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Samenvatting, conclusies en aanbevelingen
Uitkeringsgerechtigden met schulden komen gemiddeld minder snel aan het werk en krijgen vaker
maatregelen en boetes opgelegd van UWV dan klanten zonder schulden. Ook hebben ze vaker schulden
dan mensen met betaald werk.1 Bekend is dat betalingsproblemen veel aandacht opeisen en stress
opleveren; financiële problemen leiden tot blikvernauwing en vermindering van cognitief functioneren.2
Men begrijpt vaak complexe regels niet goed met (bewust of onbewust) fraude en schulden tot gevolg.
Door blikvernauwing zijn mensen bovendien mogelijk niet of minder gefocust op werk.
Hoewel UWV geen wettelijke verantwoordelijkheid heeft ten aanzien van schuldhulpverlening, voelt zij zich
wel aangesproken door de lastige situatie waarin een deel van haar klanten zit. UWV verkent daarom al
enige tijd de mogelijkheid om meer voor deze klanten te betekenen. UWV ziet voor zichzelf een rol in de
keten van schuldhulpverlening en het voorkomen van schulden en wil daarom dienstverlening bieden aan
klanten met financiële zorgen of problematische schulden. UWV heeft ervoor gekozen om dit op een
beheerste manier te doen in de vorm van een pilot. Op deze manier wordt de uiteindelijke vorm van
dienstverlening ontwikkeld die bij UWV past.
In de evaluatie hebben drie vragen centraal gestaan:
1. Hoe verloopt het proces van signaleren, doorverwijzen en overdracht dat in het kader van de pilot is
bedacht? Wat gaat hierin goed, wat kan eventueel beter?
2. Wat is de impact van de werkwijze op de UWV-organisatie? Wat vergt de werkwijze van de
organisatie? Hoeveel tijd kost het om klanten te signaleren en eventueel verder te helpen?
3. Wat hebben de gesignaleerde klanten aan de dienstverlening? Wat houdt de dienstverlening voor hen
concreet in? Hoe ervaren zij dat?
In februari 2018 startte de pilot ‘Signaleren en doorverwijzen bij schulden’. Vanaf de start tot en met 31
maart 2019 is deze pilot geëvalueerd. Voorliggend rapport doet daarvan verslag.
Met de pilot test UWV een werkwijze om klanten met (dreigende) financiële problemen te signaleren en
vervolgens na te gaan of zij daarbij geholpen kunnen worden, binnen UWV of daarbuiten. Aan de pilot
doen ongeveer 250 medewerkers van verschillende UWV-onderdelen mee. Met hen is afgesproken extra
alert te zijn op klanten met (dreigende) financiële problemen en deze klanten – indien zij daarmee
instemmen – te laten terugbellen door één van de klantadviseurs van het SHV-team3 van het
Klantcontactcentrum van UWV in Goes (KCC-SHV). Deze klantadviseurs gaan in het telefoongesprek na
welke mogelijkheden er zijn om de klant binnen of buiten UWV verder te helpen. De pilot voorziet daarbij
in de mogelijkheid om klanten uit Amsterdam en enkele Limburgse gemeenten warm over te dragen aan
lokale instellingen voor schulddienstverlening. Hiervoor heeft UWV met deze partijen convenanten
gesloten om een beperkt aantal klantgegevens uit te wisselen, met schriftelijke toestemming van de klant.
De klantadviseur van KCC-SHV kan de klanten die in aanmerking komen voor een warme overdracht
aanmelden bij het Centraal Meldpunt van de gemeente Amsterdam en bij de Kredietbank Limburg. De
pilot startte in de regio Groot-Amsterdam en is een half jaar later uitgebreid met de regio Limburg.
Onderstaande tabel geeft per regio een overzicht van UWV-onderdelen die meedoen.

1
2
3

Zwinkels, W. (2015), Wie heeft Schuld? Een kwantitatieve analyse van schulden bij uitkeringsgerechtigden, UWV, Amsterdam.
Mullainathan, S. & Shafir, E. (2013). Schaarste. Hoe gebrek aan tijd en geld ons gedrag bepalen. Maven Publishing
SHV staat voor Schuldhulpverlening. Het team zelf verleent geen schuldhulp, maar heeft vooral een advies- en doorverwijsfunctie.
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Welke onderdelen doen waar mee?

Werkbedrijf
Uitkeren uitvoering

4

Uitkeren Verwerken Financiële Verplichtingen
(Uitkeren VFV)

Groot-Amsterdam
Vanaf half februari
2018

Limburg
Vanaf half september
2018

X

X

X

X

X

X*

Sociaal Medische Zaken (SMZ5)

X

Handhaven Individueel Onderzoek

X

Handhaven Themaonderzoek

X

Bezwaar en Beroep

X

X

* Uitkeren VFV doet in Limburg vanaf februari 2019 mee

Signaleren hangt af van klant, medewerker en gelegenheid (§3.7)
Het uitgangspunt van de pilot is geweest om te signaleren binnen bestaand klantcontact. Dit houdt in dat
de signalen zijn opgepakt die voortkwamen uit gesprekken met klanten, bijvoorbeeld aan de telefoon, op
kantoor bij het Werkbedrijf, in de spreekkamer van de re-integratiebegeleider of tijdens een hoorzitting in
het kader van een bezwaar.
De pilot heeft in eerste plaats geleerd dat een gesprek over persoonlijke financiën vaak niet vanzelf
ontstaat. Voor een signaal moet er (1) in het klantcontact gelegenheid zijn om over persoonlijke financiën
te hebben, (2) de medewerker moet een signaal van financiële problemen willen horen, ook als het niet
relevant is voor zijn primaire taak, zoals een beoordeling van een aanvraag van een uitkering en (3) de
klant moet zijn zorgen met UWV willen delen.
De pilot heeft in de tweede plaats geleerd dat de gelegenheid en motivatie om te signaleren per onderdeel
verschilt. Bij Werkbedrijf, SMZ, Handhaving Individueel en Handhaving Themaonderzoek biedt het face-toface gesprek op kantoor of tijdens huisbezoek met de klant goede mogelijkheden om het over persoonlijke
zaken te hebben als financiële problemen. Bij Uitkeren uitvoering en Uitkeren VFV doet de gelegenheid
zich alleen voor indien er telefonisch contact is om eventuele financiële problemen te signaleren. Bij
Bezwaar & Beroep is er telefonisch contact, maar ook face-to-face contact in de vorm van een hoorzitting.
Over het algemeen wordt aangenomen dat daardoor klanten buiten beeld blijven die wel baat zouden
hebben bij signalering.
Drie voorwaarden om tot een signaal te komen

4

5

Directie Uitkeren bij UWV bestaat uit Uitkeren uitvoering en Uitkeren VFV. Bij Uitkeren uitvoering werken uitkeringsdeskundigen voor de
domeinen ZW, AW en WW. Bij Uitkeren VFV werken medewerkers invorderen.
Van SMZ doen de re-integratiebegeleiders mee aan de pilot. Zij begeleiden klanten met een Ziektewetuitkering.
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290 signalen in 13 maanden (H2)
 In de regio Groot-Amsterdam zijn tot en met 31 maart 2019, 217 klanten gesignaleerd. 167 klanten
gaven aan teruggebeld te willen worden door KCC-SHV voor verdere hulp.
 In Limburg zijn in een half jaar tijd 73 klanten gesignaleerd, 46 van hen wilden teruggebeld worden
door KCC-SHV.
 Ruim een kwart van de gesignaleerde klanten wilde niet teruggebeld worden door KCC-SHV. De
belangrijkste redenen hiervoor waren dat ze zelf nog de problemen kunnen oplossen, dat ze al hulp
hadden bij financiële problemen en dat ze (nog) niet doorverwezen wilden worden.
 Van de verschillende onderdelen signaleerden de medewerkers van het Werkbedrijf in GrootAmsterdam gemiddeld het vaakst, gevolgd door de medewerkers van SMZ in Limburg.
 Bij meer dan de helft van de signalen (52%) was sprake van (risico op) problematische schulden.
Bij 10% van de signalen was nog geen sprake van problemen, maar maakten klanten zich wel
financiële zorgen.
Een groot deel van de klanten krijgt binnen UWV advies of hulp (H2)
Van de klanten die open stonden voor hulp van KCC-SHV (totaal 213: 167 in Groot-Amsterdam en 46 in
Limburg):
 heeft bijna de helft (47%) advies ontvangen van KCC-SHV. Doorgaans ging dat over inkomensverruimende mogelijkheden, besparingstips, verwijzing naar nibud.nl en vrijwilligersorganisaties
zoals Humanitas en Schuldhulpmaatje en uitleg over het proces binnen UWV.
 is 19% (daarnaast) binnen UWV verder geholpen met een interne actie. Bijvoorbeeld met een
toeslag (als de klant daar recht op bleek te hebben), of een aanpassing van een termijnbedrag.
 werd 23% al voordat ze werden teruggebeld door KCC-SHV, binnen UWV geholpen.
 is 19% na een gesprek met KCC-SHV direct overgedragen aan een gemeente waarmee UWV in het
kader van de pilot een convenant heeft gesloten. Dit gebeurde altijd nadat de klant daar expliciete
schriftelijke toestemming voor had gegeven. Binnen gemiddeld 2,5 dag na overdracht door KCCSHV nam de gemeente het dossier van de klant in behandeling.
 is 9% na een gesprek met KCC-SHV doorverwezen naar een gemeente waarmee UWV geen
convenant heeft, door de contactgegevens van de gemeente aan de klant te geven.
 Met 7% van klanten die open stonden voor hulp kreeg KCC-SHV geen telefonisch contact, ondanks
meerdere pogingen.
Aantal signalen per onderdeel

Groot-Amsterdam

Limburg

aantal signalen

gemiddeld aantal per
deelnemende
medewerker

aantal
gemiddeld aantal per
signalen deelnemende medewerker

101

3.3

22

0.5

Werkbedrijf
Uitkeren
uitvoering:
- ZW

-

-

6

2.0

- AW

36

2.4

7

0.2

- WW

27

1.4

15

1.3

Uitkeren VFV

27

1.0

3

0.1

16

3.2

19

1.9

-

-

Hand.IO

-

-

4

0.4

Bezwaar en
Beroep

7

0.7

0

0.0

217

1.9

73

0.5

SMZ
Hand.Thema

Totaal
Bron: Opgave managers, systeem K3CR
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Het proces van signaleren verloopt volgens instructie (§3.7, 4.2 en 4.3)
 De medewerkers die deelnemen aan de pilot weten over het algemeen wat de pilot inhoudt en hoe
zij kunnen signaleren, dat geldt met name voor de Amsterdamse onderdelen die langer hebben
meegedaan. Er zijn nauwelijks problemen of onduidelijkheden geweest met het aanmelden van een
klant. Mogelijk dat medewerkers die niet de voorlichtingsbijeenkomsten hebben bijgewoond minder
goed op de hoogte waren van het pilotproces, zoals bleek uit de interviews met medewerkers van
SMZ. Men weet bijvoorbeeld niet altijd dat een signaal aan KCC-SHV per mail moet worden
afgegeven of is onbekend met de afspraken die UWV met de Limburgse ketenpartners heeft
gemaakt. Men doet daardoor mee aan een pilot waarvan men niet goed door heeft hoe die in elkaar
zit.
 De verwerking van de signalen door KCC-SHV loopt goed. KCC-SHV kreeg, op veertien klanten na
(7%), met alle (213) klanten telefonisch contact. Over het algemeen lukt het om een klant één dag
na aanmelding terug te bellen, al zijn daar regelmatig meerdere belpogingen voor nodig.
 Twee, speciaal daarvoor aangewezen, klantadviseurs bellen de gesignaleerde klanten. Deze
medewerkers hebben naast hun reguliere interne KCC-opleiding aanvullende kennis over
schulddienstverlening. Deze klantadviseurs geven aan dat deze kennis noodzakelijk is.
 KCC-SHV heeft zelf een interne training ontwikkeld voor KCC-adviseurs die worden ingezet voor
KCC-SHV.
Afstemming tussen KCC-SHV en de andere bedrijfsonderdelen verdient aandacht (§4.3)
 Het intern afstemmen (binnen UWV) loopt niet altijd goed. In enkele cases ontstond wrijving met de
andere onderdelen. Een advies van KCC-SHV kan door medewerkers van andere onderdelen als
dwingend worden ervaren. In deze gevallen stelden de klantadviseurs zich op als pleitbezorger voor
de klant en voelden de andere medewerkers zich voor het blok gezet. In deze situaties heeft de pilot
ook impact op de backoffice, met name Uitkeren VFV en Uitkeren uitvoering.
 Bij de onderdelen speelt regelmatig de vraag in welke mate het advies van KCC-SHV als bindend
moet worden beschouwd. Doordat dit niet duidelijk is wordt een groot beroep gedaan op de
overtuigingskracht van de klantadviseurs van KCC-SHV, hun netwerk binnen UWV-onderdelen, en
hun geluk om een welwillende collega te treffen.
 Er is behoefte aan duidelijke afspraken, zowel bij de onderdelen op de vestigingen als bij KCC-SHV,
over hoe moet worden omgegaan met een advies van een klantadviseur van KCC-SHV.
Schriftelijke toestemmingsverklaring is een drempel (H2, §4.4 en 5.3).
 KCC-SHV draagt alleen klanten over naar de gemeente nadat deze daar met een schriftelijke
verklaring toestemming voor hebben gegeven. Klanten moeten deze verklaring ontvangen,
uitprinten, invullen en terugsturen. Hierdoor treedt vertraging op. Bovendien vraagt dit (te) veel van
klanten met het risico dat zij afhaken en niet worden overgedragen. Ook de instellingen van de
gemeente Amsterdam zien de schriftelijke toestemmingsverklaring als een drempel.
 De schriftelijke toestemming vraagt veel capaciteit van KCC-SHV. Naast de handelingen die
medewerkers moeten doen om het formulier te versturen en vervolgens het geretourneerde
formulier te verwerken, moeten zij het dossier tussentijds in de gaten houden. De tijd per klant kan
oplopen tot ruim een uur.
 Bijna 20% van de klanten (9 van de 49) die in het telefoongesprek met KCC-SHV aangaven hulp te
willen van de gemeente Amsterdam of KBL (Kredietbank Limburg), stuurden de schriftelijke
toestemmingsverklaring niet terug. Zij zijn dus niet door KCC-SHV warm overgedragen6. Deze groep
kan juist wel grote financiële problematiek hebben en ook hulp van de gemeente nodig hebben.
UWV helpt zelf gesignaleerde klanten op verschillende manieren (§4.2, 4.3 en 6.4)
 KCC-SHV vervult bij vrijwel alle klanten met financiële zorgen in de eerste plaats de functie van
luisterend oor. Hierop kunnen een of meer acties volgen, zoals informatie en advies geven, intern
hulp bieden of verwijzen naar de gemeente. De pilot laat zien dat UWV zelf al voor veel klanten met
financiële problemen wat kan doen, zonder (altijd) meteen door te verwijzen naar de gemeente.
Tijdens deze pilot is 60% van de teruggebelde klanten door KCC-SHV binnen UWV geholpen met
adviezen en/of interne acties van verschillende bedrijfsonderdelen. Dit toont de meerwaarde die een
centrale gespecialiseerde afdeling als KCC-SHV binnen UWV kan hebben, naast het warm
doorverwijzen naar een gemeente.
 De adviseurs kijken ook naar mogelijkheden binnen UWV, zij hebben overzicht over alle gegevens
van de klant. Zij verwijzen klanten intern door, brengen de klant actief onder de aandacht van de
andere afdeling en zien toe op snelle afhandeling. Klanten die dat nodig hebben, worden dan ook
meteen binnen UWV geholpen (naast eventuele doorverwijzing naar de gemeente).
6

UWV heeft geen wettelijke grondslag om uit eigen beweging klantgegevens aan gemeenten te verstrekken. Dit kan alleen met expliciete
toestemming van de klant.
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 KCC-SHV heeft ook kennis van voorliggende voorzieningen, en bovendien de mogelijkheid en ruimte
om dergelijke zaken met de klant uit te zoeken. Een check van KCC-SHV kan voorkomen dat een
klant wordt doorverwezen naar de gemeente zonder dat eerst is nagegaan of er voorliggende
voorzieningen zijn waar een klant binnen UWV aanspraak op kan maken (zoals een uitkering in het
kader van de Toeslagenwet).
 Klanten waarvoor KCC-SHV een dergelijke interne actie regelt met een ander bedrijfsonderdeel zijn
het meest tevreden over de dienstverlening, bleek uit de interviews onder klanten.
De meeste overgedragen klanten krijgen een hulptraject van de gemeente (§4.4 en 4.5)
 Het duurt gemiddeld 2,5 dag voordat externe partners, Centraal Meldpunt Amsterdam en KBL, een
warme overdracht van KCC-SHV in behandeling nemen.
 De instellingen voor maatschappelijke dienstverlening (madi’s) die aangesloten zijn bij het Centraal
Meldpunt in Amsterdam hebben rond de 85% van de klanten (23 van de 27) weten te bereiken. Zij
vinden dit een hoog percentage in vergelijking met het bereikte percentage klanten die andere
partners signaleren (rond de 60%). Ook de Kredietbank Limburg heeft de meeste overgedragen
klanten bereikt (6 van de 7).
 De madi’s vinden het aantal door UWV overgedragen klanten laag. Er is volgens hen meer te
signaleren. Dit leiden zij af uit de aantallen mensen die de andere partners overdragen, en uit hun
eigen caseload, waarin nu al veel mensen zitten die een uitkering ontvangen van UWV7.
 De madi’s stellen dat het proces van signaleren vanaf het eerste gesprek op de vestiging tot aan het
moment dat de gemeente hulp kan bieden te veel drempels heeft. De huidige manier van signaleren
is volgens de madi’s te veel afhankelijk van het initiatief, de mondigheid en –vanwege de
schriftelijke toestemmingsverklaring - de administratieve vaardigheid van klanten. Het proces bevat
veel momenten waarop de klant kan terugkrabbelen of uitvallen. Het kan ertoe leiden dat met name
de kwetsbaren onder de hulpbehoevenden afhaken.
Tevreden over warme overdracht, UWV verwacht soms (te) veel van gemeenten (§4.4)
Zowel KCC-SHV zelf, als de externe partners (Centraal Meldpunt Amsterdam en KBL) zijn tevreden over
hoe de warme overdracht van klanten gaat. Over en weer zeggen partijen blij te zijn dat zij nu een ingang
hebben. De externe partners ervaren een grote betrokkenheid van de klantadviseurs van KCC-SHV. De
externe partners ervaren dat de verwachtingen soms (te) hooggespannen zijn. De klantadviseurs zouden
soms te snel willen, verwachten dat hulpverlening snel op gang komt, terwijl de externe partners
benadrukken dat langdurige processen inherent zijn aan schulddienstverlening.
Soms is meerdere keren signaleren nodig (H2 en §6.5)
Een aantal keren (13) gedurende de pilotperiode is een klant voor de 2e keer gesignaleerd. Dit gebeurde
op de vestiging door een ander of zelfde onderdeel, via KCC-SHV of door de onderzoeker(s) na huisbezoek
voor interview. In een paar van die gevallen kon KCC-SHV bij de eerste melding geen contact krijgen.
Daarnaast blijkt soms opnieuw hulp nodig te zijn of is de hulp de eerste keer nog niet goed op gang
gekomen (binnen UWV of bij de gemeente). Ook komt het voor dat een klant bij het eerste signaal nog
niet doorverwezen wilde worden naar de gemeente. Eén keer is een klant twee keer gesignaleerd door een
medewerker op een pilotvestiging, die beide keren niet wilde doorverwezen worden naar KCC-SHV.
Impact van het signaleren ligt vooral bij KCC-SHV (§5.2 en 5.3)
 Alle signalen die in het kader van de pilot zijn ontvangen door KCC-SHV konden goed worden
verwerkt met de bestaande bezetting. Twee vast klantadviseurs van KCC-SHV hebben, naast hun
reguliere taken, alle 213 meldingen in behandeling genomen.
 De tijd die het een klantadviseur kost om een melding af te handelen varieert sterk, van grof
geschat ongeveer 15 minuten tot twee uur. De belasting in tijd is vooral substantieel bij klanten
waarvan de klantadviseur het idee heeft dat hij intern bij UWV verder kan worden geholpen. De
klantadviseur moet een klant in het vizier houden om na te gaan of de klant volgens de afspraken
wordt verder geholpen. De afhandeling van een signaal kan soms enkele dagen duren, waarbij de
klantadviseur weliswaar niet constant met die zaak bezig is, maar de zaak wel in het achterhoofd
moet houden.
 Bij de onderdelen (Werkbedrijf, Uitkeren uitvoering, Uitkeren VFV, Sociale Medische Zaken,
Handhaven en Bezwaar en Beroep) zijn de handelingen om een klant te signaleren beperkt.
Bespreken van schulden gebeurt binnen het bestaande klantcontact (zoals binnen de pilot de
bedoeling is), doorgaans op aangeven van de klant. De herinneringen die medewerkers hebben aan
de tijd die het hen kostte om het met klanten over schulden te hebben, zijn doorgaans vaag. Ruwe
schattingen lopen uiteen van 5 tot 10 minuten. Daarbij denken de medewerkers dat het hooguit
twee minuten duurt om een signaal per mail aan KCC-SHV door te geven. Sommige deelnemers
ervaren de pilot als belastend. Met name bij Uitkeren uitvoering voelen medewerkers naast de
feitelijke belasting dat het signaleren schulden voor hen iets is wat erbij komt.
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Bij landelijke uitrol neemt het aantal signalen flink toe (§5.4).
 Wanneer de pilot landelijk zou worden uitgerold zal dat voornamelijk impact hebben voor KCC-SHV.
 Een grove schatting8 op basis van extrapolatie van de signalen in Groot-Amsterdam laat zien dat we
jaarlijks uitkomen op ongeveer 13.000 tot 17.000 signalen bij landelijke uitrol van het huidige
pilotproces.
 Ter vergelijking: in de pilot-periode periode hebben ongeveer 8.000 klanten zelf contact gezocht met
UWV via het gewone telefoonnummer van het klantcontactcentrum met vragen over schulden
(reguliere werkwijze). Bij eenvoudige vragen handelt de reguliere klantadviseur deze af, wanneer er
behoefte is aan extra hulp vanwege financiële zorgen dan neemt KCC-SHV contact met de klant op.
Dit gebeurt in ongeveer de helft van de telefoongesprekken.
 Helder is dat het aantal signalen bij landelijke uitrol flink zal stijgen. Bij het inschatten van de impact
voor KCC-SHV moet rekening gehouden worden met het volgende: we kunnen niet automatisch de
geschatte aantallen volgens de werkwijze van de pilot optellen bij aantallen die volgens de reguliere
werkwijze binnenkomen. Het kan zijn dat een deel van de klanten geen rechtstreeks contact meer
opneemt met het klantcontactcentrum, omdat ze al door een medewerker op de vestiging zijn
gesignaleerd en daarna opgepakt zijn door KCC-SHV. Daarbij is het ook mogelijk dat het aantal
telefonische contacten via de reguliere werkwijze met het klantcontactcentrum en specifiek KCCSHV toeneemt, nadat een klant op de vestiging is gesignaleerd, omdat met de klant meerdere keren
contact nodig is om de hulp op gang te krijgen (zowel op initiatief van de klant, als op initiatief van
de klantadviseur).
Klanten waarderen het dat UWV meedenkt met hun financiële problemen, waardering is vooral
groot onder klanten die intern zijn geholpen (H6)
 Klanten zijn positief over de benadering van KCC-SHV. Klanten waarderen het dat ze zijn
teruggebeld door KCC-SHV, voelen zich gehoord en waarderen dat er met hen wordt meegedacht.
 Waardering voor UWV is vooral groot onder klanten die intern zijn geholpen. Dit bleek uit de
interviews met klanten. Het gaat bijvoorbeeld om mensen waarbij is geconstateerd dat zij recht
hadden op een toeslag of voor wie een termijnbedrag in het kader van een vordering naar beneden
kon worden bijgesteld.
 Een enkele klant voelt zich niet geholpen. Zij wilden vooral dat UWV een eerder genomen beslissing
herziet, en zaten in feite niet te wachten op hulp bij financiële problemen (groep 1).
 Klanten, die wij interviewden, beoordelen de hulp van de gemeente na overdracht wisselend.
Klanten met een eenmalig adviesgesprek van de gemeente ervaarden weinig concrete hulp. Het
betreffen mensen die hun (financiële) huishouding ondanks krapte op orde hebben. Voor hen geldt
het lage inkomen (voorlopig) als een gegeven waar hulpverlening praktisch niets aan kan
veranderen. Klanten hebben meer aan de overdracht wanneer na de intake blijkt dat er
mogelijkheden zijn om de klant verder te helpen, vooral als ze mogelijk in aanmerking komen voor
inkomensondersteunende voorzieningen. Bij ongeveer de helft van de overgedragen klanten, die we
gesproken hebben, werd de intake opgevolgd door een traject, bijvoorbeeld met een sociaal
raadsman of schuldhulpverlener.
Mate waarin de klant iets verlangt van UWV en tevreden is verschilt: vier groepen klanten
(§6.2 en 7.5)
 Op basis van persoonlijke gesprekken met gesignaleerde klanten kunnen we vier groepen
onderscheiden, aan de hand van de verwachtingen die klanten vooraf – bij signaleren – hadden en
de verschillende motieven die ze hadden om in een gesprek met UWV aan te geven dat zij gebukt
gingen onder financiële problemen.

7

Aan de pilot neemt slechts een beperkte groep medewerkers van UWV-Amsterdam deel (ca. 15%). Als de hele vestiging zou deelnemen, zou
het aantal signalen waarschijnlijk navenant hoger liggen. Een ruwe schatting laat zien dat het om 1.000 -1.300 signalen per jaar zou gaan,
uitgaande van de huidige pilotwerkwijze.
8
Zoals uitgelegd in het rapport, gaat deze ruwe schatting gepaard met veel onzekerheden (zie paragraaf 5.4).
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Motieven om UWV te vertellen over financiële problemen

 De klanten aan de linkerzijde van het continuüm uit bovenstaande figuur zijn voornamelijk
gesignaleerd door de backoffice-onderdelen Uitkeren uitvoering, Uitkeren VFV en B&B, en de
klanten aan de rechterzijde door de frontoffice (Werkbedrijf en SMZ).
 De verwachtingen van de klanten uit de eerste twee groepen zijn het meest concreet. Zij weten
welke hulp zij willen (van UWV).
 De eerste groep wil dat UWV een beslissing herziet. Een groep geïnterviewde klanten gaf aan een
probleem te hebben met UWV. Zij waren het niet eens met een beslissing. Sommigen hadden
daartegen bezwaar gemaakt, een enkeling zat inmiddels in een beroepsprocedure. In alle gevallen
maakten zij bezwaar tegen een beslissing omdat die substantiële negatieve consequenties had voor
hun bestedingsruimte. Het signaal bestond eruit dat zij de consequenties nogmaals voor het
voetlicht brachten met als doel UWV op andere gedachten te brengen. Met name binnen deze groep
liepen de emoties en frustraties tijdens het interview hoog op. Voor deze klanten was het signaal
niet zozeer een uiting van een behoefte aan hulp bij schulden of financiën maar vooral een uiting
van frustratie over UWV.
 De tweede groep van klanten heeft niet zozeer een probleem met UWV maar wel moeite om de
(financiële) gevolgen van een beslissing of maatregel te dragen. Zij erkennen doorgaans dat het de
taak is van UWV om regels te handhaven, hoe vervelend die voor hen ook uitpakken. Zij
verwachten dan ook niet – zoals bij de eerste groep – dat UWV een beslissing herziet, maar doen
een beroep op medewerkers om de gevolgen van de beslissing voor hen iets te verzachten. Zij doen
vooral een beroep op coulance van UWV. Wat opvalt is dat deze klanten bij UWV doorgaans snel een
luisterend oor vonden, wij spraken meerdere klanten waarvoor het termijnbedrag al snel kon
worden teruggebracht. De tevredenheid onder deze groep is het grootst.
 De verwachtingen onder klanten uit de derde groep zijn minder concreet. Het zijn klanten die niet
zelf hun financiën naar voren brachten om iets gedaan te krijgen van UWV, maar die er expliciet
naar werden gevraagd door een UWV-medewerker. In deze gevallen is dienstverlening van UWV een
aanleiding om het over financiën te hebben. UWV biedt min of meer een gelegenheid of nodigt een
klant zelfs expliciet uit om te vertellen over zijn financiële situatie. Het zijn met name de
klantgesprekken bij het Werkbedrijf en SMZ die dergelijke signalen opleveren. De tevredenheid over
de hulp die zij kregen, loopt uiteen. Ongeveer de helft van de mensen met wie wij spraken, heeft er
een onbestemd gevoel aan over gehouden. Ze zijn er (voorlopig) niet veel mee opgeschoten.
Bijvoorbeeld omdat het advies van KCC-SHV te vrijblijvend was of omdat hulp vanuit de madi’s
traag op gang kwam of geen soelaas bood. De andere helft heeft wel wat aan de hulp gehad, zeker
wanneer daar concrete elementen in zaten.
 Klanten uit de vierde groep hebben geen verwachtingen. Deze klanten houden hun financiële zorgen
het liefst voor zich. Dat geldt althans voor de twee klanten die wij spraken. Zij waren vooral
sceptisch en gelaten, voor beiden geldt dat zij al de nodige ervaringen hadden met hulpverleners
zonder dat dat hen uit de problemen heeft geholpen. Deze klanten werden gesignaleerd door een
adviseur van het Werkbedrijf, op basis van een duidelijk zichtbaar gegeven zoals een zeer beperkte
bestedingsruimte, of meervoudige problematiek die dermate hoog opspeelt dat het de re-integratie
in de weg staat en in een gesprek onherroepelijk vragen opriep. Deze klanten krabbelden na het
eerste signaal aan KCC-SHV terug of hielden zich op de vlakte. Aan de telefoon met KCC-SHV
bagatelliseerden zij hun probleem of wimpelden zij hulp alsnog af. Eén klant liet zich aanvankelijk
overdragen aan de gemeente, maar durfde uiteindelijk de toestemmingsverklaring niet in te vullen.
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UWV kan de gelegenheden om te signaleren, vooral bij Uitkeren uitvoering en Uitkeren VFV,
beter benutten (H3).
 Meerdere betrokkenen geven aan dat UWV de signaleringsfunctie kan versterken door
gelegenheden beter te benutten, met name bij Uitkeren uitvoering en Uitkeren VFV.
 Medewerkers van verschillende andere onderdelen noemen Uitkeren VFV als dé plek waar
problematische schulden naar boven zouden moeten komen. Klanten die in contact komen met
Uitkeren VFV hebben immers per definitie een schuld bij UWV.
 Er bestaan verschillen tussen medewerkers. De ene stelt financiën eerder aan de orde dan de ander.
Financiële problemen komen niet vanzelf aan de orde in een klantgesprek bij Uitkeren
uitvoering (§3.2.1)
 Volgens uitkeringsdeskundigen is het telefonisch contact met de klant niet altijd geschikt om het
over persoonlijke financiën te hebben.
 In de interviews gaven uitkeringsdeskundigen wel concrete gelegenheden aan om ernaar te vragen.
De gelegenheden om te signaleren doen zich bij Uitkeren uitvoering vooral voor bij:
 een klant met vragen over een toeslag
 een klant met vragen over een derdenbeslag
 een ingrijpende beslissing met financiële consequenties
 de periodieke vaststelling van een Wajong-uitkering
 een klant met terugkerende terugbelverzoeken
 klanten die in de wanbetalersregeling van CAK zitten
 een klant die zelf zijn schulden aan de orde stelt in een gesprek met de uitkeringsdeskundige.
 Deze gelegenheden worden niet altijd benut. Hiervoor zijn drie verklaringen.
1. Door de (gevoelde) werkdruk komt men naar eigen zeggen minder aan signaleren toe.
Sommigen ervaren naast de nodige druk van hun reguliere werk (zoals de maandelijkse
verwerking van de IKO’s), een werkdruk die niet in tijd uit te drukken is. Deze komt vooral voort
uit de gedachte dat er wéér iets bijkomt waarop gelet moet worden. Uitkeringsdeskundigen die
relatief vaker signaleren geven aan dat de werkdruk die voortkomt uit het bespreekbaar maken
van financiële krapte en schulden signaleren vooral een subjectieve is. Feitelijk kost het
signaleren van schulden in een klantcontact dat er toch al is, doorgaans niet meer dan 5 tot 10
minuten.
2. De aard van het werk brengt met zich mee dat het signaleren enigszins los staat van de primaire
verantwoordelijkheid van een uitkeringsdeskundige. Een gesprek tussen klant en
uitkeringsdeskundige gaat vaak over zaken als recht, duur en/of hoogte van een uitkering en
hiervoor zijn schulden niet relevant. De klant zou zich dan kunnen afvragen waar een
uitkeringsdeskundige zich mee bemoeit. Het is een zorg die in gesprekken met
uitkeringsdeskundigen regelmatig voorkomt. Uit de gesprekken met de klanten bleek dat zij de
vragen over hun financiële situatie niet als impertinent hebben ervaren.
3. Niet elke uitkeringsdeskundige voelt zich geroepen om zelf met een klant over diens persoonlijke
financiën te spreken. Hoewel zij over het algemeen het belang van de pilot onderschrijven,
vinden deze uitkeringsdeskundigen het signaleren vooral een verantwoordelijkheid van collega’s
van andere teams of bedrijfsonderdelen.
Bij Uitkeren VFV zijn veel aanleidingen om financiële problemen te signaleren (§3.2.2)
 Bij Uitkeren VFV zijn de gelegenheden om mensen met schulden te signaleren duidelijker aanwezig
dan bij Uitkeren uitvoering. Telefoongesprekken tussen klanten en medewerkers Uitkeren VFV
bieden de mogelijkheid om bij een klant te informeren naar diens financiële situatie en eventuele
hulpbehoefte. De inkomens- en vermogenspositie van klanten is vaak relevant voor de beslissingen
die medewerkers Uitkeren VFV moeten nemen. Afgaande op het aantal signalen dat door Uitkeren
VFV is gegeven, worden deze gelegenheden nog onvoldoende benut.
 Volgens de medewerkers van Uitkeren VFV die wij gesproken hebben tijdens de evaluatie doen zich
de gelegenheden om te signaleren voor bij:
 klanten die volgens inkomens- en vermogensonderzoek meerdere schulden of een laag
besteedbaar inkomen hebben,
 klanten met derdenbeslag op de uitkering,
 klanten die in de wanbetalersregeling van CAK zitten,
 bij hoge terugvorderingen,
 klanten die een toegestuurd IKO-formulier niet terugsturen en niet meer reageren.
 Het aantal signalen bij Uitkeren VFV blijft achter bij andere onderdelen. Hiervoor gaven de
medewerkers drie verklaringen.
1. Niet elke medewerker voelt zich geroepen een gesprek over financiële problemen te voeren. De
verschillen tussen medewerkers zijn groot. Dat geldt ook voor hun leidinggevenden. Daar waar de
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pilot bij de sommige medewerkers voorziet in een behoefte die zij al langer voelden, zijn andere
medewerkers sceptisch. De eerste groep benadrukt dat het goed is dat UWV een bijdrage levert aan
het vroegsignaleren zodat mensen sneller hulp krijgen. De tweede groep benadrukt dat UWV zich bij
haar wettelijk taak moet houden en niet te veel verwachtingen moet scheppen onder klanten die
uiteindelijk gewoon gehouden moeten worden aan een terugbetalingsregeling. Deze laatsten
benadrukken ook dat klanten met een vordering lang niet altijd problematische schulden hebben en
dat het aan de betreffende klanten zelf is te bepalen of zij geholpen willen worden met hun
financiën.
2. Signaleren past niet altijd bij het doel van het gesprek: het incasseren van vorderingen is volgens
medewerkers moeilijk te combineren met een gesprek over financiële problemen.
3. Klanten blijken regelmatig al in een traject voor schuldhulpverlening te zitten. Vroegsignaleren is
dan volgens de medewerkers niet meer aan de orde. Zij geven aan regelmatig contact te hebben
met partijen zoals schuldhulpverleners en bewindvoerders die namens de klant met UWV tot een
regeling willen komen.
Bij Werkbedrijf kan het klantgesprek beter benut worden om te signaleren (§3.2)
 Face-to-face gesprekken om een klantbeeld te krijgen bieden adviseurs werk bij uitstek de
gelegenheid om het over persoonlijke zaken als de financiën te hebben. Het signaleren van schulden
is in twee opzichten relevant, leiden wij af uit de gesprekken met adviseurs werk. In de eerste
plaats kunnen zij bij een klant leiden tot een gevoel van urgentie om weer aan het werk te gaan.
Een klant kan met name vanwege zijn schulden een beroep doen op de adviseur om hem aan werk
te helpen. In de tweede plaats kunnen schulden re-integratie juist in de weg staan, omdat zij de
klant te veel in beslag nemen. Het is een visie die breed wordt gedeeld onder de adviseurs die wij in
het kader van deze evaluatie, zowel in Groot-Amsterdam als in Limburg, spraken.
 Binnen de pilot signaleerden de medewerkers van het Werkbedrijf in Groot-Amsterdam gemiddeld
het vaakst. De adviseurs zien door de pilot een grotere alertheid op financiële problemen bij klanten.
Dit wordt met name ervaren binnen het kantoor Groot-Amsterdam. Zij geven aan dat zij sinds hun
deelname aan de pilot in een gesprek vaker op het onderwerp van schulden terechtkomen. Uit de
pilotregistratie blijkt dat steeds meer adviseurs werk van Groot-Amsterdam gedurende de looptijd
zijn gaan signaleren. Zowel in Groot-Amsterdam als in Heerlen wordt aangegeven dat de grotere
alertheid makkelijk kan inzakken. Het onderwerp moet doorlopend onder de aandacht gebracht
worden, bijvoorbeeld in werkoverleggen en medewerkersgesprekken.
 Adviseurs van het Werkbedrijf in Heerlen geven er de voorkeur aan om klanten met financiële
problemen buiten de pilot om te signaleren, door ze direct door te verwijzen naar een
maatschappelijk dienstverlener uit hun netwerk. Zij vinden dat de toegevoegde waarde van KCCSHV binnen de huidige pilot werkwijze beperkt is. Dit verklaart mogelijk het gemiddelde lage aantal
signalen in Heerlen binnen de pilot.
 Hoewel de adviseurs werk het signaleren van financiële problemen bij klanten bij hun taak vinden
passen, geven ze aan dat deze problemen vaak niet meteen in een eerste gesprek aan de orde
komen, of bespreekbaar kunnen worden gemaakt. Klanten beginnen er volgens adviseurs niet snel
uit zichzelf over. Het leidt er nogal eens toe dat een adviseur er niet aan toekomt om ernaar te
vragen. In een gesprek, moeten ook uiteenlopende andere onderwerpen aan de orde komen,
persoonlijke financiën staan niet altijd bovenaan het lijstje. Er bestaan wat dit betreft verschillen
tussen adviseurs. Het aantal signalen per adviseur loopt sterk uiteen (tussen de 0 en 22 gedurende
de evaluatieperiode), de aandacht voor schulden is dus niet onder elke medewerker even groot.
Re-integratiebegeleiders ZW zijn blij dat zij klanten kunnen doorverwijzen naar KCC-SHV
(§3.4)
 Binnen de divisie SMZ nemen re-integratiebegeleiders ZW deel aan de pilot in Limburg. Net als de
adviseurs werk van het Werkbedrijf spreken re-integratiebegeleiders ZW klanten altijd face-to-face.
Deze gesprekken zijn bij uitstek de gelegenheid om het over persoonlijke zaken als de financiën te
hebben. Ze beslaan doorgaans verschillende aspecten van iemands leven. Indien een klant
problematische schulden heeft, komt dat regelmatig aan de orde.
 Evenals bij het Werkbedrijf in Groot-Amsterdam, signaleerden de re-integratiebegeleiders relatief
vaak in vergelijking met andere onderdelen (gemiddeld 3.2 signalen per medewerker).
 Voor de re-integratiebegeleiders ZW voorziet de pilot in een behoefte: zij hebben nu de mogelijkheid
om een klant met schulden door te verwijzen naar een centraal punt binnen UWV.
 Zij vinden ook dat hun collega’s van de divisie SMZ (artsen, sociaal medisch verpleegkundigen en
arbeidsdeskundigen) deze mogelijkheid moeten hebben.
 Sommige medewerkers zijn, vanwege de AVG, terughoudend met het verwerken en uitvragen van
gegevens over schulden. Dat is een reden waarom sommige medewerkers er niet uit zichzelf over
beginnen in een klantgesprek.
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Inspecteurs Handhaving verschillen van mening over of signaleren van schulden past bij hun
functie (§3.5.1)
 Voor de Inspecteur van Individueel Onderzoek is het huisbezoek bij uitstek de gelegenheid om
omstandigheden van armoede en langdurige financiële krapte waar te nemen (er is geen
vloerbedekking, het is koud omdat de klant afgesloten is van energie etc.). Deze omstandigheden
vormen vaak ook de achtergrond voor fraude en regelovertreding en worden doorgaans betrokken
in het feitenonderzoek en later ook in de beoordeling die de handhavingsdeskundige doet ten
aanzien van verwijtbaarheid voor het vaststellen van een sanctie.
 De geïnterviewde inspecteurs verschillen in de mate waarin zij geneigd zijn om het met de klant
over schulden te hebben. Daar waar de ene inspecteur benadrukt dat hij het vooral bij de feiten wil
houden, zegt de andere inspecteur vooral ook open te staan voor de persoon van de klant en zijn
omstandigheden.
 Op managementniveau onderkent men de verantwoordelijkheid van inspecteurs om dicht bij de
feiten te blijven, maar dat betekent niet dat inspecteurs het gesprek met de klant niet hoeven aan
te gaan over de achtergronden van fraude. Deze achtergronden zijn van belang, vooral om een
beeld te krijgen in hoeverre de onrechtmatigheden verwijtbaar zijn.
 Handhavingsdeskundigen hebben in tegenstelling tot inspecteurs vaak geen direct klantcontact en
daardoor vaak geen zicht op de omstandigheden (behalve als de klant zelf contact opneemt n.a.v.
een sanctie die de handhavingsdeskundige schriftelijk heeft opgelegd of naar aanleiding van een
terugkoppeling van een inspecteur). Het weinige directe klantcontact van de
handhavingsdeskundige verklaart mogelijk ook waarom er tijdens de evaluatieperiode geen klanten
door hen zijn aangemeld bij KCC-SHV.
Bij de handhavingsthema’s als Erotiek en Hennep gaan daderschap, slachtofferschap en
schulden vaak hand in hand (§3.5.2)
 Bij onderzoekers van Handhaving Themaonderzoek is het face-to-face contact een goede
gelegenheid om te signaleren (evenals bij adviseurs werk, re-integratiebegeleiders en inspecteurs).
Voor een themaonderzoeker is dat het gesprek dat hij in het kader van ieder onderzoek tenminste
één keer met een klant heeft.
 Bij Handhaving Themaonderzoek komen signalen vooral voort uit de thema’s Erotiek en Hennep, dit
zijn thema’s waar regelovertreding en schulden regelmatig hand in hand gaan, en waarbij de
betrokken klanten kwetsbaar blijken voor misbruik door anderen.
Bij Bezwaar en Beroep signaleert men weinig (§3.6)
 Volgens de medewerkers bij Bezwaar en Beroep (B&B) komt dit vanwege de volgende zaken:
Medewerkers B&B hebben veel minder klantcontact dan medewerkers van andere onderdelen.
 De meeste bezwaarzaken zijn medisch van aard en volgens de medewerkers komt financiële
problematiek vooral voor bij bezwaarzaken die betrekking hebben op een terugvordering van een
uitkering en deze komen weinig voor.
 B&B toetst alleen of een beslissing juridisch juist is. Medewerkers geven aan dat de schuldpositie
van een klant bijna nooit een onderdeel is van deze toets.
 Medewerkers B&B vinden het ongemakkelijk om over hulp bij schulden te spreken en tegelijkertijd
een eerder genomen beslissing van UWV te verdedigen.
 B&B komt pas in beeld als de klant al contact heeft gehad met andere onderdelen van UWV.
Medewerkers B&B geven aan dat als er problematische schulden zijn dat dit vooral door andere
onderdelen moet worden opgemerkt, zoals Uitkeren VFV.
Ondanks breed draagvlak, vullen medewerkers pilot verschillend in (§3.7)
 Gedurende de evaluatieperiode is er breed draagvlak voor de pilot binnen UWV. Het draagvlak is
vooral groot bij de onderdelen Werkbedrijf en SMZ.
 Niet elke medewerker ziet voor zichzelf een rol om het met klanten over schulden te hebben. Enkele
medewerkers geven expliciet aan er weinig of zelfs helemaal niets voor te voelen met klanten het
gesprek over schulden aan te gaan. Het betroffen vooral medewerkers van Uitkeren uitvoering,
Uitkeren VFV en B&B. Soms komt dat omdat ze het moeilijk vinden privé-onderwerpen – zoals
schulden – te bespreken. Soms komt het omdat zij het niet bij hun functie vinden passen: ze vinden
hun functie lastig te combineren met het signaleren en bespreken van schulden. Het zijn
medewerkers die graag binnen de kaders van hun taak blijven en het contact met de klant
beperken tot het informeren van de klant of tot het maken van afspraken over terugbetalen.
Opvallend is dat deze medewerkers ook aangeven überhaupt heel weinig contact te hebben met
mensen met problematische schulden.
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 De medewerkers die voor zichzelf juist wel een rol zien om te signaleren, tonen zich ontvankelijk
voor signalen die klanten afgeven en vragen er ook uit zichzelf naar. Het belangrijkste argument om
zich open te stellen is dat het weinig zin heeft afspraken te maken met klanten die zij toch niet
kunnen nakomen. Ondanks de tijdsdruk die medewerkers soms ervaren, voelen zij zich vrij om
ruimte te geven aan het verantwoordelijkheidsgevoel dat zij voor hun klanten met een lastige
financiële situatie hebben.
 Verschillen in taakoriëntatie en persoonlijke opvattingen maken dat de ene medewerker meer
signaleert dan de andere, maar ook dat medewerkers wisselend reageren op een verzoek van KCCSHV om een klant een helpende hand toe te steken. In dit kader komen vier typen werknemers
naar voren.

