar de cliënt, aldus een 

gesprekspartner. Zij kunnen uitleggen dat op basis van de kenmerken een cliënt in aanmerking 

komt voor extra controle. Daarbij moet natuurlijk wel worden aangegeven dat dit nog helemaal 

niet betekent dat er sprake is van niet-naleving/fraude. Deze risicoanalyse kan overigens ook 

gebruikt worden om passieve of onbewuste fraude op te sporen, aldus één van de 

gesprekspartners.  

 

Diverse gesprekspartners vinden overigens dat het over het algemeen niet zo gemakkelijk is 

notoire fraudeur van anderen te onderscheiden. Een handhavingsexpert geeft aan dat het altijd 

nodig is het huishouden te kennen voordat het mogelijk is de intenties achter de overtreding te 

signaleren. 

 

Uiteraard moet een frontlijn-professional ook niet-nalevingsrisico’s kunnen signaleren wanneer 

het niet gaat om notoire fraude. Het is ook in die gevallen belangrijk dat de frontlijn-professional 

het gezin juist wel aanspreekt. Meer nog dan bij de notoire fraude is het dan van belang om het 

gesprek aan te gaan en bij voorkeur samen met het gezin een oplossing te vinden.  
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2.3. Communiceer helder over naleving en doe dit vooraf 

Frontlijn-professionals hebben het vertrouwen van het huishouden nodig om 

effectief en gekanteld te kunnen ondersteunen. Gekanteld betekent dat het 

huishouden zelf de regie (weer) neemt in het oplossen van de problemen en 

dat het huishouden daarbij de ondersteuning krijgt die het nodig heeft (op 

maat). Als frontlijn-professionals in de chaos van het multi-

probleemhuishouden terecht komen, is het belangrijk gezamenlijk de 

problemen te benoemen. Deze kunnen dan vervolgens geadresseerd worden in het plan van 

aanpak. Eén van de mogelijke problemen is dat een huishouden zich - bewust of onbewust - niet 

aan de regels houdt. Dit probleem zal dus door de frontlijn-professional geadresseerd moeten 

worden, zo geven sommige gesprekspartners aan. De manier waarop de frontlijn-professional 

hierover communiceert met het huishouden is essentieel bij het kunnen vasthouden van dit 

vertrouwen, benadrukken zij. 

 

Hun advies luidt daarom: zorg voor helderheid van de regels. Geef aan wat je signaleert en geef 

ruimte aan het huishouden om dit (snel) aan te passen. Zij voegen daaraan toe dat het erg 

belangrijk is dat frontlijn-professionals het gesprek kunnen aangaan. Dat wordt door sommige 

frontlijn-professionals vanuit de instellingen nog als best ingewikkeld ervaren, schatten deze 

gesprekspartners in. Frontlijn-professionals voelen zich partner van de huishoudens waar zij 

komen. Het lijkt dan wellicht gemakkelijker om als hulpverlener niet vervelend te doen, niets van 

het huishouden te vragen en hen alleen hulp te bieden. Toch is het erg belangrijk dat zij wel dat 

gesprek aangaan, met name voor het betreffende huishouden zelf, aldus deze gesprekspartners. 

Burgers worden namelijk uiteindelijk zelf de dupe als een niet-nalevingssituatie blijft 

voortbestaan. Overigens is de ervaring, aldus één van de gesprekspartners, dat burgers over het 

algemeen ook wel snappen dat er iets moet veranderen als er sprake is van niet-naleving. 

Daarbij vinden ze het prettig om samen op zoek te gaan naar een oplossing. 

 

Sommige gesprekspartners raden daarnaast aan om wat van elkaar verwacht wordt, helder op 

te schrijven in het plan van aanpak. Sommige gemeenten gebruiken daar een apart contract 

voor dat zij het huishouden laten tekenen. Anderen houden het bij het plan van aanpak. 

 

Er bestaat verschil van mening tussen de gesprekspartners over het opnemen van sancties in het 

plan van aanpak. Sommige gesprekspartners vinden dit extra helderheid scheppen, andere 

gesprekspartners vinden dit te ver gaan. Zij verwachten dat daarmee niets bereikt wordt en het 

bovendien uitgaat van het verkeerde mensbeeld.  

 

Eén gesprekspartner voegt toe dat bij het al dan niet opnemen van sancties in het contract, het 

belangrijk is om te differentiëren naar doelgroep. De administratief slecht onderlegde persoon 

met een verstandelijke beperking zal minder gestuurd worden door sancties dan de passieve 

overtreder die net iets te lang wacht met het doorgeven van wijzigingen. 

 

Hoe het sociale wijkteam moet omgaan met niet-naleving moet niet dichtgetimmerd worden 

door protocollen, aldus diverse gesprekspartners. Er moet altijd naar de context worden 

gekeken. Frontlijn-professionals ondersteunen elkaar door intervisie en door aandacht van de 

teamcoach. De teamcoach heeft de taak te sturen op deze samenwerking en het bespreken van 

de integriteitsdilemma’s. Protocollen zijn daarom niet nodig en ook niet wenselijk, aldus deze 

gesprekspartners. 
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Er is ook een gemeente die de pakkans op uitkeringsfraude publiceert in de lokale krant (het 

aantal ingetrokken uitkeringen). Dit heeft uiteraard meer invloed op de notoire fraudeur, dan op 

de onbewuste overtreder. 

2.4. Soms kan het imago juist verbeteren door aandacht voor naleving 

Hoewel veel gesprekspartners waarschuwen dat aandacht voor naleving 

van regels snel kan leiden tot een verslechtering van het betrouwbare 

imago van de frontlijn-professional, zijn er ook gesprekspartners die het 

tegenovergestelde vinden. Zij geven aan dat het imago van de frontlijn-

professional soms juist kan verbeteren door aandacht te besteden aan 

naleving. Dit komt, aldus deze gesprekspartners, omdat burgers de overheid serieuzer nemen als 

deze afspraken maakt en zowel zelf zich daaraan houdt, alsook dit van burgers verwacht. Omdat 

de burger de hulpverlener serieuzer neemt, is de effectiviteit van de aanpak ook groter, schatten 

zij in. 
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3. Wat is er nodig voor integrale naleving? 
“Handhavers ontdekten een geval van uitkeringsfraude. Een alleenstaande kreeg een uitkering 

voor een alleenstaande ouder. Het bleek dat de frontlijn-professional de moeder had 

aanbevolen haar kind tijdelijk bij oma te laten wonen tot de rust in het gezin enigszins hersteld 

was. Noch de moeder, noch de frontlijn-professional hadden erbij stilgestaan dat dit gevolgen 

had voor de uitkeringshoogte.” (een hoofd handhaving) 

 

3.1. Organiseer dat juridische ruimte helder is 

De frontlijn-professional heeft bepaalde juridische kennis nodig, aldus 

veel gesprekspartners, om zijn werk goed te kunnen doen.  