Vier scenario’s om verder te gaan met signaleren
De meeste betrokkenen bij de pilot hebben het idee dat er meer klanten met schulden zijn dan met de
pilot zijn gesignaleerd. Met de huidige werkwijze blijven er klanten buiten beeld. In hoeverre kan UWV ook
deze klanten gaan signaleren en doorverwijzen? Vier scenario’s tekenen zich af:
 Scenario 1: Doorgaan met signaleren volgens de huidige werkwijze, aan de instructie aan
medewerkers wordt niets veranderd. Daarmee wordt aan de medewerker zelf overgelaten of hij
persoonlijke financiën van een klant wil betrekken in het klantgesprek.
 Scenario 2: Medewerkers nader instrueren opdat zij in hun bestaande klantcontacten de specifieke
gelegenheden om te signaleren, herkennen en benutten. Een instructie zou kunnen zijn dat als uit
een Inkomens- en vermogensonderzoek blijkt dat er ernstige financiële krapte is, aan een klant
altijd wordt gevraagd of hij geholpen wil worden. Het signaleren is daarmee voor medewerkers
minder vrijblijvend dan in de pilot het geval was. Het signaleren moet hiertoe ingebed worden in de
reguliere werkinstructies.
 Scenario 3: Signaleren buiten bestaand klantcontact, gevolgd door klantcontact. In dit scenario
worden klanten die voldoen aan bepaalde criteria (die wijzen op financiële problemen) benaderd
met de vraag of zij behoefte hebben aan hulp. Er zou bijvoorbeeld voor gekozen kunnen worden om
contact te leggen met een klant zodra er beslag wordt gelegd op diens uitkering. In dit scenario zal
UWV vaak het initiatief moeten nemen om contact te leggen om persoonlijke financiën te
bespreken. Een klant wordt vervolgens alleen verder geholpen als hij daarmee instemt en als uit het
gesprek blijkt dat hij behoefte heeft aan hulp.
 Scenario 4: Geautomatiseerd signaleren en direct overdragen zonder klantcontact. In dit scenario
worden klanten die voldoen aan bepaalde criteria direct overgedragen aan een gemeentelijke
maatschappelijke dienstverlener of schuldhulpverlener. Dit scenario wordt gevolgd door de partijen
die zijn aangesloten op Vroeg Eropaf. Voor hen is een betalingsachterstand van een x-aantal
maanden voldoende reden om een klant over te dragen. Voorwaarde voor deze manier van
overdracht is dat de uitwisseling van persoonsgegevens een wettelijke grondslag heeft. Voor UWV
ontbreekt deze nu.
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Op basis van de bevindingen uit dit evaluatieonderzoek concluderen de onderzoekers dat de scenario’s 2
en 3 het meest in aanmerking komen voor UWV. Scenario 1 om het bij de huidige werkwijze van de pilot
zonder enige aanpassingen te houden valt onzes inziens af. In de huidige werkwijze is de rol van UWV in
de keten van schuldhulpverlening te vrijblijvend en blijven klanten nog onnodig buiten beeld. Voor UWV is
het uitgangspunt van deze evaluatie om de verbeterpunten te gebruiken om een proces van
dienstverlening te ontwikkelen dat past bij de rol die UWV voor zichzelf ziet weggelegd. Scenario’s 2 en 3
geven opvolging aan de leerpunten uit dit onderzoek en bevorderen dat meer klanten die financiële hulp
nodig hebben worden gesignaleerd. Door de werkwijze van signaleren te verankeren in het reguliere
kennis- en takenpakket van medewerkers investeert UWV in een professionele werkwijze die past bij de
maatschappelijke verantwoordelijkheid die UWV op deze thematiek wil nemen. Voor scenario 3 geldt,
naast verankering in het reguliere kennis- en takenpakket, dat meer klanten in beeld komen omdat UWV
ze buiten bestaand klantcontact gaat signaleren, op basis van bepaalde criteria en indicatoren. In het
rapport zijn hiervoor een aantal suggesties gedaan. In beide scenario’s neemt UWV altijd contact op met
de klant en vraagt zijn of haar instemming om door te verwijzen. Voor deze uitgangspunten, vinden we in
het onderzoek sterke aanwijzingen:
 Klanten mogen verwachten dat UWV vertrouwelijk omgaat met klantgegevens en niet zonder
toestemming andere instanties inschakelt. Het is respectvol en zorgvuldig als UWV samen met de
klant bespreekt of hulp nodig is en in welke vorm. In het onderzoek gaven meerdere klanten aan
het prettig te vinden iemand aan de telefoon te krijgen die open stond voor hun verhaal, die bereid
was te luisteren en meedacht over oplossingen. De vragen die de medewerkers over hun financiële
situatie stelden, hebben ze niet als impertinent ervaren.
 In het contact kan UWV haar vermoeden van financiële problematiek toetsen bij de klant en zo
beter deze klanten identificeren. Je kan dan ook die klanten hulp bieden die dat echt nodig hebben.
 In het klantcontact kan UWV vervolgens vaststellen aan welke hulp de klant behoefte heeft.
Hiermee waarborgt UWV niet alleen dat klanten warm overgedragen kunnen worden aan
gemeentelijke instellingen, maar ook intern binnen UWV hulp krijgen. Klanten die intern zijn
geholpen door UWV zijn het meest tevreden over de hulp, zo bleek uit dit onderzoek.
 De kans op acceptatie van de hulp is groter, wanneer de klant UWV toestemming geeft voor
overdracht aan de gemeente. De klanten zijn dan ontvankelijker voor hulp(verleners). Het
onderzoek laat zien dat de gemeente Amsterdam 85% van de overgedragen klanten van UWV heeft
bereikt, terwijl dit percentage bij de klanten die de andere partners van de gemeente Amsterdam
overdragen ongeveer 60% is. De andere partners werken namelijk niet met een schakel binnen de
eigen organisatie die een klant voor overdracht eerst belt zoals UWV (KCC-SHV) dat doet. Hun
werkwijze past onder scenario 4.
Scenario 4 heeft als voordeel dat veel meer klanten met een vermoeden van financiële problematiek in
beeld komen, maar ontbeert de hierboven geschetste voordelen van scenario 2 en 3. UWV zou kunnen
overwegen (op het moment dat daarvoor een wettelijke grondslag is) om in heel uitzonderlijke gevallen
klanten zonder hun medeweten over te dragen aan de gemeente (scenario 4). Het gaat dan om mensen
die UWV op geen enkele manier kan bereiken en waarbij we een groot vermoeden hebben dat ze
problematische schulden hebben en mogelijk ook andere problemen en waarschijnlijk zelf de weg niet
naar de gemeente weten.
Hieronder geven we specifiek de aanbevelingen op basis van het onderzoek om invulling te geven aan
scenario 2 en 3.
Aanbevelingen
Versterk het proces van signaleren en doorverwijzen:
 Tijdens deze pilot is 60% van de teruggebelde klanten door KCC-SHV binnen UWV geholpen met
adviezen en/of het afstemmen van interne acties met verschillende bedrijfsonderdelen. Houd
daarom vast aan een gespecialiseerde functie met een brede toegang tot de verschillende
bedrijfsonderdelen, zoals KCC-SHV die nu vervult, binnen de werkwijze van vroegsignalering.
Hiermee waarborgt UWV niet alleen dat klanten warm overgedragen kunnen worden, maar ook
intern binnen UWV hulp krijgen.
 De adviespositie van de adviseurs van KCC-SHV moet worden versterkt. Het moet eenieder binnen
UWV duidelijk zijn op basis van welke expertise en verantwoordelijkheid zij hun collega’s van andere
onderdelen (bijvoorbeeld uitkeringsdeskundigen of medewerkers Uitkeren VFV) adviseren. Dit
voorkomt dat er rond een klant een interne competentiestrijd ontstaat. Geef duidelijkheid aan de
medewerkers over hoe ze met een advies of suggestie van KCC-SHV om moeten gaan. Belangrijk is
dat afspraken gemaakt worden over wat KCC-SHV kan verwachten van de medewerkers op de
vestigingen en andersom.
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 Bij (gefaseerde) uitrol van de werkwijze kan het aantal signalen flink stijgen, hebben we ingeschat.
We verwachten dat dat vooral impact heeft op de capaciteit van KCC-SHV. Onderzoek of meer
klantadviseurs van KCC-SHV ingezet moeten worden (dan de huidige twee) om signalen die via de
medewerkers op de vestigingen binnen komen af te handelen.
 Werk klantadviseurs goed in volgens de werkwijze van vroegsignalering. Eerder bleek in deze
evaluatie dat er toch bepaalde ervaring en expertise nodig is van de klantadviseurs die volgens de
werkwijze van de pilot werken.
 Stel per onderdeel de gelegenheden vast waarbij de medewerker kan signaleren en neem die
concreet op in het werkproces en instructies. Voorbeelden van gelegenheden zijn opgesomd in dit
rapport bij Uitkeren uitvoering en Uitkeren VFV. Themaonderzoekers van Handhaving zouden
mogelijk ook op andere thema’s dan hennep of erotiek kunnen signaleren.
Versterk het vakmanschap van de medewerker:
 Benut de gelegenheden om te signaleren beter. Investeer hiervoor per divisie en (mogelijk) per
vestiging in aanvullende training en instructie van medewerkers met aandacht voor de persoonlijke
oriëntatie van de medewerker.
 Veranker de aandacht voor financiële problemen in het reguliere kennis- en takenpakket van UWVmedewerkers, bijvoorbeeld door medewerkers specifieker te instrueren en het signaleren onderdeel
te laten zijn van werkoverleg en medewerkersgesprekken. Bijvoorbeeld, door de invoering van de
AVG zijn sommige medewerkers, zoals bleek uit de interviews met re-integratiebegeleiders onzeker
over wat ze wel en niet uit zichzelf mogen vragen aan de klant. Geef hier ook duidelijkheid over.
 Meer expliciete aandacht voor gesprekstechnieken en beeldvorming rondom het bespreken van de
financiële situatie met een klant. Dit geldt vooral voor medewerkers met een functie die zich hier
niet zo toe leent of wanneer de aard van het gesprek er niet toe uitnodigt om erover te beginnen.
Medewerkers voelen zich dan vaak ongemakkelijk om het gesprek op schulden te brengen.
Gedurende de pilot is er een aantal workshops gegeven over manieren waarop een medewerker het
thema aan de orde kan stellen, zonder zich ongemakkelijk te voelen. Aanbeveling is dat UWV deze
ondersteuning vaker en uitgebreider aanbiedt en opneemt in het reguliere opleidingsprogramma
van de verschillende divisies, waarbij aangesloten wordt op de werkwijze van het bedrijfsonderdeel.
 Op het moment dat UWV ervoor kiest om bovenstaande aanbevelingen op te volgen, verwachten
we dat het ook, zij het beperkt, capaciteit zal vragen van de medewerkers en leidinggevenden op de
vestigingen. Het signaleren zelf kost per klant weinig tijd van de medewerker op de vestiging, maar
wel de verankering van de dienstverlening aan klanten met financiële problemen in het reguliere
kennis- en takenpakket van UWV-medewerkers. Hou bij capaciteitsplanning rekening met de tijd en
ruimte die medewerkers nodig hebben om een training te volgen, kennis en instructies tot zich te
nemen en om vroegsignalering te bespreken met collega’s en leidinggevenden (bijvoorbeeld in
werkoverleg).
Aandacht van het management voor de werkwijze van vroegsignaleren:
Bij een aantal onderdelen is het aantal signalen bescheiden, terwijl er mogelijk meer klanten te signaleren
zijn. De managers van deze onderdelen kunnen hier meer een rol in spelen. We noemen specifiek vier
onderdelen:
 Een deel van de medewerkers en leidinggevenden van Uitkeren VFV is sceptisch over de werkwijze
van de pilot. Op basis van de ervaringen tijdens de pilot dat het aantal signalen wat achterblijft,
bevelen we aan om met de teammanagers van Uitkeren VFV de mogelijkheden en wenselijkheden
van signaleren te bespreken.
 Er leven een aantal beelden bij B&B over de oorzaken van het bescheiden aantal signalen. B&B zou
los van haar toetsende rol, alerter kunnen zijn op de financiële situatie van een klant. Uit onderzoek
weten we dat diverse problemen die mensen ervaren (bijvoorbeeld gezondheidsproblemen en
financiële problemen) vaak met elkaar samenhangen en veel stress opleveren. Dit kan ook het
geval zijn op het moment dat klanten bij B&B in beeld komen. In principe biedt dus elke
bezwaarzaak een gelegenheid om te toetsen of er sprake is van financiële problematiek. Het ligt
voor de hand dat leidinggevenden van B&B de mogelijkheden en wenselijkheden van signaleren met
hun medewerkers bespreken.
 De adviseurs van het Werkbedrijf in Heerlen vinden de meerwaarde van het doorverwijzen naar
KCC-SHV beperkt en geven er de voorkeur aan om meteen door te verwijzen naar een
maatschappelijke dienstverlener uit hun netwerk. Stel vast of het Werkbedrijf in Heerlen met haar
eigen werkwijze ook klanten zelf adviseert en met name afstemt met een ander bedrijfsonderdeel
voor een interne actie als dat nodig is. Anders zou een belangrijk deel van deze klanten niet de hulp
krijgen die KCC-SHV gewoonlijk biedt. We hebben immers gezien in de pilot dat via KCC-SHV 60%
van de klanten (ook) intern advies of hulp krijgt.
 Om de signaalfunctie te verbeteren zal het voor de medewerkers van Handhaving Individueel
Onderzoek, en specifiek inspecteurs, duidelijker moeten worden dat zij ook kunnen informeren naar
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de persoonlijke financiële omstandigheden (ook in het kader van verwijtbaarheid).
Opties voor uitbreiden van de werkwijze van vroegsignaleren:
 We hebben gezien dat een aantal keren een klant voor een tweede keer gesignaleerd wordt en
(opnieuw) hulp krijgt aangeboden. Daarbij zijn er klanten die KCC-SHV, na meerdere pogingen,
telefonisch niet kon bereiken of die de schriftelijke toestemmingsverklaring niet terugstuurden. Dit
laat zien dat hulp of advies niet altijd bij een signaal op gang komt. Dit pleit ervoor om (een deel)
van de gesignaleerde klanten een tijdje te blijven monitoren. Bijvoorbeeld door ze na een bepaalde
periode te vragen hoe het gaat en of ze nog hulp nodig hebben (bijvoorbeeld telefonisch door KCCSHV, of telefonisch/huisbezoek door de regionale arbeidsdeskundige). De aanbeveling is dan ook:
voeg aan de werkwijze een proces toe dat mogelijk maakt dat met bepaalde klanten nog een keer
contact opgenomen wordt (monitorgesprek).
 Bij alle hulp die UWV binnen de pilot zelf biedt aan de klant, zowel in het eerste contact op de
vestiging, als in het advies van KCC-SHV, als de interne acties die bedrijfsonderdelen na afstemming
met KCC-SHV ondernemen lijken bepaalde onderwerpen vaker naar boven te komen. Het gaat hier
om het (tijdig) aanvragen en (juist) vaststellen van het recht op een uitkering Toeslagenwet, het
invullen en insturen van de IKO-WW en IKO-VFV. In het kader van preventie zou UWV de
mogelijkheden kunnen bekijken dat klanten eerder bij deze zaken geholpen worden, voordat
signalen van financiële problematiek ontstaan.
 Re-integratiebegeleiders geven aan dat de behoefte aan een mogelijkheid om door te verwijzen
naar KCC-SHV ook van toepassing is op hun collega’s bij SMZ met klantcontact, zoals
arbeidsdeskundigen, sociaal medisch verpleegkundigen en bedrijfsartsen. Biedt de faciliteiten die
het KCC-SHV heeft ook aan deze beroepsgroepen.
Maak de warme overdracht nog beter:
 Vervang de schriftelijke toestemmingsverklaring door een mondelinge verklaring (vastgelegd als
audiobestand). Voor een goede landelijke uitrol is een wettelijke grondslag voor
gegevensuitwisseling tussen UWV en gemeenten essentieel. Wij bevelen aan dat UWV hierover het
gesprek aangaat met de wetgever, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 Een check op voorliggende UWV-voorzieningen door KCC-SHV moet standaard onderdeel worden
van de overdracht om te voorkomen dat een klant na overdracht weer terug wordt verwezen naar
UWV, bijvoorbeeld voor een toeslag in het kader van de Toeslagenwet.
 Duidelijker moet worden wat verwacht kan worden van schulddienstverlening en vooral ook binnen
welke termijn deze op gang komt. Voorkom dat klanten met verkeerde/te hoog gespannen
verwachtingen worden overgedragen. Aangezien de inhoud van schulddienstverlening per gemeente
verschilt (zoals wij in Limburg hebben gezien) moet met de ketenpartners in de verschillende
gemeenten afspraken worden gemaakt over inhoud van schulddienstverlening en de termijn waarop
en voorwaarden waaronder deze wordt opgestart.
 Soms verloopt de hulp van een gemeente aan een overgedragen klant niet volgens plan en komt
een klant op een gegeven moment weer terug bij KCC-SHV met de vraag waarom hulp uitblijft. De
eerdergenoemde aanbeveling om een werkwijze in te richten om met bepaalde klanten nog een
keer contact op te nemen (monitorgesprek) is ook hier van toepassing.
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1. Inleiding
1.1. Signaleren en doorverwijzen bij schulden
Ondanks de aantrekkende economie blijft de aandacht voor problematische schulden onverminderd groot.
Vooral omdat het een probleem is dat op het niveau van een individueel huishouden breed kan
doorwerken, onder andere op gezondheid, welzijn en arbeidsmarktperspectieven. Het Sociaal Cultureel
Planbureau (SCP) schatte voor 2015 in dat 15% van de huishoudens te maken heeft met dreigende
problematische schulden9. Een vergelijkbare constatering is ook door UWV gedaan. Uit het onderzoek ‘Wie
heeft schuld?’ blijkt dat van alle UWV-klanten 8 tot 15% op een of meer terreinen betalingsachterstanden
heeft. Het betreffen huur- of hypotheekachterstanden, achterstanden bij nutsbedrijven of nog onbetaalde
artikelen die op afbetaling zijn aangeschaft. Het gaat om een aanzienlijke groep mensen: UWV voorziet
namelijk circa 1,2 miljoen mensen van een uitkering.10
Hoewel UWV geen wettelijke verantwoordelijkheid heeft ten aanzien van schulddienstverlening, voelt UWV
zich wel aangesproken door de lastige situatie waarin een deel van zijn klanten zit. UWV verkent daarom
al enige tijd de mogelijkheid om binnen de uitvoering van zijn wettelijke taken meer voor deze klanten te
betekenen. Dit is onder meer gedaan met een onderzoek door het Kenniscentrum naar de behoefte aan
begrip en ondersteuning onder mensen met een WW-uitkering en financiële problemen. Hier komt naar
voren dat deze behoefte weliswaar gevarieerd is maar dat over het algemeen mensen met schulden in
ieder geval geholpen zijn met meer duidelijkheid over complexe regelgeving, toegesneden op de
persoonlijke situatie en zekerheid over een juiste toepassing van de regels. Onder klanten met schulden
bestaat met name behoefte aan een vast aanspreekpunt11.
Deze bevindingen sluiten aan bij de algemenere ambitie van UWV om te komen tot meer persoonlijke
betrokkenheid bij klanten en het streven naar maatwerk12. Het past daarnaast ook bij de taakstelling om
re-integratie te bevorderen. Vanuit de wetenschap dat schulden terugkeer naar werk kunnen
belemmeren13, heeft UWV er vanuit zijn eigen taakstelling ook baat bij klanten met een problematische
situatie verder te helpen.
UWV wil op twee manieren helpen. In de eerste plaats via de diensten die UWV verleent in het kader van
zijn wettelijke taken. UWV kan een individuele klant bijvoorbeeld helpen door na te gaan of er recht is op
een toeslag, of door na te gaan of tot een aangepaste terugbetalingsregeling gekomen kan worden (indien
Leeswijzer
Hoofdstuk 1: toelichting op de werkwijze van vroegsignalering en doorverwijzing bij schulden die UWV in deze pilot beproefd heeft en
gebruikte onderzoeksmethoden en –technieken voor de evaluatie.
Hoofdstuk 2: cijfermatig beeld over de gehele evaluatieperiode van de pilot.
Hoofdstuk 3: antwoord op eerste deel van onderzoeksvraag 1, beschrijft de ervaringen van medewerkers van de verschillende
onderdelen op de pilotvestigingen (genoemd in tabel 1) met het proces van signaleren dat in het kader van de pilot is uitgewerkt.
Hoofdstuk 4: antwoord in op het tweede deel van onderzoeksvraag 1, beschrijft de ervaringen van KCC-SHV en de gemeente Amsterdam
en de Kredietbank Limburg met het proces van doorverwijzen en overdracht. We beschrijven in dit hoofdstuk de hulp die de
klantadviseurs van KCC-SHV bieden en vervolgens ook hoe een deel van de klanten werden overgedragen aan een gemeentelijke
instelling voor verdere hulp.
Hoofdstuk 5: antwoord op onderzoeksvraag 2 en geeft inzicht in de impact van de werkwijze op de organisatie, hoeveel tijd kost het
UWV-medewerkers klanten te signaleren en verder te helpen. Daarnaast geeft het een ruwe schatting van het aantal signalen van
financiële problematiek bij landelijke uitrol van de huidige werkwijze van de pilot.
Hoofdstuk 6: antwoord op onderzoeksvraag 3 en geeft inzicht in wat de gesignaleerde klanten aan de dienstverlening hebben gehad. In
dit hoofdstuk gaat het om de ervaringen van klanten zelf, die we voor deze evaluatie hebben geïnterviewd.
Hoofdstuk 7: de conclusies op basis van de resultaten uit de hoofdstukken 2 tot en met 6.
Een samenvatting met de belangrijkste conclusies gaat vooraf aan dit rapport met aan het einde een overzicht van aanbevelingen voor
verdere (gefaseerde) implementatie van een van deze werkwijzen van signaleren en doorverwijzen bij schulden.
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een klant moet terugbetalen). De hulp kan in de tweede plaats ook inhouden dat UWV doorverwijst naar
een instelling voor budgetadvies (bijvoorbeeld NIBUD), naar een gemeente (afdeling Werk en Inkomen,
Kredietbank, gecontracteerde welzijnsinstelling etc.), of naar een instelling uit het maatschappelijk
middenveld (bijvoorbeeld Humanitas of een Voedselbank).
Sinds 2015 is UWV hier actief mee bezig. Binnen het Klantcontactcentrum (KCC) Goes is sinds 2015 een
team met medewerkers actief die klanten te woord staan die aangeven financiële zorgen te hebben.
Indien een klantadviseur van KCC in een telefoongesprek met een klant constateert dat er een
hulpbehoefte is vanwege financiële zorgen, dan kan deze de klant laten terugbellen door dit team. De hulp
van dit team bestaat eruit dat bekeken wordt of UWV zelf iets kan betekenen of dat met mensen wordt
nagegaan of er gemeentelijke of andere voorzieningen zijn die kunnen helpen. Dit team opereert onder de
naam SHV, wat staat voor schuldhulpverlening, en wordt verder in dit rapport aangeduid met KCC-SHV.
Hierbij moet worden opgemerkt dat het team zelf geen schuldhulp verleent, maar vooral een advies- en
doorverwijsfunctie vervult.

1.2. De pilot
Onderzoeksvragen
In de zomer van 2017 heeft UWV besloten dat dit initiatief verder gebracht moet worden. UWV wil ook
andere onderdelen dan KCC laten signaleren, zoals bijvoorbeeld het Werkbedrijf, Uitkeren uitvoering en
Sociaal Medische Zaken. Daarbij wil UWV de mogelijkheden verkennen om klanten warm over te dragen
naar gemeenten voor schulddienstverlening. UWV heeft ervoor gekozen om dat eerst op een beheerste
manier te doen in de vorm van een pilot. In februari 2018 startte deze pilot, onder de naam ‘Pilot
signaleren en doorverwijzen bij schulden’. Gestart werd met enkele teams binnen verschillende onderdelen
van het UWV-kantoor voor de regio Groot-Amsterdam. Een half jaar later werd de pilot uitgebreid met
enkele teams die Limburg bedienen.
Een groot deel van de medewerkers die deelnamen aan de pilot hebben een of twee
voorlichtingsbijeenkomsten gekregen met onder andere een werkinstructie, uitleg over
schuldhulpverlening bij de gemeente, een workshop gericht op gedragstheorie en gesprekstechnieken om
financiële problemen bij klanten te signaleren. De deelnemers aan de pilot kregen een routekaart met een
uitwerking van het werkproces (verfijning van figuur 2) en een maandelijkse nieuwsbrief. Verder vond er
elke zes weken overleg plaats met contactpersonen en managers.
De pilot is geëvalueerd in de periode van half februari 2018 t/m eind maart 2019. In de evaluatie –
waarvan voorliggend rapport eindverslag doet – hebben drie vragen centraal gestaan:
1. Hoe verloopt het proces van signaleren, doorverwijzen en overdracht dat in het kader van de pilot is
bedacht? Wat gaat hierin goed, wat kan eventueel beter?
2. Wat is de impact van de werkwijze op de UWV-organisatie? Wat vergt de werkwijze van de organisatie?
Hoeveel tijd kost het om klanten te signaleren en eventueel verder te helpen?
3. Wat hebben de gesignaleerde klanten aan de dienstverlening? Wat houdt de dienstverlening voor hen
concreet in? Hoe ervaren zij dat?
Tabel 1 geeft een overzicht van welke UWV-onderdelen in de twee regio’s deelnemen14.
Voor beide regio’s houdt de pilot in dat een selectie van medewerkers een instructie heeft gekregen om in
hun reguliere klantcontact alert te zijn op klanten met financiële problemen. Verder zijn deze medewerkers
geïnformeerd over het proces waarlangs zij klanten kunnen aanmelden bij KCC-SHV (per email).
Daarnaast voorziet de pilot in de mogelijkheid om klanten via KCC-SHV warm over te dragen aan
maatschappelijke dienstverleners en/of schulddienstverleners. Met twee partijen zijn hierover afspraken
gemaakt: met Gemeente Amsterdam en met Kredietbank Limburg (KBL).
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De bedrijfsonderdelen VFV, Uitkeren uitvoering ZW, Handhaving Individueel Onderzoek en Handhaving Themaonderzoek komen niet op elke
UWV-vestiging voor. Zij hebben landelijk 5 - 9 standplaatsen en hebben daarom voor deze pilot een groter verzorgingsgebied dan GrootAmsterdam c.q. district Limburg. Dat betekent dat zij ook binnen de pilot klanten kunnen signaleren die niet onder verzorgingsgebied van
Groot-Amsterdam dan wel Limburg vallen. Handhaving Themaonderzoek heeft 5 standplaatsen: Zwolle, Eindhoven, Rotterdam,
Amsterdam, Utrecht. Handhaving Individueel Onderzoek heeft 6 standplaatsen: Zwolle, Eindhoven, Amsterdam, Den Haag, Groningen,
Apeldoorn. VFV heeft 6 standplaatsen: Amsterdam, Leeuwarden, Utrecht, Arnhem, Eindhoven en Rotterdam. Uitkeren uitvoering ZW heeft
9 standplaatsen: Alkmaar, Heerlen, Hengelo, Zwolle, Almere, Breda, Den Haag, Eindhoven, Groningen.
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Tabel 1: Welke onderdelen doen waar mee?

Groot-Amsterdam

Limburg15

Werkbedrijf

X

X

Uitkeren uitvoering

X

X

Uitkeren VFV

X

X16

Sociaal Medische Zaken (SMZ17)

X

Handhaving Individueel Onderzoek

X

Handhaving Themaonderzoek

X

Bezwaar en Beroep (B&B)

X

X

Signaleren binnen bestaand klantcontact
In 2017 is als onderdeel van de voorbereiding een inventarisatie gemaakt van indicaties die zouden
kunnen duiden op een lastige financiële situatie bij burgers. Het betreffen indicaties die in de administratie
van UWV aanwezig zijn en klantcontacten waarbij de lastige financiële situatie door medewerkers zou
kunnen worden opgemerkt. Het betreffen situaties waarbij het voor UWV relevant is om te vragen naar de
financiële situatie, en contacten waarin klanten uit zichzelf sneller hun financiën aan de orde stellen, ook
zonder dat dat relevant hoeft te zijn voor UWV. Een voorbeeld van een situatie waarin de financiële situatie
van een klant relevant is voor UWV, is wanneer een medewerker van Uitkeren VFV een ‘inkomens- en
vermogensonderzoek’ uitvoert bij een klant die aangeeft zijn schuld aan UWV niet binnen een jaar te
kunnen terugbetalen. Een voorbeeld van een situatie waarin de klant uit zichzelf zijn persoonlijke financiën
aan de orde kan stellen is het face to face gesprek met de adviseur werk over persoonlijke
omstandigheden die het zoeken naar werk in de weg kunnen staan. Figuur 1 geeft per bedrijfsonderdeel
een overzicht van alle indicaties die in theorie mogelijkheden bieden om schulden te signaleren. Dit
overzicht is gemaakt in samenspraak met de verschillende onderdelen. In de pilot signaleert UWV alleen
binnen bestaand klantcontact. Dat wil zeggen dat UWV niet uit zichzelf klanten benadert bij vermoedens
van financiële problemen. In figuur 1 verwijzen de gekleurde vakjes naar de mogelijkheden om te
signaleren binnen bestaand klantcontact.
Werkproces
Voorafgaand aan de start van de pilot is tevens vastgelegd volgens welke stappen UWV-medewerkers
klanten kunnen signaleren en via welke wegen klanten verder geholpen kunnen worden. Figuur 2 geeft
een stroomschema van het eerste klantcontact tot aan een eventuele overdracht aan de gemeente.
Warme overdracht
De hierboven beschreven uitgangspunten met betrekking tot het signaleren binnen bestaande
klantcontacten en het werkproces zijn voor Groot-Amsterdam en Limburg hetzelfde. Ten aanzien van de
overdracht van klanten aan de gemeente zijn er verschillen. Met betrekking tot de overdacht van klanten
die inwoner zijn van de gemeente Amsterdam, sluit UWV aan bij het traject van Vroeg Eropaf (zie
onderstaand tekstkader).