 

Ten eerste is wat juridische kennis nodig om te weten of een huishouden 

zich in een onrechtmatige situatie bevindt. Niet om het huishouden 

direct "te verklikken", maar om ervoor te zorgen dat de onrechtmatige 

situatie zo snel mogelijk weer rechtgezet wordt. Niet-zelfredzame 

huishoudens met meerdere problemen hebben vaak op meerdere gebieden de controle 

verloren. Het niet meer goed in acht nemen van de regels kan daar één van zijn. De frontlijn-

professional ondersteunt en activeert het huishouden bij het weer onder controle krijgen van al 

die onhoudbare situaties. Dat hij dus ook een rol heeft bij het ondersteunen en activeren bij het 

rechtzetten van onrechtmatigheden, is een logische taak, aldus sommige gesprekspartners. 

 

Ten tweede is het handig te weten welke speelruimte de wet biedt om op een passende manier 

de onrechtmatige situatie op te heffen. Op deze manier kan de frontlijn-professional aan de ene 

kant goed rekening houden met de context van het gezin en ervoor zorgen dat hoge boetes het 

gezin niet weer diep de problemen in helpen, waar het langzaam uit aan het kruipen was. Aan 

de andere kant wordt wel rechtsongelijkheid voorkomen. Het is belangrijk rechtsongelijkheid te 

voorkomen, zo geven sommige gesprekspartners aan. Hiermee worden juridische procedures 

vermeden en wordt voorkomen dat de buren het gevoel krijgen dat niet-naleven van regels 

beloond wordt. Als de frontlijn-professional de juridische ruimte die er is goed kent, kan hij 

optimaal gebruikmaken van zijn speelruimte om ervoor te zorgen dat mensen de ondersteuning 

krijgen die zij nodig hebben, maar wel binnen het wettelijk kader blijven. 

 

Ten derde is het nodig dat hij de juridische gevolgen kan inschatten van zijn plan van aanpak. Hij 

moet bijvoorbeeld weten dat als een alleenstaande moeder haar enige kind op een andere plek 

laat wonen - bijvoorbeeld bij de grootouders - dit gevolgen heeft voor haar uitkering. Hij hoeft 

de korting niet exact te kunnen berekenen, maar er moet wel een belletje gaan rinkelen als het 

plan op tafel komt. Hij kan dan samen met de moeder vooraf de gevolgen inschatten en hier 

rekening mee houden in het plan van aanpak. 

 

Tot slot is het handig om te weten hoe hij een plan van aanpak dat niet aan de wet voldoet, een 

klein beetje kan veranderen zodat het wél voldoet aan de wet.  

Eenvoudige kennis zelf aanleren/vuistregels 

Hoe komt de frontlijn-professional aan deze kennis? Eenvoudige kennis kan hij zelf aanleren. Zo 

is er voor de WWB een gouden regel, die iedere frontlijn-professional zou moeten kennen:  

 
Als er iets verandert in de woonsituatie, het inkomen of het vermogen, heeft dat 
gevolgen voor de hoogte van de WWB-uitkering.  
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Met kennis van deze gouden regel kan een groot deel van de passieve overtredingen van de 

WWB worden voorkomen. 

Ingewikkelde kennis: iemand raadplegen 

Voor ingewikkeldere kennis zou hij iemand moeten kunnen raadplegen, geven gesprekspartners 

aan. Hiervoor zijn verschillende scenario's mogelijk. 

Coaching en voorlichting door de handhaver 

Diverse gesprekspartners geven aan dat het handig is als het handhavingsteam de 

frontlijnprofessional gaat coachen. Zie voor diverse vormen hiervan hoofdstuk 4 de paragraaf 

"elkaar met kennis besmetten". 

Wmo-hotline 

Eén gemeente geeft aan dat zij voor heel specifieke juridische vragen een zogenaamde "Wmo-

hotline" hebben ingesteld. Achter deze telefoon werken specialisten op het gebied van regels, 

die fungeren als een vraagbaak voor het team voor gerichte vragen. Deze specialisten kopen zij 

in bij een commerciële aanbieder van deze juridische diensten. Deze gemeente neemt hun taak 

nu langzamerhand over. Het voordeel van de inkoop van juridisch advies bij een commerciële 

aanbieder is, aldus de gesprekspartner, dat commerciële aanbieders gewend zijn 

dienstverlenend te werken. Zij zullen dus niet alleen roepen wat niet kan, maar ook meedenken 

over wat wel kan. Dit is essentieel voor een goede werking van het sociaal wijkteam. De 

gesprekspartner geeft daarbij wel aan dat ze tegelijkertijd het sociaal team leren ook weer niet 

te snel te bellen naar de Wmo-hotline, omdat ze wel willen dat het team eerst zelf nadenkt en 

de eigen expertise inzet. Anders zou alsnog het vertrouwen niet in de expertise en het gezond 

verstand van het team gesteld worden, maar zou de hotline die taak overnemen en dat is 

natuurlijk niet de bedoeling. Het is de bedoeling dat het team eerst goed zelf nadenkt over wat 

nodig is. 

Vast aanspreekpunt 

Een paar andere gemeenten hebben vaste handhavings-aanspreekpunten voor de sociale 

wijkteams. Deze handhavings-aanspreekpunten zijn actief in dezelfde wijk(en) als het 

betreffende sociale wijkteam. Hun taak is het om vraagbaak te zijn, niet om fysiek in het team te 

zitten. 

Kleine gemeenten: samenwerken met grotere of inkopen juridisch advies 

Kleine gemeenten hebben niet de mogelijkheid om alles juridisch door te lichten. Soms hebben 

zij maar één juridisch adviseur voor de hele gemeente. Deze moet iets weten van vergunningen, 

van klachtencommissies en dus ook van handhaving in het sociaal domein. Zo'n persoon kan niet 

alle ideeën van de casemanagers juridisch uitzoeken en ook nog meedenken over of het net iets 

anders wel kan. Oplossingen kunnen zijn om de juridische backoffice te delen met een andere 

gemeente (die dan wel ongeveer dezelfde regels, bv. voor de Wmo, moet hebben) of het 

inkopen van juridisch advies, zoals bij de hotline. 

3.2. Frontlijn-medewerker moet voldoende geëquipeerd zijn om te signaleren. 

Als frontlijn-medewerkers de taak krijgen om in het kader van 

integraal handhaven onrechtmatig gedrag te signaleren, moeten zij 

hiervoor wel voldoende geëquipeerd zijn. Eén van de 

gesprekspartners geeft aan dat hierbij aan de volgende 

randvoorwaarden moet zijn voldaan: 
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 fraude moeten signaleren. Als eerste moet de gemeente ervoor zorgen dat degenen die 
geacht worden fraude te signaleren hiertoe ook expliciet de opdracht krijgen. 
Fraudesignalering moet onderdeel zijn van de strategie en opvattingen van de 
gemeente en deze opvattingen moeten concreet gemaakt worden in de 
taakomschrijvingen van de personen die moeten gaan signaleren; 

 fraude kunnen signaleren. Als tweede moeten degenen die fraude moeten signaleren, 
wel weten op welke signalen ze moeten letten. Zij moeten in staat zijn de signalen te 
herkennen en juist te interpreteren. Hierbij hoort ook het kunnen toepassen van 
onderzoeksinterviews; 

 fraude willen signaleren. Als derde moeten de beoogde signaleerders de fraude wel 
willen zien en er geen oogje voor dichtknijpen; 

 fraudesignalen adequaat te kunnen wegen. Als vierde moeten de beoogde 
signaleerders weten welke signalen (afzonderlijk of in combinatie met andere) serieus 
genoeg zijn om te onderzoeken; 

 een goede strategie bepalen op basis van de gewogen fraudesignalen. Als vijfde 
moeten de beoogde signaleerders weten wat zij moeten doen met welk soort signalen. 
Zij moeten weten welke zaken zij zelf kunnen oppakken, welke zaken zij beter samen 
met de sociale recherche kunnen oppakken en wanneer ze een huishouden beter direct 
kunnen doorgeven aan de sociale recherche. 

3.3. Zorg voor voldoende veiligheid voor de frontlijn-professional 

Eén gesprekspartner wees op het veiligheidsrisico dat de frontlijn-

professional zou kunnen lopen als deze gaat handhaven aan de 

keukentafel. Ter contrast: op het gemeentehuis is een beveiligde kamer 

ingericht, waar de handhaver met een gezin praat. 

 

Een andere gemeente geeft aan dat het belangrijk is dat de frontlijn-professional ervan uit moet 

kunnen gaan dat zijn naam niet in het rechercheverslag genoemd wordt, als hij fraude 

doorgegeven heeft. Met deze tip is een aantal gesprekspartners het pertinent oneens. Het 

achter de rug om doorgeven van fraude, levert niet meer vertrouwen op. Het is daarom - aldus 

deze gesprekspartners - beter om open kaart te spelen. Ook hierbij hangt alles weer af van de 

communicatie. Wie samen een oplossing zoekt, is open over het moment dat er uiteindelijk iets 

gemeld moet worden. Het beste is als het huishouden zichzelf meldt, nadat zij samen met de 

frontlijn-professional naar een oplossing heeft gezocht om het niet-naleven weer recht te 

zetten. 

3.4. Gebruik gezond verstand en neem proportionele maatregelen 

Bij handhaving is het altijd belangrijk voor ogen te blijven houden wat 

de gemeente met een huishouden wil bereiken. Zo geeft een 

gesprekspartner aan dat in sommige gevallen er procedures van 

€ 100.000 ingezet worden bij een huurachterstand van € 900. Door 

boetestapeling wordt die € 900 al gauw meer en ontstaat alleen maar 

een negatieve spiraal. De gesprekspartner vindt dat het wijkteam zich 

erop moet richten met slimme interventies het gedrag te veranderen. Daarbij staat de vraag 

centraal hoe het is gebeurd. Bij elke oplossing moet de context een rol spelen, aldus de 

gesprekspartner. 

 

Eén van gesprekspartners geeft aan dat omdat voor inlichtingenfraude geen opzetvereiste geldt, 

soms kleine dingen buitenproportioneel worden beboet. Dit kan niet rekenen op veel begrip en 

maakt mensen angstig. 
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3.5. Geef voldoende dekking als management en bestuur 

Het gemeentelijk management moet voldoende dekking geven aan de 

uitvoering om hun werk te kunnen uitvoeren. Dat wil zeggen dat zij 

duidelijkheid moeten geven (wat moet er gebeuren), zekerheid 

moeten borgen (als ik me daaraan houd, word ik er niet op 

afgerekend) en mandaat moeten regelen (wie beslist) voor de manier 

waarop naleving opgenomen wordt in de integrale dienstverlening, aldus één van de 

gesprekspartners. 

Zij geven aan dat uitvoerders dit hard nodig hebben. Zij vragen daarom hun bestuurders de 

uitvoerders expliciet ruimte te geven om fouten te kunnen maken. Die ruimte voor de 

handelingsvrijheid van de professional moet ook bestuurlijk geborgd worden, anders durven de 

professionals hem niet te nemen of worden zij achteraf hierop teruggefloten, wat natuurlijk 

funest zou zijn voor het hele proces. 

 

Het is niet alleen kennis waarmee handhavers en frontlijn-professionals elkaar moet besmetten. 

Zij moeten ook samen de verplichtingen van ieder huishouden aan elkaar knopen, aldus één van 

de gesprekspartners. In de uitvoering, maar ook hoger in de boom tot en met het rijk. 

Tegenstrijdige zaken moeten eerst worden benoemd. Vervolgens moeten deze 

tegenstrijdigheden worden opgelost of in ieder geval moet worden bepaald met hoeveel vrijheid 

uitvoerders hiermee om mogen gaan. 

3.6. Stuur integraal aan 

Een onderwerp dat hier dicht tegenaan ligt en door diverse 

gesprekspartners wordt genoemd is dat ook integrale aansturing 

nodig is. Het management moet een gezamenlijke doelstelling 

hebben en mensen moeten niet afgerekend worden op targets 

vanuit verkokerde organisaties.  

 

Op het moment is dat vaak nog niet het geval, aldus diverse gesprekspartners. Zo worden 

handhavers nog wel eens aangestuurd met targets om een bepaald aantal afsluitingen en 

maatregelen te realiseren. Met de nieuwe manier van kijken, de kanteling naar doelmatigheid, 

vinden sommige gesprekspartners dit geen heel zinvolle quota meer. Het moet bij handhaving 

juist veel meer gaan om wat het best is voor het gezin en niet om zo veel mogelijk uitkeringen in 

te trekken.  