Vroeg Eropaf
Om met schulddienstverlening eerder in beeld te komen bij mensen met (dreigende) financiële
problemen, startte in Amsterdam zo’n tien jaar geleden het project Vroeg Eropaf. Dit is een
gezamenlijk initiatief van gemeente, woningcorporaties, zorgverzekeraars, energiebedrijven en het
waterleidingbedrijf. Wanneer deze partijen te maken hebben met een klant met oplopende
betalingsachterstanden, kunnen zij deze aanmelden bij het Centraal Meldpunt. Via dit meldpunt
wordt door een van de acht Amsterdamse maatschappelijk dienstverleners (madi’s) binnen twee
weken contact gezocht met de betreffende klant. Inmiddels beschikken enkele partners over een
wettelijke grondslag op basis waarvan zij klantgegevens mogen verstrekken aan het Centraal
Meldpunt. Een overzicht van de grondslag van de andere partners van Vroeg Eropaf en wanneer ze
signaleren is opgenomen in bijlage 2.
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De onderdelen die meedoen aan de pilot Zuid-Limburg werken allen vanuit de UWV-vestiging Heerlen, behalve VFV en Handhaving
Individueel Onderzoek. Zij werken vanuit de UWV-vestiging in Eindhoven.
VFV (kantoor Eindhoven) doet sinds januari 2019 mee aan de pilot.
17
Van SMZ doen de re-integratiebegeleiders mee aan de pilot. Zij begeleiden klanten met een Ziektewetuitkering.
16
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Figuur 1: Overzicht van contactmomenten/situaties waar signalen van schulden uit voort kunnen komen

Bron: Plan van aanpak ‘Schulden signaleren en doorverwijzen’, 8 maart 2018

Figuur 2: Werkproces: van signaal tot overdracht aan gemeente

Bron: Plan van aanpak ‘Schulden signaleren en doorverwijzen’, 8 maart 2018
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Dit traject voorziet in een Centraal Meldpunt waar naast UWV ook enkele andere partijen klanten kunnen
aanmelden die financiële problemen (betalingsachterstanden) hebben. Dit Centraal Meldpunt geeft –
afhankelijk van het adres van de klant – het signaal door aan een van de acht aangesloten
maatschappelijk dienstverleners (madi’s) die elk een eigen stadsdeel bedienen. Afgesproken is dat deze na
aanmelding van een klant op de kortst mogelijke termijn contact leggen. Elke madi heeft hiervoor een
Vroeg Eropaf-team. Deze nodigt mensen in eerste instantie per brief uit om op kantoor langs te komen.
Wanneer klanten niet op deze brief reageren, leggen twee medewerkers van het team een huisbezoek af.
UWV (KCC-SHV) krijgt voor iedere klant na 14 dagen en 28 dagen inzicht in wat er na een signaal is
gebeurd. Afspraken over de samenwerking tussen UWV en het Centraal Meldpunt zijn vastgelegd in een
convenant met Gemeente Amsterdam.
Ten behoeve van de warme overdracht van Limburgse klanten heeft UWV afspraken gemaakt met
Kredietbank Limburg (KBL). Voor zover de klant inwoner is van een van de zestien gemeenten die zijn
aangesloten bij Kredietbank Limburg (zie tabel 2), draagt KCC-SHV de klant daaraan over. Indien de klant
elders woont (bijvoorbeeld in Weert of Venlo), dan verwijst KCC-SHV de klant door naar zijn eigen
gemeente. De klant krijgt dan van de klantadviseur de contactgegevens van de gemeente.
Kredietbank Limburg is een Gemeenschappelijke Regeling en voert schulddienstverlening uit voor
verschillende gemeenten. Dat doet zij overigens ook voor een aantal gemeenten die niet deelnemen aan
de Gemeenschappelijke Regeling. Over de inhoud van de dienstverlening zijn per gemeente afspraken
gemaakt. Voor gemeente Maastricht is de dienstverlening van KBL bijvoorbeeld breed en worden klanten
vanaf intake tot aan een eventueel minnelijk traject begeleid door een casemanager van KBL. Voor andere
gemeenten, bijvoorbeeld voor gemeente Heerlen, is de dienstverlening minder breed en spitst deze zich
toe op meer specifieke vormen van hulp, zoals schuldbemiddeling.
Deze verschillende afspraken werken door in de manier waarop de door UWV overgedragen klanten
worden geholpen. Er zijn drie verschillende routes.
 Klanten worden na aanmelding bij KBL overgedragen aan een gemeentelijke afdeling voor
schulddienstverlening. Medewerkers van deze afdeling nemen contact op met de klant om een
afspraak te maken voor een intakegesprek. Indien in het traject dat daar eventueel op volgt, blijkt
dat er behoefte is aan specifieke vormen van schulddienstverlening, dan wordt alsnog KBL
ingeschakeld.
 Klanten worden na aanmelding bij KBL, overgedragen aan een maatschappelijk dienstverlener.
Medewerkers van deze dienstverlener nemen contact op met de klant om een afspraak te maken
voor een intakegesprek. Indien in het traject dat daar eventueel op volgt, blijkt dat er behoefte is
aan specifieke vormen van schulddienstverlening, dan wordt alsnog KBL ingeschakeld.
 Klanten worden na aanmelding, intern overgedragen aan een casemanager van KBL. Deze neemt
contact op met de klant en voert vervolgens ook het intakegesprek ten behoeve van een nadere
vraagverheldering.
In tabel 2 is aangegeven welke route in welke gemeente wordt gevolgd. Hierbij moet worden opgemerkt
dat KBL met de gemeenten Landgraaf en Brunssum voorlopig – voor de duur van de pilot – heeft
afgesproken dat overgedragen UWV-klanten door de casemanagers van KBL worden geholpen.
KBL heeft met UWV afgesproken dat UWV-klanten binnen één dag worden overgedragen, ongeacht de
route die voor een gemeente van toepassing is. Deze overdracht ligt voorlopig – voor de duur van de pilot
– in handen van één KBL-medewerker. KCC-SHV meldt klanten via e-mail bij deze medewerker aan.
Verder is afgesproken dat KBL over elke aanmelding terugkoppelt aan KCC-SHV. In deze terugkoppeling
wordt aangeven aan welke partij de klant is overgedragen en of het gelukt is de klant te bereiken. Er
wordt niet teruggekoppeld over de inhoud van de schulddienstverlening.
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Tabel 2: Overzicht van de drie trajecten die na overdracht kunnen worden ingezet

Routes die gevolgd kunnen
Gemeenten die wel of niet deelnemen aan de
worden nadat KCC-SHV een
Gemeenschappelijke Regeling
klant heeft aangemeld bij KBL
1. KBL draagt klant over aan
gemeentelijke afdeling voor
schulddienstverlening

Wel

Niet

Heerlen
Kerkrade

Horst aan de Maas

2. KBL draagt klant over aan
Landgraaf
maatschappelijk dienstverlener Brunssum

Simpelveld
Nuth
Voerendaal
Onderbanken

3. Klant wordt door KBL zelf
Sittard-Geleen
geholpen. Een casemanager
Maastricht
van KBL gaat met de klant aan
de slag.

Eijsden
Margraten
Gulpen-Wittem
Vaals
Valkenburg

1.3. Evaluatie van de pilot
De pilot liep van half februari 2018 tot en met eind maart 2019 en is doorlopend geëvalueerd. Aan de
hand van maandelijkse managementrapportages is bijgehouden hoeveel klanten werden gesignaleerd en
hoe zij verder geholpen zijn. Aanvullend zijn op drie momenten gesprekken gevoerd met mensen binnen
en buiten UWV die betrokken zijn bij de uitvoering. Deze gesprekken vonden plaats op drie momenten:
aan het begin van de pilot (maart-april 2018), halverwege (september-oktober 2018) en aan het einde
(maart-april 2019). Halverwege en aan het einde van de pilot is ook met gesignaleerde klanten gesproken
om na te gaan hoe zij het signaleren hebben ervaren, welke ondersteuning zij hebben ontvangen en wat
zij daaraan hebben gehad. De resultaten van de eerste twee gespreksronden zijn teruggekoppeld aan de
pilotprojectleiding door middel van tussenrapportages.
Ten behoeve van de evaluatie spraken wij met mensen die op verschillende manieren betrokken waren bij
de pilot: met klanten, UWV-medewerkers, maatschappelijk werkers en schuldhulpverleners. De klanten
zouden aanvankelijk telefonisch worden geïnterviewd. Nadat bleek dat deze gesprekken moeizaam
verliepen, is er voor gekozen klanten net als de andere betrokkenen, face to face te interviewen. Tabel 3
geeft een overzicht van het veldwerk op hoofdlijnen. In bijlage 1 is een uitgebreider overzicht van
geïnterviewde personen opgenomen.
Naast datgene wat betrokkenen over de pilot vertelden in de interviews, hebben wij in voorliggend rapport
gebruik gemaakt van cijfers die voortkomen uit de registratie van gesignaleerde klanten. Deze cijfers
hebben wij verzameld en bewerkt aan de hand van K3CR. Tevens hebben wij gebruik gemaakt van
RIS/Inforing, het systeem van het Centraal Meldpunt van Gemeente Amsterdam waarmee overgedragen
klanten worden gevolgd, en van gegevens van KBL over hun intake rond overgedragen klanten.
Tabel 3: Overzicht veldwerk ten behoeve van de evaluatie

Aantal geïnterviewde personen
mrt-apr ‘18

sept-okt ‘18

mrt-apr ‘19

18

19

9

UWV Kantoren Limburg

-

16

19

KCC-SHV

4

5

3

Externe partners

1

Gesignaleerde klanten

0

UWV Kantoor GrootAmsterdam

18
19

6
10

18

7
32

19

Deze gesprekken hebben telefonisch plaatsgevonden.
Deze gesprekken hebben face to face plaatsgevonden.
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2. Pilot in cijfers
2.1. Inleiding
In dit hoofdstuk geven we een cijfermatig beeld over de gehele evaluatieperiode van de pilot. De cijfers
voor kantoor Groot-Amsterdam in dit hoofdstuk hebben betrekking op de periode 19 februari 2018 - 31
maart 2019. De cijfers over de regio Limburg hebben betrekking op de periode 13 september 2018 – 31
maart 201920.

2.2. Ontwikkeling aantal signalen
Tijdens de pilot zijn in totaal 21721 signalen afgegeven door medewerkers van het kantoor GrootAmsterdam en 73 signalen22 door medewerkers van de kantoren die de regio Limburg bedienen. Ruim de
helft van de signalen was afkomstig van mannelijke klanten en bijna de helft van vrouwelijke. De
gemiddelde leeftijd is 44 jaar (zie ook bijlage 3, tabellen 25 en 26). Figuur 3 geeft een overzicht van het
verloop van het aantal meldingen per maand.
Figuur 3: Ontwikkeling van het aantal meldingen per maand (feb 2018- mrt 2019)

Bron: UWV Kenniscentrum op basis van K3CR

Er zijn vier zaken die opvallen:
 Een piek van het aantal meldingen in Groot-Amsterdam in maart 2018. Deze piek werd veroorzaakt
door enkele signalen die in de weken ervoor werden gedaan, maar die pas later door KCC-SHV
konden worden afgehandeld en geregistreerd in K3CR.
 Een dip in augustus 2018. Mogelijk komt dat door de zomervakantie.
 Na augustus neemt het aantal signalen in Amsterdam weer toe tot ongeveer 17 per maand. Deze
stijging komt vooral op het conto van het Werkbedrijf. Aanvankelijk beperkte het signaleren zich
daar tot niet-digivaardige klanten. Deze beperking is in de zomer van 2018 losgelaten en heeft
mogelijk bijgedragen aan de stijging. Daarnaast organiseerde Werkbedrijf een banenmarkt op 11
oktober. Op deze markt was een medewerker van het team SHV uit Goes aanwezig om met klanten
in gesprek te gaan over hun financiële zorgen. In oktober zijn hiervan 4 signalen geregistreerd.

2.3. Herkomst van signalen
Van de verschillende onderdelen heeft het Werkbedrijf in absolute termen de meeste signalen afgegeven.
Dat geldt zowel voor Groot-Amsterdam als Limburg. Gemiddeld per medewerker signaleren de adviseurs
werk van het Werkbedrijf in Amsterdam het meest, gevolgd door de medewerkers van SMZ in Heerlen.
Tabel 4 geeft een overzicht. Hierbij moet worden opgemerkt dat de medewerkers in Limburg korter

20
21
22

Behalve die van VFV, de cijfers van dit onderdeel hebben betrekking op 29 januari 2019 – 31 maart 2019.
Het gaat om 205 klanten. Bij 12 klanten is er 2 maal gesignaleerd tijdens de pilotperiode
Het gaat om 72 klanten. Bij 1 klant is er 2 maal gesignaleerd tijdens de pilotperiode
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hebben meegedaan dan die in Groot-Amsterdam. Met name de medewerkers van Uitkeren VFV kantoor
Eindhoven deden maar kort mee, namelijk pas vanaf februari 2019.
Tabel 4: Aantal signalen afgezet tegen het aantal deelnemers

Groot-Amsterdam
aantal
deelnemers
pilot

aantal
signalen

31

101

3.3

- ZW

-

-

- AW

15

- WW
Uitkeren
VFV

Werkbedrijf

Limburg

gemiddeld
aantal
aantal per deelnemers
deelnemer
pilot23

aantal
signalen

gemiddeld aantal per
deelnemer

44

22

0.5

-

3

6

2.024

36

2.4

37

7

0.2

20

27

1.4

12

15

1.3

26

27

1.0

25

3

0.1

5

16

3.2

Uitkeren
uitvoering:

SMZ
Hand.Thema
Hand.IO
Bezwaar en
Beroep
Totaal

10

19

1.9

-

-

-

-

-

-

10

4

0.4

10

7

0.7

5

0

0.0

112

217

1.9

141

73

0.5

Bron: Opgave managers & K3CR

Van de 290 klanten die zijn gesignaleerd, gaven 213 (73%) aan open te staan voor een telefonisch
gesprek met KCC-SHV. Dit percentage is in Limburg lager dan in Groot-Amsterdam. Met name het
Werkbedrijf in Heerlen signaleerde regelmatig klanten die niet wilden worden teruggebeld door KCC-SHV.
We gaan hier verder op in, in paragraaf 3.3.
Tabel 5: Overzicht van klanten die toestemming gaven om teruggebeld te worden door KCC-SHV

Aantal signalen Aantal met toestemming % met toestemming
Groot-Amsterdam
Limburg
Totaal

217

167

77%

73

46

63%

290

213

73%

Bron: UWV Kenniscentrum op basis van K3CR

De open velden die medewerkers invulden in de registratie van K3CR geven een indicatie van de redenen
waarom ruim een kwart van de klanten niet teruggebeld wilde worden door KCC-SHV. Op basis van deze
informatie hebben we onderstaande indeling (tabel 6) gemaakt.
Tabel 6: Redenen waarom klanten niet teruggebeld wilden worden door KCC-SHV

23

24

T.a.v. het genoemde aantal deelnemers aan de pilot in tabel 4 hebben we vastgesteld dat het aantal in Groot-Amsterdam
betrouwbaarder is dan in Limburg. Hiermee moet rekening gehouden worden bij de interpretatie van het gemiddelde
aantal signalen per deelnemer. Voor het Limburgse onderdeel maken we een voorbehoud. De aantallen deelnemers
betreffen schattingen op basis van gegevens die ons aan het begin van de pilot door managers zijn verstrekt en die we
op basis van K3CR konden achterhalen. De registratie in K3CR van deelnemers die signaleerden zagen we niet altijd
terug in de overzichten die we van de managers hadden gekregen. Daarbij zijn in Limburg gedurende de pilot de
gegevens over de aantallen niet geactualiseerd met medewerkers die inmiddels wel of niet meer deelnamen aan de pilot
(bijvoorbeeld als gevolg van in- en uitdiensttreding van medewerkers). Dit proces heeft wel plaatsgevonden in GrootAmsterdam. De onderzoekers kregen regelmatig van de managers door of er wijzigingen waren van het aantal
deelnemers en ook de registratie in K3CR kwam over het algemeen overeen met de opgave van de managers van
Groot-Amsterdam.
Uitkeren uitvoering ZW heeft voor de pilot Limburg ervoor gekozen om de signalen te registreren onder de namen van een beperkt aantal
medewerkers (bleek uit een managersoverleg in maart 2019). Het kan dus voorkomen dat signalen afkomstig zijn van andere
medewerkers dan geregistreerd. Hierdoor kan het gemiddeld aantal signalen per medewerker in werkelijkheid lager liggen bij Uitkeren
uitvoering ZW dan weergegeven in de tabel.
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n

%

Klant denkt er zelf uit te kunnen komen/(nog) niet nodig

25

32%

Heeft al hulp bij financiële problemen

22

29%

Wil (nog) niet doorverwezen worden

19

25%

Overig

2

2%

Onbekend

9

12%

77

100%

Totaal
Bron: UWV Kenniscentrum op basis van K3CR

2.4. Schuldsituatie van gesignaleerde klanten
Op basis van K3CR - waarmee KCC-SHV gegevens omtrent het contact met gesignaleerde klanten vastlegt
- kan per klant een globale indicatie worden verkregen van de schuldsituatie van een klant. Medewerkers
geven daarin aan wat de aanleiding was om een klant in contact te brengen met KCC-SHV. De adviseurs
van KCC-SHV vulden deze informatie aan op basis van het gesprek dat zij voerden met de klant. Op basis
van deze informatie hebben de onderzoekers onderstaande indeling (tabel 7) gemaakt. Er is sprake van
‘zorgen, nog geen problemen’ als blijkt uit de omschrijvingen in K3CR dat de klant zich bijvoorbeeld
zorgen maakt hoe het in de toekomst verder moet, als de WW afloopt, maar nu nog alles onder controle
heeft. Bij beginnende problemen worden geen concrete betalingsachterstanden of schulden genoemd,
maar blijkt uit de omschrijving dat die er mogelijk wel zijn. Bij achterstand staat in de omschrijving een
enkele schuld of betalingsachterstand vermeldt. Bij het risico op problematische schulden blijkt uit de
omschrijving dat er meerdere schulden zijn of dat er een hele grote schuld is, waarbij de klant in het
gesprek aangeeft de schulden op dit moment onder controle te hebben. Is die controle er niet, dan is er
sprake van problematische schulden. Bij meer dan de helft van de signalen (52%) is er sprake van
problematische schulden of bestaat het risico dat de schulden problematisch worden. Bij 13% van de
gevallen was er niet voldoende informatie in de omschrijvingen om ze in te delen.
Tabel 7: Samenstelling van de groep gesignaleerde klanten op basis van schuldsituatie

n

%

Zorgen nog geen probleem

28

10%

Beginnende problemen

45

16%

Achterstand

29

10%

Risico op problematische schulden
Problematische schulden
Onbekend
Totaal

45

16%

105

36%

38

13%

290

100%

Bron: UWV Kenniscentrum op basis van K3CR

2.5. Hulp die aan gesignaleerde klanten door UWV zelf is geboden
Hulp meteen geboden op de vestiging
Zoals ook de stroomdiagrammen in bijlage 3 (figuur 8 en 9) laten zien, kunnen medewerkers op de
vestigingen meteen de klant al hulp bieden bij een signaal van mogelijke financiële problemen. Bij 57
signalen van de 290 in totaal (20%) hebben medewerkers aangegeven dat ze al meteen bij het eerste
contact de klant hulp hebben geboden. De meeste (49) van deze signalen zijn daarna ook doorverwezen
naar KCC-SHV voor verdere hulp. De interne acties die medewerkers in Groot-Amsterdam en Limburg al
meteen in gang zetten en de informatie en advies die ze verstrekken aan de klant zijn zeer divers. Een
uitgebreid overzicht is hiervan opgenomen in bijlage 3 (tabel 27). Veel van de hulp heeft te maken met
termijnregelingen, de inkomstenopgaven (IKO), voorschotten, toeslagenwet en vorderingen tijdelijk
stopzetten.
Hulp geboden aan klanten die doorverwezen zijn naar KCC-SHV
Onderstaande tabel geeft een overzicht van hoe de klanten (213) die open stonden voor hulp door KCCSHV zijn verder geholpen.
Tabel 8: Hulp geboden aan klanten die aangaven teruggebeld te willen worden door KCC-SHV (een klant
kan op meerdere manieren worden geholpen)
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24

Groot Amsterdam
(n=167)

Limburg (n=46)

Er is informative/advies verstrekt door KCCSHV

77

46%

24

52%

Er is contact opgenomen door KCC-SHV met
een ander UWV-onderdeel voor interne actie

33

20%

7

15%

Aanvullende hulp bleek niet nodig

2

1%

0

0

33

20%

-

-

-

-

7

15%

Overdracht aan gemeente die niet aangesloten
is bij centraal meldpunt Amsterdam of KBL

15

9%

4

9%

Klant ontvangt al hulp van gemeente

24

14%

4

9%

7

4%

2

4%

10

6%

4

9%

Overdracht aan gemeente Amsterdam
Overdracht aan KBL

Geen toestemmingsverklaring voor overdracht
gemeente ontvangen
KCC-SHV krijgt geen contact met klant
Bron: managementrapportage op basis van K3CR

Binnen de werkwijze van de pilot kan UWV, naast een warme overdracht aan de Gemeente Amsterdam en
KBL, de klanten die door KCC-SHV zijn teruggebeld ook zelf hulp bieden. Dit gebeurt op twee manieren,
categorie 1 en 2 in tabel 8 hierboven:
1. Er is informatie/advies verstrekt door KCC-SHV zelf
2. Er is contact opgenomen door KCC-SHV met een ander UWV-onderdeel voor interne actie.
Zestig procent van de klanten (Groot-Amsterdam en Limburg tezamen) is op een van deze of beide
manieren geholpen.
De informatie en het advies dat KCC-SHV verstrekt is divers (categorie 1, tabel 8). Een uitgebreide
specificatie hiervan is opgenomen in bijlage 3 (tabel 28). De klantadviseurs bespreken met de klant hun
lastige financiële situatie waarbij aspecten als schulden, scheiding, woonsituatie, gezondheid en dergelijke
aan de orde komen. KCC-SHV adviseert over hoe klanten hun inkomsten kunnen verruimen, dan wel
kunnen besparen. Zij verwijst hierbij naar websites die hierbij kunnen ondersteunen, zoals die van het
Nibud en de Belastingdienst voor de toeslagen, maar ook naar de gemeente voor (bijzondere) bijstand.
Ook adviseert KCC-SHV om hulp te zoeken bij vrijwilligersorganisaties om de financiële administratie te
ordenen, zoals Humanitas en Schuldhulpmaatje. Daarbij informeren de klantadviseurs de klanten vaak
over hoe het UWV-proces werkt. Bijvoorbeeld informatie over het invullen van de IKO-WW, IKO-VFV,
afspreken van een termijnregeling, doorgeven van wijzigingen in de gezondheidssituatie e.d. De IKO-WW
lijkt een aandachtspunt. Een aantal klanten vult deze in eerste instantie niet of fout in. Bij een signaal van
financiële problemen komt dit naar boven. Ook geven de klantadviseurs vaak tips om contact op te nemen
met schuldeisers en beslagleggers over het aanpassen van een termijnregelen of kwijtschelding.
De meeste interne acties die bedrijfsonderdelen (categorie 2, tabel 8) hebben ondernomen na het contact
met KCC-SHV hebben betrekking op de Toeslagenwet, IKO WW/VFV en termijnregelingen. Een uitgebreide
specificatie van de interne acties opgenomen in bijlage 3 (tabel 29).
Bij alle hulp die UWV binnen de pilot zelf biedt aan de klant, zowel in het eerste contact op de vestiging,
als in het advies van KCC-SHV, als de interne acties die bedrijfsonderdelen na afstemming met KCC-SHV
ondernemen lijken bepaalde onderwerpen vaker naar boven te komen. Het gaat hier om het (tijdig)
aanvragen en (juist) vaststellen van het recht op een uitkering Toeslagenwet, het invullen en insturen van
de IKO-WW en IKO-VFV. In het kader van preventie zou UWV de mogelijkheden kunnen bekijken om
klanten eerder bij deze zaken te helpen, voordat signalen van financiële problematiek ontstaan.

2.6. Hulp geboden na overdracht door gemeenten
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Gemeente Amsterdam
KCC-SHV heeft 33 signalen van klanten overgedragen aan de gemeente Amsterdam. 27 via het Centraal
Meldpunt (conform de werkwijze van de pilot). Zes signalen zijn op een andere wijze overgedragen aan de
madi’s. Twee van deze klanten heeft KCC-SHV direct doorverwezen naar de crisisdienst c.q.
inloopspreekuur van de madi’s, omdat in beide gevallen sprake was van een noodsituatie. In bijlage 3
(tabel 30) zijn van alle 6 signalen de redenen opgenomen waarom ze niet via het Centraal Meldpunt zijn
aangemeld.
Van de signalen die de medewerkers in Amsterdam hebben gemeld binnen de evaluatieperiode van de
pilot, heeft KCC-SHV dus 27 keer klanten warm overgedragen via het Centraal Meldpunt25. De resultaten
in de rest van deze paragraaf hebben betrekking op deze klanten en zijn gebaseerd op het systeem van
het Centraal Meldpunt.
Van de klanten die zijn overgedragen aan het Centraal Meldpunt wordt bijgehouden welke stappen binnen
twee tot vier weken na overdracht zijn gezet. In het systeem van het Centraal Meldpunt kunnen we zien
wanneer een madi een klant in behandeling neemt. Hij gaat dan bijvoorbeeld een brief sturen. Op welk
moment precies het eerste daadwerkelijke contact tot stand komt (telefonisch, via een huisbezoek of
afspraak op kantoor), is niet altijd eenduidig uit het de registratie te halen. Gemiddeld doen de
Amsterdamse madi’s er 2,5 dag over om een melding in behandeling te nemen.
Tabel 9: Termijn waarop madi’s de melding in behandeling nemen

Binnen 1 dag

n

%

14

52%

1 dag

5

19%

2 dagen

2

7%

5 dagen

2

7%

6 - 10 dagen

2

7%

10 - 20 dagen

3

8%

27

100%

Totaal
Bron: Inforing (Centraal Meldpunt Amsterdam), mei 2019

Van de 27 klanten die in Amsterdam zijn overgedragen, hebben er 20 hulp ontvangen (74%).
Tabel 10: Wijze waarop Amsterdamse madi’s contact hebben gelegd na overdracht

N
Klant bereikt, krijgt hulp

20

Klant bereikt, geen hulp meer nodig (heeft problemen zelf
opgelost)

2

Klant bereikt, reageert niet op hulpaanbod

1

Klant niet bereikt (meerdere pogingen: huisbezoek,
telefonisch, brief, email)

3

Melding staat open, geen hulp bekend in systeem (t/m
medio mei 2019)

1

Totaal

27

Bron: Inforing (Centraal Meldpunt Amsterdam), mei 2019

Op basis van de registratie van het Centraal Meldpunt kan tevens globaal worden afgeleid wat de hulp aan
de klanten inhield (tabel 11). Tenminste 23 van de overgedragen klanten hebben in ieder geval gesproken
met een medewerker van Vroeg Eropaf. Een aantal van hen heeft daarnaast gesproken met een sociaal
raadsman, waarschijnlijk om te checken of het inkomen op orde is en alle toeslagen geregeld zijn. Hierbij
moet worden opgemerkt dat het om hulp gaat die in het kader van de intake is gegeven. Deze intake kan
de opmaat zijn tot intensievere trajecten. Bepaalde vormen van schulddienstverlening worden in principe
niet in eerste instantie verleend, maar pas op het moment dat een klant daar klaar voor is. Dat geldt
bijvoorbeeld voor het minnelijk traject waarbij regelingen worden getroffen met schuldeisers. Een dergelijk
traject wordt doorgaans pas ingezet nadat de financiële situatie van een klant is gestabiliseerd.
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Daarnaast konden de medewerkers KCC-SHV, door het convenant met de gemeente, ook voor hun reguliere werk klanten warm overdragen
via het centraal meldpunt. Achttien klanten die zelf contact opnamen met UWV via het KCC zijn ook gedurende de evaluatieperiode
aangemeld via het meldpunt. Een bijkomend voordeel van het convenant.
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Tabel 11: Hulp verleend na overdracht aan Amsterdamse madi’s (meerdere opties mogelijk)

Aanmelding Schuldhulpverlening

7

Sociale raadslieden

6

Budgetplan/budgetadvies

6

Bemiddeling Schuldeisers

4

Monitoring

2

Inkomensoptimalisatie / reparatie ontbrekende toeslagen e.d. zijn aangevraagd

2

Budgettraining

2

Bron: Inforing (Centraal Meldpunt Amsterdam), mei 2019

Limburg (via KBL)
In Limburg zijn 7 klanten overgedragen aan KBL. Drie daarvan zijn overgedragen aan een
schuldhulpverlener van hun eigen gemeente. Bekend is dat zij allen een intakegesprek gehad. Omdat KBL
niet zelf de hulp verleend, is de soort hulp die de klant krijgt niet bekend.
Vier klanten zijn overgedragen aan de casemanager van KBL. Daarvan heeft hij 1 klant niet kunnen
bereiken. De soort hulp die deze klanten hebben (gekregen) bestaat uit een regulier
schuldhulpverleningstraject of een aanbod voor herfinanciering van de schulden.
Binnen gemiddeld 2,6 dagen na aanmelding door KCC-SHV bij KBL werden de klanten in behandeling
genomen. Dit is vergelijkbaar met de gemiddelde duur in Amsterdam.
Negen van de 49 klanten die in het telefoongesprek met KCC-SHV aangaven hulp te willen van de
gemeente Amsterdam of KBL, stuurden de schriftelijke toestemmingsverklaring niet terug. Bijna 20% kon
dus niet door KCC-SHV warm overgedragen worden. Bij deze groep kan juist wel sprake zijn van grote
financiële problematiek.

2.7. Klanten die vaker zijn gesignaleerd binnen de pilot
Een aantal keren (13) gedurende de pilotperiode is een klant voor de 2e keer gesignaleerd. Dit gebeurde
op de vestiging door een ander of hetzelfde onderdeel, via KCC-SHV of door de onderzoeker(s) na
huisbezoek voor interview. In een paar gevallen kon KCC-SHV bij de eerste melding geen contact krijgen.
Daarnaast blijkt soms opnieuw hulp nodig te zijn of is de hulp de eerste keer nog niet goed op gang
gekomen (binnen UWV of bij de gemeente). Ook komt het voor dat een klant bij het eerste signaal nog
niet doorverwezen wilde worden naar de gemeente. Eén keer is een klant twee keer gesignaleerd door een
medewerker op een pilotvestiging die beide keren niet doorverwezen wilde worden naar KCC-SHV.
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3. Ervaringen met signaleren
3.1. Inleiding
Zoals beschreven in het eerste hoofdstuk hebben alle deelnemende UWV-medewerkers dezelfde
werkinstructie ontvangen ten behoeve van het signaleren. Het stroomschema, zoals weergegeven in
figuur 2 (hoofdstuk 1), met daarin de zaken die rond elk signaal of vermoeden van financiële problemen
geverifieerd moeten worden, is voor elke deelnemende medewerker hetzelfde. Dit neemt niet weg dat de
omstandigheden waaronder gesignaleerd wordt per onderdeel verschillend zijn. Een adviseur werk van het
Werkbedrijf heeft andere mogelijkheden om in een gesprek een klant naar diens persoonlijke financiën te
vragen dan een uitkeringsdeskundige van Uitkeren uitvoering. Voor een goed begrip van hoe het
signaleren in de praktijk gaat, beschrijven we hier per onderdeel de ervaringen van de medewerkers en
sluiten we af met een overkoepelende analyse. Achtereenvolgens behandelen we de ervaringen bij
Uitkeren uitvoering, Uitkeren VFV, Werkbedrijf, SMZ, Handhaving Individueel Onderzoek, Handhaving
Themaonderzoek en Bezwaar en Beroep.

3.2. Uitkeren
Divisie Uitkeren bij UWV bestaat uit Uitkeren uitvoering en Uitkeren Verwerken Financiële Verplichtingen
(Uitkeren VFV). Bij Uitkeren uitvoering werken uitkeringsdeskundigen voor de domeinen ZW, AW en WW
(paragraaf 3.2.1). Bij Uitkeren VFV werken medewerkers invorderen en externe vorderingen (paragraaf
3.2.2).
3.2.1. Uitkeren uitvoering
Tabel 12: Signalen vanuit Uitkeren uitvoering WW, AW en ZW

Totaal

AW

WW

ZW

Aantal
signalen

% geeft
toestemming
terugbellen KCCSHV

Aantal
deelnemers

Gemiddeld aantal
signalen per
deelnemer

GrootAmsterdam

63

60%

35

1,8

Limburg

28

68%

52

0,5

GrootAmsterdam

36

69%

15

2,4

Limburg

7

57%

37

0,2

GrootAmsterdam

27

48%

20

1,4

Limburg

15

73%

12

1,3

GrootAmsterdam

-

-

-

-

Limburg26

6

67%

3

2,0

Bron: K3CR & managementrapportage

Het onderdeel Uitkeren uitvoering zorgt voor de verwerking van uitkeringsaanvragen. In hun dagelijkse
werk moeten de uitkeringsdeskundigen van Uitkeren uitvoering steeds de rechtmatigheid van claims
beoordelen. Dit houdt in dat zij bij het behandelen van klantdossiers steeds drie dingen moeten nagaan: is
er recht op een uitkering; hoe hoog moet die uitkering zijn, en; voor welke periode geldt dat recht?
Uitkeren uitvoering werkt aan automatisering van standaardaanvragen. Uitkeringsdeskundigen hebben
regelmatig telefonisch contact met klanten, vooral als het gaat om complexe aanvragen.

Uitkeren uitvoering ZW heeft voor de pilot Limburg ervoor gekozen om de signalen te registreren onder de namen van een
beperkt aantal medewerkers. Het kan dus voorkomen dat signalen afkomstig zijn van andere medewerkers dan geregistreerd.
Hierdoor kan het gemiddeld aantal signalen per medewerker lager liggen bij Uitkeren uitvoering ZW dan weergegeven in tabel
12.
26
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Dit gebeurt zowel op initiatief van de klant, bij vragen die niet door de klantadviseurs van KCC
afgehandeld kunnen worden, als op initiatief van de uitkeringsdeskundige, bijvoorbeeld als deze een
ingrijpende beslissing moet nemen. Voor zowel Uitkeren uitvoering WW, AW als ZW geldt dat het
signaleren van klanten met financiële problemen plaatsvindt op basis van het telefonische klantcontact.
Gelegenheden om te signaleren
Tussen uitkeringsdeskundigen WW en AW bestaan enkele verschillen met betrekking tot de gelegenheid
om klanten te signaleren. Het belangrijkste verschil is dat een uitkeringsdeskundige AW de
claimbeoordeling in principe niet zelf doet. Dat gebeurt door SMZ. Indien een klant hierover vragen heeft,
stelt hij deze in de eerste plaats aan de medewerkers van SMZ. Een uitkeringsdeskundige WW doet de
claimbeoordeling wél zelf en krijgt daarover ook terugbelverzoeken. De terugbelverzoeken die een
uitkeringsdeskundige AW krijgt, beperken zich hoofdzakelijk tot vragen over een verrekening van
inkomsten uit werk met een WIA-uitkering.
Tegenover de beperktere gelegenheid voor uitkeringsdeskundigen AW om te signaleren, staat het gegeven
dat klanten met een arbeidsongeschiktheidsuitkering vaker langer afhankelijk zijn van een uitkering,
waardoor de inkomensterugval doorgaans langer duurt, met een hoger risico op financiële krapte. In het
bijzonder wordt gewezen op klanten met een Wajong-uitkering. Zij hebben niet alleen een risico op
structurele financiële krapte, zij zijn vaker ook beperkt (financieel) zelfredzaam.
Bij Uitkeren uitvoering ZW wordt een (claim)beoordeling in eerste instantie deels gedaan door de
uitkeringsdeskundige ZW en eventueel later door een verzekeringsarts (bij langer verzuim). Uitkeren
uitvoering ZW signaleert ook buiten de pilot om al eventuele financiële problemen d.m.v. het
verzuimformulier. In dit formulier is iets opgenomen over problemen die op de achtergrond kunnen spelen
waaronder: relatieproblemen en financiële problemen. Het formulier kan in een later stadium door een
verzekeringsarts gebruikt worden om met de klant te bespreken. In hoeverre de verzekeringsarts het
formulier ook aangrijpt om het over persoonlijke financiën te hebben is niet bekend. Omdat
verzekeringsartsen niet hebben deelgenomen aan de pilot is in het kader van deze evaluatie niet met hen
gesproken.
Er zijn uit gesprekken met uitkeringsdeskundigen (WW, AW en ZW) enkele concrete situaties naar voren
gekomen waarin de gelegenheid zich voordoet om het met de klant over zijn financiële krapte te hebben.
Gelegenheden om door te vragen zijn:
 Bij een vraag over een toeslag: op het moment dat een klant een toeslag aanvraagt, is er vrijwel
altijd sprake van financiële krapte. Een toeslag kan immers alleen worden toegewezen als de klant
ondanks zijn uitkering onder het sociaal minimum zit.
 Bij een vraag over beslag door een externe partij op de uitkering: hoewel UWV alleen uitvoerder is
van een derdenbeslag, krijgen uitkeringsdeskundigen via KCC wel regelmatig klanten aan de
telefoon met vragen over beslaglegging. Vaak hebben die vragen betrekking op de hoogte van het
beslag of de beëindiging ervan.
 Bij terugkerende terugbelverzoeken van een klant vanwege vragen over hoogte van het dagloon of
een verzoek om een voorschot.
 Bij periodieke vaststelling van een Wajong uitkering: veel Wajongers ontvangen naast hun uitkering
op onregelmatige basis inkomen uit werk. Het recht op uitkering wordt daarom voor veel Wajongers
eens in de drie maanden opnieuw beoordeeld. Het leidt regelmatig tot vragen over hoe de
wisselende inkomsten uit werk precies verrekend moeten worden met de uitkering. Hoewel de
afhankelijkheid van een Wajong-uitkering geen harde indicator is voor problematische schulden,
kent deze groep wel een verhoogd risico.
 Bij een ingrijpende beslissing: Uitkeren uitvoering hanteert het principe dat een
uitkeringsdeskundige altijd contact moet leggen met de klant bij een ‘ingrijpende beslissing’27. Of
een beslissing als ingrijpend kan worden aangemerkt, wordt in de praktijk aan de medewerker zelf
overgelaten. Een teammanager merkt daarover op: ‘Als je het idee hebt dat een beslissing bij een
klant allerlei vragen oproept, dan kan je spreken van een ingrijpende beslissing. Een medewerker
moet dan even bellen om een toelichting te geven’. Ingrijpende beslissingen die nadelig zijn voor de
financiële situatie van een klant en diens schuldsituatie kunnen verslechteren, zijn de afwijzing van
een uitkeringsaanvraag en de afwijzing van een aanvraag om een toeslag.

27

Een beslissing is ingrijpend als er een substantieel financieel gevolg aan is verbonden. De hoogte van de uitkering, een nabetaling of een
terugvordering. Medewerkers dienen in deze situatie te bellen met de klant.
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 Contact met klanten bij wie uit het dossier blijkt dat zij zijn aangemeld voor de Regeling
Wanbetalers van CAK in verband met betalingsachterstanden bij zorgverzekeraars28.
 Tenslotte komt het voor dat een klant zelf zijn schulden aan de orde stelt in een gesprek met een
uitkeringsdeskundige.
Bovenstaande aanknopingspunten die het telefonisch klantcontact binnen Uitkeren uitvoering biedt,
worden niet altijd benut. Hiervoor zijn drie verklaringen: (gevoelde) werkdruk, aard van het werk en
werkopvatting. Hierbij moet worden opgemerkt dat dit vooral is vastgesteld voor Uitkeren uitvoering WW
en AW. De deelname van Uitkeren uitvoering ZW beperkte zich tot 3 medewerkers en vanaf 1 januari
2019 zelfs tot 1 medewerker. We hebben derhalve voor de laatste meting maar één deelnemer en een
teammanager van ZW kunnen interviewen.
 Werkdruk: De geïnterviewde uitkeringsdeskundigen en leidinggevenden wijzen erop dat de
werkdruk hen van het signaleren kan afhouden. Deze werkdruk zou o.a. samenhangen met de
maandelijkse verwerking van gegevens die klanten met het IKO aanleveren. Uit gesprekken met
meerdere medewerkers komt naar voren dat binnen het onderdeel Uitkeren uitvoering in de eerste
week van iedere maand altijd veel tijd gaat zitten in het afhandelen van de geretourneerde IKO’s.
Een medewerker van het kantoor Groot-Amsterdam merkt hierover op: ‘De eerste week van de
maand is het hier altijd topdrukte. Klanten sturen dan hun IKO retour. Dat gebeurt digitaal, en het is
ook de bedoeling dat dit automatisch wordt verwerkt, maar in de praktijk lukt dat vaak maar bij een
klein deel. Een bedrag hoeft maar af te wijken, of een klant hoeft maar een vinkje verkeerd te
hebben gezet, en wij moeten er apart naar kijken. Onze medewerkers hebben in principe 10 dagen
de tijd om alle IKO’s te verwerken. UWV moet namelijk binnen 10 dagen na ontvangst van het IKO
uitbetalen. Na deze termijn zijn medewerkers vervolgens weer druk met terugvorderingen.’ In deze
10 dagen gunnen de medewerkers zichzelf minder tijd een eventueel gesprek met een klant breder
te trekken dan in het kader van de rechtmatigheidstoets noodzakelijk is.
 Tegelijkertijd geven de medewerkers die relatief vaker signaleren aan dat de belasting die voortkomt
uit het bespreekbaar maken van financiële krapte en schulden vooral een subjectieve is. Feitelijk
kost het signaleren van schulden in een klantcontact dat er toch al is, doorgaans niet meer dan 5 tot
10 minuten. Men ziet het signaleren van klanten met financiële problemen vooral als ‘iets dat er
opnieuw bijkomt’.
 Aard van het werk: Een tweede verklaring voor het gegeven dat de gelegenheid niet altijd wordt
benut, is dat het signaleren enigszins los staat van de primaire verantwoordelijkheid van een
uitkeringsdeskundige. Voor de meeste vragen die een uitkeringsdeskundige voorgelegd krijgt, doet
financiële krapte en/of schuldpositie van de klant niet ter zake. Recht, duur noch hoogte van een
uitkering zijn afhankelijk van eventuele financiële krapte bij de klant. Het kan daardoor
ongemakkelijk zijn om een gesprek op schulden te brengen. De klant zou zich kunnen afvragen
waar een uitkeringsdeskundige zich mee bemoeit. Het is een zorg die in gesprekken met
uitkeringsdeskundigen regelmatig naar voren komt. Tegelijkertijd komt uit de gesprekken met de
klanten naar voren, dat zij de vragen over hun financiële situatie niet als impertinent hebben
ervaren.
 Oriëntatie van de medewerker: Een derde verklaring waarom de gelegenheid niet altijd wordt
aangegrepen is dat niet alle medewerkers zich geroepen voelen om zelf te signaleren. Hoewel
vrijwel alle deelnemers het belang van de pilot onderschrijven, ziet niet iedereen voor zichzelf een
verantwoordelijkheid. In de interviews wijzen uitkeringsdeskundigen regelmatig naar collega’s van
andere teams of onderdelen. Zo was er een uitkeringsdeskundige WW die aangaf dat signaleren
vooral iets was dat voor Uitkeren uitvoering AW relevant is omdat de AW-klanten langer afhankelijk
zijn van een uitkering en daarmee een hoger risico op schulden zouden hebben. Aan de andere kant
spraken wij ook een uitkeringsdeskundige AW die aangaf dat signaleren vooral iets is voor Uitkeren
uitvoering WW, omdat daar de meeste klanten zitten die betrekkelijk recent een inkomensterugval
kregen te verwerken. AW-klanten zouden inmiddels gewend zijn aan een lager inkomen. Verder
wordt door uitkeringsdeskundigen, zowel WW als AW, verwezen naar Uitkeren VFV, omdat de
klanten die daar terecht komen sowieso altijd een schuld hebben, in ieder geval bij UWV.
Ten aanzien van het laatste punt zien wij ook dat de mate waarin zij geneigd zijn actief deel te nemen aan
de pilot afhankelijk is van twee zaken: 1) de mate waarin zij vasthouden aan hun formele taakafbakening
en het juridische kader van hun functie; 2) de mate waarin zij zich inleven in de persoon van de klant en
betekenisvol willen zijn voor die klant. Deze twee factoren zien wij ook bij de medewerkers Uitkeren VFV,
en de medewerkers van Bezwaar en Beroep. In paragraaf 3.7 gaan we hier verder op in.
Wat kan een uitkeringsdeskundige zelf betekenen voor klant met financiële problemen
Van een uitkeringsdeskundige wordt in de pilot niet alleen verwacht dat hij signaleert en doorverwijst maar
ook dat hij nagaat wat hij in het kader van zijn eigen bevoegdheden kan betekenen voor een klant. Soms
28

Voor Uitkeringsdeskundigen AW is het zichtbaar of een klant is aangemeld bij CAK, voor Uitkeringsdeskundige ZW is dat niet zichtbaar.
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worden klanten dan ook direct door de uitkeringsdeskundige geholpen, nog voordat een signaal wordt
afgegeven aan KCC-SHV. Voor zover de uitkeringsdeskundige dat in de signaleringsmail heeft doorgegeven
aan KCC-SHV is informatie daarover ten behoeve van de managementrapportages verzameld.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de manier waarop uitkeringsdeskundigen zelf al klanten
hebben geholpen.
Tabel 13: Voorbeelden van acties van uitkeringsdeskundigen ten behoeve van klanten met financiële
problemen

- Termijnregeling in het kader van een terugvordering wordt bijgesteld of opgeschort
- Klant wordt geadviseerd toeslag aan te vragen in het kader van de Toeslagenwet
- Er wordt een voorschot uitgekeerd (bijv. voorschot vakantiegeld)
- Betaling van de uitkering wordt (met voorrang) in orde gemaakt
- Spoedbetaling
- Klant wordt doorverwezen naar ander onderdeel (bijvoorbeeld SMZ of Uitkeren VFV)
- Klant geïnformeerd over recht WW
- Telefoonnummer voedselbank gegeven
- Klant geïnformeerd over hoe IKO in te vullen
Bron: managementrapportage

Bij bovenstaand overzicht moet worden opgemerkt dat het beleid ten aanzien van het verlenen van
voorschotten is om terughoudend te zijn. Een voorschot wordt in principe alleen verleend bij acute nood.
Bijvoorbeeld als een klant acuut geld nodig heeft om huisuitzetting te voorkomen. Omdat een voorschot
doorgaans geen duurzame oplossing biedt voor (achterliggende) problemen, is een voorschot in principe
eenmalig. UWV beschouwt het verlenen van een voorschot niet als structurele hulp.

Casus 1: voorbeeld van een klant die door Uitkeren uitvoering is geholpen
KCC-SHV kreeg via KCC29 een signaal binnen over een klant met een acuut financieel probleem.
Deze klant had te maken met een beslaglegging door een deurwaarder. Het ging om een bedrag
van 414 euro. Dit bedrag werd maandelijks op de uitkering ingehouden. Op een gegeven
moment moest het beslag worden opgeheven. Dat werd echter te laat aan UWV doorgegeven,
waardoor ten onrechte geld werd overgemaakt aan de deurwaarder. De klant gaf aan het geld
hard nodig te hebben. KCC-SHV neemt contact op met Uitkeren uitvoering en Uitkeren
uitvoering vervolgens met de deurwaarder. De deurwaarder onderkende de situatie, wilde wel
terugbetalen maar dit zou minstens 2 weken duren. Een medewerker van Uitkeren uitvoering
heeft toen besloten aan de klant meteen 414 euro over te maken, in afwachting van de
terugbetaling van de deurwaarder.

3.2.2. Uitkeren Verwerken Financiële Verplichtingen (Uitkeren VFV)

Uitkeren VFV is een onderdeel dat valt onder UWV-directie Uitkeren. Bij Uitkeren VFV werken
medewerkers invorderen en medewerkers externe vorderingen, in dit rapport noemen we beiden
medewerker uitkeren VFV.
Uitkeren VFV is verantwoordelijk voor het beheer van vorderingen, in dat kader voert zij incassotrajecten
uit. Uitkeren VFV maakt afspraken met klanten over vorderingen die niet in één keer kunnen worden
terugbetaald of vorderingen die niet kunnen worden verrekend met een lopende uitkering (bijvoorbeeld
omdat iemand geen klant meer is van UWV). Uitkeren VFV is ook de afdeling waar schuldhulpverleners en
bewindvoerders terechtkomen die vragen hebben over vorderingen en terugbetalingsregelingen.
Door medewerkers van verschillende andere onderdelen is Uitkeren VFV benoemd als dé plek waar
problematische schulden naar boven zouden moeten komen. Klanten die in contact komen met Uitkeren
VFV hebben immers per definitie een schuld, in ieder geval bij UWV.
29

Deze casus valt eigenlijk buiten de pilot omdat de melding via KCC binnenkwam.
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Tot en met 31 maart 2019 heeft Uitkeren VFV kantoor Groot-Amsterdam 27 signalen afgegeven en
Uitkeren VFV Limburg 3. Uitkeren VFV Limburg doet pas sinds februari 2019 mee aan de pilot.
Tabel 14: Signalen vanuit Uitkeren VFV

Aantal signalen
% geeft
vanuit Uitkeren
toestemming
VFV terugbellen KCCSHV
GrootAmsterdam
Limburg (feb. en
mrt 2019

Aantal
deelnemers bij
Uitkeren VFV

Gemiddeld aantal
signalen per
deelnemer

27

85%

26

1,0

3

67%

25

0,1

Bron: K3CR/managementrapportage

Gelegenheden om te signaleren
Een incassotraject biedt medewerkers uitkeren VFV meerdere gelegenheden om bij een klant te
informeren naar diens financiële situatie en eventuele hulpbehoefte. In de gesprekken die wij voor deze
evaluatie voerden, zijn door medewerkers Uitkeren VFV de volgende gelegenheden benoemd:
 Contact met klanten bij wie het inkomens- en vermogensonderzoek uitwijst dat er naast UWV ook nog
andere (preferente) schuldeisers zijn. Of contact met klanten bij wie het onderzoek uitwijst dat zij een
zeer laag besteedbaar inkomen hebben of zelfs een negatief inkomen. Er is overigens lang niet altijd
telefonisch contact met een klant rond een IKO. Lang niet elke klant neemt uit zichzelf contact op. Ten
aanzien hiervan merken meerdere medewerkers op dat sommige IKO’s zoveel vragen oproepen over
iemands financiële draagkracht dat zij in het kader van de pilot graag het initiatief zouden nemen om
een klant te bellen.
 Contact met klanten bij wie uit het dossier blijkt dat er een of meerdere partijen zijn die beslag hebben
laten leggen op de uitkering.
 Contact met klanten bij wie uit het dossier blijkt dat zij zijn aangemeld voor de Regeling Wanbetalers
van CAK in verband met betalingsachterstanden bij zorgverzekeraars.
 Bij een ingrijpende beslissing bijvoorbeeld wanneer een hoog bedrag wordt teruggevorderd.
 Verder geldt als mogelijk signaal als een klant niet reageert nadat hem een IKO is toegestuurd. Twee
medewerkers Uitkeren VFV geven aan dat ongeveer de helft van de klanten die een IKO aanvraagt,
daarna niet meer of gebrekkig reageert. Het formulier zou lastig zijn om in te vullen, met name voor
mensen die hun administratie niet op orde hebben. Juist deze mensen zouden gebaat zijn bij hulp. Het
signaleren van deze mensen zou een proactieve benadering vereisen. Omdat deze klanten het initiatief
niet nemen voor contact, zou UWV dat moeten doen. Deze opvatting is binnen Uitkeren VFV geuit en
ook binnen andere onderdelen.
In vergelijking met een uitkeringsdeskundige heeft een medewerker Uitkeren VFV meer aanleiding om te
signaleren. Om tot een werkbare betalingsregeling te komen moeten medewerkers regelmatig gegevens
inwinnen over de inkomens- en vermogenssituatie van een klant. Desondanks signaleert een gemiddelde
medewerker Uitkeren VFV binnen de pilot minder dan een gemiddelde uitkeringsdeskundige (zie tabel 6).
Wij leiden hieruit af dat de gelegenheid om te signaleren bij Uitkeren VFV minder goed wordt benut. Dat
geldt in ieder geval voor Uitkeren VFV kantoor Groot-Amsterdam. Voor Uitkeren VFV Eindhoven zijn geen
conclusies te trekken omdat dit kantoor pas sinds februari deelneemt aan de pilot. Op basis van de
ervaringen tot nu toe, ligt het voor de hand met de teammanagers van Uitkeren VFV de mogelijkheden en
wenselijkheden van signaleren in bovengenoemde situaties te bespreken.
Er zijn drie verklaringen voor het gegeven dat het aantal signalen bij Uitkeren VFV achterblijft: niet elke
medewerker ziet voor zichzelf een rol weggelegd t.a.v. signaleren; signaleren past niet altijd bij het doel
van een klantgesprek; klanten die contact opnemen met Uitkeren VFV hebben regelmatig al hulp. We
lichten dit hier toe.
 Niet elke medewerker ziet voor zichzelf een rol weggelegd: Kijkend naar de verantwoordelijkheid die
medewerkers voor zichzelf zien ten aanzien van het signaleren van financiële problemen zijn de
verschillen tussen medewerkers Uitkeren VFV groot. Dat geldt ook voor hun leidinggevenden. Daar
waar de pilot bij de sommige medewerkers voorziet in een behoefte die zij al langer voelden, zijn
andere medewerkers sceptisch. De eerste groep benadrukt dat het goed is dat UWV een bijdrage levert
aan het vroegsignaleren zodat mensen sneller hulp krijgen. De tweede groep benadrukt dat UWV zich
bij zijn wettelijke taak moet houden en niet te veel verwachtingen moet scheppen onder klanten die
uiteindelijk gewoon gehouden moeten worden aan een terugbetalingsregeling. Deze laatsten
benadrukken ook dat klanten met een vordering lang niet altijd problematische schulden hebben en dat
het aan de betreffende klanten zelf is te bepalen of zij geholpen willen worden met hun financiën. Een
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leidinggevende merkt hierover op: ‘het is prima om het over schulden te hebben maar accepteer het
vooral ook als de klant terughoudend is en het liever zelf oplost’. De betreffende leidinggevende wil dan
ook geen waardeoordeel geven over het aantal signalen dat door Uitkeren VFV is afgegeven.
 Net als onder uitkeringsdeskundigen zien wij dat de mate waarin zij geneigd zijn actief deel te nemen
aan de pilot afhankelijk is van twee zaken: 1) de mate waarin zij vasthouden aan hun formele
taakafbakening en het juridische kader van hun functie; 2) de mate waarin zij zich inleven in de
persoon van de klant en betekenisvol willen zijn voor die klant. Hierover meer in paragraaf 3.7.
 Signaleren past niet altijd bij de het doel van het klantcontact: Dat het aantal signalen achterblijft,
wordt door de medewerkers ook verklaard vanuit de functie van Uitkeren VFV. Haar eerste
verantwoordelijkheid is het incasseren van vorderingen. Het is een verantwoordelijkheid die zich in de
praktijk, volgens betrokkenen, soms moeilijk laat combineren met het aangaan van het gesprek over
financiële problemen.

Casus 2: voorbeeld van een klant die niet is overgedragen maar daar mogelijk wel baat bij had
gehad
Een klant met een WIA-uitkering moet € 3.700 terugbetalen aan UWV. Hij verzoekt UWV het
termijnbedrag waarmee hij maandelijks terugbetaalt naar beneden bij te stellen van € 250 naar
€ 15. Hij stuurt daarop een IKO in. Hieruit blijkt dat de klant samen met zijn partner moet
rondkomen van iets meer dan € 700 per maand. Het IKO roept vragen op: het inkomen ligt
ruim onder het sociaal minimum en er zijn meerdere schuldeisers. De medewerker Uitkeren VFV
raadpleegt daarop Suwinet. Hij vindt daar nergens aanvullende inkomsten, ook niet van de
partner. Hij vraagt zich af of de beslagvrije voet wel goed is berekend ‘maar dat is iets dat door
Uitkeren uitvoering AW moet gebeuren….’ Bij de klant naar de financiële situatie informeren, kan
volgens de medewerker niet omdat de klant daarvoor eerst zelf moet bellen. De medewerker
stuurt de klant uiteindelijk een voorstel om het termijnbedrag te verlagen naar €25. De
medewerker zegt daar later over: ‘ik had deze klant eigenlijk liever aangemeld in Goes’.

 Klanten die contact opnemen met Uitkeren VFV hebben regelmatig al hulp: als derde verklaring voor de
bescheiden bijdrage van Uitkeren VFV in het aantal signalen wordt door medewerkers erop gewezen
dat Uitkeren VFV redelijk achteraan in het proces zit. Klanten komen bij Uitkeren VFV als er een
vordering is. Een klant neemt vaak pas met Uitkeren VFV contact op als zij hun vorderingen niet meer
of niet in één keer kunnen terugbetalen. Regelmatig zijn dan al hulpverleners in beeld, aldus
medewerkers van Uitkeren VFV. ‘Vroegsignaleren is er bij ons eigenlijk niet bij. Als je wilt
vroegsignaleren moet je eigenlijk bij Uitkeren uitvoering en het Werkbedrijf zijn’, aldus een medewerker
Uitkeren VFV. Medewerkers geven aan regelmatig contact te hebben met hulpverlenende partijen die
namens de klant met UWV tot een regeling willen komen zoals schuldhulpverleners en bewindvoerders.

Naast het signaleren, verdient de afstemming en samenwerking met KCC-SHV aandacht. Vanuit Uitkeren
VFV Groot-Amsterdam is het initiatief genomen om op werkbezoek te gaan in Goes. Aan dit werkbezoek
gingen enkele klantcases vooraf waarbij onduidelijkheid ontstond over of en hoe de klant geholpen kon
worden vanwege zijn schulden. Het leidde soms tot ongenoegens over en weer. Die kwamen met name
voort uit verzoeken van KCC-SHV om termijnbedragen naar beneden bij te stellen. Uitkeren VFV voelde
zich in enkele gevallen voor het blok gezet, of vond dat er te veel verwachtingen werden gewekt bij
klanten. Tegelijkertijd voelde KCC-SHV zich een aantal keer onbegrepen door sommige medewerkers
Uitkeren VFV. Een voorbeeld van een dergelijke wrijving is beschreven als casus 7.
Wat een medewerker Uitkeren VFV zelf kan betekenen voor klant met financiële problemen
Een medewerker Uitkeren VFV kan regelmatig ook zelf binnen het kader van zijn eigen bevoegdheden een
klant met financiële problemen van dienst zijn. Uit de signaleringsmails zijn verschillende acties af te
leiden die medewerkers Uitkeren VFV zelf al hebben ondernomen voordat een klant werd teruggebeld door
KCC-SHV. Onderstaande tabel geeft een overzicht.
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Tabel 15: Acties van medewerkers Uitkeren VFV ten behoeve van klanten met financiële problemen

- Klant wordt gevraagd het formulier t.b.v. een inkomens en vermogensonderzoek in te vullen,
opdat de terugbetalingsregeling kan worden heroverwogen
- Termijnregeling in het kader van een terugvordering wordt bijgesteld of opgeschort
- Klant wordt doorverwezen naar ander onderdeel (bijvoorbeeld B&B of SMZ)
- Opschorten loonbeslag
- Regeling gemaakt, deels aflossen, deels kwijtschelden
Bron: managementrapportage

3.3. Werkbedrijf
Het Werkbedrijf omschrijft haar functie als trefpunt voor werkzoekenden en werkgevers. Het Werkbedrijf
ondersteunt werkzoekenden bij het vinden van werk en bij het aanvragen van een uitkering. De
dienstverlening vindt zowel online als op kantoor plaats. Het signaleren van een problematische financiële
situatie bij klanten beperkte zich tot het klantcontact dat op kantoor plaatsvindt. Er is niet gesignaleerd op
basis van online klantcontact.
Het contact dat een adviseur werk op kantoor heeft met een klant, heeft tot doel een beeld te krijgen van
diens re-integratie- en activeringsmogelijkheden. Het zijn bij uitstek open gesprekken. Afhankelijk van de
situatie van een klant komen er onderwerpen aan bod die uiteenlopen van opleiding en werkervaring tot
aan persoonlijke omstandigheden zoals een lastige gezinssituatie of financiële problemen.
Het Werkbedrijf is een belangrijk onderdeel gebleken voor het signaleren van klanten met (dreigende)
financiële problemen. Binnen het kantoor Groot-Amsterdam kwam bijna de helft van alle signalen voort uit
het Werkbedrijf. In Heerlen was dit aanvankelijk ook het geval maar liep het aantal signalen in de loop van
de pilot terug.
Tabel 16: Signalen vanuit Werkbedrijf

Aantal signalen
vanuit
Werkbedrijf

% geeft
toestemming
terugbellen
KCC-SHV

Aantal
deelnemers bij
Werkbedrijf

Gemiddeld aantal
signalen per
deelnemer

101

84%

31

3,3

22

23%

44

0,5

Groot-Amsterdam
Limburg
Bron: K3CR/managementrapportage

Het signaleren sluit aan bij de functie van het Werkbedrijf en het doel van de gesprekken die de adviseurs
werk met klanten voeren. Schulden zijn in twee opzichten relevant, leiden wij af uit de gesprekken met
adviseurs werk. In de eerste plaats kunnen zij bij een klant leiden tot een gevoel van urgentie om weer
aan het werk te gaan. Een klant kan met name vanwege zijn schulden een beroep doen op de adviseur
om hem aan werk te helpen. In de tweede plaats kunnen schulden re-integratie juist in de weg staan,
omdat zij de klant te veel in beslag nemen. Een adviseur werk merkt hierover op: ‘Indien schulden
iemands re-integratie of activering in de weg staan, dan moeten we het daar in het gesprek over hebben’.
Het is een visie die breed wordt gedeeld onder de adviseurs die wij in het kader van deze evaluatie, zowel
in Groot-Amsterdam als in Heerlen, spraken. Een adviseur uit Heerlen merkt op: ‘Er is voor ons geen
verschil tussen de periode vóór de start van de pilot en de periode na de start. Wanneer een klant
problematische schulden heeft, dan vragen wij daarop door. Dat is altijd al onderdeel geweest van ons
werk’.
Hoewel de adviseurs werk het bij hun taak vinden passen, wordt door hen wel aangegeven dat financiële
problemen vaak niet meteen in een eerste gesprek aan de orde komen, of bespreekbaar kunnen worden
gemaakt. Klanten beginnen er volgens adviseurs niet snel uit zichzelf over. Het leidt er nogal eens toe dat
een adviseur er niet aan toekomt om ernaar te vragen. In de 45 minuten die een gesprek duurt, moeten
ook uiteenlopende andere onderwerpen aan de orde komen, persoonlijke financiën staan niet altijd
bovenaan het lijstje. Er bestaan wat dit betreft, blijkens de managementrapportages, verschillen tussen
adviseurs. De ene stelt financiën eerder aan de orde dan de ander. Het aantal signalen dat door de
individuele deelnemende adviseurs is afgegeven varieert tussen de 0 en 22.
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Het aantal signalen per medewerker geeft niet altijd een goed beeld van hoeveel financiële problemen een
adviseur signaleert. Er zijn medewerkers die ook buiten de pilot om signaleren en doorverwijzen. Zij
kiezen er soms voor om klanten niet via KCC-SHV naar de juiste hulp te geleiden maar via de eigen
contacten of op basis van de sociale kaart. Dat de ene medewerker sneller doorverwijst naar KCC-SHV en
de andere vooral gebruik maakt van de sociale kaart en het lokale netwerk, hangt volgens een teamleider
vooral ook samen met zijn neiging of vermogen om buiten kaders te denken en na te gaan wat instanties
buiten UWV precies voor een klant kunnen betekenen. Adviseurs verschillen onderling in de mate waarin
zij kennis hebben over de lokale sociale kaart en contacten hebben bij instellingen waar klanten terecht
kunnen.
Met name de vier geïnterviewde medewerkers van het Werkbedrijf in Heerlen benadrukken de waarde van
hun eigen netwerk. Zij geven er de voorkeur aan de klanten die aangeven gebukt te gaan onder financiële
krapte direct door te verwijzen naar een maatschappelijk dienstverlener uit hun netwerk. Zij geven aan
dat de toegevoegde waarde van KCC-SHV daardoor beperkt is. Voordat zij een klant naar KCC-SHV
doorverwijzen, hebben zij naar eigen zeggen zelf al een redelijk compleet beeld van de klant. De klant
heeft zijn verhaal al kunnen doen, hij kon daarbij de adviseur ook in de ogen kijken. De adviseur werk
heeft daarbij bovendien ook de vaardigheden om te bepalen wat de handelingsperspectieven van een
klant zijn: kan hij er zelf uitkomen of is er hulp van buiten nodig? ‘Ik verwijs klanten soms direct uit mijn
spreekkamer door. Als het moet dan bel ik tijdens het gesprek met de klant al met de gemeente voor een
afspraak’. Het ligt voor deze adviseurs niet voor de hand door te verwijzen naar KCC-SHV omdat klanten
daar in feite opnieuw naar het verhaal wordt gevraagd dat zij al eerder uit de doeken hebben gedaan bij
de adviseur werk.
Het Werkbedrijf in Groot-Amsterdam signaleert binnen de pilot gemiddeld per adviseur beduidend meer
klanten vanwege financiële problemen dan het Werkbedrijf in Limburg (tabel 16). Ook willen de meeste
klanten (ruim 80%) die het Werkbedrijf in Groot-Amsterdam aanmeldt bij de medewerkers van KCC-SHV
door hen teruggebeld worden voor hulp. In Limburg is dit bijna in een kwart van de gevallen. De meeste
van deze klanten die het Werkbedrijf in Limburg heeft geregistreerd in het kader van de pilot, willen geen
contact met KCC-SHV omdat ze al hulp hebben bij hun financiële problemen (65%). De medewerkers van
het Werkbedrijf die deelnemen aan de pilot in Limburg hebben vrijwel niet geregistreerd of ze klanten via
hun eigen netwerk hebben doorverwezen. Daarom kunnen we, in het kader van dit evaluatieonderzoek,
geen uitspraken doen over de mate waarin deze werkwijze toegepast is.
De zienswijze bij het Werkbedrijf in Heerlen laat onverlet dat uit de managementrapportages naar voren
komt dat KCC-SHV voor veel klanten die gesignaleerd zijn meerwaarde heeft gehad. KCC-SHV blijkt na
doorverwijzing regelmatig (circa 60%) binnen UWV iets voor klanten te kunnen doen, zoals het geven van
advies of zorgen dat UWV een interne actie uitvoert. KCC-SHV verwijst niet alleen door naar gemeenten.
We komen hier in het vervolg van deze paragraaf op terug.
Er zijn twee verklaringen voor dat de adviseurs in Heerlen ten opzichte van hun collega’s in Amsterdam de
meerwaarde van de pilot beperkter inschatten:
 Zij zijn in hetzelfde gebouw gevestigd als de sociale dienst van de Gemeente Heerlen, waar
schuldhulpverleners werken. De fysieke stap naar hulp door de gemeente is daardoor klein. Direct
doorverwijzen naar een medewerker van de sociale dienst ligt regelmatig meer voor de hand dan
doorverwijzen naar KCC-SHV, die dan vaak alsnog de contactgegevens van de gemeente verstrekt. Het
directe doorverwijzen, zonder tussenkomst van KCC-SHV, gebeurde overigens ook een paar keer in
Amsterdam in het kader van het project intensieve dienstverlening WIA-80-100, waarbij adviseurs met
klanten afspraken bij wijkcentra in de buurt van de klant. In een enkel geval zat de schuldhulpverlener
een kamer verderop en kon de klant er direct mee in contact worden gebracht.
 Meerdere adviseurs van het Werkbedrijf in Heerlen hebben eerder, op detacheringsbasis vanuit UWV,
gewerkt bij een gemeente en zeggen daardoor de dienstverlening voor mensen met problematische
schulden goed te kennen. Eén van de adviseurs met wie gesproken is, werkte op detacheringsbasis één
dag in de week bij de sociale dienst van Gemeente Maastricht. Een andere adviseur was op een
vergelijkbare manier eerder werkzaam voor Gemeente Sittard-Geleen. Ten opzichte van het
Werkbedrijf in Amsterdam geven de adviseurs in Heerlen vaker aan actieve contacten te hebben met
gemeenten.
Ondanks de kanttekeningen die de medewerkers van het Werkbedrijf in Limburg noemen kent de
werkwijze van de pilot drie belangrijke voordelen. Dit blijkt uit de managementrapportages, uit de
gesprekken met medewerkers van KCC-SHV, gesprekken met medewerkers van Werkbedrijf GrootAmsterdam en uit de gesprekken die wij met klanten voerden. De voordelen gelden zowel voor het
Werkbedrijf in Amsterdam als in Heerlen.
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In de eerste plaats heeft de klantadviseur van KCC-SHV ook toegang tot andere systemen dan een
adviseur Werk. Op basis van het totaaloverzicht van deze gegevens kan KCC-SHV ook beter inschatten of
er nog andere oplossingen mogelijk zijn voor een klant, bijvoorbeeld als het recht op toeslag niet benut is.
Daar waar een adviseur van het Werkbedrijf vooral kennis heeft over re-integratie en activatie, heeft een
klantadviseur van KCC kennis over de gehele breedte van wetten die UWV uitvoert. Hierdoor kan een
klantadviseur van KCC bijvoorbeeld nagaan of een klant aanspraak kan maken op een toeslag. KCC is ook
toegerust met middelen om hierover snel te schakelen met de betreffende UWV-onderdelen, bijvoorbeeld
Uitkeren uitvoering. In het kader van de pilot heeft KCC-SHV in enkele gevallen ervoor gezorgd dat een
klant met voorrang een uitkering in het kader van de Toeslagenwet kreeg toegekend en uitbetaald. Een
check van KCC-SHV kan voorkomen dat een klant wordt doorverwezen naar de gemeente zonder dat
eerst is nagegaan of er voorliggende voorzieningen zijn waar een klant binnen UWV aanspraak op kan
maken.

Casus 3: voorbeeld van een klant die door het Werkbedrijf is gesignaleerd
Een niet-digivaardige klant komt bij een adviseur werk. Eerder kreeg hij van UWV bericht dat er
zo’n € 1.000 van hem teruggevorderd moest worden. Nadat hij had aangegeven dat niet te
kunnen betalen, is hem een formulier opgestuurd t.b.v. een inkomens- en vermogenstoets. Hij
begreep het formulier echter niet. De adviseur van het Werkbedrijf kon hem daarbij ook niet
helpen, omdat hij daartoe niet bevoegd is. Omdat er ook financiële problemen waren, is de klant
doorverwezen naar KCC-SHV. KCC-SHV neemt contact op met Uitkeren VFV, daar wordt
vastgesteld dat er geen afloscapaciteit is, de vordering wordt daarop opgeschort. Tevens wordt
vastgesteld dat de klant in aanmerking komt voor een toeslag, deze wordt via Uitkeren
uitvoering toegekend.

In de tweede plaats zien de adviseurs door de pilot een grotere alertheid op financiële problemen bij
klanten. Dit wordt met name ervaren binnen het kantoor Groot-Amsterdam. Zij geven aan dat zij sinds
hun deelname aan de pilot in een gesprek vaker op het onderwerp schulden terechtkomen. Een adviseur:
‘In de meeste gesprekken vraag ik sinds de pilot naar de financiële situatie. Dat doe ik heel
laagdrempeling. Dan zeg ik: ‘Het is zeker wel even wennen met zo’n uitkering hè?’ Zowel in GrootAmsterdam als in Heerlen wordt aangegeven dat de grotere alertheid makkelijk kan inzakken. Het
onderwerp moet doorlopend onder de aandacht gebracht worden, bijvoorbeeld in werkoverleggen en
medewerkersgesprekken.
In de derde plaats ervaren de adviseurs de afspraken met de gemeente als meerwaarde. ‘Het is goed dat
er met de gemeente afspraken worden gemaakt over wat zij gaan doen als wij een klant aanmelden’. Zij
zien in een convenant mogelijkheden om de gemeente ertoe te bewegen hun hulp aan mensen met
problematische schulden aan te scherpen. Op de vraag wat er idealiter in het convenant zou moeten
worden vastgelegd, worden de volgende punten genoemd:
 Dat wordt afgesproken dat een signaal altijd wordt opgepakt en dat er altijd contact tot stand komt
met de klant.
 Dat wordt afgesproken binnen welke termijn een klant wordt geholpen.
 Dat er terugkoppeling plaatsvindt. Over dit laatste punt verschillen adviseurs van mening. Met name
adviseurs met een vaste caseload en adviseurs die klanten begeleiden met intensievere dienstverlening
zoals Wajongers zien hier een meerwaarde in.
Aangezien bovenstaande punten terugkomen in de convenanten die met Gemeente Amsterdam en KBL
zijn gesloten, kan worden gesteld dat de pilot op deze punten voorziet in een behoefte.

3.4. Sociaal Medische Zaken (SMZ)
Het onderdeel SMZ neemt alleen deel aan de pilot in Limburg. SMZ Heerlen bestaat uit negen teams,
bestaande uit verzekeringsartsen, sociaal-medisch verpleegkundigen, re-integratiebegeleiders,
arbeidsdeskundigen en teamondersteuners. Vijf re-integratiebegeleiders nemen deel aan de pilot. Zij
begeleiden klanten met een Ziektewetuitkering. Twee daarvan hebben deelgenomen aan (een van) de
voorlichtingsbijeenkomsten. Deze medewerkers hebben informatie over de pilot verspreid onder hun
directe collega’s. Van verzekeringsartsen, sociaal-medisch verpleegkundigen en arbeidsdeskundigen kon
geen capaciteit vrijgemaakt worden voor deze pilot.
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Tabel 17: Signalen vanuit SMZ

Aantal signalen
vanuit SMZ

% geeft
toestemming
terugbellen KCCSHV

Aantal
deelnemers bij
SMZ

Gemiddeld aantal
signalen per
deelnemer

-

-

-

-

16

100%

5

3,2

GrootAmsterdam
Limburg
Bron: K3CR/managementrapportage

Gelegenheid om te signaleren
ZW-klanten worden bij een langer durende ziekte in principe altijd gezien door iemand van SMZ. De
standaardprocedure is dat een melding altijd eerst wordt bekeken door een medewerker verzuimpreventie
van Uitkeren uitvoering ZW om na te gaan of de melding ‘plausibel’ is. Vervolgens wordt de klant
aangemeld bij SMZ en krijgt deze na enkele weken twee vragenlijsten opgestuurd, een medische en een
arbeidsgerelateerde vragenlijst. De klant wordt geacht deze binnen een week ingevuld terug te sturen.
Deze vragenlijsten worden in een multidisciplinair overleg besproken. Hieraan nemen een
verzekeringsarts, arbeidsdeskundige en re-integratiebegeleider deel. In dit overleg wordt bepaald bij wie
de klant op afspraak moet; als er niet direct onduidelijkheid bestaat over de medische situatie, is dat
doorgaans de re-integratiebegeleider. In het gesprek met de klant gaat deze na wat de mogelijkheden zijn
om weer aan het werk te gaan. De functie van dit gesprek is enigszins vergelijkbaar met de gesprekken
die bij het Werkbedrijf worden gevoerd. Het verschil zit vooral in de doelgroep. Net als bij het Werkbedrijf
hebben de gesprekken tot doel een beeld te krijgen van de klant en de mate waarin zijn ziekte terugkeer
naar werk in de weg staat. Kan een re-integratietraject worden ingezet, bijvoorbeeld het Werkfit traject of
het Naar Werk traject, of moet de klant toch nog langs de verzekeringsarts?
In de gesprekken kunnen uiteenlopende onderwerpen aan de orde komen: van fysieke beperkingen tot
aan relatieproblemen. De re-integratiebegeleiders met wie wij spraken veronderstellen dat er verschillen
bestaan tussen collega’s in de onderwerpen die aan de orde komen. Daar waar de ene begeleider zich
beperkt tot onderwerpen die direct betrekking hebben op inzetbaarheid, zal de andere begeleider het
gesprek breder trekken door ook na te gaan of er bijvoorbeeld financiële problemen spelen. Een reintegratiebegeleider merkt hierover op: ‘Voor mij is de financiële situatie zeker relevant, het kan de
oorzaak zijn van klachten’. Een andere re-integratie begeleider is terughoudender: ‘Ik kan er nooit direct
naar vragen, ook al zie ik het in het dossier, het moet altijd indirect. Als een klant er niet uit zichzelf over
begint, kan ik er ook geen gesprek over aangaan’. Uit dit citaat spreekt de nadrukkelijke neiging die ook
bij andere medewerkers bestaat om vooral ook binnen de kaders van de AVG te blijven. Medewerkers van
SMZ lijken zich van dit belang sterker bewust dan anderen. Vanuit de expliciete instructie om nooit naar
medische gegevens van een klant te vragen en deze ook niet op te nemen in het dossier, zijn zij ook
terughoudend met het verwerken en uitvragen andere persoonsgegevens zoals gegevens over schulden.

Casus 4: voorbeeld van een klant die door SMZ is gesignaleerd
Nadat een klant door Uitkeren uitvoering ZW is overgedragen aan SMZ en de twee vragenlijsten
heeft toegestuurd gekregen, blijft het stil. De klant reageert niet, ook niet op een uitnodiging om
langs te komen. De klant is ook telefonisch niet bereikbaar. De re-integratiebegeleider besluit
daarop de uitkering te schorsen. Na enige tijd neemt de klant contact op. Via KCC komt de klant
terecht bij SMZ. De re-integratiebegeleider licht de schorsing toe waarop de klant aangeeft niet
op de afspraak te kunnen komen vanwege financiële problemen. Het ontbreekt aan geld om de
reis te betalen. Op de vraag of de klant behoefte heeft om doorverwezen te worden naar KCCSHV antwoordt hij bevestigend. De re-integratiebegeleider stuurt per mail het signaal. Het lukt
KCC-SHV vervolgens na meerdere pogingen niet om contact te leggen.

Alle vier de geïnterviewde re-integratiebegeleiders onderschrijven het belang van de pilot. Twee van hen
geven aan een centraal meldpunt binnen UWV tot nu toe gemist te hebben. Zij vinden het goed dat er
zo’n meldpunt is. Men geeft aan dat het goed zou zijn wanneer het aantal deelnemers binnen SMZ zou
worden uitgebreid. ‘Eigenlijk zou iedereen die direct klantcontact heeft, mee moeten doen. Ook de artsen’.
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Uit de gesprekken komt verder naar voren dat nog niet iedereen goed op de hoogte is van het pilotproces.
Dat geldt voor de medewerkers die wel deelnemen maar niet aan de voorlichtingsbijeenkomsten hebben
deelgenomen. Men weet bijvoorbeeld niet altijd dat een signaal aan KCC-SHV per mail moet worden
afgegeven. Ook is men onbekend met de afspraken die UWV met de Limburgse ketenpartners heeft
gemaakt. Men doet daardoor mee aan een pilot waarvan men niet goed door heeft hoe die in elkaar zit.