 

Targets voor het opsporen van fraude kunnen zeer negatieve gevolgen hebben (de handhavers 

hebben dan het idee dat het hun taak is zoveel mogelijk uitkeringen stop te zetten), aldus 

diverse gesprekspartners. In plaats daarvan zouden, volgens één van de gesprekspartners, de 

handhavers gestuurd moeten worden op zorgvuldig werken, proportionaliteit en het volgen van 

de juiste procedures. Anderen vinden dat handhavers vooral gestuurd moeten worden op het 

totaaleffect van hun acties op de huishoudens.  

 

Een nieuwe manier van aansturen die in deze context relevant kan zijn is de zogenaamde 

"prestatiedialoog" die bij sommige gemeenten al ingevoerd is. In zo’n prestatiedialoog vormen 

de prestatie-indicatoren een hulpmiddel en staat vooral het gesprek tussen management en 

uitvoering centraal om inzichtelijk te krijgen wat de werkzame mechanismen zijn in de 

uitvoering en waarom. Meer nadruk dus op het leren van de uitvoering en ervaring daarin en 

minder op het afrekenen op basis van cijfers. 
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Voor sommige handhavers zijn deze nieuwe vormen van aansturing behoorlijk wennen. Veel 

gemeenten stuurden hun handhavers de afgelopen jaren streng aan op het halen van quota. 

Hierdoor bestaan veel handhavingsteams nu uit zogenaamde "bountyhunters", aldus één van de 

gesprekspartners. Dit zijn handhavers die op zoek gaan naar geld dat hun gemeente rechtmatig 

toehoort. Zij zien het als hun taak dit geld weer terug te krijgen bij de rechtmatige eigenaar (de 

gemeente/de gemeenschap). Het welzijn van de overtreder behoorde tot voor kort niet tot zijn 

verantwoordelijkheid. De integrale handhaver wordt echter geacht hier wel rekening mee 

houden, aldus de gesprekspartner. 

 

Dit is een andere taak die deels andere vaardigheden vereist. Het is goed als het management 

zich hiervan bewust is en ervoor zorgt dat de mensen goed aangestuurd worden en geholpen 

worden deze verandering te maken. Het feit dat in sommige gemeenten handhavers leerplicht 

en handhavers WWB samen zijn gegaan, maakt dit gemakkelijker volgens één van de gesproken 

gemeenten. Leerplichthandhavers hebben namelijk van oudsher de taak om zowel te 

handhaven, alsook goed te kijken naar de context van het huishouden. Kinderen blijven vaak 

niet zomaar thuis, om het verzuim op te lossen, is het vaak nodig naar het hele huishouden te 

kijken. Een andere gemeente gaf aan de koppeling juist minder logisch te vinden. 

 

Naast bij leerplicht, is ook in het veiligheidshuis al veel ervaring opgedaan met integrale 

handhaving, geeft één van de gesprekspartners aan. In het veiligheidshuis is in de afgelopen 

jaren vruchtbaar samengewerkt tussen politie/justitie enerzijds en zorgverleners anderzijds. Hier 

kan veel van geleerd worden. Zo komen daar regelmatig cases langs waarbij zorgverleners en 

justitie samen nagaan of iemand die nog een aantal maanden gevangenisstraf moet uitzitten wel 

of niet vervroegd vrijgelaten moet worden, omdat dit - gezien de context - wellicht beter is voor 

de gevangene en de samenleving. 

 

Ondanks het integraal handhaven, is het wel wenselijk dat iedereen verantwoordelijk blijft voor 

de borging van zijn eigen discipline in het geheel, aldus sommige gesprekspartners. Zo zou de 

handhaver vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid voor rechtmatigheid moeten samenwerken in 

of met een team rondom het huishouden, geven zij aan.  

 

Tot slot: aangezien het management op dit moment toch al moet nadenken over haar 

sturingsfilosofie, gezien de kanteling en de decentralisaties, is het een handig moment hierbij 

ook direct mee te nemen hoe zij wil sturen op naleving en welke doelstellingen en prestatie-

indicatoren zij daarvoor wil formuleren, aldus sommige gesprekspartners. 
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4. Stappenplan integrale naleving 
"Over handhaving hebben ze het in het wijkteam nog helemaal niet gehad." (teammanager 

zorg en inkomen) 

4.1. Begin met bedenken hoe je het hebben wilt en neem dat op in de visie 

Veel van onze gesprekspartners gaven aan dat integrale handhaving bij 

hun gemeente niet (hoog) op de agenda staat. Het is daarom van 

belang dat managers die verantwoordelijk zijn voor de aansturing van 

de professionals in de frontlijn en de managers die verantwoordelijk 

zijn voor handhaving met elkaar het onderwerp integrale handhaving 

op de gezamenlijke agenda zetten. Vervolgens is het ook belangrijk dat zij hier een gezamenlijke 

visie op formuleren, aldus één van de gesproken experts. In die visie kunnen de inhoudelijke 

tegenstrijdigheden en de wijze waarop de gemeente hier in de uitvoering mee om wil gaan 

uitgewerkt worden. Ook is het nodig de wijziging in houding en gedrag die dit vraagt van de 

professionals hierin te adresseren, voegt zij hieraan toe. 

4.2. Laat frontlijn-professionals en handhavers elkaar met kennis besmetten 

Kern van het tot stand laten komen van integrale naleving is ervoor zorgen 

dat er een positieve besmetting van kennis plaatsvindt tussen handhavers 

enerzijds en frontlijn-professionals anderzijds, zo geven meerdere 

gesprekspartners aan. Het doel hiervan is om er uiteindelijk voor te zorgen 

dat de frontlijn-professional door een handhavingsbril en de handhaver door 

de zorgverleningsbril leert te kijken. Dit betekent dat de frontlijn-professional niet wegkijkt van 

de handhaving en dat de handhaver rekening houdt met de niet-nalevingsmotieven en de 

consequenties van de handhaving. 

 

Het middenmanagement binnen de gemeenten speelt een belangrijke rol bij het organiseren dat 

kennis over dit onderwerp gedeeld worden tussen de professionals die betrokken zijn bij de 

dienstverlening, aldus diverse gesprekspartners. Dit kennis delen kunnen ze op verschillende 

manieren organiseren. De gesproken gemeenten hadden hiervoor de volgende oplossingen. 

Casusbesprekingen 

Casusbesprekingen zijn een goed middel om kennis te delen. De meeste gesproken gemeenten 

gebruiken deze al voor het leren van andere disciplines in het team. Sommige stellen voor op 

deze manier ook handhavers en frontlijn-professionals van elkaar te laten leren. In dergelijke 

casusbesprekingen kunnen mensen altijd terugvallen op elkaars kennis. Juist zoiets als "wat is de 

norm en hoe ver mogen we afwijken, wat is allemaal mogelijk", zijn onderwerpen die handig zijn 

om van een handhaver te leren in een casusbespreking. Handhavingsexpertise moet daarom 

volgens sommige gesprekspartners bij ieder wijkteam geborgd zijn. Handhavers worden nog 

vaak gezien als ‘dat spiedende mannetje achter de boom’, geeft één van de gesprekspartners 

aan. Dit negatieve imago zal veranderen als de handhavers bij de casusbespreking komen, 

verwacht zij. Handhavers kunnen namelijk goed meedenken als blijkt dat ergens een 

onrechtmatige situatie is. Handhavers zijn ervoor om weer een rechtmatige situatie te krijgen. 

Intervisie 

Intervisie is ook een goede manier om samen kennis te delen, geven diverse gesprekspartners 

aan. Mensen kunnen dan in een systematische setting praktische vragen aan elkaar stellen. Hoe 

spreek ik iemand aan? Hoe signaleer ik? Hoe ga ik om met deze en die ingewikkelde thuissituatie 

in een handhavingssetting? 
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Vaste contactpersoon 

Een andere manier om kennis te delen die in enkele gesproken gemeenten bestaat is het 

aanwijzen van een vaste handhaver-contactpersoon aan het wijkteam. 

Voorlichting 

Nog een andere manier om de positieve besmetting met handhavers te verzorgen is door 

voorlichting door handhavers met oog voor zorgvragen. Wanneer handhavers hier geen oog 

voor hebben neemt de afstand tot zorgverlening alleen maar toe door de voorlichting.  

Aandacht integrale naleving in initiële opleiding 

Een frontlijn-professional moet handhaving zien als deel van de opdracht, aldus enkele 

gesprekspartners. Een belangrijk onderdeel hierbij is mensen aanspreken. Volgens sommige 

gesproken handhavers hebben hulpverleners hier van nature te weinig aandacht voor. Dit was 

namelijk geen onderdeel van hun studie en aandacht hiervoor werd nooit gevraagd. Op dit 

moment is één van de gesproken gemeenten in overleg met een hogeschool, die de opleiding 

social studies wil gaan vormgeven, met daarin aandacht voor werk & inkomen, integratie en 

handhaving. 

Handhaver wel of niet in het team 

De gesproken gemeenten vonden het over het algemeen geen goed idee om de handhaver zelf 

op te nemen in het wijkteam. Veel gesprekspartners vinden dat te bedreigend en slecht voor het 

imago van het wijkteam. Andere gesprekspartners voegen daaraan toe dat de taken van een 

handhaver ten principale anders zijn dan die van een frontlijn-medewerker in een wijkteam. Het 

wijkteam voert regie, bouwt een relatie op en schrijft een plan van aanpak samen met het 

huishouden. Een handhaver heeft als doel situaties weer rechtmatig te krijgen en te voorkomen 

dat er onrechtmatige situaties ontstaan. De handhaver kan wel signaleren naar het wijkteam en 

breder kijken, maar hij moet niet op de stoel van de frontlijn-medewerker gaan zitten, aldus 

deze gesprekspartners. Het is niet zijn expertise en ook niet zijn taak. Andersom geven sommige 

gesprekspartners ook aan dat het wijkteam ook niet op de stoel van de handhavers moet gaan 

zitten. Het wijkteam heeft weliswaar een belangrijke rol in de preventie en in de nazorg van 

onrechtmatig gedrag, aldus deze sprekers, maar opsporing en sanctionering vallen buiten hun 

expertise en takenpakket.  

 

Er zijn echter wel gemeenten die de handhaver misschien wel in het wijkteam willen opnemen. 

Zo onderzoekt één van de gesproken gemeenten op het moment welke van de 

handhavingstaken wel en welke van deze taken niet overgedragen kunnen worden aan het 

wijkteam. Dit doet deze gemeente door binnen enkele wijkteams handhavers in te zetten. Deze 

handhavers functioneren als generalist binnen de wijkteams. Dit doen zij omdat andere 

wijkteamleden vaak niet alert zijn op handhaving. Deze handhaver heeft dus een belangrijke rol 

in de bewustwording en leert hierbij aan andere frontlijn-professionals. 

4.3 Welke taken in naleving passen (niet) bij de frontlijn-professional? 

De gesproken gemeenten hebben verschillende meningen over welke 

nalevingstaken wel en welke nalevingstaken niet bij de frontlijn-

professional passen. Voorlichting (preventie), aanspreken en sparren 

met een jurist zonder namen te noemen, zijn zaken die volgens de 

gesproken gemeenten zeker een taak zijn voor de frontlijn-

professional. Of signaleren en het doorgeven van signalen ook taken zijn van de frontlijn-

professional, daarover verschillen de meningen sterk. Sanctioneren vond niemand van de 

gesproken gemeenten een taak van de frontlijn-professional. 
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De precieze taken hangen natuurlijk ook af van of er wel of geen handhavers zelf in het wijkteam 

zijn opgenomen. Als handhavers zijn opgenomen in het wijkteam werken ze nauw samen met de 

andere leden van het wijkteam. Hun takenpakket blijft echter ook dan wel verschillend van dat 

van andere frontlijn-professionals. Belangrijk is dat beiden hun taken uitvoeren met een brede 

blik, aldus een gesprekspartner. Het sociaal wijkteam houdt zich primair bezig met 

ondersteuning van gezinnen, maar heeft daarbij oog voor handhaving. De handhaver houdt zich 

primair bezig met handhaving, maar heeft oog voor eventuele achterliggende zorgvragen, het 

niet-nalevingsmotief en consequenties van de handhaving. Handhavers hoeven niet op de stoel 

van de frontlijn-professionals te gaan zitten, maar zullen wel aandacht moeten hebben voor de 

niet-nalevingscontext. Het sociale wijkteam hoeft niet bij alle handhavingsbesluiten betrokken te 

zijn, maar dat betekent dat de handhaver moet kunnen inschatten in welke gevallen overleg met 

het sociale wijkteam moet worden gezocht. De handhaver moet in andere woorden dus 

zorgvragen kunnen signaleren. Dat geldt ook voor bijstandsconsulenten, die bovendien goede 

informatie moeten kunnen geven over de Wmo, aldus enkele gesprekspartners. 

  

Het sociaal wijkteam heeft daarbij vooral een preventieve functie op het gebied van naleving, 

vinden diverse gesprekspartners. Burgers moeten in duidelijke taal goede informatie krijgen 

over rechten en plichten. Het sociale wijkteam kan een rol spelen in het behoeden van klanten 

om onbewust of bewust niet na te leven zonder de consequenties goed te kennen. Dat kan door 

voorlichting, maar ook door op de goede signalen te letten. Door het gesprek aan te gaan, komt 

een frontlijn-professional erachter wat de reden is van de niet-naleving en samen met de burger 

kan dan naar een oplossing worden gezocht. Een signaal hoeft echter nog niets te betekenen. 