3.5. Handhaving Individueel Onderzoek
Handhaving bestaat uit twee onderdelen Handhaving Individueel Onderzoek (§3.5.1 en Handhaving
Themaonderzoek (§ 3.5.2).
3.5.1. Handhaving Individueel Onderzoek

Handhaving Individueel onderzoek voert onderzoek uit naar aanleiding van externe en interne meldingen
van vermoedens van fraude bij individuele klanten. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door
handhavingsdeskundigen die – indien nodig – aanvullend onderzoek laten uitvoeren door inspecteurs. Van
het onderdeel Handhaving Individueel Onderzoek neemt alleen de vestiging Eindhoven deel aan de pilot.
In totaal doen daar 10 medewerkers mee. Het betreffen inspecteurs en handhavingsdeskundigen. In
totaal hebben zij vier klanten aangemeld bij KCC-SHV.
Tabel 18: Signalen vanuit Handhaving Individueel Onderzoek

Aantal signalen
vanuit Handhaving
IO

% geeft
toestemming
terugbellen
KCC-SHV

Aantal
deelnemers bij
Handhaving IO

Gemiddeld aantal
signalen per
deelnemer

GrootAmsterdam

-

-

-

-

Limburg

4

100%

10

0,4

Bron: K3CR/managementrapportage

Gelegenheid om te signaleren
Inspecteurs komen op een andere manier in contact met klanten dan handhavingsdeskundigen. De
gelegenheid om te signaleren is daardoor voor een inspecteur anders dan voor een
handhavingsdeskundige. We lichten dat hier toe.
Een handhavingsonderzoek start bij de handhavingsdeskundige. Deze pakt doorgaans als eerste een
melding van een ander UWV-onderdeel of een tip van een externe tipgever op. De
handhavingsdeskundige beoordeelt het signaal aan de hand van de beschikbare systemen. De
handhavingsdeskundige dient in de beoordeling van de strafmaat omstandigheden mee te wegen om te
bepalen in hoeverre onrechtmatigheden verwijtbaar zijn. Wanneer de handhavingsdeskundige constateert
dat er waarschijnlijk ten onrechte is uitgekeerd, zijn er over het algemeen twee mogelijkheden: 1) hij
stuurt de klant een brief met daarin datgene wat geconstateerd is en het voornemen om een boete op te
leggen; 2) hij stuurt de zaak door naar een inspecteur ten behoeve van nader onderzoek. Dit kan een
huisbezoek zijn of een observatie. Met betrekking tot de eerste ‘route’ heeft de handhavingsdeskundige
alleen een mogelijkheid om het met de klant over zijn financiële situatie te hebben, als de klant naar
aanleiding van de brief zelf contact opneemt. Tot nu toe komen persoonlijke financiën in dit gesprek alleen
aan de orde als de klant daar zelf over begint. Klanten brengen schulden en financiële krapte af en toe
naar voren als omstandigheid: als verklaring voor onrechtmatig handelen. Een handhavingsdeskundige
zegt daarover: ‘Als handhavingsdeskundige zie je het niet snel of iemand in een lastige financiële situatie
zit. Ons contact met de klant gaat per brief. Reageert een klant niet op zo’n brief, dan kunnen wij niet
zoveel signaleren. Uiteindelijk komt zo’n klant dan bij Uitkeren VFV terecht.’ Het verklaart waarschijnlijk
waarom er tijdens de evaluatieperiode geen klanten door handhavingsdeskundigen zijn aangemeld bij
KCC-SHV.
Inspecteurs komen regelmatig bij klanten thuis. Ten opzichte van een handhavingsdeskundige hebben ze
daarmee meer gelegenheid om de klant en zijn omstandigheden te leren kennen (er is geen
vloerbedekking/inrichting, het is koud omdat de klant is afgesloten van energie, etc). Inspecteurs
bevestigen dit ook. ‘Ik heb vaak snel door wat er aan de hand is. Dat geldt vaak ook voor schulden. Al
vinden veel mensen het lastig om daar openheid over te geven. Je ziet het toch vaak al snel als je ergens
binnenkomt, je ziet het interieur, hoe mensen erbij lopen en ook wat ze zeggen. Je hebt mensen waarbij
het gesprek al heel snel op geld uitkomt. Die hebben het er steeds over.’ Er bestaan tussen de
geïnterviewde inspecteurs verschillen in de mate waarin zij geneigd zijn om het met de klant over
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schulden te hebben. Daar waar de ene inspecteur benadrukt zijn beoordeling vooral feitelijk te houden,
‘Wij zijn er in eerste instantie voor om vast te stellen wat de feiten zijn’, zegt de andere inspecteur ook
meer open te staan voor de persoon van de klant en zijn omstandigheden.
Op managementniveau onderkent men de verantwoordelijkheid van inspecteurs om dicht bij de feiten te
blijven, maar wordt ook aangegeven dat dat niet betekent dat inspecteurs het gesprek met de klant niet
hoeven aan te gaan over de achtergronden van fraude. Deze achtergronden zijn van belang, vooral om
een beeld te krijgen van de verwijtbaarheid. Bij alle handhavingsonderzoeken is het namelijk protocol om
feiten te onderzoeken en omstandigheden in kaart te brengen. Een manager van Handhaving Individueel
Onderzoek merkt hierover op: ‘Een inspecteur moet het gesprek met de klant aangaan, nagaan waar hij
mee bezig is. Uitkeringsverstrekking en handhaving zijn vaak minder instrumenteel dan soms wordt
gedacht, je kan het ook niet aansturen met een ‘zwart-wit instructie’. De pilot past goed bij dit
uitgangspunt omdat we nu iets kunnen doen op het moment dat een klant in een gesprek aangeeft
financiële problemen te hebben.’
Om de signaalfunctie te verbeteren zou aan de handhavers meer benadrukt kunnen worden dat ook het
informeren naar persoonlijke financiën onderdeel is van het in kaart brengen van de omstandigheden dat
al hoort tot de verantwoordelijkheden van inspecteurs en handhavingsdeskundigen.
3.5.2. Handhaving Themaonderzoek

Bij themaonderzoek start een handhavingsonderzoek zowel vanuit meldingen over een individuele klant
als vanuit kennis over risico’s op fraude. Bij de thema’s Erotiek en Hennep, bijvoorbeeld, gaat het om
meldingen afkomstig van burgers, gemeenten en politie, soms zijn de meldingen anoniem. Ook kan het
vertrekpunt van een onderzoek bijvoorbeeld het vermoeden zijn dat in een bepaalde sector vaak wordt
gewerkt met gefingeerde dienstverbanden. Binnen themaonderzoek gaat men dan na of men aan de hand
van die vermoedens tot detectie van concrete fraudegevallen kan komen.
De thema’s van Handhaving Themaonderzoek zijn divers, de medewerkers die wij in het kader van de
evaluatie spraken, werkten vaak op meerdere thema’s zoals: gefingeerde dienstverbanden,
faillissementen, criminele activiteiten, interventieteam schoonmaak, gezondheidsfraude, hennep en
erotiek.
Tabel 19: Signalen vanuit Handhaving Themaonderzoek

Aantal signalen
vanuit
Handhaving
Themaonderzoek
GrootAmsterdam
Limburg

% geeft
Aantal Gemiddeld aantal
toestemming
deelnemers bij
signalen per
terugbellen KCCHandhaving
deelnemer
SHV Themaonderzoek

19

89%

10

1,9

-

-

-

-

Bron: K3CR/managementrapportage

De deelname van Handhaving Themaonderzoek beperkt zich tot het kantoor Groot-Amsterdam. In totaal
zijn er door de 10 deelnemende themaonderzoekers 19 signalen afgegeven. Bijna alle signalen zijn
afkomstig uit de thema’s hennep en erotiek.
Binnen het thema erotiek wordt onderzoek gedaan naar frauderisico’s die samenhangen met
werkzaamheden in de erotische branche. Het onderzoek heeft regelmatig betrekking op klanten die
uiteindelijk in de eerste plaats vooral slachtoffer zijn van misbruik. Een medewerker ‘Er zitten Wajongers
tussen die te maken hebben met seksuele uitbuiting en misbruik, die onder invloed staan van anderen.
Deze mensen willen we vooral helpen. Het komt nogal eens voor dat we ervan afzien om een boete op te
leggen. Het is belangrijk dat we deze mensen naar de juiste hulp leiden. Wij hebben daar een
maatschappelijke verantwoordelijkheid in. Wij verwijzen dit soort gevallen door naar landelijke
gespecialiseerde hulporganisaties. Wij schakelen ook wel met autoriteiten als er sprake is van een misdrijf.’
Deze kijk op handhaven – waarbij ook wordt gekeken naar omstandigheden en achtergronden van fraude,
sluit aan op wat ook andere medewerkers van handhaven (van zowel themaonderzoek als individueel
onderzoek) naar voren brachten.
Binnen het thema hennep blijken bij veel klanten daderschap, slachtofferschap en schulden samen te
hangen. De twee geïnterviewde themaonderzoekers constateren dat de klanten die zij voor zich krijgen
meestal te maken hebben met schulden. ‘Veel mensen stappen in de hennep vanwege schulden, bij
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anderen leidt de hennep juist weer tot schulden nadat zij zijn opgepakt.’ Een van de twee medewerkers
informeert inmiddels standaard al ‘haar klanten’ over KCC-SHV. ‘In het verslag dat ik klanten na ons
gesprek toestuur, neem ik aan het einde altijd een standaardtekstje op over onze afdeling die mensen
verder kan helpen als zij problematische schulden hebben.’ Het is een werkwijze die inmiddels door enkele
andere medewerkers is overgenomen.

Casus 5: voorbeeld van een klant die is gesignaleerd door Handhaving Themaonderzoek
Na een melding van het Openbaar Ministerie start Handhaving TO een onderzoek naar een
klant. Het betreft een vrouw in wiens huis een hennepplantage is gevonden. Tegenover de
themaonderzoeker verklaart zij dat zij de ruimte bij haar thuis aan anderen ter beschikking had
gesteld voor hennep vanwege financiële zorgen. Zij heeft naar eigen zeggen haar schulden
onder controle. Een terugvordering van haar uitkering zou haar in grote financiële problemen
brengen. Haar zoon – die ook bij het gesprek is - doet haar financiën en geeft aan al bij
verschillende instanties langs te zijn geweest maar dat die niet konden helpen. De
themaonderzoeker vertelt daarop dat UWV medewerkers heeft die gespecialiseerd zijn in
schulden en die eventueel verder kunnen helpen. Met toestemming van de klant wordt een
signaal afgegeven aan KCC-SHV. De klant wordt teruggebeld. Twee dagen later krijgt de
themaonderzoeker terugkoppeling. KCC-SHV kon niets voor de klant doen omdat de klant al
hulp ontving van de gemeente.

De gelegenheid om te signaleren verschilt per thema en doet zich voornamelijk voor in de gesprekken die
themaonderzoekers op kantoor met klanten voeren. In vrijwel elk onderzoek dat binnen Themaonderzoek
naar een individuele klant loopt, worden een of enkele van deze gesprekken gevoerd. Net als bij
Handhaving Individueel onderzoek komen persoonlijke financiën doorgaans aan de orde in zo’n gesprek
om een beeld te krijgen van de omstandigheden waaronder fraude is gepleegd. Ook voor
Themaonderzoek geldt dat deze omstandigheden van belang zijn om een beeld te krijgen van de
verwijtbaarheid.

3.6. Bezwaar en Beroep
Bezwaar en Beroep behandelt geschillen rond werk en inkomen onder andere met verzekerden (klanten).
Een klant komt ermee in aanraking wanneer hij bezwaar maakt tegen een beslissing van een van de
eerdergenoemde onderdelen. Afhankelijk van de zaak wordt een klant over zijn bezwaar teruggebeld of
uitgenodigd op kantoor voor een ‘hoorzitting’. Indien dit niet tot een door de klant gewenste uitkomst leidt,
staat de mogelijkheid open om in beroep te gaan en vervolgens eventueel in hoger beroep bij een
bestuursrechter.
In totaal zijn er vanuit Bezwaar en Beroep 7 signalen afgegeven, deze signalen waren allen afkomstig uit
het kantoor Groot-Amsterdam. Vanuit Heerlen zijn geen signalen gekomen.
Tabel 20: Signalen vanuit Bezwaar & Beroep

Aantal
% geeft
signalen vanuit
toestemming
B&B terugbellen KCCSHV

Aantal
deelnemers bij
B&B

Gemiddeld aantal
signalen per
deelnemer

GrootAmsterdam

7

57%

10

0,7

Limburg

0

-

5

0

Bron: K3CR/managementrapportage

Gelegenheid om te signaleren
In de voorbereiding van de pilot zijn vier situaties onderscheiden die veel voorkomen bij Bezwaar en
Beroep en waarbij het signaleren van klanten met problematische schulden aan de orde kan zijn: 1) bij
hoorzitting bezwaar, 2) bij telefonisch contact met klant na ontvangst van bezwaar, 3) bij nieuwe feiten bij
bezwaar en 4) bij terugbelverzoeken. Uit de gesprekken die wij in het kader van de evaluatie voerden met
medewerkers komt allereerst naar voren dat dit inderdaad momenten zijn waarop schulden aan het licht
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kunnen komen. Toch melden medewerkers Bezwaar en Beroep minder signalen dan andere onderdelen.
Zij verklaren dit als volgt:
 In de eerste plaats hebben medewerkers met veel minder klanten contact dan medewerkers van
andere onderdelen zoals Werkbedrijf en Uitkeren uitvoering. De dossiers die zij in behandeling hebben,
vergen tijd waardoor medewerkers per week vaak niet meer dan vier dossiers behandelen.
 In de tweede plaats hebben de meeste bezwaren betrekking op een beschikking van SMZ. Het
betreffen klanten die het niet eens zijn met het oordeel van de verzekeringsarts of de
arbeidsdeskundige. Voor zover er mensen worden gesignaleerd met problematische schulden zijn dat
vooral mensen die bezwaar maken tegen een terugvordering van de uitkering, aldus de geïnterviewde
medewerkers. Dit betreft echter hooguit 25% van alle bezwaren die bij B&B binnenkomen. Van de 7
signalen zijn de meesten door één medewerker gedaan. Deze medewerker behandelt voornamelijk
bezwaarzaken die betrekking hebben op vorderingen/beslissingen van Uitkeren VFV.
 In de derde plaats verwijzen medewerkers naar de functie van B&B, deze beperkt zich volgens hen in
principe tot een juridische toets, men kijkt of beslissingen zorgvuldig en met inachtneming van
wetgeving en voorschriften zijn genomen. Een schuldpositie van een klant is bijna nooit onderdeel van
deze toets. Hierbij moet worden opgemerkt dat de formele visie van B&B (2020) voorstaat dat vooral
ook goed gekeken moet worden naar de klant en zijn situatie. B&B stelt zichzelf tot doel goed te kijken
naar bezwaren om ervoor te zorgen dat alleen echte bezwaren overblijven; dat er geluisterd wordt naar
overige klachten en zorgen dat die behandeld worden op de plek waar dat hoort.
 In de vierde plaats vinden medewerkers het regelmatig ongemakkelijk om met de klant het gesprek
over schulden aan te gaan. Op het moment dat een dossier bij B&B terecht komt staan klant en UWV
tegen over elkaar. Dat geldt vooral voor de dossiers die bij Beroep zijn aanbeland. Het is aan de
medewerker Beroep dan om het eerder ingenomen standpunt te verdedigen. Wanneer deze in een
gesprek de schulden van een klant bespreekbaar zou maken, zou hij ten onrechte de suggestie kunnen
wekken dat UWV terug kan komen op zijn beslissing.
 Verder benadrukken medewerkers dat B&B pas aan het eind van een traject in beeld komt. Zij geven
aan dat als er problematische schulden zijn dit toch vooral door andere afdelingen moet worden
opgemerkt. Zeker wanneer het om een klant gaat die bezwaar maakt tegen een terugvordering.
Eventuele schulden en een krappe bestedingsruimte moeten in principe bij een inkomens- en
vermogensonderzoek naar boven komen. B&B ziet dan ook in de eerste plaats een signaleringsrol
weggelegd voor Uitkeren VFV.
Voor zover B&B heeft gesignaleerd, gebeurt dat vooral op aangeven van de klant. Het zijn klanten die eruit
zichzelf mee komen, vaak omdat zij de door UWV genomen beslissing niet kunnen dragen.

Casus 6: voorbeeld van een signaal door Bezwaar en Beroep
Een klant met een WIA-uitkering die weer aan het werk was gegaan, zonder dat te melden,
krijgt een terugvordering. Op basis van het inkomens- en vermogensonderzoek wordt het
maandelijkse terug te betalen bedrag door Uitkeren VFV vastgesteld op €500. Met een
maandinkomen van € 1.500 zegt de klant het niet te kunnen betalen. Zij maakt bezwaar.
Tijdens de behandeling van dit bezwaar is er contact tussen de Medewerkers Bezwaar en de
klant. De klant is emotioneel en geeft aan schulden te hebben en juist bezig te zijn deze af te
bouwen. De Medewerker Bezwaar neemt eerst contact op met Uitkeren VFV om te zien of het
mogelijk was het termijnbedrag te verlagen. Dat bleek niet mogelijk. De klant wordt vervolgens
doorverwezen naar KCC-SHV. Door de betreffende medewerker wordt dit proces niet als
wenselijk gezien. Uitkeren VFV had zich volgens de klantadviseur van KCC-SHV ontvankelijker
moeten opstellen zodat doorverwijzing naar KCC-SHV niet nodig was geweest.

De mogelijkheden die B&B zelf ziet om iets te betekenen voor een klant met problematische schulden zijn
beperkt. ‘Het enige wat wij kunnen doen is opnieuw kijken naar de inkomenspositie van een klant, dan
sturen we opnieuw een IKO op. En dan nog kunnen we met de meeste schulden geen rekening houden.
Wij kunnen alleen preferente schulden meenemen, zoals belastingschulden en boetes’. Het leidt nogal
eens tot onbegrip bij klanten, veel bezwaren komen er ook uit voort. Voor een klant weegt elke schuld
even zwaar, of hij die nu heeft bij de Belastingdienst, bij Wehkamp of bij zijn buurman. ‘Men begrijpt
regelmatig niet dat wij die schulden niet meenemen in de berekening van het maandbedrag.’

Pilot Signaleren en doorverwijzen bij schulden

41

Dit gegeven neemt niet weg dat B&B los van haar toetsende rol alert kan zijn op schulden. In het kader
van de derde meting is dit door de teammanager ook aangegeven. ‘Ons aandeel is bescheiden, we zouden
best meer mogen signaleren’.
De verantwoordelijkheid die B&B heeft hoeft het signaleren van schulden niet in de weg te staan. Uit
onderzoek weten we dat diverse problemen die mensen ervaren, bijvoorbeeld gezondheidsproblemen en
financiële problemen, vaak met elkaar samenhangen en veel stress opleveren. In principe biedt dus elke
bezwaarzaak een gelegenheid om te toetsen of er sprake is van financiële problematiek. Op basis van de
ervaringen tot nu toe ligt het voor de hand dat teamleiders van B&B de mogelijkheden en wenselijkheden
van signaleren met hun medewerkers bespreken.

3.7. Onderdeel-overstijgend beeld
De medewerkers van de verschillende onderdelen die deelnemen aan de pilot weten over het algemeen
wat de pilot inhoudt en hoe zij kunnen signaleren, dat geldt met name voor de Amsterdamse onderdelen
die langer hebben meegedaan. Er zijn nauwelijks problemen of onduidelijkheden geweest met het
aanmelden van een klant. Mogelijk dat medewerkers die niet de voorlichtingsbijeenkomsten gevolgd
hebben minder goed op de hoogte waren van het pilotproces, zoals bleek uit de interviews met
medewerkers van SMZ (zie paragraaf 3.4).
In het kader van de pilot is ervoor gekozen te signaleren binnen bestaand klantcontact. Dit houdt in dat de
signalen zijn opgepakt die voortkwamen uit gesprekken met klanten, bijvoorbeeld aan de telefoon, op
kantoor bij het Werkbedrijf, in de spreekkamer van de re-integratiebegeleider of tijdens een hoorzitting in
het kader van een bezwaar. Signalen zijn dus alleen afgegeven nadat een medewerker het direct met de
klant over zijn persoonlijke financiën heeft gehad en daarmee is geverifieerd of de klant zijn financiële
situatie ook daadwerkelijk als problematisch beoordeelt.
Voor alle onderdelen geldt –zoals beschreven in voorgaande paragrafen– dat zo’n gesprek over
persoonlijke financiën meestal niet vanzelf ontstaat. Er zijn drie zaken voor nodig:
 Er moet gelegenheid zijn om het in het gesprek met de klant over financiële krapte en (dreigende
schulden te hebben).
 De medewerker moet zich betrokken voelen bij de klant en zijn financiële situatie, ook als dat niet
relevant is voor de beslissing die hij ten aanzien van de klant moet nemen.
 De klant moet bereid zijn om zijn financiële situatie met de medewerker te bespreken.

Figuur 4: Drie voorwaarden om tot een signaal te komen

Deze drie factoren verklaren waarom het aantal signalen dat gedurende de pilot is afgegeven per
onderdeel en daarbinnen per medewerker uiteenloopt.
Gelegenheid
Bij het Werkbedrijf en bij SMZ bestaat ten opzichte van de andere onderdelen de beste gelegenheid om
kennis te nemen van de financiële situatie van een klant. Het signaleren van eventuele financiële
problemen past bij het doel van de gesprekken die daar worden gevoerd. Daarbij komt dat de gesprekken
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daar altijd face to face plaatsvinden wat meer mogelijkheden biedt om het over persoonlijke zaken te
hebben als financiële problemen.
Bij Handhaving Themaonderzoek en Individueel onderzoek is de gelegenheid er doorgaans ook.
Themaonderzoekers en inspecteurs hebben in het kader van vrijwel al hun dossiers face to face contact
met klanten, in de vorm van een gesprek op kantoor of een huisbezoek. De bijdrage van Handhaving aan
het signaleren zal desondanks beperkt blijven omdat de medewerkers hier met minder verschillende
klanten te maken hebben dan collega’s van andere onderdelen.
Bij Uitkeren uitvoering en Uitkeren VFV doet de gelegenheid zich alleen voor indien er telefonisch contact
is. Bij de meeste dossiers waarover een medewerker moet beslissen blijft dergelijk telefonisch contact
achterwege. Klanten worden meestal schriftelijk of digitaal geïnformeerd. Voor zover er wél telefonisch
contact is, ligt het niet altijd voor de hand om bij een klant te informeren naar diens financiële situatie. De
gelegenheid om dieper op de financiële positie van een klant in te gaan doet zich met name voor in een
aantal specifieke situaties: bij een vraag over een toeslag, een vraag over beslag, bij terugkerende
terugbelverzoeken, ingrijpende beslissingen, bij klanten die zijn aangemeld voor de Regeling Wanbetalers
van CAK, bij klanten bij wie het inkomens- en vermogensonderzoek uitwijst dat er schulden zijn en/of een
negatief inkomen.
Draagvlak onder medewerkers
Een bevinding die tijdens de looptijd van de pilot steeds opnieuw naar voren is gekomen, is dat veel
medewerkers het een goed idee vinden dat UWV alert is op klanten met een problematische situatie en de
bestaande mogelijkheden beter benut om deze mensen te helpen. De algemene gedachte lijkt te zijn:
‘Waarom zou je iemand niet helpen als je daar wel de mogelijkheid toe hebt?’ Tegelijk is met de interviews
met medewerkers duidelijk geworden dat ondanks het draagvlak, niet elke medewerker voor zichzelf een
rol ziet weggelegd om het met klanten over schulden te hebben.
Ten aanzien van het draagvlak onder medewerkers maken de interviews duidelijk dat dat draagvlak vooral
groot is bij de onderdelen Werkbedrijf en SMZ. Het zijn de onderdelen waar de gelegenheid om het over
schulden te hebben ruimer aanwezig is en waar medewerkers het ook vaker bij hun taak en
verantwoordelijkheid vinden passen.
Er blijven verschillen bestaan in de mate waarin men de gelegenheid daadwerkelijk aangrijpt om een
gesprek op persoonlijke financiën brengen. Deze verschillen bestaan ook bij de andere onderdelen
Uitkeren uitvoering, Uitkeren VFV, Handhaving Individueel onderzoek, Handhaving themaonderzoek en
B&B. De ene medewerker stelt persoonlijke financiën sneller aan de orde dan de ander. De ene
medewerker is zich er sterker van bewust dat financiële problemen een factor kunnen zijn in de
perspectieven van een klant.
Wij spraken met medewerkers die expliciet aangaven er weinig of zelf helemaal niets voor te voelen met
klanten het gesprek over schulden aan te gaan. Voor zover wij deze medewerkers spraken was dat vooral
bij Uitkeren uitvoering, Uitkeren VFV en B&B. Hier spraken wij met enkele medewerkers die één of geen
klant hadden doorverwezen en dat ook in de toekomst hooguit sporadisch verwachten te gaan doen.
Soms komt dat omdat ze het moeilijk vinden privé-onderwerpen – zoals schulden – te bespreken. Soms
komt het omdat zij het niet bij hun functie vinden passen. Het zijn medewerkers die graag binnen de
kaders van hun taak blijven en het contact met de klant beperken tot het informeren van de klant of tot
het maken van afspraken. Opvallend is dat deze medewerkers ook aangeven überhaupt heel weinig
contact te hebben met mensen met problematische schulden.
Er zijn ook medewerkers die voor zichzelf juist wel een rol zien om te signaleren. Zij tonen zich
ontvankelijk voor signalen die klanten zelf afgeven. Zij bleken tijdens interviews in het kader van deze
evaluatie ook een rijk repertoire aan voorbeelden te hebben van klanten die gebukt gingen onder schulden
en die ze tot op zekere hoogte hebben kunnen helpen, ook toen er nog geen pilot was. Het belangrijkste
argument van deze medewerkers om zich open te stellen is dat het weinig zin heeft afspraken te maken
met klanten die zij toch niet kunnen nakomen. ‘Ik vraag regelmatig lukt het wel? Als dan blijkt dat er ook
nog een andere schuldeiser is en dat zijn vrouw zwanger is en dat hij liever wat meer tijd heeft, waarom
zou ik hem dan geen 14 termijnen geven in plaats van 12?’ Uit de verhalen van deze medewerkers komt
naar voren dat het aan de orde stellen van schulden al snel leidt tot langere telefoongesprekken, soms wel
een half uur. Zij geven ook aan dat zij daarbij regelmatig tijdsdruk voelen. Op hen wachten immers altijd
nog andere klanten en dossiers die afgehandeld moeten worden. De vraag is, zoals we later in hoofdstuk 5
aan de orde zullen stellen, of het hier om feitelijke belasting van de medewerker gaat of een gevoelde
belasting die niet in tijd uit te drukken is. De herinnering van medewerkers aan de tijd die ze besteden aan
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het signaleren is vrijwel altijd vaag. Als ze een tijd noemen varieert die doorgaans tussen de 5 en 10
minuten.
Wat opvalt is dat geen van de medewerkers zegt ooit teruggefloten te zijn door een leidinggevende.
Ondanks de tijdsdruk voelen mensen zich vrij om ruimte te geven aan het verantwoordelijkheidsgevoel
dat zij jegens schuldenaren soms hebben.
De mate waarin een medewerker bijdraagt aan het signaleren lijkt dus met name samen te hangen met
twee zaken: de mate waarin hij de regels of taken centraal stelt en gericht is op het efficiënt afhandelen
van zaken; en de mate waarin hij zich openstelt voor de situatie van een klant. Beiden, het centraal stellen
van regels en het centraal stellen van klanten, hoeven elkaar niet uit te sluiten. Wij spraken adviseurs die
een sterke betrokkenheid toonden bij de situatie van klanten en daarbij tegelijkertijd de juridische en
beleidsgrenzen van UWV bewaakten. Wanneer je de taakoriëntatie en persoonlijke betrokkenheid van
medewerkers zou scoren, zou je ze kunnen indelen in een van de vier kwadranten in figuur 5.
Figuur 5: Typologie van medewerkers

Er zijn daarmee grofweg vier typen van medewerkers te onderscheiden. Voor deze typen van
medewerkers geldt dat zij verschillend aankijken tegen de pilot en het functioneren van KCC-SHV tot nu
toe en ook verschillende gedachten hebben over de rol die KCC-SHV zou moeten pakken:
1. Administratieve kracht: Dit type medewerker bekijkt de klant vooral vanuit een administratieve
invalshoek. Hij gaat na waar de klant recht op heeft en beperkt zich daarbij tot de feiten die ertoe
doen. Deze medewerker bekijkt het dossier goed maar houdt in het gesprek met de klant het liefste
afstand. Een verhaal over persoonlijke problemen of schulden, daar kan deze medewerker niet zoveel
mee. ‘Ik kan moeilijk het probleem overnemen’. Hij wil er het liefst niet over horen. Desondanks, of
juist daarom, ziet dit type medewerker wel een meerwaarde in KCC-SHV. KCC-SHV biedt deze
medewerker de mogelijkheid om een dossier sneller af te handelen. Op het moment dat een klant
aangeeft het allemaal niet meer te kunnen betalen of zelfs emotioneel wordt, kan de medewerker de
klant makkelijker kwijt en kan hij de zaak voor zichzelf sneller afsluiten.
2. Sociaaljuridische professional: Dit type medewerker voelt doorgaans een grote verantwoordelijkheid
jegens zowel UWV als de klant. Deze medewerker gaat niet zonder meer mee met het verhaal en de
noden van de klant, maar houdt deze altijd aan tegen het juridische en beleidskader. Zijn er adders
onder het gras waardoor de klant uiteindelijk toch niet gebaat is met een schorsing van een vordering?
Is het werkelijk wenselijk een spoedbetaling te doen, en past dat bij de afspraken die daarover binnen
UWV zijn gemaakt? Deze medewerker wil wel doorverwijzen naar KCC-SHV maar vraagt zich ook af of
KCC-SHV met voldoende kennis is toegerust om gebalanceerde hulp te bieden. Gaan ze niet te veel
mee met de klant? Wordt er wel rekening gehouden met de kaders van de tweede lijn? Deze
medewerker zou daarom het liefst in het eigen team iemand hebben die gespecialiseerd is in
dienstverlening aan klanten met problematische schulden.
3. Helper: Dit type medewerker is ronduit fan van de pilot. Hij voelt al heel lang dat UWV meer moet
doen voor mensen met schulden. Zijn algemene gedachte is: ‘Waarom zou je de klant niet helpen.
UWV beschikt best over mogelijkheden, als je maar wil’ en ‘Wat is er mooier dan mensen te helpen?’
Deze medewerker zou graag verder willen gaan met hulp. Er zouden directe lijntjes moeten zijn
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tussen UWV en de gemeente of maatschappelijk dienstverleners. ‘Wanneer een klant steeds maar niet
reageert op brieven aanmaningen en dwangbevelen, dan zou ik het liefst zelf even met de gemeente
bellen, zodat zij eens polshoogte kunnen nemen.’
4. Afstandelijke medewerker: Deze medewerker heeft niet zoveel met de klanten die hij zo nu en dan
aan de telefoon of desk krijgt. Deze medewerker is niet bereid om mee te denken. Hij zal een klant
bijvoorbeeld niet snel attenderen op de mogelijkheid om een toeslag aan te vragen. Deze medewerker
zal ook niet snel signaleren. Het overdragen van klanten zal ook minder goed gaan zolang hij zich niet
heeft verdiept in de pilot, de voorlichtingsbijeenkomst heeft bijgewoond en de folder heeft gelezen.
De verschillen tussen medewerkers verklaren niet alleen waarom de ene medewerker meer signaleert dan
de andere, maar verklaren ook waarom de ervaringen met en de verwachtingen ten aanzien van KCC-SHV
wisselend zijn. In het volgende hoofdstuk wordt verder ingegaan op het functioneren van KCC-SHV.
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4. Ervaringen met doorverwijzen
4.1. Inleiding
In het vorige hoofdstuk zijn de ervaringen beschreven van medewerkers in Groot-Amsterdam en Limburg
met het signaleren van financiële problemen bij klanten. Dit hoofdstuk beschrijft wat er vervolgens met de
klanten is gebeurd nadat zij KCC-SHV zijn aangemeld. We beschrijven de hulp die de klantadviseurs
bieden en vervolgens ook hoe sommige klanten werden overgedragen aan een gemeentelijke instelling
voor verdere hulp. We onderscheiden daarbij het traject dat in Amsterdam wordt gevolgd van het traject
dat in Limburg wordt gevolgd.

4.2. Opzet van KCC-SHV
Binnen de pilot functioneert het SHV-team van KCC-vestiging in Goes als het centrale schakelpunt. Hier
komen alle signalen binnen, worden klanten –die daarmee instemden– teruggebeld en wordt nagegaan of
en hoe de klant het best verder geholpen kan worden. Uitgangspunt is dat op een signaal binnen één dag
wordt gereageerd, het is een uitgangspunt dat haalbaar blijkt, al moet worden opgemerkt dat klanten lang
niet altijd binnen één dag worden bereikt. Regelmatig blijken klanten telefonisch slecht bereikbaar
waardoor het voorkomt dat tussen signaal en telefoongesprek enkele dagen kan zitten.
Het SHV-team heeft net als de rest van het KCC een flexibele bezetting, dat wil zeggen dat het aantal
klantadviseurs dagelijks varieert en afhankelijk is van het aantal klanten dat moet worden teruggebeld.
Binnen KCC-Goes zijn er ongeveer acht medewerkers die binnen het team kunnen worden ingezet. Allen
combineren hun werk bij het SHV-team met het reguliere KCC-werk. In de praktijk bestaat de kern van
het team uit twee medewerkers, beiden bemannen SHV, wisselend om de week: één week regulier KCCwerk wordt afgewisseld met één week SHV-werk.
Klantadviseurs die voor KCC-SHV gaan werken worden daarvoor intern extra opgeleid. In het kader van
deze aanvullende training is trainingsmateriaal gemaakt en worden klantadviseurs intern ‘on the job’
begeleid. De training gaat onder andere in op wat schulddienstverlening bij gemeenten inhoudt, ook is er
aandacht voor gespreksvoering.
Tot nu toe zijn vrijwel alle pilot-meldingen door de twee SHV-medewerkers van het kernteam in
behandeling genomen. Het zijn de medewerkers met de meeste ervaring op het gebied van schulden. Dat
zij in principe alle meldingen afhandelen, komt voort uit een informele werkafspraak. Een van de twee
medewerkers zegt daar zelf over: ‘Om te kunnen bepalen of een klant overgedragen kan worden moet je
toch goed kijken en de juiste vragen stellen. Ook is het handig binnen het kantoor Amsterdam de juiste
mensen te kennen. Als een ander het doet gaat het toch niet altijd goed.’ De twee medewerkers geven
aan dat het hen tot nu toe goed lukt om, naast hun reguliere taken, ook alle signalen van de pilot tijdig op
te pakken, voor zover de klant telefonisch benaderbaar is.

4.3. Ervaringen van KCC-SHV
In totaal hebben 213 klanten, 167 gesignaleerd door kantoor Groot-Amsterdam en 46 gesignaleerd in
Limburg, aangegeven teruggebeld te willen worden door een klantadviseur van KCC-SHV. Op veertien na
(7%), kreeg KCC-SHV met alle klanten telefonisch contact. Deze gesprekken waren oriënterend van aard.
De klantadviseur probeerde ermee een beeld te krijgen van de klant, zijn situatie, omstandigheden,
rechtspositie en behoeften.
Bij ongeveer de helft van de aangemelde klanten leidde dat tot een advies. Afhankelijk van de situatie en
behoeften werd verwezen naar NIBUD, een gemeentelijk loket, een welzijnsinstelling, een Voedselbank of
vrijwilligersorganisaties zoals Humanitas en Schuldhulpmaatje. Daarnaast gaf KCC-SHV ook aan een
aantal klanten uitleg over het UWV-proces, bijvoorbeeld over het invullen van een Inkomstenopgave WW
of een beoordeling arbeidsvermogen. Tabel 30 (bijlage 3) geeft een uitgebreid overzicht van de soort
adviezen die KCC-SHV heeft gegeven.
Bij bijna 20% van de gesignaleerde klanten maakten de klantadviseurs de inschatting dat aanvullende
hulp geboden kon worden binnen het kader van UWV-dienstverlening. Er werd dan afgestemd met andere
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bedrijfsonderdelen voor een interne actie. Hoewel klantadviseurs zelf geen beslissingen kunnen nemen ten
aanzien van uitkeringsverstrekking of maatregelen, kunnen zij een klant wel onder de aandacht brengen
bij verschillende onderdelen: bijvoorbeeld met de suggestie om een termijnbedrag te herzien (zie als
voorbeeld casus 10 in hoofdstuk 6), een toeslag toe te kennen of een spoedbetaling om huisuitzetting te
voorkomen. Zij kunnen er ook voor zorgen dat een vraag van een klant met voorrang wordt behandeld.
Dat gebeurde in het kader van de pilot bijvoorbeeld enkele keren met klanten waarvan de klantadviseur
inschatte dat er recht was op een toeslag in het kader van de Toeslagenwet. ‘Deze klanten geven we dan
niet alleen het advies om een toeslag aan te vragen. We sturen deze klanten dan ook het formulier toe.’
Een klantadviseur: ‘Ik had laatst een klant waarvan ik inschatte dat die met terugwerkende kracht recht
had op een toeslag. Ik heb deze klant gevolgd in het systeem. Ik heb gekeken of hij het formulier wel
retourneerde. Ook heb ik bij Uitkeren uitvoering erop aangedrongen om deze aanvraag met voorrang te
behandelen om te voorkomen dat die onderaan de stapel terecht kwam. Deze klant had uiteindelijk binnen
een paar dagen met terugwerkende kracht zijn toeslag. Wij verwijzen niet alleen door, wij doen ook echt
iets.’
Tabel 31 in bijlage 3 geeft een volledig overzicht van de interne acties die door bedrijfsonderdelen zijn
ondernomen in afstemming met KCC-SHV
Het intern doorverwijzen binnen UWV loopt niet altijd goed. Een advies van KCC-SHV kan door
medewerkers van andere onderdelen als dwingend worden ervaren. De klantadviseurs van KCC-SHV
kunnen zich, als zij het idee hebben dat bij een klant de nood aan de man is, nogal eens opstellen als ware
pleitbezorgers van de klant, wat bij met name medewerkers van Uitkeren uitvoering en Uitkeren VFV tot
weerstand kan leiden (zie als voorbeeld casus 7). Een uitkeringsdeskundige merkt in dit kader op: ‘Het is
onduidelijk wie nu eigenlijk de baas is. Het kan toch niet zo zijn dat Goes bepaald wat er moet gebeuren.’
Een andere uitkeringsdeskundige: ‘Ze <KCC-SHV> kunnen echt heel dwingend zijn.’
Na de looptijd van een jaar van de pilot bestaat nog steeds onduidelijkheid over de positie van KCC-SHV
ten opzichte van de medewerkers van andere bedrijfsonderdelen. De vraag die regelmatig opspeelt is in
welke mate het advies van KCC-SHV als bindend moet worden beschouwd. Doordat dit niet duidelijk is
wordt nog steeds een groot beroep gedaan op de overtuigingskracht van de klantadviseurs van KCC-SHV,
hun netwerk binnen UWV-onderdelen, en hun geluk om een welwillende collega te treffen. Onderstaande
casus illustreert dat duidelijkere afspraken moeten worden gemaakt over hoe moet worden omgegaan
met een advies van een klantadviseur van KCC-SHV.