Het is belangrijk dat de frontlijn-professional kan signaleren, maar dus ook het gesprek met een 

cliënt kan aangaan, aldus veel gesprekspartners. 

 

Eventueel kan een handhaver betrokken worden bij twijfel over of iets wettelijk juist is. Ook kan 

hij een rol spelen bij het vinden van een oplossing in het geval van niet-naleving. Een aantal 

gemeenten geeft aan dat het sociale wijkteam in het plan van aanpak aangeeft alert te zijn op 

niet-nalevingssignalen en deze zo nodig ook meldt. Deze gemeenten zeggen dat burgers daar 

begrip voor hebben, zolang er maar volledige duidelijkheid over bestaat. Enkele gemeenten 

noemen ook de nazorg - als er bijvoorbeeld een sanctie is opgelegd - als taak van het sociaal 

wijkteam. 

  

Eén van de taken bij het voorkomen van niet-naleving is het herkennen van laaggeletterdheid. 

Uitgangspunt moet niet zijn dat alles door de vingers wordt gezien wanneer er sprake is van 

laaggeletterdheid, aldus de gemeente die dit ter sprake bracht, maar wel dat er zo nodig wordt 

ondersteund bij het vinden van een passende oplossing. Ook voor de handhaver ligt hier een 

taak. Die moet namelijk kunnen zien dat de laaggeletterdheid een oorzaak kan zijn voor niet-

naleving. De handhaver kan dit signaleren door het gesprek aan te gaan. Hij kan daarna het 

wijkteam inschakelen bij een oplossing (wellicht kan het wijkteam helpen bij het opsporen van 

iemand die kan helpen, bijvoorbeeld uit het eigen netwerk of een vrijwilliger). De gemeente kan 

het zichzelf ook op een aantal andere manieren makkelijker maken. Zo kunnen brieven voor 

burgers eenvoudiger worden gemaakt, aldus een gesprekspartner. Gemeenten hebben al de 

ervaring dat het mogelijk is simpele brieven te schrijven die wel juridisch houdbaar zijn. Het 

sociaal wijkteam kan hierin een signalerende rol spelen door aan te geven dat veel burgers 

moeite hebben met het begrijpen van de brieven. Hierdoor kan het wijkteam meehelpen 

naleving te verbeteren. 
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 4.4. Regel het mandaat 

Net als in de algemene discussie rondom de decentralisaties is er bij 

handhaving versus zorg de vraag wie het mandaat heeft, wie de regie 

voert over welk huishouden en welk probleem prevaleert. 

 

Hoewel in dit soort discussies meestal degene over wie het gaat graag 

het mandaat wil hebben, gaf een wijkteamtrekker aan dat het beter 

was het mandaat voor het opschorten van maatregelen niet aan het wijkteam te geven. Hij 

beargumenteerde dit door aan te geven dat de druk die het huishouden dan op de frontlijn-

professional kan leggen wel erg groot wordt. Beter is het een handhaver als bad cop achter de 

hand te houden, mits deze natuurlijk wel in redelijkheid rekening houdt met de situatie van het 

huishouden en niet voorbijgaat aan de doelen die de gemeente met dit huishouden wil 

bereiken. 

 
In een andere gemeente wordt nog nagedacht over wie de regie en besluitvormingen doet. 

Gesprekspartners uit deze gemeente raden aan "adviseren" en "besluiten" te scheiden. Ze 

denken nog na over wie de regie moet voeren. Dit kan de handhaver zijn, de inkomensspecialist 

of de frontlijnmedewerker. Bepaalde fraudevormen zouden door handhavers aangepakt kunnen 

worden, maar ook is het mogelijk dat de handhavers in een adviesrol komen en 

frontlijnmedewerkers op gaan leiden om fraudesignalen op te pikken. Een groot voordeel van 

het sociale wijkteam is dat er integraal gewerkt kan worden en dat medewerkers op elkaar 

kunnen wachten in het belang van het gezin. Zelfs bij notoire fraudeurs is dit belangrijk. Zo kan 

bijvoorbeeld eerst een kind in veilige situatie gebracht worden, voordat de uitkering stopgezet 

wordt. 

4.5. Denk vooraf na welke informatie met elkaar gedeeld wordt. 

Het is verstandig om vooraf na te denken welke informatie wel en 

welke niet gedeeld wordt tussen frontlijn-professionals en 

handhavers, aldus gesproken gemeenten. Aan de ene kant zijn 

handhavers soms verplicht om te handelen zodra ze iets weten. 

Overigens is dit soms te vermijden door zonder naam met elkaar te 

sparren, aldus een gesprekpartner.  

 

Aan de andere kant moeten handhavers wel weet hebben van de situatie als ze bij het eventuele 

opschorten van een maatregel geacht worden rekening te houden met die situatie, geeft een 

gesprekpartner aan. 

 

Privacy is een issue dat soms speelt, maar vaak is een beroep op privacy - aldus diverse 

gesprekspartners - ook een manier om te zeggen dat een partij geen gegevens wil uitwisselen. 

Zo vinden enkele gesprekspartners het erg verdacht als iemand heel gericht en duidelijk de 

goede vraag stelt en dus kan uitleggen waarom hij bepaalde informatie nodig heeft, het 

antwoord dan in sommige gevallen toch uitblijft, omdat iemand zich beroept op privacy. Het lijkt 

dan meer op onwil. Natuurlijk zijn er regels, illustreert één van de gesprekspartners dit punt, 

maar soms hebben mensen de neiging zich te verschuilen achter regels. En dat willen de 

decentralisaties juist - in alle geledingen - doorbreken, voegt zij hieraan toe.  

 

Om dit verschuilen achter de regels te kunnen doorbreken is het wel nodig dat frontlijn-

professionals zich wel voldoende veilig voelen om samen de huishoudens het juiste te kunnen 

bieden. Want daar gaat het uiteindelijk toch om, aldus een gesprekspartner. Als handhavers en 
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frontlijn-professionals meer rekening met elkaar houden en meer met elkaars bril gaan kijken 

ontstaat er meer vertrouwen en zal uiteindelijk ook het gegevens uitwisselen gemakkelijker 

worden, voorspelt zij. 

 

Sommige gesprekspartners benadrukken dat privacy meestal niet de bottleneck is. Zo kunnen 

zowel frontlijn-professionals als handhavers zelf al heel wat informatie uitvragen aan de klant 

zelf. Ga verder praktisch te werk, geven zij als advies. Leer mensen eerst eens goed na te denken 

wat voor informatie ze eigenlijk nodig hebben en de goede vragen te stellen. Die antwoorden 

kunnen ze dan gericht opvragen. Dat is veel beter dan de ander gewoon vragen om "het hele 

dossier".  

4.6. Maak contact met de zorgverzekeraar 

Een verbinding tussen zorgverzekeraar en het sociaal team heeft grote 

meerwaarde. Veel van de gesproken gemeenten doen daarom hun best 

om de zorgverzekeraar mee te krijgen. Meerdere gesproken gemeenten 

hebben een convenant gesloten met een zorgverzekeraar. Hierin staat 

dat sociale teams de vrijheid krijgen (tot een bepaald bedrag) om 

dingen te doen die leiden tot minder zorgaanvragen. Er ligt, aldus enkele gemeenten, het 

voornemen om de samenwerking verder te verstevigen. 

 

Een andere gemeente geeft aan liever geen AWBZ-indicaties te moeten opvragen. Dit is echter 

wettelijk verplicht en daarom doet de wijkverpleegkundige uit het team dit, geeft deze 

gesprekspartner aan. "Er is goed contact met de persoon die bij de zorgverzekeraar werkt 

waarmee wij te maken hebben. Deze persoon begrijpt hoe wij werken en denkt hierin heel 

praktisch mee. Dit is wel een belangrijke randvoorwaarde om ervoor te zorgen dat de regels 

rondom indicatiestelling geen knelpunt worden", geeft zij aan. 

4.7. Geef elkaar inzicht in de kosten 

Eén van de gesproken handhavers geeft aan dat bij frontlijn-

professionals bewustzijn voor het nut van handhaving gekweekt kan 

worden door hen inzicht te geven in wat voorzieningen kosten. Ook is 

het goed hen eens voor te rekenen hoeveel een uitkering per jaar kost, 

aldus de handhaver. Vermenigvuldig dat met het aantal onterechte 

uitkeringen en het is snel te zien hoe duur dat allemaal wordt. Frontlijn-professionals en burgers 

moeten, aldus de handhaver, weten wat voorzieningen kosten en beseffen dat ze dat 

uiteindelijk zelf moeten betalen. 

 

Analoog kan ook aan handhavers getoond worden wat het betekent als zij zonder rekening te 

houden met de context gaan handhaven. Zij kunnen in sommige gevallen een deel van de 

inspanningen van de frontlijn-professionals - en de door hen ingekochte tweedelijns hulp - teniet 

doen. De zorg voor complexe doelgroepen aan jeugdzorg, schuldensanering, maatschappelijke 

opvang is ook kostbaar. Zo kost een gezin met kinderen waarbij de situatie geëscaleerd is al snel 

ruim een ton per jaar.2 

                                                                 
2 Larsen, V., M. Lubbe en L. de Boer, Meta analyse MKBA’s sociale (wijk)teams Integrale aanpakken 

vergeleken in termen van kosten en baten, januari 2014 
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4.8. Sancties ene domein bij andere inzetten 

Integraal handhaven zou kunnen inhouden dat sancties van het ene 

domein ingezet zouden kunnen worden als pressiemiddel om iets te 

bereiken in het andere domein. Dit mag, aldus de gesprekspartners, 

echter alleen als dat het doel van het betreffende domein dient. Eén 

van de gesproken experts voegt hieraan toe dat dit alleen mag als dit 

expliciet van tevoren is afgesproken. Soms kan het omdat problemen 

in elkaar ingrijpen. Zo kan wel eens gedreigd worden met een korting op de uitkering als iemand 

niet meewerkt aan een schuldhulpverleningstraject. Dit kan echter alleen als de 

onhanteerbaarheid van de schulden de persoon in de weg zitten bij het op zoek gaan naar werk. 

Gemeenten geven wel aan dat dit heel voorzichtig ingezet moet worden, het is een extreem 

middel. Dit extreme middel past bijna nooit bij de context van een gezin en kan gezinnen juist 

verder in de problemen brengen. Als laatste redmiddel zou een professional een dergelijk 

middel kunnen inzetten, maar dit hoeft in principe helemaal geen thema te zijn.  

 

4.9. Integraal handhaven aanbieders 

Diverse gemeenten geven aan dat het integraal handhaven van 

aanbieders belangrijk is. Sommigen geven specifiek aan waarop gelet 

moet worden. Volgens één van de gesprekspartners zou, naast of zij het 

afgesproken product leveren tegen de afgesproken kwaliteit, ook 

gecontroleerd moeten worden of aanbieders niet malafide zijn, geen 

enorme salariskosten aan de top geven, de cao wel toepassen, geen 

zelfstandigen tegen een hongerloon laten werken etc. 

Maak regionaal een zwarte en witte lijst 

Veel aanbieders opereren in de regio. Eén van de gesprekspartners raadt aan om gezamenlijk 

met gemeenten in de regio een zwarte en een witte lijst op te stellen op basis van elkaars 

ervaringen. 

Neem eisen op in de aanbesteding en controleer deze ook 

Eén gemeente raadt aan expliciet eisen op te nemen in het contract, deze ook te controleren - 

zowel aan het begin, als tijdens de rit - en last but not least voor gemakkelijk op te leggen 

sancties te zorgen. Dus niet alleen de enorme sanctie van het ontbinden van het contract, want 

dat kost gemeenten zelf ook heel veel en kan ook niet gebruikt worden, tenzij echt slecht wordt 

gepresteerd. 

 

Een andere gemeente geeft aan dat zij bij subsidies aan welzijnsinstellingen vaak zeer beperkt 

zicht hebben op wat deze nu daadwerkelijk leveren. Dit zou veel strakker georganiseerd moeten 

worden, aldus deze gemeente. Er zouden prestaties gedefinieerd moeten worden op basis 

waarvan zij met de organisatie in gesprek gaan. 

 

Inkopen op basis van vertrouwen 

Om aanbiedersfraude te voorkomen is het belangrijk dat je een systeem creëert waarbij er ook 

geen prikkel is tot aanbiedersfraude, aldus één van de gemeenten. Dat betekent dat je 

aanbieders inzet die dichtbij staan en waarmee je een vertrouwensrelatie hebt, geeft deze 

gesprekspartner aan. Een aanbieder heeft er geen belang bij dit vertrouwen te schaden, want 
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dan kan de aanbieder het werk in de toekomst vergeten. Hiermee kan een hoop controlerende 

rompslomp worden voorkomen. 