Casus 7: voorbeeld van signaal dat spanning oplevert tussen KCC-SHV en Uitkeren VFV
Een klant uit Amsterdam belt met KCC vanwege een brief waarin wordt aangegeven dat het
termijnbedrag waarmee hij een vordering terugbetaalt, moet worden bijgesteld. In plaats van
300 euro moet hij voortaan 800 euro per maand terugbetalen. De beslissing is gebaseerd op
een inkomens- en vermogensonderzoek. De klant geeft aan het nieuwe maandbedrag niet te
kunnen dragen. Hij wordt daarop doorverbonden met KCC-SHV. Klant geeft daar aan dat hij het
maandbedrag op €300 wil houden. Alleen dit lagere bedrag is voor hem haalbaar. Klant zegt dat
hij bij een verhoging naar € 800 zich direct tot de schuldsanering zal moeten wenden.
KCC-SHV neemt contact op met de medewerker van Uitkeren VFV die de beslissing tot
herziening heeft genomen. Deze ziet geen reden erop terug te komen. Uiteindelijk komen de
medewerker van KCC-SHV en Uitkeren VFV tegenover elkaar te staan. Waarbij de eerste een
beroep doet op redelijkheid van de ander en de andere vasthoudt aan de regels en instructies.
Uiteindelijk wordt de klant door KCC-SHV geadviseerd bezwaar te maken. Deze gang van zaken
wordt zowel door SHV-KCC als door Bezwaar en Beroep als onwenselijk gezien. Het bezwaar van
de klant werd gegrond verklaard.

4.4. Overdracht aan Amsterdamse madi’s
Het doorverwijzen naar het Centraal Meldpunt loopt goed. Zowel de stedelijk coördinator Vroeg Eropaf als
de schuldhulpverleners geven aan dat de klanten die tot nu toe zijn overgedragen, klanten zijn die bij
uitstek belang hebben bij schulddienstverlening. ‘Het zijn echt mensen die onze hulp nodig hebben.’ Onder
de groep overgedragen klanten is er tot nu toe geen enkele geweest waarbij een hulpverlener
constateerde dat een hulpbehoefte niet aan de orde was. De 27 klanten die bij het Centraal Meldpunt zijn
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aangemeld zijn dan ook opgenomen in het klantenbestand van een van de acht Amsterdamse madi’s. De
madi’s hebben 23 klanten bereikt (85%). Twintig klanten hebben hulp gekregen (bijna 75%). Twee
klanten gaven aan geen hulp meer nodig te hebben en één klant reageerde niet op het hulpaanbod. Van
één klant staat de melding nog open in het systeem, onduidelijk is of met deze klant contact is geweest.
In drie gevallen kon geen contact worden gelegd (tabel 10, hoofdstuk 2).
In vergelijking met de anders partners die zijn aangesloten bij Vroeg Eropaf, zoals woningcorporaties,
energiebedrijven, zorgverzekeraars, Waternet, Gemeente Amsterdam, zijn de signalen van hoge kwaliteit,
aldus de coördinator van het Centraal Meldpunt. Het zijn niet alleen mensen die de hulp van de madi’s
goed kunnen gebruiken, maar ook mensen die ontvankelijk zijn voor hulp en zich openstellen voor de
hulpverleners. Bij de andere partners die zijn aangesloten bij Vroeg Eropaf ligt dit anders, daar haken veel
gesignaleerde mensen af, omdat ze niet willen of omdat ze geen problematische schulden hebben. De
andere partners werken niet met een schakel binnen de eigen organisatie die klant voor overdracht eerst
belt zoals KCC-SHV dat doet. Van de klanten die door de andere partners wordt overgedragen wordt
ongeveer 60% bereikt. Zoals we hierboven hebben beschreven wordt bij UWV 85% bereikt.
Belangrijk knelpunt is de schriftelijke toestemmingsverklaring. Deze verklaring stuurt KCC-SHV aan een
klant om te ondertekenen en daarna te retourneren voordat KCC-SHV de klant kan overdragen aan de
gemeente. De werkafspraak is dat alleen wordt overgedragen nadat een klant daar schriftelijke
toestemming voor heeft gegeven. Deze werkwijze heeft tot gevolg dat er vertraging optreedt in de
overdracht en dat klanten soms uitvallen.
Voor zover schuldhulpverleners contact hebben gehad met KCC-SHV verliep dat goed. Het contact wordt
als buitengewoon prettig ervaren. Schuldhulpverleners ervaren dat de klantadviseurs van KCC-SHV een
grote betrokkenheid hebben bij de klant. Men ziet dat KCC-SHV zich ervan wil vergewissen dat de klant
daadwerkelijk wordt verder geholpen. Eén schuldhulpverlener merkt op dat de verwachtingen bij KCC-SHV
wellicht iets te hoog gespannen zijn. ‘Wij kunnen niet binnen een dag de schulden van een klant oplossen,
daar gaan echt maanden overheen.’ Deze schuldhulpverlener kreeg op een donderdag een signaal binnen
en werd daarover de maandag erop al gebeld door KCC-SHV met de vraag of er al contact was gelegd met
de betrokken klant. Naast de doorgifte van signalen heeft de pilot geleid tot betere
afstemmingsmogelijkheden ten behoeve van andere Amsterdamse klanten. ‘Wij hebben nu eindelijk een
achterdeur bij UWV.’ Dankzij de pilot hebben de hulpverleners nu iemand die zij kennen, soms ook van
gezicht, die bovendien zeer gemotiveerd is om te helpen.
De tevredenheid over de kwaliteit van de signalen, het hoge aandeel van de klanten dat bereikt wordt met
hulp en de samenwerking nemen niet weg dat het aantal signalen als laag wordt gezien. Jaarlijks ontvangt
het Centraal Meldpunt van de partners van Vroeg Eropaf zo’n 19.000 meldingen. Daarmee vergeleken
wordt het aantal van 27 klanten dat UWV tot nu toe heeft overgedragen, erg laag genoemd30. Een
schuldhulpverlener zegt hierover: ‘De selectie van klanten die wij nu krijgen van UWV is te klein. Het zijn
mensen die zich bijna uit zichzelf al aanmelden. Er is echter een grote groep zorgmijders en mensen die
het liefst onzichtbaar blijven……de drempel die mensen ervaren is soms heel hoog. Je moet echt heel outreachend zijn.’ De huidige manier van signaleren, zoals beschreven in het vorige hoofdstuk, is volgens de
madi’s te veel afhankelijk van het initiatief, de mondigheid en –vanwege de toestemmingsverklaring–
vooral ook van de administratieve vaardigheid van klanten. Klanten die minder geneigd zijn hun
problemen te bespreken c.q. in actie te komen blijven volgens hen nog te veel buiten beeld.

Casus 8: voorbeeld van een klant die succesvol is overgedragen aan een madi
Aan een madi wordt een klant overgedragen. Het is een jongen met een verstandelijke
beperking, of in ieder geval een klant met een beperkt inzicht in zijn administratie. De
schuldhulpverlener: ‘Ik had het zelf in het begin niet eens in de gaten. Hij drukte zich prima uit.’
De klant heeft een uitkering en doet daarnaast regelmatig werk op uitzendbasis. Hij was bij
UWV in beeld gekomen omdat hij geld moet terugbetalen. Hij had zijn verdiensten niet goed
opgegeven. Hij had ook schulden. Hij woonde bij zijn moeder. De schuldhulpverlener is bij hem
langsgegaan en heeft met de klant de post en de administratie doorgenomen. Hij heeft nu
vanuit Vrijwilligerswerk een maatje gekregen. Dit is iemand die hem ook de komende tijd
bijstaat in het bijhouden van zijn administratie.
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Aan de pilot neemt slechts een beperkte groep medewerkers van UWV-Amsterdam deel (ca. 15%). Als de hele vestiging zou deelnemen, zou
het aantal signalen waarschijnlijk navenant hoger liggen. Zie paragraaf 5.4.

Pilot Signaleren en doorverwijzen bij schulden

48

Twee schuldhulpverleners die UWV al langer kennen, zien dat medewerkers best willen, ook de
medewerkers die niet bij KCC-SHV werken. Zij zien tegelijkertijd dat het lastig is voor UWV-medewerkers
om schulden te bespreken. In dit opzicht wordt er volgens hen in het kader van de pilot wellicht teveel van
UWV-medewerkers verwacht. ‘Dat de aantallen laag zijn was eigenlijk best te voorzien. Ik denk dat de
UWV-klantmanagers te bang zijn om het gesprek aan te gaan. De drempel die zij over moeten is te hoog.
We moeten vooral ook kijken hoe we het hen makkelijker kunnen maken.’ ‘UWV creëert voor haar
medewerkers extra werk. Het is nu toch zo dat een UWV-medewerker veel kan zien in een dossier,
bijvoorbeeld een beslag. Dat is een signaal dat in principe zo kan worden doorgegeven. Nu wordt van de
medewerker verwacht dat hij het gesprek aangaat met de klant, bij de klant om toestemming gaat
vragen, een mail moet sturen naar Goes. Het kan in principe veel makkelijker. Bij een beslag zou je
standaard moeten signaleren en doorverwijzen. Altijd, maak niet uit wat de hoogte is. Er is immers al een
deurwaarder met een vordering.’ ‘Een medewerker zou in heel veel gevallen helemaal niet in gesprek
hoeven gaan. Je kan bij sommige gevallen er direct op af.’ Het is een visie die past bij het initiatief van
Vroeg Eropaf en die anders is dan de visie achter de UWV-pilot waarin vooral ook veel belang wordt
gehecht aan de zeggenschap van de klant. UWV draagt de klant pas over als hij of zij daar nadrukkelijk
mee instemt31.
Madi’s zien in de werkwijze en het proces van de pilot ook het risico op uitval. Doordat er meerdere
momenten van overdracht zijn en de klant daarbij steeds expliciet wordt gevraagd of hij nog steeds wil, is
het risico groot dat hij een keer afhaakt. ‘Elk overdrachtsmoment is een kans om terug te krabbelen.’ Zo
moet de toestemmingsverklaring door de klanten achtereenvolgens worden ontvangen, uitgeprint,
ingevuld en geretourneerd. Er wordt daarmee (te)veel gevraagd van klanten, volgens de madi’s. Deze
zienswijze van de madi’s wordt ondersteund door de constatering in hoofdstuk 2 dat bijna 20% (9 van de
49 klanten) de toestemmingsverklaring niet terugstuurt naar KCC-SHV, terwijl deze klanten wel telefonisch
aangegeven hebben hulp te willen van de gemeente.
Volgens de madi’s vraagt de doelgroep om een proactieve benadering. Er wordt daarbij ook gewezen op
de praktijk bij veel werkgevers, waaronder UWV, waar het onderdeel is van het personeelsbeleid om bij
een loonbeslag altijd het gesprek aan te gaan met de betreffende medewerker. Als uitkeringsverstrekker
zou UWV een zelfde beleid kunnen voeren, dat met een klant altijd contact wordt gezocht zodra er beslag
op zijn uitkering wordt gelegd. Het wordt geopperd door meerdere respondenten, ook binnen UWV. Als
alternatief voor zo’n gesprek wordt een brief genoemd; een brief waarin de klant wordt gewezen op de
mogelijkheden van schulddienstverlening met daarbij contactgegevens van een madi bij hem in de buurt.

4.5. Overdracht aan kredietbank Limburg
Tot en met maart 2019 zijn 7 klanten overgedragen aan Kredietbank Limburg (KBL). Eén klant kon niet
bereikt worden door KBL. De overige zes klanten zijn allen in behandeling genomen (zie hoofdstuk 2). Wat
de ervaringen zijn van de betrokken partijen, casemanagers en hulpverleners, met de intake en hulp van
mensen die via de pilot zijn aangemeld kon nog niet worden vastgesteld. Dit komt door het beperkte
aantal overdrachten en de korte looptijd.
Toch geeft KBL aan tevreden te zijn over de samenwerking met KCC-SHV. Voor de duur van de pilot heeft
een van de managers het op zich genomen om de pilot aan de zijde van KBL coördineren. Deze manager
onderhoudt zowel het contact met de pilotprojectleiding als het contact met de klantadviseurs van KCCSHV. Met betrekking tot het laatste is deze manager het schakelpunt voor de individuele meldingen. KCCSHV stuurt de klanten die instemmen met overdracht per e-mail aan hem door. Afhankelijk van de
woonplaats wordt de klant vervolgens overgedragen aan de partij die in de betreffende woonplaats
schulddienstverlening uitvoert.
In het interview gaf KBL een overzicht hoe de schuldhulpverlening in Limburg bij hun georganiseerd is (zie
ook hoofdstuk 1, tabel 2). Omdat KBL met aangesloten gemeenten afzonderlijk afspraken heeft gemaakt
over de diensten die zij verleent op het gebied van schulden, zijn er verschillen tussen trajecten die na
overdracht worden opgestart. In de ene gemeente, zoals Nuth of Simpelveld, wordt overgedragen aan een
instelling voor maatschappelijk werk, in de andere gemeente naar een gemeentelijk loket voor
schulddienstverlening, zoals Heerlen of Kerkrade, in weer andere gemeenten blijft de klant bij KBL en
wordt hij vanaf overdracht geholpen door een casemanager van KBL, zoals in Maastricht en Sittard.
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Het ontbreekt UWV ook aan een wettelijke grondslag om persoonsgegevens zonder uitdrukkelijke toestemming van de klant te verstrekken
aan derden.
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Op voorhand is daarmee duidelijk dat een klant uit bijvoorbeeld Nuth anders wordt geholpen dan een
klant uit bijvoorbeeld Heerlen. De hulp aan de klant uit Nuth zal generalistischer van aard zijn, althans de
intake, aangezien die wordt verleend door een maatschappelijk werker c.q. wijkcoach. Deze betrekken
vooral ook andere leefdomeinen in hun hulp dan alleen financiën en schulden. De hulp aan klanten uit
Heerlen zal eerder specialistisch zijn, aangezien deze wordt verleend door een hulpverlener met een focus
op financiën.
Gemeentelijke instellingen kunnen klanten over en weer doorverwijzen. Zo kan een klant na oriënterende
gesprekken met een maatschappelijk werker uiteindelijk worden doorverwezen naar een casemanager
van KBL, voor gespecialiseerde schuldhulp zoals bijvoorbeeld een minnelijke schuldregeling. Omgekeerd
kan een klant ook van KBL naar het maatschappelijk werk worden doorverwezen, bijvoorbeeld ten
behoeve van opvoedondersteuning.
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5. Impact van signaleren en doorverwijzen
5.1. Inleiding
In voorgaande hoofdstukken is beschreven hoe vaak UWV-medewerkers signaleren en welke stappen er
precies gezet worden om een klant –bij wie (dreigende) financiële problemen zijn gesignaleerd– bij KCCSHV te krijgen en vervolgens eventueel over te dragen aan een gemeentelijke instelling. Dit hoofdstuk
gaat in op de belasting die van dat proces uitgaat. Hoeveel tijd kost het de medewerkers die met een
signaal aan de slag moeten. We onderscheiden hier de belasting van het signaleren, het betreft de tijd die
medewerkers van de verschillende onderdelen nodig hebben, en de belasting die uitgaat van het
doorverwijzen en overdragen. We sluiten het hoofdstuk af met een inschatting van wat de impact zal zijn
wanneer het signaleren en doorverwijzen landelijk zou worden doorgevoerd.

5.2. Impact van het signaleren
In de gesprekken die wij voerden met medewerkers die in het kader van de pilot tenminste één klant
hebben gesignaleerd, is steeds gevraagd hoeveel tijd hen dat kostte. Voor meerdere onderdelen blijkt dat
die inspanning twee componenten heeft:
 Feitelijke tijdsbelasting: Wanneer medewerkers wordt gevraagd naar hoeveel tijd het hen heeft
gekost om in een gesprek het onderwerp financiën aan de orde te stellen, vinden zij het vrijwel
altijd lastig dat in concrete tijdseenheden te benoemen. De herinnering aan de tijd die het kostte is
vrijwel altijd vaag. Als ze een tijd noemen varieert die doorgaans tussen de 5 en 10 minuten. Enkele
medewerkers geven daarbij aan weleens bang te zijn dat een gesprek over schulden qua tijd uit de
hand loopt en wel 30 minuten of langer kan gaan duren. Er zijn geen aanwijzingen dat dit
regelmatig is gebeurd, vooral ook omdat met de pilot altijd de mogelijkheid bestaat –als het gesprek
te lang gaat duren– de klant door te verwijzen naar KCC-SHV.
 Ervaren belasting: Los van de feitelijke belasting ervaren medewerkers soms een belasting die niet
in tijd uit te drukken is. Dat geldt met name voor medewerkers met een functie waarvoor schulden
van klanten minder of helemaal niet relevant zijn. Dit geldt bijvoorbeeld voor uitkeringsdeskundigen.
Sommigen ervaren al de nodige druk van hun reguliere werk, het signaleren van schulden is voor
hen iets wat daar dan nog eens bovenop komt.

In tabel 21 is de tijdsbelasting die voortkomt uit het signaleren per onderdeel beschreven. Naast deze
specifieke belasting, die per onderdeel verschilt, geldt voor alle deelnemers eenzelfde belasting die
samenhangt met het opstellen van de signaleringsmail. Ook hier geldt dat de herinnering aan de
tijdsbesteding doorgaans vaag is. Ruwe schattingen van medewerkers liggen rond de twee minuten.
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Tabel 21: Meerwerk als gevolg van signaleren

Werkbedrijf

Voor een gesprek met een Adviseur Werk staat een vaste tijd (bijvoorbeeld een
Werkoriëntatiegesprek duurt 45 minuten), ongeacht de onderwerpen die aan de
orde komen. Gesprekken waar een signaal is uit voortgekomen, duren niet
langer. Er is eerder sprake van concurrentie tussen gespreksonderwerpen. Een
teammanager merkt op: ‘we moeten op best wel veel zaken letten,
laaggeletterdheid is bijvoorbeeld ook een thema waar we extra op moeten letten’.

Uitkeren
uitvoering

De extra tijd die het kost om in een bestaand klantcontact schulden te bespreken
bedraagt 5 tot 10 minuten. Enkele medewerkers geven daarbij aan dat als je niet
oplet zo’n gesprek makkelijk 30 minuten langer kan duren. Naast feitelijke
belasting is er ook een gevoelde belasting. Deze komt vooral voort uit de
gedachte dat er wéér iets bijkomt waarop gelet moet worden. In hun beoordeling
van de tijdsinspanning die uitgaat van het signaleren betrekken
uitkeringsdeskundigen vaak ook zaken die buiten de pilot liggen, zoals de
maandelijkse verwerking van IKO’s. Door de verwerking van IKO’s komen zij naar
eigen zeggen moeilijker aan signaleren toe.

Uitkeren VFV

De extra tijd die het kost om in een bestaand klantcontact te signaleren is
beperkt. Financiële problemen worden vrijwel altijd op initiatief van de klant naar
voren gebracht, of er nu wel of geen sprake is van een pilot. Eén medewerker
merkt op dat de pilot eerder leidt tot minder dan tot meer werk, omdat je een
klant die zijn verhaal wil doen kan doorverwijzen naar KCC-SHV.

SMZ

De re-integratiebegeleiders van SMZ (Limburg) ervaren geen extra werk als
gevolg van de pilot. Een re-integratiebegeleider (Limburg, kantoor Heerlen) ziet
zo’n 5 a 6 klanten per week. In die gesprekken komen uiteenlopende
onderwerpen naar voren die relevant zijn voor re-integratie. De pilot heeft
vooralsnog alleen invloed op de inhoud van de gesprekken en niet op de duur
ervan.

Handhaving
Het signaleren kost weinig tijd afgezet tegen de totale doorlooptijd van een
(IO en Thema) onderzoek en de uren die daarvoor nodig zijn. De tijd die in een gesprek
eventueel wordt besteed aan schulden valt vrijwel helemaal weg tegen de tijd die
het gesprek in totaal inneemt.
Bezwaar en
Beroep

Hoewel de twee medewerkers van B&B die hebben gesignaleerd, geen specifieke
herinnering aan de belasting die ervan uitging, zal de belasting waarschijnlijk
vergelijkbaar zijn met die bij Uitkeren uitvoering.

5.3. Impact van doorverwijzen en overdragen
Tot nu toe konden alle signalen die in het kader van de pilot zijn ontvangen door KCC-SHV goed worden
verwerkt met de bestaande bezetting. Zoals eerder aangegeven zijn alle 213 meldingen in behandeling
genomen door twee vaste klantadviseurs van KCC-SHV naast hun reguliere taken. Tot nu toe is het hen
gelukt de aangemelde klanten binnen één dag terug te bellen, voor zover klanten de telefoon ook
aannamen, hun situatie te bespreken, te adviseren en eventueel over te dragen.
De tijd die het een klantadviseur kost om een melding af te handelen varieert sterk. Onderstaande tabel
geeft een overzicht van de meest voorkomende handelingen die door SHV-KCC naar aanleiding van een
meldingen worden gedaan.
De belasting in tijd is met name substantieel bij klanten waarvan de klantadviseur het idee heeft dat zij
intern verder kunnen worden geholpen. Omdat een klantadviseur geen bevoegdheid heeft beslissingen te
nemen, moet in deze gevallen altijd worden afgestemd met de andere UWV-onderdelen. In de praktijk
houdt het ook in dat de klantadviseur een klant in het vizier moet houden om na te gaan of de klant
volgens de afspraken wordt verder geholpen. Zoals beschreven in het vorige hoofdstuk (paragraaf 4.3)
leidt het soms tot wrijving en vervolgens weer tot een grotere tijdbelasting.
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Tabel 22: Overzicht van handelingen t.b.v. afhandeling van een signaal

Handeling

Tijdsbelasting frequentie

Het terugbellen van klanten,
inclusief het lezen van
signaleringsmail en het
klantdossier

Regelmatig neemt een klant niet bij de eerste
belpoging op. Klantadviseurs doen soms meerdere
dagen meerdere belpogingen. De tijd die het kost om
een klant te bereiken kan daardoor oplopen tot
meerdere minuten.

213

Gesprek met de klant

De duur van het gesprek met de klant loopt uiteen
van 10 tot 30 minuten.

199

Registratie in K3CR

Het signaal (mail) en de uitkomst van het gesprek
met de klant wordt geregistreerd in K3CR in 2 tot 5
minuten.

213

Overleg, advisering en
afstemming intern

In 40 gevallen is de klant verder geholpen binnen
UWV. Een klantadviseur van KCC kan nooit zelf
beslissingen nemen. Voor een interne actie is daarom
altijd afstemming nodig met het betreffende UWVonderdeel. In de praktijk is dat meestal Uitkeren
uitvoering of VFV. De tijdsinspanning daarvan loopt
per klant sterk uiteen, en kan soms bij verschil van
inzicht ook mentaal belastend zijn.

Verkrijgen schriftelijke
toestemming

Het versturen en terugontvangen van de
toestemmingsverklaring is belastend, vooral omdat
een klantadviseur de voortgang moet bewaken (de
zaak in het achterhoofd moet houden). Met alle
handelingen bij elkaar (inclusief soms printen en op
de post doen van een formulier en het nabellen als
het formulier niet teruggestuurd wordt) kan de tijd
per klant oplopen tot ruim een uur.

Warme overdracht aan
Centraal Meldpunt (GrootAmsterdam)

Registratie in Inforing kost ongeveer 20 minuten. De
klantadviseurs hechten belang aan een goede
situatieschets.

Overdracht aan KBL

Er wordt een mail gestuurd aan KBL met een
situatieschets en contactgegevens van de klant.

Terugkoppeling aan
signaleerder

KCC-SHV doet altijd een terugkoppeling aan de
signaleerder (per mail) nadat de zaak is afgehandeld.
Het schrijven van de terugkoppeling, inclusief het
opzoeken van het mailadres van de signaleerder kost
1 a 2 minuten.

40

4932

27

7
213

In een enkel geval had KCC-SHV ook contact met de madi waarnaar toe een klant was overgedragen. Het
ging tot nu toe om 2 klanten. Het waren klanten die na hun overdracht opnieuw bij UWV in beeld waren
gekomen en waarbij onduidelijk was of zij nu wel of niet werden geholpen. De tijd die het KCC-SHV kostte
om duidelijkheid over deze klanten te krijgen liep snel op. Er moest met verschillende instanties worden
gebeld. De betrokken klantadviseur: ‘Het is allemaal moeilijk in tijd te vatten. Ik moest ook de
telefoonnummers erbij zoeken en het dossier steeds weer even doornemen. Het is echt nattevingerwerk
om er een tijd aan een te plakken. Voor hetzelfde geld sta je een paar minuten in de wacht. Ik moet
regelmatig ook langer wachten op een mail.’ Een voorbeeld van een overgedragen klant waar KCC-SHV op
een later moment nog mee bezig is geweest is opgenomen als casus 9.

5.4. Schatting van impact bij landelijke uitrol
We hebben getracht een schatting te maken van de omvang van het aantal signalen wanneer je de
huidige werkwijze van de pilot landelijk zou uitrollen. We hebben dit gedaan door de gegevens van
Amsterdam te extrapoleren. We hebben gekozen voor de gegevens van Amsterdam, omdat we in
Amsterdam de pilot ruim een jaar konden volgen. Daarbij hebben we in Amsterdam ook een redelijk
betrouwbaar beeld van het aantal medewerkers dat deelgenomen heeft aan de pilot. Belangrijk is wel om
te realiseren dat het hier om een hele ruwe schatting gaat, dat gepaard gaat met veel onzekerheden. Zo
hebben niet alle bedrijfsonderdelen, zoals SMZ, in Groot-Amsterdam meegedaan en hoeven de resultaten
32

Van de 49 verstuurde toestemmingsverklaringen, zijn er 40 geretourneerd (stand d.d. 31 maart 2019).
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in Groot-Amsterdam niet representatief te zijn voor de overige UWV-regio’s. Daarbij hadden we weinig
andere registraties waarop we onze schatting konden baseren. We vragen de lezer om met deze
onzekerheden rekening te houden bij de interpretatie van deze schatting.
De pilot heeft in Groot-Amsterdam gelopen van 19 februari 2018 tot en met 31 maart 2019, dat is circa 13
maanden. In die periode heeft ongeveer 15% van de medewerkers met klantcontact deelgenomen aan de
pilot33. Zij hebben in totaal 217 keer een klant gesignaleerd, daarvan zijn er na toestemming 167
doorgezet naar KCC-SHV. Zou UWV starten met uitrol over heel regio Groot-Amsterdam, dan zouden er in
een periode van 13 maanden naar schatting tussen de 1.113 en 1.447 signalen zijn. Op jaarbasis gaat het
dan om ruwweg 1.000 -1.300 signalen
De uitvoering van UWV is georganiseerd in elf regio’s. Het aandeel medewerkers dat in Groot-Amsterdam
werkt is 8%34. Met deze gegevens kunnen we een zeer grove schatting maken van hoeveel signalen er bij
UWV zouden binnenkomen als we de huidige werkwijze van de pilot landelijk uitrollen. Zouden we de
geschatte aantallen van 1.113 en 1.447 voor de regio Groot-Amsterdam extrapoleren van 8% naar 100%
dan komen we op jaarbasis uit op ongeveer 13.000 tot 17.000 signalen bij landelijke uitrol van het huidige
pilotproces.
Ter vergelijking: In diezelfde periode hebben bijna 8.00035 klanten zelf contact gezocht met UWV via het
gewone telefoonnummer van het klantcontactcentrum met vragen over schulden. Bij eenvoudige vragen
handelt de reguliere klantadviseur deze af, wanneer er behoefte is aan extra hulp vanwege financiële
zorgen dan neemt KCC-SHV contact met de klant op. Dit gebeurt in ongeveer de helft van de
telefoongesprekken.
Helder is dat het aantal signalen bij landelijke uitrol flink zal stijgen. Bij het inschatten van de impact voor
KCC-SHV moet rekening gehouden worden met het volgende: we kunnen niet automatisch de geschatte
aantallen volgens de werkwijze van de pilot optellen bij aantallen die volgens de reguliere werkwijze
binnenkomen. Het kan zijn dat een deel van de klanten geen rechtstreeks contact meer opneemt met het
klantcontactcentrum, omdat ze al door een medewerker op de vestiging zijn gesignaleerd en daarna
opgepakt zijn door KCC-SHV. Daarbij is het ook mogelijk dat het aantal telefonische contacten via de
reguliere werkwijze met het klantcontactcentrum en specifiek KCC-SHV toeneemt, nadat een klant op de
vestiging is gesignaleerd, omdat met de klant meerdere keren contact nodig is om de hulp op gang te
krijgen, zowel op initiatief van de klant, als op initiatief van de klantadviseur.
Bij (gefaseerde) uitrol van de werkwijze moet bekeken worden of meer medewerkers van KCC-SHV
ingezet moeten worden (dan de huidige twee) om signalen die via de medewerkers op de vestigingen
binnen komen af te handelen. Dit betekent dat nieuwe medewerkers hier goed voor toegerust moeten
zijn. Eerder bleek in deze evaluatie dat er toch bepaalde ervaring en expertise nodig is van de
klantadviseurs die volgens de werkwijze van de pilot werken.

33
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Ruwe schatting op basis van de medewerkers geregistreerd in UWV Vinder (Digitale Werkplek UWV), 29 november 2018. Medewerkers met
een functie met klantcontact werkzaam in het district Groot-Amsterdam zijn geselecteerd in de UWV Vinder. 15% van deze medewerkers
bleek deel te nemen aan de pilot.
Bron: Digitale Werkplek UWV, 18 juni 2019
Bron: K3CR.
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6. Ervaringen van klanten
6.1. Inleiding
Om een beeld te krijgen van wat het signaleren en eventuele doorverwijzen betekent voor de klant, zijn in
de loop van de pilot 42 klanten geïnterviewd. Tien interviews vonden telefonisch plaats, 32 gesprekken
face to face. Deze laatste gesprekken vonden meestal plaats bij de klant thuis. Enkele klanten kozen
ervoor het gesprek op het kantoor van UWV te laten plaatsvinden of in een buurtcentrum of bibliotheek. Er
is zowel gesproken met klanten uit de regio Amsterdam als met klanten uit Limburg.

6.2. Motieven achter signalen
Wat de gesprekken met klanten in de eerste plaats duidelijk hebben gemaakt, is dat achter elk signaal een
ander verhaal zit. De verschillen zijn groot, bijvoorbeeld ten aanzien van financiële nood. Daar waar de
ene klant zichtbaar ontredderd was vanwege acute geldnood, maakte de andere klant zich vooral zorgen
over mogelijke toekomstige financiële krapte bijvoorbeeld vanwege een aflopende WW-uitkering. De
eerste klant was radeloos en op zoek naar geld om de week door te komen, de laatste zocht vooral
iemand met wie hij zijn zorgen kon delen. Een ander verschil tussen klanten dat snel naar voren komt, is
het perspectief om uiteindelijk weer uit de problemen te komen. Zo spraken wij met een twintiger die
moeite had schulden terug te betalen die tijdens zijn opleiding waren ontstaan, maar die op termijn wel
mogelijkheden zag zijn schuld af te lossen en actief aan het solliciteren was. Daartegenover zagen wij ook
klanten met aanzienlijk slechtere perspectieven. Bijvoorbeeld een vrouw die vanwege haar ziekte een
levensverwachting had van minder dan een jaar. Zij gaf aan vanwege de terminale fase van haar leven,
geen prioriteit te willen geven aan het aflossen van haar schulden.
Ondanks deze verschillen hebben deze klanten één ding met elkaar gemeen en dat is dat zij hun lastige
financiële situatie op enig moment in een gesprek met een UWV-medewerker aan de orde hebben gesteld.
Kijkend naar hun motivatie om dat te doen, zijn er grofweg twee groepen van klanten te onderscheiden:
 De eerste groep klanten wil met hun signaal een verwachting ten aanzien van UWV kracht bijzetten.
Zij gaven hun signaal af om bijvoorbeeld duidelijk te maken dat zij een toeslag écht nodig hadden;
benadrukten ermee dat zij een maatregel (korting op de uitkering) niet kunnen dragen; of dat het
maandelijkse termijnbedrag van een terugvordering écht naar beneden moest worden bijgesteld.
 De tweede groep klanten had die verwachtingen niet. Deze klanten maakten UWV deelgenoot van
hun financiële zorgen zonder dat zij daarmee iets van UWV gedaan probeerden te krijgen. Voor
zover deze mensen behoefte hadden aan hulp, gold dat vooral ten aanzien van andere instanties,
zoals een woningbouwcoöperatie (een betalingsregeling), een welzijnsinstelling (behoefte aan
thuiszorg of hulp bij het op orde brengen van de administratie), of een wijkteam (hulp bij het
aanvragen van een bijstandsuitkering na beëindiging van WW).
Als vervolgens binnen deze twee groepen gekeken wordt naar de mate waarin klanten verwachtingen
hebben, kunnen langs een continuüm vier specifiekere groepen worden onderscheiden. Aan de ene kant
staan degenen die actie eisen van UWV. Zij zijn het niet eens met een beschikking, beslissing of een
maatregel. Aan de andere kant staan degenen die geen enkele verwachting hebben ten aanzien van wie
dan ook. Onder hen zijn onder andere mensen die alle vertrouwen in instanties zijn kwijtgeraakt. Figuur 6
geeft een overzicht.
Figuur 6: motieven om UWV te vertellen over financiële problemen
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Verschillen tussen Limburgse en Amsterdamse klanten
Hoewel deze evaluatie geen antropologische pretenties heeft, is tijdens de interviews wel gelet op
eventuele cultuurverschillen tussen Amsterdamse en Limburgse klanten. Het waren met name
enkele medewerkers van de Limburgse kantoren die veronderstelden dat er verschillen bestaan.
Onder meer werd verwezen naar de Limburgse ‘mijnwerkersmentaliteit’, welke zou inhouden dat
er weerstand en tegelijkertijd ontzag bestaat ten aanzien van het gezag, ‘de hoge heren’, en dat
Limburgers ten opzichte van Amsterdammers terughoudender zijn met het bespreekbaar maken
van financiële problemen, en daardoor minder snel een beroep doen op instanties om deze op te
lossen. Een vergelijking tussen de klanten die in het kader van dit onderzoek is uitgevoerd levert
echter geen duidelijk verschillen op. Wel zijn er onder de Limburgse geïnterviewde klanten minder
die zich aan de linkerzijde van het spectrum bevinden dat geschetst is in figuur 6. We troffen in
Limburg minder klanten die iets eisten van UWV. Vanwege het beperkt aantal respondenten zou
deze bevinding echter ook op toeval kunnen berusten.

Waarin de klanten zich verder onderscheiden, is de sterkte van het signaal dat zij afgeven ofwel het
gemak en de snelheid waarmee zij hun financiële situatie aan de orde stellen. Daar waar de ene klant in
een gesprek al heel snel zijn benarde financiële situatie aan de orde stelt, is een ander daar terughoudend
in. Of klanten geneigd zijn hun financiën te bespreken, blijkt uit de gesprekken niet zozeer af te hangen
van de omvang van financiële problemen maar vooral van de mate waarin men iets verwacht van UWV. Zo
brengen klanten uit de eerste groep (zij die iets eisen of verlangen van het UWV), hun financiën en
schulden heel snel naar voren en doen zij dat vaak ook meerdere keren tijdens verschillende
contactmomenten. Klanten zonder verwachtingen laten zich daarentegen moeilijker kennen. Zij komen er
niet snel uit zichzelf mee. Hun signaal werd doorgaans opgepikt nadat een UWV-medewerker het initiatief
nam en onderwerp financiën actief naar voren bracht. In het vervolg van deze paragraaf lichten we deze
indeling toe.
1.Klant met een eis ten aanzien van UWV
Een groep geïnterviewde klanten gaf aan een probleem te hebben met UWV. Zij waren het niet eens met
een beslissing. Sommigen hadden daartegen bezwaar gemaakt, een enkeling zat inmiddels in een
beroepsprocedure. In alle gevallen maakten zij bezwaar tegen een beslissing omdat die substantiële
negatieve consequenties had voor hun bestedingsruimte. Het signaal bestond eruit dat zij de
consequenties nogmaals voor het voetlicht brachten met als doel UWV op andere gedachten te brengen.
Met name binnen deze groep liepen de emoties en frustraties tijdens het interview hoog op. Men heeft het
gevoel keer op keer tegen een muur aan te lopen, voelt zich niet goed behandeld en machteloos. Drie
klanten zochten in het kader van hun bezwaar hulp van buiten, bij het wijkteam en/of bij een advocaat.
Voor deze klanten was het signaal niet zozeer een uiting van een behoefte aan hulp bij schulden of
financiën maar vooral een uiting van frustratie over UWV.

Casus 9: voorbeeld van een klant met een eis ten aanzien van UWV
Mw. A. kampt al lang met rug- en psychische klachten. Toen zij nog in loondienst werkte bij een
verzorgingstehuis, leidden deze klachten tot een hoogoplopend conflict met haar werkgever. De
rugklachten werden volgens A. nooit serieus genomen. Ze wordt vanwege haar ziekteverzuim
uiteindelijk ontslagen. Ze ontvangt daarbij een vertrekpremie. A. ontvangt vervolgens WW en
combineert dat vrijwel continu met werk via een uitzendbureau. Uiteindelijk belandt A. in de
Ziektewet en vervolgens in de WIA. De verzekeringsarts van UWV oordeelt daarbij dat A.
gedeeltelijk arbeidsongeschikt is. Ze is het daar niet mee eens. Zij acht zich niet langer in staat
te werken, en kan van de toegekende WIA bij lange na niet rondkomen. Via het Juridisch Loket
heeft zij een advocaat gevonden, met wie ze een zaak wil aanspannen tegen UWV. In een van
de laatste gesprekken die zij met UWV had –om nogmaals haar situatie voor het voetlicht te
brengen– geeft ze aan dat ze haar huur niet kan betalen en steeds weer van anderen geld moet
lenen. Het gesprek leidt tot een signaal aan KCC-SHV. Bij het terugbellen van de klant wordt
duidelijk dat A. al bekend is met een madi bij haar in de buurt. A. wordt daarom niet
overgedragen.
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2. Klant die een gunst wil van UWV
Een tweede groep van klanten heeft niet zozeer een probleem met UWV maar wel moeite om de financiële
gevolgen van een beslissing of maatregel te dragen. Zij erkennen doorgaans dat het de taak is van UWV
om regels te handhaven, hoe vervelend die voor hen ook uitpakten. Zij verwachten dan ook niet –zoals bij
de eerste groep– dat UWV een beslissing herziet, maar doen een beroep op medewerkers om de gevolgen
van de beslissing voor hen iets te verzachten. Deze klanten maken in dat kader soms wel bezwaar tegen
een beslissing, maar hun bedoeling is vooral om tot een voor hen gunstiger regeling te komen. Zij doen
vooral een beroep op coulance van UWV. In het kader van dit onderzoek betroffen het met name klanten
die een substantieel bedrag moesten terugbetalen, en het voorgestelde termijnbedrag naar eigen zeggen
niet konden dragen. Regelmatig was het door UWV voorgestelde bedrag gebaseerd op een beslagvrije
voet, wat voor de betreffende klanten een te rigoureuze beperking van de bestedingsruimte betekende.
Wat opvalt is dat deze klanten bij UWV doorgaans snel een luisterend oor vonden, wij spraken meerdere
klanten waarvoor het termijnbedrag al snel kon worden teruggebracht. Een enkele klant gaf aan dat UWV
zelfs uit eigener beweging al een voorstel deed om het termijnbedrag naar beneden te brengen.

 Casus 10: voorbeeld van een klant die een gunst wil van UWV
Dhr. B. is rond de vijftig. Hij heeft altijd gewerkt, al zit er geen duidelijke lijn in zijn carrière. Het
was regelmatig op en af. Vaste dienstverbanden wisselde hij af met werk op uitzendbasis met
tussendoor enkele keren WW. Hij werkte achtereenvolgens als controller, barkeeper, beveiliger
en portier. De laatste baan had hij naast een WW-uitkering. Het werk was op afroepbasis, soms
overdag vaak ook ’s avonds en ’s nachts. Het was niet helemaal duidelijk welke uren nu precies
door zijn werkgever werden opgegeven. Zo nu en dan kreeg hij wat contant in zijn hand. Het
leidt er uiteindelijk toe dat B. wordt uitgenodigd voor een gesprek op het UWV-kantoor. Hij moet
ruim € 4.000 terugbetalen. Ergens had hij dit wel zien aankomen. Hij erkent dat het geld terug
moet. Hij heeft het alleen niet liggen. Uitkeren VFV wil het bedrag –kijkend naar de maximale
aflossingscapaciteit– met maandelijkse termijnen van € 900 terugvorderen. Dat is veel geld,
zeker omdat hij ook nog de zorg voor twee kinderen heeft. B. bespreekt de situatie met de
medewerker Uitkeren VFV. Hij benadrukt daarbij dat hij krap zit. Het leidt tot een signaal naar
KCC-SHV. Na het daar nog eens besproken te hebben, besluit UWV dat B. mag terugbetalen in
maandelijkse termijnen van €200. B. vindt het prima zo en heeft verder ook geen behoefte aan
hulp ten behoeve van zijn financiën.

3. Klant die een gelegenheid benut om het over zijn financiën te hebben
Bij de derde groep worden de financiën door de klant niet zozeer naar voren gebracht om iets gedaan te
krijgen van UWV, maar omdat het aan bod komt in het kader van de reguliere dienstverlening. Het gaat
om signalen die voortkomen uit een situatie waarin UWV een dienst verleent of een gesprek voert waarop
een klant getriggerd wordt en vervolgens vertelt te maken te hebben met een lastige financiële situatie. In
deze gevallen is dienstverlening van UWV een aanleiding om het over financiën te hebben. UWV biedt min
of meer een gelegenheid of nodigt een klant zelfs expliciet uit om te vertellen over zijn financiële situatie.
Het zijn met name de klantgesprekken bij het Werkbedrijf, en waarschijnlijk ook SMZ, die dergelijke
signalen opleveren. Zo kan een open vraag van een klantadviseur of re-integratiebegeleider ertoe leiden
dat een klant zijn hart lucht. Een klantadviseur merkte ten aanzien hiervan op het werkoriëntatiegesprek
weleens te beginnen met de opmerking: ‘Het is zeker wel even wennen om rond te komen met een
uitkering’.
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 Casus 11: voorbeeld van een klant die een gelegenheid benut om zijn schulden aan de orde te
stellen
Dhr. C. loopt tegen de zestig. Tot voor kort werkte hij als administratief medewerker bij een
bank op een tijdelijk contract. Toen zijn contract niet werd verlengd en hij in de WW terecht
kwam, liepen de schulden snel op. Onder andere liep de huurachterstand verder op. De
huurbaas dreigde C. het huis uit te zetten. Tijdens een bijeenkomst georganiseerd door het
Werkbedrijf over solliciteren merkt een Adviseur Werk op dat C. er niet helemaal met zijn hoofd
bij is. In een één op één gesprek informeert hij naar wat er aan de hand is. C. geeft aan dat hij
niet weet hoe hij aan fatsoenlijke kleding kan komen om een sollicitatiegesprek te kunnen
voeren, ook geeft hij aan niet te weten hoe het verder moet als hij zijn huis kwijtraakt. C. wordt
daarop overgedragen aan KCC-SHV en vervolgens aan een madi. Vanwege de dreigende
huisuitzetting, komen binnen een week twee medewerkers van de madi thuis langs. De klant
neemt het aanbod aan om gebruik te maken van budgetbeheer. Dit wordt binnen een maand na
het eerste huisbezoek geregeld. Tevens wordt een gesprek gepland bij de madi om te bepalen
hoe de schulden het best aangepakt kunnen worden.

4. Klant die het gesprek over schulden het liefst uit de weg gaat
Een vierde groep bestaat uit klanten die hun financiële zorgen het liefst voor zich houden en niet delen
met UWV. In het kader van de pilot zijn er desondanks toch enkele signalen met betrekking tot dergelijke
klanten afgegeven. Deze klanten werden uiteindelijk toch gesignaleerd. Bij de klanten met wie wij spraken
was dat door een adviseur van het Werkbedrijf, op basis van een duidelijk zichtbaar gegeven zoals een
zeer beperkte bestedingsruimte of meervoudige problematiek die dermate hoog opspeelt dat het de reintegratie in de weg staat en in een gesprek onherroepelijk vragen opriep.

 Casus 12: voorbeeld van een klant die een gesprek over schulden het liefst uit de weg gaat
Mw. D. is midden dertig, ze heeft een WIA-uitkering. Zij is voor 80 tot 100% afgekeurd. Hoe
lang ze deze uitkering heeft, zegt ze niet te weten. Met welke beperkingen zij precies te maken
heeft, vertelt ze liever niet, wel dat het psychiatrische problemen zijn. Het leven valt haar zwaar
met name ook vanwege de verantwoordelijkheid die zij voelt voor de zorg voor haar zoontje.
Enkele jaren geleden gingen D. en haar man uit elkaar. Sindsdien moet zij de huur van haar
woning en alle andere kosten voor levensonderhoud alleen dragen. Haar WIA-uitkering is
daarvoor te laag, maar deze uitkering is tegelijkertijd te hoog om in aanmerking te komen voor
huur- en zorgtoeslag. D. heeft verschillende zorgen: financiële, psychische en huishoudelijke. Ze
heeft o.a. moeite haar huishouden op orde te houden. Ze houdt deze problemen echter voor
zich in het gesprek met KCC-SHV. Met KCC-SHV bespreekt ze alleen de (on)mogelijkheden om
aan een goedkoper huis te komen. Omdat KCC-SHV opmaakt dat D. vooral een
huisvestingsprobleem heeft, wordt zij niet overgedragen aan een madi.

Voor zover in het kader van de evaluatie met deze mensen is gesproken gaat het om mensen die de
oorzaak van hun lastige financiële situatie ver af zien staan van eventuele mogelijkheden van UWV om te
ondersteunen. Het zijn mensen die niets verwachten van UWV en het liefst UWV ook niet betrekken bij
hun sores. De twee klanten die wij interviewden krabbelden na het eerste signaal aan KCC-SHV terug of
hielden zich op de vlakte. Aan de telefoon met KCC-SHV bagatelliseerden zij hun probleem of wimpelden
zij hulp alsnog af. Eén klant liet zich aanvankelijk overdragen aan de gemeente, maar durfde uiteindelijk
de toestemmingsverklaring niet in te vullen. ‘In het formulier las ik dat UWV mijn gegevens ging
verstrekken aan de gemeente. Wat gaat de gemeente er dan mee doen? Ik heb het formulier niet
ingevuld. Ik ben nog drie keer door UWV gebeld, men wilde weten waar het formulier bleef.’
Kijkend naar de vier groepen wordt duidelijk dat de klanten aan de linkerzijde van het continuüm uit figuur
6 voornamelijk worden gesignaleerd door de backoffice-onderdelen Uitkeren uitvoering, Uitkeren VFV en
B&B, en dat de klanten aan de rechterzijde worden gesignaleerd door de frontoffice (Werkbedrijf en SMZ).
Dit hangt samen met het gegeven dat het contact met de backoffice vrijwel altijd plaatsvindt op initiatief
van de klant. De klant neemt contact op omdat hij iets wenst. Het contact met het Werkbedrijf en SMZ
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vindt vaak plaats op initiatief van UWV, het gaat bijvoorbeeld om een uitnodiging voor een
werkoriëntatiegesprek.

6.3. Ervaringen van klanten met het proces
Het proces dat medewerkers in het kader van de pilot volgen, wordt door de meeste van de klanten met
wie wij spraken herkend of herinnerd. Het betreft het proces dat begint met het doorvragen naar
aanleiding van een (vaag) signaal dat de klant afgeeft, de melding aan KCC-SHV en vervolgens de
eventuele overdracht aan een gemeente. De meeste klanten kunnen zich herinneren dat zij het op een
gegeven moment over hun financiële situatie hebben gehad en kunnen zich meestal ook herinneren dat zij
daarover op een gegeven moment zijn teruggebeld door ‘iemand’ van UWV. Ongeveer een derde van de
geïnterviewde klanten heeft wél moeite om de contactmomenten die zij hadden met UWV van elkaar te
onderscheiden. Wat verder opvalt is dat klanten het contact met KCC-SHV in de tijd regelmatig totaal
verkeerd plaatsen. Regelmatig schat men in dat dat contact veel langer geleden was dan feitelijk het geval
is.
Tabel 23: Herinneringen aan KCC-SHV

n
Klant kan zich het contact met KCC-SHV goed herinneren

18

Klant heeft alleen een vage herinneringen aan contact met KCC-SHV

5

Klant kan zich er niets meer van herinneren

6

Onbekend

3

Totaal aantal face-to-face geïnterviewde klanten

32

Bron: interviews met gesignaleerde klanten

Voor de 18 klanten die zich het contact met KCC-SHV konden herinneren, geldt dat zij de functie van KCCSHV ook goed begrepen, namelijk dat deze afdeling niet zozeer gaat over rechtmatigheid van
uitkeringsverstrekking of re-integratiezaken en activering, maar dat de medewerkers vooral klanten met
advies proberen verder te helpen. Voor de klanten met vage herinneringen geldt dat niet, zij begrepen
soms niet wat de functie was van de persoon door wie zij werden teruggebeld, of begrepen niet dat het
om een aparte afdeling ging. Zes klanten konden zich helemaal niets meer herinneren, ook niet dat zij het
überhaupt ooit een keer met een medewerker van UWV over hun financiële situatie hebben gehad.
Bij drie klanten kon niet worden vastgesteld of zij herinneringen hadden aan SHV. In twee gevallen liep het
contact via een kind van de klant, in een ander geval gaf de klant aan door een man te zijn teruggebeld,
terwijl KCC-SHV geen mannelijke adviseurs heeft. Waarschijnlijk herinnert deze klant zich een gesprek
met een ander onderdeel.
Voor zover mensen zich kunnen herinneren dat zij zijn teruggebeld door een UWV-medewerker, ervaren zij
dat meestal als een positieve betrokkenheid. Sommige waren verrast door de toon van het gesprek en de
open houding van de medewerkers. Meerdere klanten gaven aan het prettig te vinden iemand aan de
telefoon te krijgen die open stond voor hun verhaal, die bereid was te luisteren en meedacht over
oplossingen. Kijkend naar hoe mensen terugkijken op het contact, zijn er drie typen van klanten te
onderscheiden:
 Klanten die aangenaam verrast zijn: de meeste klanten zijn aangenaam verrast. Het zijn met name
mensen die van UWV verwachten dat zij eerst naar de regels kijken en dan pas naar de klant. Dat
dit in het contact met KCC-SHV werd omgedraaid, ‘vertelt u eens wat er aan de hand is zodat wij
kunnen kijken hoe we u kunnen helpen’, was nieuw en boven de verwachtingen. ‘Het is goed dat
UWV dit doet’, aldus een klant die meedeed aan het onderzoek.
 Klanten die schrikken: een aantal klanten schrok aanvankelijk, zij wilden ook niet direct teruggebeld
worden door KCC-SHV omdat voor hen schulddienstverlening36 als bedreigend wordt ervaren. Ook
aan de telefoon met KCC-SHV keken zij eerst de kat uit de boom. Uit de interviews met deze
klanten bleek dat zij regelmatig in hun directe omgeving mensen kenden met negatieve verhalen of
zelfs spookverhalen over schulddienstverlening. Die verhalen hebben betrekking op de
schuldregelingen, minnelijke regeling, saneringskrediet, WSNP en bewindvoering. Het zijn trajecten
waarin mensen strak worden gehouden aan een budgetplan, met regelmatig zeer beperkte
bestedingsruimte. Het zijn klanten die bang zijn dat zaken worden afgepakt of moeten worden
ingeleverd. Zoals de klant die vreesde dat ‘ze’ erachter zouden komen dat zij en haar man een
36

Hierbij moet worden opgemerkt dat deelnemers nadrukkelijk is meegegeven niet de term schuldhulpverlening te gebruiken als zij het met
klanten hebben over de dienstverlening van KCC-SHV. Blijkbaar waren sommige klanten desondanks toch bang dat het na een
doorverwijzing toch richt schuldhulpverlening zou gaan.

Pilot Signaleren en doorverwijzen bij schulden

59

bootje hadden, ‘straks moeten we ons bootje verkopen’, en de klant die uit voorzorg haar auto op
naam van haar zus liet zetten, ‘ik kan niet zonder die auto, ik heb hem nodig om mijn moeder naar
het ziekenhuis te brengen.’ Een derde klant: ‘Ik schrok wel even. Ze < medewerkers van SHV >
wilden mij onder bewind plaatsen, maar dat is helemaal niet nodig. Ik kan prima met geld omgaan,
en heb verder ook helemaal geen schulden. Alleen dus dat bedrag bij UWV.’
 Klanten die het contact als irrelevant ervaren: enkele klanten ervoeren het contact als irrelevant,
een enkeling vond het zelfs aanmatigend. Het betreft met name klanten aan de linkerzijde van het
spectrum dat is geschetst in figuur 6. Het gaat om mensen die zelf duidelijk omlijnde ideeën hebben
over hun situatie en de hulp die ze daarbij nodig hebben. Voor zover zij iets verwachten van UWV,
heeft dat doorgaans niet betrekking op informatie, advies of een doorverwijzing naar een gemeente
maar op een herziening van een beslissing. Dit gold bijvoorbeeld voor de klant die elke maand
onzekerheid had over de hoogte van haar WIA-uitkering omdat zij onregelmatig bijverdiende. Deze
klant begreep enkele substantiële terugvorderingen niet en eiste van UWV vooral duidelijkheid. Zij
veronderstelde dat UWV grote fouten had gemaakt, ervoer vooral een probleem met de afdeling
Uitkeren VFV en voelde zich afgescheept met de doorverwijzing naar KCC-SHV.

6.4. Ervaringen van klanten met de geboden hulp
De meeste geïnterviewde klanten hadden op het moment dat zij toestemming gaven om teruggebeld te
worden door KCC-SHV geen concrete verwachtingen. Zij lieten zich min of meer terugbellen met het idee
‘Wellicht kunnen ze mij helpen, ik zou alleen niet weten hoe. Baat het niet dan schaadt het niet.’
Terugkijkend beoordelen zij de dienstverlening verschillend. Het oordeel blijkt met name afhankelijk van
de aard van de geboden hulp. We onderscheiden hier advies, interne actie en overdracht aan gemeente.
Meerwaarde van advies: Van de klanten die wij hebben geïnterviewd, bleef bij 11 klanten de hulp van
KCC-SHV bij een advies. Uit de gesprekken komt naar voren dat dat advies uiteindelijk meestal niet leidt
tot een verandering c.q. verbetering van iemands perspectief. In sommige gevallen was het advies
daarvoor te vrijblijvend of stond het advies te ver af van de situatie van een klant. Dat laatste gold
bijvoorbeeld voor een klant die in de loop van het interview vertelde last te hebben van een depressie en
een angststoornis. Hoewel hij het advies om zich te oriënteren op de site van het NIBUD wel had
opgevolgd, heeft dit verder geen verandering gebracht in zijn situatie. Hetzelfde gold voor de vrouw wiens
financiële krapte vooral werd veroorzaakt door een hoge huur. Het advies om zich te oriënteren op
goedkopere woonruimte was volgens haar goedbedoeld maar niet effectief. In een enkel geval werd het
advies als aanmatigend ervaren, dat geldt met name voor de klanten die eerder waren vastgelopen bij
UWV; die zonder succes bezwaar hadden gemaakt of verhaal hadden gehaald. Zij hadden hogere
verwachtingen of in ieder geval de hoop dat iemand binnen UWV nu (eindelijk) iets voor hen ging doen.

Casus 13: voorbeeld van een klant die zegt baat te hebben gehad van het advies van KCC-SHV
Dhr. D. (veertiger) werkte als productiemedewerker bijna 20 jaar voor dezelfde werkgever in de
voedingsmiddelenindustrie. Nadat het bedrijf een nieuwe grotere productielocatie opende en
reorganiseerde, verloor D. zijn baan. Van een maandinkomen van € 2.250 (inclusief toeslagen
voor nachtdiensten) ging hij naar een WW-uitkering van € 1.600 per maand. Hij teert sindsdien
in op zijn reserves. Hij maakt zich zorgen. In het afgelopen jaar ging het niet echt goed met
solliciteren, hoe moet hij rondkomen als hij in de bijstand terechtkomt? Hij bespreekt zijn zorgen
met een medewerker van het Werkbedrijf, deze verwijst onder andere door naar KCC-SHV. D.
ervoer het contact met KCC-SHV als waardevol, maar kan zich eigenlijk niet meer herinneren
waarmee ze hem nu precies hebben geholpen. Wat hij zich wel herinnert is dat de medewerker
hem aan een telefoonnummer heeft geholpen van een welzijnsinstelling in de buurt. Hij kon
daar de volgende dag al terecht. Uiteindelijk heeft een sociaal raadsman voor D. een
‘alternatieve vorm van huurtoeslag’ aangevraagd bij de gemeente. De gemeente zoekt nu uit of
D. daarvoor in aanmerking komt. De medewerker van SHV-KCC heeft op een later moment nog
gebeld om te vragen of alles goed is gegaan.

Meerwaarde van interne actie: enkele klanten die wij interviewden, werden geholpen met een interne
actie. Bij één klant werd het termijnbedrag van een vordering verlaagd (deze klant is beschreven als casus
10). Bij drie andere bleek er recht op een toeslag welke uiteindelijk met terugwerkende kracht werd
uitgekeerd. Deze klanten zijn het meest tevreden over de dienstverlening van KCC-SHV, al moet worden
opgemerkt dat twee van de klanten die uiteindelijk een toeslag kregen, deze pas in tweede instantie
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kregen toegekend. Eén van hen werd na overdracht door haar gemeente gewezen op de Toeslagenwet als
voorliggende voorziening en werd vervolgens weer terugverwezen naar UWV. Van de andere klant bleek
pas in het interview in het kader van voorliggende evaluatie, er recht te zijn op een toeslag. Deze klant is
naar aanleiding van het interview opnieuw in contact gebracht met SHV, waarop vervolgens de toeslag is
toegekend.
Meerwaarde van overdracht: wij spraken met 12 klanten die zijn overgedragen aan een gemeente. In
de volgende paragraaf gaan we nader in op hun ervaringen.

6.5. Ervaringen van klanten na overdracht aan hun gemeente
In hoofdstuk 2 is een overzicht gegeven van hoe de klanten na hun overdracht aan het Centraal Meldpunt
(Amsterdam) dan wel KBL (Limburg) zijn verder geholpen. Het geeft inzicht in de hulp die in eerste aanleg
is geboden. Deze hulp varieert van een eenmalig adviesgesprek tot aan de intake voor een intensief
hulpverleningstraject. In het kader van de evaluatie hebben wij met 12 overgedragen klanten gesproken.
Het betreffen vooral Amsterdamse klanten, omdat het aantal klanten dat in Limburg was overgedragen
ten tijde van de pilot nog beperkt was. In de gesprekken komen de volgende typen van hulpverleners
regelmatig terug: medewerker Vroeg Eropaf, Sociaal Raadsman en schuldhulpverlener/budgetcoach.
Afgaande op het proces dat een klant na overdracht ingaat, komt het beeld naar voren dat er min of meer
sprake is van opschaling. In eerste instantie vindt een gesprek plaats met een medewerker van Vroeg
Eropaf. Indien nodig volgen daarop gesprekken met anderen.
Intake
Het eerste contact dat Amsterdamse klanten hebben na overdracht, is met een medewerker van Vroeg
Eropaf. Doorgaans vindt dit eerste contact plaats op het kantoor van de maatschappelijk dienstverlener,
soms bij de klant thuis. Vooralsnog is een minderheid thuis bezocht. Het betreft klanten die niet
reageerden op een schriftelijke uitnodiging, daarnaast werd één klant thuis bezocht vanwege een
dreigende huisuitzetting (beschreven als casus 11). Medewerkers van Vroeg Eropaf hebben een focus op
persoonlijke financiën, dat is immers de aanleiding van hun bezoek, maar kijken ook generalistisch. Het
doel van het gesprek is een beeld te krijgen van de urgentie van de financiële situatie en de eventuele
achterliggende problemen.
Bij 6 van de door ons gesproken klanten bleef het bij dit ene gesprek. Deze klanten beoordelen dit gesprek
wisselend. Voor een aantal klanten bleek uit het gesprek dat concrete hulp eigenlijk niet bestaat. Het
betreft mensen die hun financiële huishouding ondanks de krapte op orde hebben. Voor hen geldt het lage
inkomen voorlopig als een gegeven waar hulpverlening praktisch niets aan kan veranderen. De krappe
financiële situatie was min of meer structureel en lastig te beïnvloeden vanwege persoonlijke
omstandigheden die lastig te beïnvloeden zijn zoals beperkte kansen op beter betaald werk vanwege een
lage opleiding in combinatie met een hogere leeftijd of een blijvende arbeidsbeperking. Wij spraken
bijvoorbeeld met enkele klanten van rond de zestig, met twee klanten met ziekte in een terminaal stadium
en enkele klanten met zwaardere psychische problematiek die daarvoor ook al behandeling ondergingen.
Sommige klanten zijn enigszins teleurgesteld in de overdracht, andere berusten nogmaals in hun lot.
Vervolg op intake
De onbestemdheid onder klanten neemt af zodra uit de intake blijkt dat er concrete stappen mogelijk zijn
om de klant verder te helpen. Dat geldt met name voor klanten die mogelijk in aanmerking komen voor
aanvullende inkomensondersteunende voorzieningen. In Amsterdam zijn alle madi’s daarvoor toegerust
met sociaal raadslieden, dit zijn medewerkers die overzicht hebben van alle voorzieningen op het gebied
van welzijn, sociale zekerheid en belastingen. Binnen Amsterdam zijn tenminste 6 klanten in contact
gekomen met zo’n sociaal raadsman (zie tabel 11, hoofdstuk 2). Dit leidden wij af uit de registratie in
Inforing. Ook spraken wij met enkele klanten die buiten Amsterdam na hun contact met KCC-SHV
uiteindelijk hiermee in contact kwamen. Zo meldde een klant uit Haarlem: ‘Er is een meneer bij mij langs
geweest die meester was in de rechten. Deze heeft gekeken naar waar ik allemaal recht op heb. Ik had
recht op Zorgtoeslag, maar niet op Huurtoeslag, da’s jammer want juist mijn huur is hoog’.
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Casus 14: voorbeeld van een klant die is geholpen door een sociaal raadsman
M. (dertiger, vrouw) volgt een cursus Succesvol Solliciteren bij het Werkbedrijf. In het kader van
deze cursus doet ze een assessment. Het bestaat uit een vragenlijst die ze thuis moet invullen. Ze
bespreekt op een gegeven moment de uitkomst met een Adviseur Werk. Tijdens dit gesprek brengt
ze haar krappe financiële situatie aan de orde. De adviseur vraagt haar of ze wat ziet in een
aanmelding bij KCC-SHV. M. stemt in en wordt teruggebeld. Het gesprek met KCC-SHV valt een
beetje tegen ‘Kunnen ze echt niets meer doen?’ Ze krijgt wel een formulier gemaild waarmee ze
wordt aangemeld bij de madi bij haar in de buurt. Ze vult het formulier in, maakt er een foto van
met haar mobiel, en stuurt deze terug. Ze wordt uitgenodigd voor een gesprek, daar hoort ze wat
ze eigenlijk al wist, namelijk dat ze moet bezuinigingen op haar dagelijkse uitgaven. Ze wordt na
het gesprek doorverwezen naar een sociaal raadsman. Na dit gesprek blijkt dat ze recht heeft op
zowel zorg- als huurtoeslag. Deze worden aangevraagd en uiteindelijk ook toegekend. Ook helpt de
sociaal raadsman met de aangifte voor de inkomstenbelasting. Klant is erg tevreden met de hulp.

Uit de interviews met klanten maken wij op dat een doorverwijzing naar een schuldhulpverlener vaak in
tweede instantie of zelfs in derde instantie plaatsvindt en dat de voorafgaande intake enige tijd duurt.
Geen van de klanten zat inmiddels in een regeling toen wij ze spraken, soms was hen dat perspectief wel
gegeven en had men de verwachting uiteindelijk in een regeling te komen. De registratie van Inforing,
waar UWV onder voorwaarden toegang toe heeft, geeft slechts een beeld van de intake en de stap die
daar direct op volgt. We kunnen hieruit opmaken dat zo’n zeven mensen aangemeld zijn voor
schuldhulphulpverlening.
De madi’s merken daarover op dat een schuldregeling in principe niet wordt ingezet voordat volledige
duidelijkheid is over de schuldsituatie, ook moet er sprake zijn van een stabiele inkomenssituatie. Er moet
in ieder geval een stabiel inkomen zijn, het is een voorwaarde om uiteindelijk met schuldeisers tot een
betalingsregeling te komen. Ook is een stabiel inkomen noodzakelijk om te voorkomen dat naast een
schuldregeling, nieuwe schulden ontstaan. Het kost doorgaans langere tijd voordat volledige duidelijkheid
is over iemands schulden en diens mogelijkheden (rechten) om een stabiel inkomen te verwerven. Dat
werd bijvoorbeeld duidelijk bij de klant die na beëindiging van haar WW-uitkering, eerst geholpen moest
worden de aanvraagprocedure van een bijstandsuitkering te doorlopen. Een medewerkers van een madi
merkt op: ‘Je moet voorkomen dat je gaat dweilen met de kraan open.’ In dit kader verwijzen madi’s ook
naar de soms te hoog gespannen verwachtingen bij zowel overgedragen klanten als bij medewerkers van
KCC-SHV. Deze hooggespannen verwachtingen –onder zowel klanten als UWV-medewerkers– zijn ook
opgemerkt bij KBL.
Onder de geïnterviewde klanten was er één die bijzonder snel in contact kwam met schulddienstverleners.
Deze klant is beschreven als casus 11. Het betreft een klant waarbij acute uithuiszetting dreigde. Deze
klant werd direct thuis bezocht door een schuldhulpverlener, die snel een bewindvoerder inschakelde als
opmaat voor een minnelijk traject.
Tenminste drie klanten werden na hun overdracht op een gegeven moment weer terugverwezen naar
UWV. In één geval bleek UWV een voorliggende voorziening te zijn. De gemeentelijke schuldhulpverlener
kon pas aan de slag nadat de klant een toeslag had aangevraagd op haar Ziektewetuitkering. De klant
merkt hierover op dat het vreemd is dat niet eerder, bijvoorbeeld door de mevrouw van UWV (KCC-SHV)
die haar terugbelde, is opgemerkt dat zij recht had op een toeslag. Het proces duurde daardoor onnodig
lang. Nadat zij door de gemeente was terugverwezen is de toeslag alsnog toegekend en met
terugwerkende kracht uitgekeerd.
Twee andere klanten werden terugverwezen naar UWV maar keerden uiteindelijk weer onverrichterzake
terug bij hun hulpverlener. Het betrofklanten die het niet eens waren met een beslissing van UWV. In beide
gevallen maakten zij bezwaar tegen het oordeel van een bedrijfsarts. Beide klanten werd geadviseerd een
advocaat in de arm te nemen. Onderdeel van de hulp die zij ontvingen was een doorverwijzing naar het
Juridisch Loket.
Effectiviteit van overdracht
Dat de overdracht niet altijd loopt zoals beoogd en dat sommige klanten een drempel ervaren die niet in
één keer genomen kan worden, blijkt ook uit de K3CR registratie. Zeven klanten werden pas in tweede
instantie met succes overgedragen. Soms lag dat aan de klant, bijvoorbeeld omdat deze aanvankelijk
niets voelde voor overdracht maar die daar in een tweede contact met UWV op terugkwam en zich alsnog
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liet overdragen. Bij andere klanten ging er iets mis met het contact tussen de klant en de madi. Het
betroffen onder andere enkele klanten die na overdracht niets hoorden en opnieuw contact opnamen met
UWV om te vragen hoe het zat en enkele klanten waarbij hulp na het eerste intakegesprek uitbleef en
niets meer van hun madi vernamen. Bij hen kwam de hulp niet goed op gang. De klantadviseurs van KCCSHV houden daarom bij sommige klanten via Inforing bij wat er met een klant na overdracht gebeurt, om
zich ervan te vergewissen dat een klant daadwerkelijk wordt geholpen.
Ook komt het voor dat KCC-SHV bij de eerste melding besluit om een advies aan de klant te geven. Na
een aantal maanden meldt een medewerker op de pilotvestiging opnieuw de klant aan bij KCC-SHV en
wordt de klant na schriftelijke toestemming alsnog overgedragen aan de gemeente. Ook komt het voor
dat KCC-SHV bij het eerste signaal na meerdere pogingen geen telefonisch contact met de klant kan
krijgen. Bij een nieuwe melding vanuit de vestiging lukt het wel en kan de klant overgedragen worden aan
het Centraal Meldpunt. In enkele gevallen heeft de onderzoeker naar aanleiding van de interviews en op
verzoek van de klant opnieuw een signaal aan KCC-SHV afgegeven waardoor de klant overgedragen kon
worden.
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7. Conclusies
7.1. Inleiding
In februari 2018 startte UWV met de pilot ‘Signaleren en doorverwijzen bij schulden’. Met deze pilot
beproeft UWV een werkwijze om klanten die in een lastige financiële situatie zitten, te signaleren opdat zij
eventueel intern aanvullend kunnen worden geholpen of snel naar een gemeentelijke instelling voor
schuldhulp kunnen worden doorverwezen. De pilot startte in Groot-Amsterdam en werd in september
2018 uitgebreid naar Limburg. Na ruim een jaar zijn binnen het kantoor Groot-Amsterdam 217 klanten
gesignaleerd, van hen gaven 167 aan open te staan voor hulp. Zij werden teruggebeld door het SHV-team
van KCC-vestiging Goes. In Limburg werden in een half jaar tijd in totaal 73 klanten gesignaleerd, 46 van
hen gaven aan open te staan voor hulp of advies van het SHV-team.
Vanaf de start tot aan 31 maart 2019, is de pilot doorlopend geëvalueerd. Met deze evaluatie zijn drie
vragen beantwoord:
1. Hoe verloopt het proces van signaleren, doorverwijzen en overdracht dat in het kader van de pilot is
bedacht? Wat gaat hierin goed, wat kan eventueel beter?
2. Wat is de impact van de werkwijze op de UWV-organisatie? Wat vergt de werkwijze van de
organisatie? Hoeveel tijd kost het om klanten te signaleren en eventueel verder te helpen?
3. Wat hebben de gesignaleerde klanten aan de dienstverlening? Wat houdt de dienstverlening voor hen
concreet in? Hoe ervaren zij dat?
In dit hoofdstuk beantwoorden wij deze vragen op basis van de bevindingen uit de voorgaande
hoofdstukken.

7.2. Hoe gaat het signaleren
Het uitgangspunt van de pilot is geweest om te signaleren binnen bestaand klantcontact. Dit houdt in dat
de signalen zijn opgepakt die voortkwamen uit gesprekken met klanten, bijvoorbeeld aan de telefoon, op
kantoor bij het Werkbedrijf, in de spreekkamer van de re-integratiebegeleider of tijdens een hoorzitting in
het kader van een bezwaar. Signalen zijn dus alleen afgegeven nadat een medewerker het direct met de
klant over zijn persoonlijke financiën heeft gehad en daarmee is geverifieerd of de klant zijn financiële
situatie ook daadwerkelijk als problematisch beoordeelt.
Uit deze gesprekken komen vervolgens alleen signalen voort als aan drie voorwaarden is voldaan.
 Er moet gelegenheid zijn om het in het gesprek met de klant over financiële krapte en dreigende
schulden te hebben.
 De medewerker moet zich betrokken voelen bij de klant en zijn financiële situatie, ook als dat niet
relevant is voor de beslissing die hij ten aanzien van de klant moet nemen.
 De klant moet bereid zijn om zijn financiële situatie met de medewerker te bespreken.
De pilot heeft in eerste plaats geleerd dat hiermee een gesprek over persoonlijke financiën vaak niet
vanzelf ontstaat. Over het algemeen wordt aangenomen dat er daardoor klanten buiten beeld blijven die
wel baat zouden hebben bij signalering. De pilot heeft in de tweede plaats geleerd dat de gelegenheid en
motivatie om te signaleren per onderdeel verschilt.
Werkbedrijf en SMZ
Ten opzichte van de klantcontacten bij andere onderdelen, bieden de gesprekken die adviseurs werk van
het Werkbedrijf en de re-integratiebegeleiders van SMZ met klanten voeren de beste gelegenheid om het
over persoonlijke zaken als financiën te hebben. De gesprekken hebben over het algemeen tot doel in
beeld te krijgen welke zaken mogelijkheden voor re-integratie en/of activering beïnvloeden. Schulden zijn
in twee opzichten relevant. In de eerste plaats kunnen zij bij een klant leiden tot een gevoel van urgentie
om weer aan het werk te gaan. Een klant kan met name vanwege zijn schulden een beroep doen op de
adviseur om hem aan werk te helpen. In de tweede plaats kunnen schulden re-integratie juist in de weg
staan, omdat zij de klant te veel in beslag nemen. Dat het aantal signalen per adviseur werk sterkt
uiteenloopt is een teken dat de aandacht voor schulden niet onder elke medewerker even groot is. Het ligt
voor de hand aandacht voor financiële problemen bij klanten te verankeren in het reguliere kennis- en
takenpakket van de adviseurs. Voor SMZ geldt daarnaast dat het signaleren niet alleen relevant is voor re-

Pilot Signaleren en doorverwijzen bij schulden

64

integratiebegeleiders, het is net zo relevant voor sociaal medische verpleegkundigen, arbeidsdeskundigen
en verzekeringsartsen.
Uitkeren uitvoering en Uitkeren VFV
De gelegenheid die een uitkeringsdeskundige (Uitkeren uitvoering) heeft om in een telefonisch contact
schulden te bespreken wordt wisselend beoordeeld. Voor beslissingen die deze medewerkers moeten
nemen is de financiële situatie van een klant doorgaans niet relevant. Het recht op een uitkering is er niet
van afhankelijk, met uitzondering van een uitkering in het kader van de Toeslagenwet. Of er bij Uitkeren
uitvoering wordt gesignaleerd is daardoor vooral afhankelijk van de mate waarin de medewerker open
staat voor het verhaal achter het dossier, ofwel de persoonlijke omstandigheden van de klant.
Dit geldt ook voor Uitkeren VFV. Al moet bij Uitkeren VFV worden opgemerkt dat de gelegenheid om
mensen met schulden te signaleren duidelijker aanwezig is dan bij Uitkeren uitvoering. Een medewerker
van Uitkeren VFV moet zichzelf vaker inzicht verschaffen in de financiële situatie van een klant.
Bijvoorbeeld wanneer hij moet beslissen over een verzoek van een klant om het termijnbedrag van een
terugvordering te verlagen. Klanten die in dat kader –door middel van het IKO– aangeven schulden te
hebben en/of onder het sociaal minimum blijken te leven, geven in feite het meest onderbouwde signaal
af dat denkbaar is. Het is bij uitstek een gelegenheid voor de medewerker om te vragen of een klant hulp
nodig heeft. Afgaande of het aantal signalen dat door Uitkeren VFV is gegeven, wordt deze gelegenheid
echter onvoldoende benut. Daarom ligt het voor de hand om met de teammanagers van Uitkeren VFV de
mogelijkheden en wenselijkheden van signaleren te bespreken.
Handhaving Individueel onderzoek en Themaonderzoek
De gelegenheid die een medeweker van Handhaving heeft, ligt vooral in het persoonlijke contact. Voor een
themaonderzoeker is dat het gesprek dat hij in het kader van ieder onderzoek tenminste één keer met een
klant op kantoor heeft. Voor de Inspecteur van Individueel Onderzoek is dat doorgaans het huisbezoek.
Het huisbezoek is bij uitstek een gelegenheid om symptomen van armoede en langdurige financiële krapte
waar te nemen. Zij vormen vaak ook de achtergrond voor fraude en regelovertreding en worden
doorgaans betrokken in het feitenonderzoek en later ook in de beoordeling die de handhavingsdeskundige
doet ten aanzien van verwijtbaarheid voor het vaststellen van een sanctie. Vanwege het beperkte aantal
inspecteurs en het gegeven dat hun capaciteit begrensd is tot een beperkt aantal onderzoeken per maand,
zal het aantal signalen bij Handhaving laag blijven.
Bezwaar en Beroep
Een klant die te maken krijgt met Bezwaar en Beroep heeft daarvoor doorgaans al contact gehad met
andere onderdelen. Medewerkers merken in dit kader op dat een klant met schulden eigenlijk niet door
B&B moet worden gesignaleerd maar door de onderdelen die eerder met het dossier bezig zijn. Deze
medewerkers wijzen vooral naar andere onderdelen, en dan met name naar Uitkeren VFV. Ze verklaren
ermee het beperkte aandeel van B&B in de pilot tot nu toe, en verwachten dat dit ook in de toekomst
beperkt zal blijven. Tegelijk wordt door een teammanager aangegeven dat het de medewerkers niet
ontslaat van de verantwoordelijkheid om te signaleren als er bij hen toch nog een klant met een
hulpbehoefte langskomt die nog niet is gesignaleerd.