 

Hoewel een beetje marktwerking niet schaadt 

Inkopen op basis van vertrouwen is mooi, maar er moet wel concurrentie zijn, aldus één van de 

gemeenten. "Uit ervaring" - zo geeft deze gesprekspartner aan - kunnen wij zeggen dat oude 

monopolisten beter gaan werken als ze zien dat er ook andere partijen worden ingeschakeld. Als 

die andere partijen beter werk leveren, moeten de oude monopolisten ook beter werk gaan 

leveren. Dit mechanisme is in onze gemeente goed te zien geweest in het welzijnswerk." 

Ruimte laten voor de professional 

Verder, zo geven diverse gemeenten aan, voorkomt het ruimte laten aan de professionals ook 

niet-naleving/fraude vanuit aanbieders. Professionals op de werkvloer zullen dit immers niet zo 

snel doen, is de inschatting. Een andere gesprekspartner geeft aan dat concurrentie op prijs 

matige kwaliteit uitlokt. Dit is de reden dat zij helemaal niet uitbesteden. Een andere 

gesprekspartner geeft aan dat het beter is om meerdere partners te hebben die elkaar prikkelen 

en uitdagen. De aanbieders zijn dan vrij om methoden van andere aanbieders wel of niet over te 

nemen. Bij aanbestedingen zie je vaak dat iedereen hetzelfde gaat doen, terwijl creativiteit juist 

beloond moet worden, voegt zij hieraan toe. 

Goede samenwerking nodig met de afdeling inkoop 

Om voldoende ruimte te krijgen voor de professional is een goede samenwerking met de 

afdeling inkoop handig. Ook daar is een gekantelde visie nodig. Sommige gesprekspartners 

geven aan dat hun afdeling inkoop nog niet zo ver is. Anderen zijn hier minder kritisch over. 

Hebben aanbieders een taak in het zorgen voor naleving van huishoudens? 

Zorgaanbieders zijn juridisch gezien geen partij voor handhavers, geeft één van de gesproken 

handhavers aan. Hun handhavers signaleren fraude door aanbieders wel, maar doen er zelf niet 

veel mee. Ze proberen dit soort fraude ‘weg te leggen’, bijvoorbeeld bij de belastingdienst. De 

gesproken handhaver geeft aan dat het veel tijd kost om een signaal ergens weg te leggen. Hij 

hoopt dat in de toekomst integrale handhaving daarin soelaas kan bieden. Het zou beter zijn, 

aldus deze gesprekspartner, als daar één aanspreekpunt voor zou komen, bijvoorbeeld het RIEC 

(regionaal informatie en expertise centrum). Het RIEC kijkt dan bijvoorbeeld in een zaak met 

declaratiefraude waar het traject betaald wordt en dan wordt de fraude op de juiste plek 

gemeld. 

4.10. Nuldelijn betrekken in naleving 

Eén van de gesprekspartners gaf aan dat beleidsmakers al gauw de 

neiging hebben om de sociale basis over te slaan en zich te richten op 

de 1e lijn en de 2e lijn. Echter, hij ziet meerwaarde om ook op het 

gebied van handhaving de sociale basis een plaats te geven. Het 

normbesef is daarbij iets wat terug moet komen, aldus de 

gesprekspartner: vanuit de sociale basis moeten meldingen komen en moeten mensen elkaar 

aanspreken. Mensen moeten zich bewust zijn van de schaarse middelen en dat deze alleen maar 

welbesteed zijn als mensen ze krijgen die ze ook echt nodig hebben. De gemeente is 

voortdurend op zoek naar manieren slimme manieren om de sociale basis te versterken, voegt 

hij hieraan toe.  
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4.11. Digitale dienstverlening staat keukentafelgesprek in de weg 

Enkele gemeenten wijzen op een door henzelf in het leven geroepen 

dilemma. Uit efficiëntie-oogpunt hebben veel gemeenten hun 

dienstverlening verregaand gedigitaliseerd. Zo geven diverse 

gemeenten aan dat grofweg 80% van hun uitkeringsaanvragen digitaal 

verloopt. Bij een digitale intake is het echter minder gemakkelijk 

eventuele problemen op andere leefgebieden en op naleving op te sporen. Gemeenten denken 

er nog over hoe ze hiermee om willen gaan. Sommige gesprekspartners stellen voor om 

steekproefsgewijs bij mensen langs te gaan of alleen bepaalde doelgroepen te bezoeken. Een 

andere gesprekspartner geeft aan dat hun gemeente - juist om deze reden - samen met de 

wijkteams nadenkt over welke dienstverlening wel en welke dienstverlening niet digitaal kan. De 

digitalisering kan ook in het voordeel werken van het wijkteam, aldus deze gesprekspartner. 

Door daar waar het kan, aanvragen digitaal te regelen, heeft het wijkteam meer tijd om daar 

waar het nodig is te ondersteunen.  

4.12. Waak voor de Poolse landdag 

Tot slot waarschuwt één van de gesprekspartners voor een Poolse 

landdag als integrale handhaving tot te veel overleg gaat leiden. "Als 

handhavers voortaan bij alle casemanagementoverleggen gaan zitten, 

wordt het geheel onbetaalbaar", zo geeft hij aan. Dit kan opgelost 

worden door heel goed na te gaan waar wie bij gaat zitten. Een 

andere gesprekspartner geeft aan dat in hun gemeente consulenten 

werk en inkomen alleen bij zwaardere casussen in het team zitten. Hierdoor is de integraliteit 

geborgd, zonder dat de handhavers te veel van hun tijd besteden aan vergaderen. 

 

 

5. Slot 
Dit rapport heeft een inkijkje gegeven hoe in de gesproken 

gemeenten gedacht en gehandeld wordt als het gaat over integrale 

handhaving. Sommige gemeenten zijn er erg huiverig voor, andere 

gemeenten zien wel de voordelen van een goede samenwerking op 

dat terrein. Sommige gemeenten vinden het nog veel te vroeg om 

hierover na te denken, andere gemeenten vinden het belangrijk dat juist nu integrale 

dienstverlening vormgegeven wordt integrale handhaving ook meegenomen wordt. Dit rapport 

geeft daarmee een grote diversiteit weer. Een diversiteit die de diversiteit in het veld 

weerspiegelt. 

 

Hiermee geeft dit rapport inzicht in de praktijk. Deze oplossingen zijn in werkelijkheid gekozen. 

Dat garandeert niet dat deze oplossingen allemaal optimaal effectief of juridisch houdbaar zijn. 

Gemeenten geven juist vaak aan dit niet goed te weten. Wat dit rapport wel hoopt gegeven te 

hebben, is een inkijkje in hoe gemeenten omgaan met integrale handhaving en waarom. 

 

- - - 0 0 0 - - - 