7.3. Hoe gaat het doorverwijzen
De medewerkers van de verschillende onderdelen die deelnemen aan de pilot weten over het algemeen
wat de pilot inhoudt en hoe zij kunnen signaleren, dat geldt met name voor de Amsterdamse onderdelen
die langer hebben meegedaan. Er zijn nauwelijks problemen of onduidelijkheden geweest met het
aanmelden van een klant. Mogelijk dat medewerkers die niet de voorlichtingsbijeenkomsten gevolgd
hebben minder goed op de hoogte waren van het pilotproces, zoals bleek uit de interviews met
medewerkers van SMZ.
De verwerking van signalen door KCC-SHV loopt goed. Klanten die werden gesignaleerd konden over het
algemeen binnen een dag worden teruggebeld, al waren daar regelmatig meerdere belpogingen voor
nodig. Terugkijkend vervult KCC-SHV ten aanzien van gesignaleerde klanten vier functies:
1. Luisteren: In de eerste plaats wordt door de meeste klanten met wie wij spraken, en die zich het
gesprek met KCC-SHV kunnen herinneren, aangegeven dat zij het gesprek als prettig hebben ervaren.
Men was regelmatig aangenaam verrast iemand aan de telefoon te krijgen die oor had voor
persoonlijke omstandigheden en die vanuit klantperspectief meedacht, in plaats van direct regels en
beleid centraal te stellen.
2. Adviseren: Een tweede functie die KCC-SHV in vrijwel alle klantcontacten vervulde, is die van adviseur.
Uit de interviews met klanten en medewerkers van KCC- SHV maken wij op dat er eigenlijk altijd wel
een advies wordt gegeven, uiteenlopend van gerichte verstrekking van contactgegevens van een
specifieke hulpverlener, tot aan een vrijblijvend advies om eens te gaan kijken op de website van
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NIBUD. De waarde van de adviezen wordt wisselend beoordeeld. We gaan daar in paragraaf 7.4
verder op in.
3. Checken van mogelijkheden binnen UWV/voorliggende voorzieningen: De derde functie die KCC-SHV
bekleedt is die van evaluator van beschikbaarheid van voorzieningen binnen UWV. Bij tenminste 19%
van de gesignaleerde klanten is zo’n evaluatie uitgevoerd, het zijn klanten waarvoor KCC-SHV contact
heeft opgenomen met een ander UWV-onderdeel om concrete mogelijkheden te bespreken de klant
intern te helpen, bijvoorbeeld met een toeslag of aanpassing van een termijnbedrag. Over het
algemeen wordt deze functie –als het KCC lukt iets voor elkaar te krijgen– door klanten het meest
gewaardeerd, het levert hen immers concreet financieel voordeel op. Het blijkt regelmatig echter ook
een lastige functie, omdat er moet worden afgestemd met medewerkers van andere UWV-onderdelen,
die niet altijd even ontvankelijk zijn voor het advies van de klantadviseur van KCC-SHV, bijvoorbeeld
omdat zij KCC-SHV niet kennen, of geen boodschap hebben aan klanten met schulden. Het is een
punt dat al bij de start van de pilot is gesignaleerd maar nog steeds aandacht behoeft. De vraag die
regelmatig opspeelt is in welke mate het advies van KCC-SHV als bindend moet worden beschouwd.
Zolang daar geen duidelijkheid over bestaat, wordt een groot beroep gedaan op de overtuigingskracht
van de klantadviseurs van KCC-SHV, hun netwerk binnen UWV-onderdelen, en hun geluk om een
welwillende collega te treffen. De check op mogelijkheden om een klant binnen UWV te kunnen
helpen, is een belangrijke functie, misschien wel de belangrijkste. Naast het gegeven dat de klant hier
echt concreet mee kan worden geholpen, is het een belangrijke functie in het kader van de overdracht
naar gemeentelijke voorzieningen. Wanneer deze check niet goed wordt uitgevoerd, wordt een klant in
een later stadium door zijn gemeente vrijwel altijd weer teruggestuurd. Dit gebeurt bijvoorbeeld
wanneer de schuldhulpverlener of sociaal raadsman constateert dat eerst bij UWV een voorliggende
voorziening moet worden benut. Bij tenminste twee geïnterviewde klanten bleek na overdracht dat er
bij UWV nog mogelijkheden benut moesten worden, deze mensen werden daarom terugverwezen,
met de nodige vertraging in het hulptraject als gevolg.
4. Overdracht aan gemeente: De vierde functie –die met name in de pilot concreet vorm heeft
gekregen– heeft betrekking op de warme overdracht van klanten. Zowel KCC-SHV zelf, als de externe
partners, Centraal Meldpunt Amsterdam en KBL, zijn tevreden over hoe dit gaat. Over en weer zeggen
partijen blij te zijn dat zij nu een ingang hebben. Er zijn evenwel twee zaken die aandacht behoeven.
In de eerste plaats wordt door de externe partners aangegeven dat de verwachtingen soms te hoog
gespannen zijn. De klantadviseurs zouden soms te snel willen, verwachten dat hulpverlening snel op
gang komt, terwijl de externe partners benadrukken dat langdurige processen inherent zijn aan
schulddienstverlening. ‘Een schuld ontstaat nooit zomaar ineens, en is daardoor ook nooit zomaar
ineens weg te werken.’ In de tweede plaats wordt de schriftelijke toestemmingsverklaring genoemd.
Het vormt volgens de externe partners, met name het Centraal Meldpunt, een hobbel en zal ertoe
leiden dat met name de kwetsbaren onder de hulpbehoevenden afhaken.

7.4. Wat is de impact op UWV?
Impact bij KCC-SHV
Alle signalen die in het kader van zowel de Amsterdamse als Limburgse pilot zijn afgegeven, konden tot nu
door de twee medewerkers die de vaste kern van KCC-SHV vormen, worden afgehandeld. Tot nu toe is het
hen naast hun reguliere taken gelukt de aangemelde klanten binnen één dag terug te bellen, voor zover
klanten de telefoon ook aannamen, hun situatie te bespreken, te adviseren en eventueel over te dragen.
De tijd die het per klant kostte, loopt sterk uiteen. Een advies, waarbij de klant gericht geïnformeerd wordt
over de mogelijkheden bij hem in de gemeente, kost ongeveer tien minuten tot een kwartier. Wanneer de
klantadviseur mogelijkheden ziet om binnen UWV iets de doen voor een klant, loopt de tijd snel op. Dat
komt vooral omdat een klantadviseur nooit zelf kan beslissen maar daarvoor altijd afhankelijk is van
bijvoorbeeld een uitkeringsdeskundige of een medewerker Uitkeren VFV. In de praktijk betekent het dat de
klantadviseur van SHV na het gesprek met de klant moet bellen of mailen om de zaak intern voor te
leggen. Soms gaat dat soepel en wordt het advies meteen overgenomen, soms niet omdat collega’s niet
terugbellen, of niet mee willen gaan met het advies. De afhandeling van een signaal kan daardoor soms
enkele dagen duren. Waarbij de adviseur weliswaar niet constant met die ene zaak bezig is, maar de zaak
wel in het achterhoofd moet houden.
Overdracht aan de gemeente verloopt soepeler omdat de klantadviseur daar zelf over kan beslissingen.
Wat wel tijd kost, is de schriftelijke toestemmingsverklaring. Deze moet aan de klant worden toegestuurd
en de adviseur moet erop toezien dat deze ingevuld wordt geretourneerd. Ook hier geldt dat de adviseur
de casus in de tussentijd in het achterhoofd moet houden. De aanmelding van een klant in Inforing, het
administratiesysteem van de Amsterdamse ketenpartners, kost ongeveer 20 minuten.
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Impact bij deelnemende onderdelen in Groot-Amsterdam, Eindhoven en Heerlen
De belasting die uitgaat van het signaleren, zoals onderzocht binnen de deelnemende kantoren, verschilt
per onderdeel. In tabel 21 in hoofdstuk 5 is daarvan een overzicht gegeven. In tabel 23 zijn de
bevindingen nogmaals samengevat.
Voor alle onderdelen geldt aanvullend op deze tabel, dat de medewerkers in het kader van de pilot het
signaal via een e-mail hebben moeten doorgeven aan KCC-SHV. De herinnering aan de tijd die het kost
deze mail te versturen is vaag. Ruwe schattingen liggen rond de twee minuten.
Tabel 23: Meerwerk als gevolg van signaleren (zie ook tabel 21 in hoofdstuk 5)

Werkbedrijf

Het signaleren heeft geen invloed op de duur van de klantgesprekken. Het
signaleren heeft vooralsnog alleen invloed op de inhoud van de gesprekken, niet
op de duur ervan.

Uitkeren
uitvoering

De extra tijd die het kost om in een bestaand klantcontact schulden te bespreken
bedraagt tot 5 tot 10 minuten. Enkele medewerkers geven daarbij aan dat als je
niet oplet zo’n gesprek makkelijk 30 minuten langer kan duren. Met KCC-SHV is
er echter een mogelijkheid de gespreksduur kort te houden omdat de belofte kan
worden gedaan dat er teruggebeld wordt, waardoor het tijd bespaart voor de
uitkeringsdeskundige.

Uitkeren VFV

De extra tijd die het kost om in een bestaand klantcontact te signaleren is
beperkt. Financiële problemen worden vrijwel altijd op initiatief van de klant naar
voren gebracht, of er nu wel of geen sprake is van een pilot.

SMZ

Het signaleren heeft geen invloed op de duur van de gesprekken die re-integratie
begeleiders van SMZ (Limburg) hebben met klanten.

Handhaving
Het signaleren kost weinig tijd afgezet tegen de totale doorlooptijd van een
(IO en Thema) onderzoek en de uren die daar inzitten. De tijd die in een gesprek eventueel
wordt besteed aan schulden valt vrijwel helemaal weg tegen de tijd die het
gesprek in totaal inneemt.
Bezwaar en
Beroep

Op basis van de zeven signalen die B&B heeft afgegeven kan de impact niet
eenduidig worden bepaald. De betreffende medewerkers hebben geen specifieke
herinnering aan de belasting die uitging van het signaleren.

Wanneer de pilot landelijk wordt uitgerold zal dat voornamelijk impact hebben voor KCC-SHV. Door de
gegevens van de pilot in Groot-Amsterdam te extrapoleren, hebben we een zeer grove schatting gemaakt
van hoeveel signalen de huidige werkwijze van de pilot landelijk jaarlijks zou opleveren. We komen dan uit
op ongeveer 13.000 tot 17.000 signalen. Ter vergelijking: via de reguliere, al bestaande werkwijze hebben
tijdens de pilotperiode ongeveer 8.000 klanten zelf contact gezocht met UWV door het gewone
telefoonnummer van het klantcontactcentrum te bellen met vragen over schulden. Bij eenvoudige vragen
handelt de reguliere klantadviseur deze af, wanneer er behoefte is aan extra hulp vanwege financiële
zorgen dan neemt KCC-SHV contact met de klant op. Dit gebeurt in bijna de helft van de
telefoongesprekken.
Helder is dat het aantal signalen bij landelijke uitrol flink zal stijgen. Bij het inschatten van de impact voor
KCC-SHV moet rekening gehouden worden met het volgende: we kunnen niet automatisch de geschatte
aantallen volgens de werkwijze van de pilot optellen bij aantallen die volgens de reguliere werkwijze
binnenkomen. Mogelijk dat een deel van de klanten geen rechtstreeks contact meer opneemt met het
klantcontactcentrum, omdat ze al door een medewerker op de vestiging zijn gesignaleerd en opgepakt zijn
door KCC-SHV. Daarbij is het ook mogelijk dat het aantal telefonische contacten via de reguliere werkwijze
met het klantcontactcentrum en specifiek KCC-SHV toeneemt, nadat een klant op de vestiging is
gesignaleerd, omdat met de klant meerdere keren contact nodig is om de hulp op gang te krijgen, zowel
op initiatief van de klant, als op initiatief van de klantadviseur.

7.5. Wat heeft de klant eraan?
Op basis van persoonlijke gesprekken met gesignaleerde klanten hebben wij ons een beeld gevormd van
wat zij aan de pilot hebben gehad. Uit deze gesprekken wordt allereerst duidelijk dat de verwachtingen die
klanten vooraf bij signaleren hadden sterk uiteenlopen. Zij hadden ook verschillende motieven om in een
gesprek met UWV aan te geven dat zij gebukt gingen onder financiële problemen. Kijkend naar deze
motieven, dan onderscheiden wij vier groepen van klanten:
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 Klanten die een signaal afgeven in het kader van een eis die zij stellen aan UWV.
 Klanten die een signaal afgeven in het kader van een gunst die zij vragen van UWV.
 Klanten die niet zozeer zelf het initiatief nemen om hun lastige situatie te bespreken, maar die er
expliciet naar werden gevraagd door een UWV-medewerker.
 Klanten die weliswaar problemen hebben maar een gesprek daarover uit de weg gaan en hulp
afwimpelen omdat zij het idee hebben dat UWV hen toch niet kan helpen.
De verwachtingen van de klanten uit de eerste twee groepen zijn het meest concreet. Zij weten welke
hulp zij willen van UWV. De eerste groep wil dat UWV een beslissing herziet. Het signaal dat zij afgeven is
niet zozeer een behoefte aan schulddienstverlening maar vooral de wens dat UWV nu eens naar hen
luistert en daarnaar handelt. Deze mensen zijn uiteindelijk regelmatig teleurgesteld over de
dienstverlening in het kader van de pilot. Sommige vonden de dienstverlening zelfs ongepast of
aanmatigend. Achteraf gezien stonden sommigen bij KCC-SHV aan het verkeerde loket.
De tweede groep doet vooral een beroep op coulance van UWV. Deze mensen ontvangen die meestal ook,
althans de klanten die wij spraken. De tevredenheid onder deze groep is het grootst. Het signaleren
leverde hen concreet voordeel op zoals een termijnbedrag dat substantieel naar beneden werd bijgesteld.
De verwachtingen onder klanten uit de derde groep zijn minder concreet. De tevredenheid over de hulp
die zij kregen, loopt uiteen. Ongeveer de helft van de mensen met wie wij spraken, heeft er een
onbestemd gevoel aan over gehouden. Ze zijn er niet veel mee opgeschoten. Bijvoorbeeld omdat het
advies van KCC-SHV te vrijblijvend was of omdat hulp vanuit de madi’s traag op gang kwam of geen
soelaas bood. Ook zijn er klanten die na het eerste contact met een madi afhaakten omdat zij opzien
tegen het regime van schuldhulpverleningstrajecten. De andere helft heeft wel wat aan de hulp gehad,
zeker wanneer daar concrete elementen in zaten. Voorbeelden zijn: de klant die hulp ontving van een
madi bij het aanvragen van een bijstandsuitkering nadat de WW-uitkering was beëindigd, de klant die
door een sociaal raadsman werd geholpen bij het aanvragen huurtoeslag (beschreven als casus 14), en de
klant die door tussenkomst van Humanitas in contact werd gebracht met een schuldhulpverlener.
Klanten uit de vierde groep hebben geen verwachtingen. Dat geldt althans voor de twee klanten die wij
spraken. Zij waren vooral sceptisch en gelaten, voor beiden geldt dat zij al de nodige ervaringen hadden
met hulpverleners zonder dat dat hen uit de problemen heeft geholpen. Voor beiden gold dat er naast
financiële zorgen ook ernstige psychische problemen waren.

7.6. Mogelijkheden om het signaleren en doorverwijzen te versterken
Versterken van het signaleren
Binnen en buiten UWV zijn verschillende suggesties gedaan ter verbetering van het signaleren. Deze
suggesties komen met name voort uit twee bevindingen. In de eerste plaats dat er onder medewerkers
grote verschillen bestaan in de mate waarin zij alert zijn op financiële problemen bij klanten, en de mate
waarin zij de gelegenheden die zij hebben om te signaleren benutten. In de tweede plaats is dat het breed
gedragen idee dat met de pilotwerkwijze lang niet alle klanten met problematische financiële situaties in
beeld komen.
De eerste bevinding leidt tot suggesties om het signaleren (beter) te verankeren in het reguliere dagelijkse
werk binnen de verschillende onderdelen. Bijvoorbeeld door medewerkers specifieker te instrueren en het
signaleren structureel onderdeel te laten zijn van werkoverleg en medewerkersgesprekken. Signaleren
wordt daardoor minder vrijblijvend en minder afhankelijk van de persoonlijke oriëntatie van een
medewerker.
De tweede bevinding leidt tot suggesties om anders te signaleren. In dit kader zijn suggesties gedaan om
niet alleen te signaleren op basis van bestaand klantcontact. Deze suggesties worden met name gedaan
door de externe ketenpartners. Zij zien dat UWV buiten het directe klantcontact over veel informatie
beschikt waaruit financiële problemen kunnen worden afgeleid. Deze informatie zou volgens hen beter
benut kunnen worden.

Wanneer we de suggesties combineren tekenen zich vier scenario’s af.
Scenario 1:

Doorgaan met signaleren volgens de werkwijze van de pilot. Dit houdt in dat aan de
instructie aan medewerkers niets wordt veranderd en dat het daarmee aan de medewerker
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Scenario 2:

Scenario 3:

Scenario 4:

zelf wordt overgelaten of hij persoonlijke financiën van een klant wil betrekken in het
klantgesprek.
Signaleren met instructie. Medewerkers nader instrueren opdat zij in hun bestaande
klantcontacten de specifieke gelegenheden om te signaleren, herkennen en benutten. Een
instructie zou kunnen zijn dat als uit een Inkomens- en vermogensonderzoek blijkt dat er
ernstige financiële krapte is, aan een klant altijd wordt gevraagd of hij geholpen wil worden.
Het signaleren is daarmee voor medewerkers minder vrijblijvend dan in de pilot het geval
was. Het signaleren moet hiertoe ingebed worden in de reguliere werkinstructies.
Signaleren buiten bestaand klantcontact, gevolgd door klantcontact. In dit scenario worden
klanten die voldoen aan bepaalde voorwaarden die wijzen op ernstige financiële problemen,
benaderd met de vraag of zij behoefte hebben aan hulp. Er zou bijvoorbeeld voor gekozen
kunnen worden om contact te leggen met een klant zodra er beslag wordt gelegd op diens
uitkering. In dit scenario wordt gesproken van proactieve signalering omdat UWV vaak
initiatief zal nemen om contact te leggen om persoonlijke financiën te bespreken. Een klant
wordt vervolgens alleen verder geholpen als hij daarmee instemt en als uit het gesprek blijkt
dat hij behoefte heeft aan hulp.
Geautomatiseerd signaleren en direct overdragen zonder klantcontact. In dit scenario
worden klanten die voldoen aan bepaalde voorwaarden direct overgedragen naar een
gemeentelijke maatschappelijke dienstverlener of schuldhulpverlener. Dit scenario wordt
gevolgd door de partijen die zijn aangesloten op Vroeg Eropaf. Voor hen is een
betalingsachterstand van een x-aantal maanden voldoende reden om een klant over te
dragen. Deze overdracht van persoonsgegevens is voor nutsbedrijven en verzekeraars ook
wettelijk geregeld.

Versterken van het doorverwijzen
Naast de mogelijkheden om het signaleren te verbeteren, zijn er mogelijkheden om de functie van KCCSHV te versterken. Versterking is met name gewenst ten aanzien van twee functies: het checken van
mogelijkheden binnen UWV, en de overdracht aan gemeenten.
Met betrekking tot het eerste is duidelijk geworden dat dit een belangrijke functie is. De klant heeft er het
meeste aan. Klanten die door tussenkomst van KCC-SHV intern zijn verder geholpen, voelen zich het best
geholpen. Het blijkt echter regelmatig ook een lastige functie omdat het wrijving kan opleveren met de
andere UWV-onderdelen. Medewerkers van andere UWV-onderdelen zijn niet altijd geneigd een advies van
KCC-SHV over te nemen. De adviespositie van de adviseur van KCC-SHV moet worden versterkt. Het
moet eenieder duidelijk zijn op basis van welke expertise en verantwoordelijkheid zij collega’s van andere
onderdelen, bijvoorbeeld uitkeringsdeskundigen of medewerkers Uitkeren VFV, adviseren. Het voorkomt
dat er rond een klant een interne competentiestrijd ontstaat.
Met betrekking tot de overdracht aan gemeente moeten duidelijker afspraken worden gemaakt. De
volgende onderwerpen moeten daarin aan de orde komen:
 Een check op voorliggende voorzieningen door KCC-SHV moet standaard onderdeel worden van de
overdracht om te voorkomen dat een klant na overdracht weer terug wordt verwezen naar UWV
voor bijvoorbeeld een toeslag.
 De schriftelijke toestemmingsverklaring vormt een obstakel in de overdracht. Het zorgt voor een
aanzienlijke administratieve belasting bij zowel klant als KCC-SHV en brengt een risico op uitval met
zich mee. Het verdient aanbeveling de schriftelijke verklaring te vervangen door een mondelinge
verklaring (vastgelegd als audiobestand). Voor een goede landelijke uitrol is een wettelijke
grondslag voor gegevensuitwisseling tussen UWV en gemeenten essentieel.
 Duidelijker moet worden wat verwacht kan worden van schulddienstverlening en vooral ook binnen
welke termijn deze op gang komt. Voorkomen moet worden dat klanten met verkeerde, te hoog
gespannen verwachtingen worden overgedragen. Aangezien de inhoud van schulddienstverlening
per gemeente verschilt, zoals wij in Limburg hebben gezien, moet met de ketenpartners in de
verschillende gemeenten afspraken worden gemaakt over inhoud van schulddienstverlening en
intaketermijnen.
 Soms verloopt een overdracht niet volgens plan en komt een klant op een gegeven moment weer
terug bij KCC-SHV met de vraag waarom hulp uitblijft. Dit pleit ervoor om gesignaleerde klanten
een tijdje te blijven monitoren. Bijvoorbeeld door ze na een bepaalde periode te vragen hoe het
gaat en of ze nog hulp nodig hebben. Dit kan telefonisch door KCC-SHV, of telefonisch of via
huisbezoek door de regionale arbeidsdeskundige. Deze aanbeveling geldt niet alleen voor de klanten
die UWV overdraagt aan de gemeente, maar ook voor klanten die UWV gesignaleerd heeft en die
intern binnen UWV mogelijk nog na een bepaalde tijd aandacht nodig hebben of die de
toestemmingsverklaring niet terugsturen en waarmee geen telefonisch contact meer te krijgen is.
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Bijlage I

Geïnterviewde personen en respons

Tijdens de pilotperiode zijn op drie momenten gesprekken gevoerd met medewerkers van UWV en de
ketenpartners. De gesprekken vonden plaats bij de start (maart – april 2018), halverwege (september oktober 2018) en aan het einde (maart-april 2019). Halverwege en aan het einde van de pilot is ook met
klanten gesproken. Onderstaande tabel geeft een overzicht waarbij de meting 1, 2 en 3 verwijzen naar de
drie gespreksrondes.
Onderdeel

Functie

Meting
1

2

3

KCC-SHV Goes
Teammanager

●

Teammanager

●

Klantadviseur

●

●

●

Klantadviseur

●

●

●

Klantadviseur

●

Klantadviseur

●

Klantadviseur

●

Klantadviseur

●

Klantadviseur

●

Kantoor Groot-Amsterdam
Werkbedrijf

Manager Werkzoekenden dienstverlening

●

Adviseur Intensieve dienstverlening

Uitkeren uitvoering

●
●

Adviseur Basisdienstverlening

●

Adviseur Basisdienstverlening

●

Adviseur Basisdienstverlening

●

Adviseur Basisdienstverlening

●

Dedicated Arbeidsdeskundige

●

●

●

Teammanager

●

Teammanager

●

Uitkeringsdeskundige WW
Mentor WW

●

Uitkeringsdeskundige AW

●

Uitkeringsdeskundige WW

●

Uitkeringsdeskundige WW

●

Uitkeringsdeskundige AW

●

Uitkeringsdeskundige AW

●

Uitkeringsdeskundige AW
Uitkeren VFV

●

●

Teammanager Debiteurenbeheer

●

Teammanager Debiteurenbeheer
Teammanager Debiteurenbeheer

●
●

Medewerker Invorderen

●

Medewerker Invorderen

●

Medewerker Ext.Vorderingen ZW

●

Medewerker Invorderen

●

Medewerker Invorderen

●
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Handhaving TO

Medewerker Ext. Vorderingen

●

Medewerker Ext. Vorderingen

●

Medewerker Ext. Vorderingen

●

Medewerker Invorderen

●

Mentor Invorderen

●

Manager Themaonderzoek

●

Themaonderzoeker

●

Themaonderzoeker

●

Themaonderzoeker

●

Inspecteur

●

Handhaving IO

Manager Individueel Onderzoek

●

B&B

Teammanager

●

Medewerker Bezwaar

●

Medewerker Bezwaar

●

Medewerker Bezwaar

●

●

●

●

●

Ketenpartners Amsterdam
Doras

Stedelijk coördinator Vroeg Eropaf

●

Schuldhulpverlener
MadiZO

Teamleider

●

Medewerker Vroeg Eropaf

●

Schuldhulpverlener

●

Centram

Projectleider Armoede en
Schuldhulpverlening

●

ABC Alliantie

Coördinator Vroeg Eropaf

●

Puur Zuid

Schuldhulpverlener

●

Sezo

Teamleider Vroeg Eropaf

●

Schuldhulpverlener

●

Kantoren Limburg
Uitkeren uitvoering ZW

Teammanager Uitkeren uitvoering ZW

●

Teammanager Uitkeren uitvoering ZW
Uitkeringsdeskundige Uitkeren uitvoering ZW

●

Medewerker Verzuimbeheer
Medewerker Verzuimbeheer

●
●

Uitkeren uitvoering WW Teammanager Samenloopteam
Uitkeren uitvoering AG

SMZ

Werkbedrijf

●

●

Uitkeringsdeskundige WW

●

Teammanager

●

Stafmedewerker Uitkeren uitvoering AW

●

Uitkeringsdeskundige AW

●

Uitkeringsdeskundige AW

●

Teammanager SMZ

●

Re-integratiebegeleider

●

●

Re-integratiebegeleider

●

●

Re-integratiebegeleider

●

Re-integratiebegeleider

●

Manager Werkzoekenden dienstverlening

●

Adviseur Intensieve dienstverlening

●

●

Adviseur Basisdientverlening

●

●
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Handhaving IO

B&B

Uitkeren VFV

Adviseur Basisdienstverlening

●

Adjunct Regiomanager

●

Handhavingsdeskundige

●

Inspecteur

●

Themaonderzoeker

●

Inspecteur

●

Inspecteur

●

Medewerker Beroep

●

Medewerker Bezwaar

●

Medewerker Hoger Beroep

●

Teammanager debiteurenbeheer

●

Medewerker Invorderen

●

Medewerker Invorderen

●

Medewerker Invorderen

●

Ketenpartners Limburg
Kredietbank Limburg

Manager

●

Klanten kantoor Groot Amsterdam
Telefonische interviews

10

●

Face to face interviews

24

●

8

●

Klanten kantoren Limburg
Face to face interviews
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Tabel 24: (non) Respons van het veldwerk onder klanten (face to face interviews)

Groot-Amsterdam

Limburg

Gesignaleerde klanten (populatie)

217

73

Gesignaleerde klanten die toestemming gaven voor
doorverwijzing naar KCC-SHV

167

46

Klanten aangeschreven (steekproef)

53

27

Hebben meegewerkt aan een interview, waaronder één
telefonisch interview (netto respons)

25

8

- Stemden in met interview maar kwamen afspraak niet na

1

1

- Wilden wel meewerken, maar konden niet

3

2

Non respons:

- Wilden niet meewerken aan een interview
- Beantwoordden hun telefoon niet (drie belpogingen)
- Nummer niet in gebruik
- andere reden (klant bleek ver buiten de regio te wonen)
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16

10

2
2

3
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Bijlage II

Signaleren partners van Vroeg Eropaf

Wanneer signaleren de andere partners van Vroeg Eropaf?
Wanneer dragen zij over?

grondslag

Woningcorporaties

Automatisch bij 2 maanden
huurachterstand
Automatisch bij dreigende
uithuiszetting

Convenant

Zorgverzekeraars

Er zijn 2 meldmomenten:
1. Na 3 maanden
betalingsachterstand
2. Bij tenminste 6 maanden
betalingsachterstand en na
aanmelding bij CAK.

Convenant
Regeling wanbetalers, onderdeel
van de Zorgverzekeringswet

Energieleveranciers

Als klant niet reageert op een
betalingsherinnering37

Art. 4 Regeling afsluitbeleid
voor kleinverbruikers van
elektriciteit en gas

Waternet

Als klant niet reageert op een
betalingsherinnering38

Art. 5 Regeling afsluitbeleid
voor kleinverbruikers van
drinkwater

Dienst Belastingen
Gemeente Amsterdam

Als klant niet reageert op een
betalingsherinnering

Raadsbesluit

37

Art 4a Regeling afsluitbeleid luidt als volgt: Indien een kleinverbruiker niet heeft gereageerd op het in artikel 3, tweede lid, onderdeel b,
bedoelde aanbod verstrekt de vergunninghouder de contactgegevens van de kleinverbruiker, diens klantnummer en informatie over de
hoogte van diens schuld aan een instantie ten behoeve van schulddienstverlening, tenzij de kleinverbruiker geen natuurlijk persoon is.
38
Art 5 van de regeling drinkwater luidt als volgt: Indien een kleinverbruiker niet heeft gereageerd op het in artikel 3, tweede lid, onderdeel b,
bedoelde aanbod verstrekt het drinkwaterbedrijf de contactgegevens van de kleinverbruiker, diens klantnummer en informatie over de
hoogte van diens schuld aan een instantie ten behoeve van schulddienstverlening, tenzij de kleinverbruiker geen natuurlijk persoon is.
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Bijlage III

Cijfermatige inzichten

Samenstelling groep gesignaleerde klanten
Tabel 25: Samenstelling van de groep gesignaleerde klanten op basis van geslacht

Groot-Amsterdam

Limburg

Totaal

n

%

n

%

n

%

Man

108

50%

47

64%

155

53%

Vrouw

109

50%

26

36%

135

47%

Totaal

217

100%

73

100%

290

100%

Bron: UWV Kenniscentrum op basis van uitkeringsregistratie UWV en K3CR

Tabel 26: Samenstelling van de groep gesignaleerde klanten op basis van leeftijd

Leeftijd

Groot-Amsterdam

Limburg

Totaal

n

%

n

%

n

%

22-30

27

12%

16

22%

43

15%

31-40

46

21%

25

34%

71

24%

41-50

58

27%

20

27%

78

27%

51-60

72

33%

12

16%

84

29%

61-66

14

6%

0

0%

14

5%

Totaal

217

100%

73

100%

290

100%

Gemiddelde
leeftijd

46

40

44

Bron: UWV Kenniscentrum op basis van uitkeringsregistratie UWV en K3CR
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Figuur 8: Geboden hulp afgezet tegen het proces van signaleren en doorverwijzen: Groot-Amsterdam

Bron: UWV Kenniscentrum op basis van K3CR

Figuur 9: Geboden hulp afgezet tegen het proces van signaleren en doorverwijzen: Limburg

Bron: UWV Kenniscentrum op basis van K3CR
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Specificatie van hulp meteen geboden op de vestiging
Tabel 27: Specificering van hulp op de vestigingen bij het eerste contact tussen medewerker en
klantOnderstaande categorieën zijn gecodeerd door de onderzoekers op basis van teksten die de
medewerkers hebben ingevuld in open velden in K3CR)

Acties op vestiging bij het eerste contact tussen de medewerker en de klant

aantal

interne actie
termijnregeling bijgesteld
opvragen IKO
voorschot verleend
aanvraag/toekenning/verhoging toeslag
vordering in WK (wachtkamer)
betaling uitkering in orde gemaakt
contact met/doorverwijzing naar ander bedrijfsonderdeel
opschorten/beëindigen loonbeslag
spoedbetaling
opschorten inhouding
vakantiegeld eerder uitbetaald i.v.m. dreigende huisuitzetting
vaststelling geen afloscapaciteit
contact met beslaglegger
regeling gemaakt: deels aflossen en kwijt schelden van schuld
papieren WW-aanvraag naar klant gestuurd
tijdelijke vrijstelling sollicitatieplicht

6
5
5
5
4
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1

info/advies/verwijzing extern
verwijzing naar website over financiële voorzieningen
informeren over financiële spreekuren in wijk (email)
verwijzing naar stichting MEE
verwijzing naar formulierenbrigade stadsloket
verwijzing naar maatschappelijke dienstverlening
advies partner klant om ook werk te zoeken
het bevriezen van betalingen besproken
verwezen naar hulpverlening i.v.m. bedreiging voor schuldeisers
verwijzing naar gemeente in verband met recht op Bijstandsuitkering
informatie over invullen IKO verstrekt
verwijzing naar uwv.nl voor aanvraag toeslag
informatie over recht op WW
WSNP besproken
telefoonnummer voedselbank gegeven
eventueel later in re-integratietraject omscholing

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

overdracht gemeente
overdracht naar/contact schuldhulpverlening gemeente

2

Totaal
(60 acties bij 57 signalen: 49 signalen zijn daarna ook nog verwezen naar team KCCSHV)
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Specificatie van hulp geboden door KCC-SHV
Tabel 28:Specificering van hulp die door SHV-KCC is geboden aan gesignaleerde klanten (Onderstaande
categorieën zijn gecodeerd door de onderzoekers op basis van teksten die de medewerkers hebben
ingevuld in open velden in K3CR)
Totaal
GrootLimburg
Amsterdam

(toekomstige) situatie doorgesproken (schulden, scheiding,
woonsituatie (goedkoper, antikraak), inkomensverruimende
mogelijkheden, besparingstips e.d., extra hulp bespreken met
gemeente)
advies nibud.nl
advies budgetcoach, vrijwilligersorganisaties, zoals humanitas,
schuldhulpmaatje
Uitleg proces UWV (o.a. IKO-WW, IKO-VFV, termijnregeling,
ZZP, kwijtschelden, melden vakantie, vordering UWV,
beoordeling arbeidsvermogen)
advies/tips contact opnemen met schuldeisers/beslaglegger
(o.a. over termijnregeling aanpassen, kwijtschelding)
advies aanvragen toeslagen, toeslagen.nl, belastingdienst.nl,
check recht op toeslagen
verwijzing naar Bijzondere Bijstand (Zelfstandigen)
opties eventuele verwijzing schuldhulpverlening gemeente
uitgelegd
advies werk.nl
contact met (schuld)hulpverlener
advies naar gemeente voor bijstand
verwijzing naar
wijkteam/welzijnsonderneming/WMO/Zorgverzekeraar
advies wijziging gezondheidssituatie (wijzigingsformulier)
doorgeven aan UWV
advies verhuurder bellen met betaaldatum uitkering
advies voedselbank
advies contact opnemen Uitkeren VFV bij nieuwe vordering (met
tolk)
(advies) contact met bewindvoerder
hulp bij aanvraag uitkering
advies woontoeslag gemeente aanvragen
verwijzing naar advocaat/mediator
verwijzing website gemeente Amsterdam
advies stadspas aanvragen
advies aanvragen WAZO
gezorgd dat UWV Uitkeren VFV juiste adres (uit GBA) klant
gebruikt bij correspondentie over beslaglegging
opties Bijstand/WW besproken
advies aan ouder om gedwongen hulpverlening kind (klant UWV)
af te dwingen
verwijzing crisisdienst madi (regelt hulpverlening, voedselbank
en ingevulde IKO-VFV voor UWV)
advies financiële hulp aanpassen (anders dan bewindvoerder)
advies contact opnemen met bank m.b.t. woonlasten
advies ZZP opties

38

29

9

23
18

18
11

5
7

13

9

4

9

6

3

8

5

3

6
5

6
5

0
0

4
4
4
4

4
4
3
3

0
0
1
1

3

2

1

3
3
2

2
2
2

1
1
0

2
2
2
1
1
1
1
1

2
2
0
1
1
1
1
1

0
0
2
0
0
0
0
0

1
1

1
1

0
0

1

1

0

1
1
1

0
0
0

1
1
1

aantal adviezen

164

123

41

bij aantal klanten

101

77

24

Bron: UWV Kenniscentrum op basis van K3CR
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Tabel 29:Interne acties door bedrijfsonderdeel in afstemming KCC-SHV (Onderstaande categorieën zijn
gecodeerd door de onderzoekers op basis van teksten die de medewerkers hebben ingevuld in open
velden in K3CR)
GrootTotaal
Amsterdam
Limburg

aanvraag/beoordeling/toekenning toeslag
IKO WW uitgelegd/(snel) laten beoordelen
termijnregeling aangepast
nabetaling gedaan
uitgezocht welke stukken ontbreken
vordering in WK
WW aanvraag direct beoordeeld
WW betaald
IKO INV verstuurd
voorschot gegeven/aangepast
WIA/WW uitkering herberekend
afspraak adviseur Werk gemaakt: werken als ZZP optie?
afspraak met re-integratiebureau
beslag ingetrokken
hulp bij aanvraag (einde DUO, herstart Wajong)
Inhouding opgeschort
rentestop op vordering
toestemmingsformulier ingevuld
datum bezwaar versneld
geen afloscapaciteit vastgesteld
aantal interne acties

7
5
5
4
4
3
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
0
49

6
3
4
4
4
3
3
2
2
2
2
0
1
1
1
1
1
0
0
1
41

1
2
1
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
1
0
8

bij aantal klanten

40

33

7

Bron: UWV Kenniscentrum op basis van K3CR

Tabel 30: Redenen waarom 6 klanten niet via Centraal Meldpunt zijn aangemeld

1
2

3

KCC-SHV heeft de klant al een keer aangemeld bij het centraal meldpunt van de gemeente,
neemt daarom de tweede keer rechtstreeks contact op met de madi
KCC-SHV heeft schriftelijke toestemming van de klant om door te verwijzen naar madi van een
ander district dan woonadres klant. Klant is vanuit eerder werk bekend met de medewerkers
van eigen district en wil daarom niet door hen geholpen worden. Bij aanmelding via het
Centraal Meldpunt, zou de klant automatisch bekend worden bij de madi van het district waar
hij woont.
KCC-SHV heeft met spoed klant aangekondigd bij crisisdienst van de madi, in verband met een
noodsituatie. Er is geen tijd om te wachten op schriftelijke toestemming, daarom is klant
meteen zelf naar crisisdienst gegaan, waar hij meteen hulp kreeg.

4

KCC-SHV heeft klant verwezen naar inloopspreekuur van madi waar hij ook naar toe is
gegaan, in verband met een noodsituatie. De klant stuurt toestemmingsverklaring niet terug,
ondanks herhaaldelijk aandringen door KCC-SHV. De klant bleef telefonisch dringend vragen
om hulp, om deze reden heeft KCC-SHV gekozen voor het inloopspreekuur.

5

Na contact met madi blijkt de klant al afspraak met madi de volgende dag te hebben. Daarom
niet meer aangemeld via het Centraal Meldpunt.
KCC-SHV geeft op verzoek van klant rechtstreeks de contactgegevens van gemeente

6

Bron: UWV Kenniscentrum op basis van K3CR
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