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Cliëntenplatform Albrandswaard 
Amethysthof 32
3162 RB Rhoon

Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) Datum
4396 -1 22 februari 

2013

Contact Telefoon Email
A van der Plaat 0180 451 569 A.v.d.Plaat@ridderkerk.nl

Onderwerp: Reactie advies stukken Handhaving 

Geacht cliëntenplatform,

Voorafgaand op de reactie op uw aanbevelingen, willen wij u graag hartelijk 
danken voor het lezen van de stukken en uw advisering, ook dank voor de snelle 
reactie tijdens de toch al drukke feestdagen.

Hierbij reageren wij op uw aanbevelingen.

Advies 1: Het platform adviseert dat de klantmanagers (werk) van de BAR 
uitvoeringsdienst zich specialiseren op deeldoelgroepen als 
laaggeschoolden, hooggeschoolden en klanten met psychische 
problematiek. Onderwerp: Afstemmingsverordening WWB, IOAW en IOAZ 
2013, pagina 4.

Vanaf begin 2013 is er bij het team “werk” een nieuwe werkwijze geïntroduceerd 
die aansluit bij uw vraag. De klanten zijn opnieuw ingedeeld aan de hand van de 
afstand tot de arbeidsmarkt en de specifieke problemen. De klantmanagers 
hebben gekozen om te gaan werken met een doelgroep die aansluit bij hun 
vaardigheden. Zo zijn er klantmanagers die zich gaan bezighouden met de “zorg” 
klanten. De klanten die goed bemiddelbaar zijn krijgen een andere klantmanager 
die veelvuldig contact zal gaan hebben met de klant en ook zelf sollicitatietraining 
zal gaan geven.

Advies 2: Het platform adviseert dat in de werkprocessen heel expliciet de 
mogelijkheid wordt ingebouwd om cliënten inzage te geven in de dossiers en 
hen de mogelijkheid te geven om fouten in de data en dossiers te herstellen. 
Onderwerp BAR Handhavingsplan Uitkeringen 2013-2014, pagina 6.
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De klant heeft altijd het recht om het eigen dossier in te zien. Daar moet dan wel 
een schriftelijk verzoek aan voorafgaan omdat het dossier uit het archief opgehaald 
moet worden.

Daarnaast heeft iedere klant die zich registreert bij werk.nl met DigiD code een 
eigen digitaal persoonsdossier waarin de persoonlijke gegevens staan die de basis 
vormen voor de aanvraag. Dit “eigen dossier” kan iemand altijd inzien door in te 
loggen met de DigiD code. Als hier fouten in staan is het de verantwoordelijkheid 
van de klant om dit te wijzigen.

In dit persoonsdossier staan niet alle gegevens die in onze dossiers zitten, 
bijvoorbeeld de bankafschriften. De klant heeft deze gegevens zelf ingeleverd en is 
ook verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen. Belangrijk in dit opzicht 
is dat de klant duidelijkheid krijgt over hoe het besluit tot stand is gekomen en dat 
er sprake is van vertrouwen in de professionaliteit van de klantmanager. 

Advies 3: Het platform adviseert dat cliënten een toetsing kunnen aanvragen 
bij een onafhankelijk orgaan als hun bezwaar wordt verworpen. Zo’n comité 
zou gevormd kunnen worden door vertegenwoordigers van de 
cliëntenplatforms van de BAR-gemeenten. Onderwerp BAR Handhavingsplan 
Uitkeringen 2013-2014, pagina 6.

Als een klant het niet eens is met een besluit moet de normale rechtsgang worden 
gevolgd, eerst bezwaar aantekenen bij de gemeente, dan in beroep gaan bij de 
bestuursrechter en eventueel in hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep.
Als er een dringende behoefte is aan geld voor het levensonderhoud kan er 
tijdens de hierboven beschreven procedures een voorlopige voorziening worden 
aangevraagd bij Gedeputeerde Staten, dit is een snelle procedure. Dit zijn de 
regels van het bestuursrecht en die worden gevolgd door de gemeente.

Advies 4 Het platform adviseert het bestuur om inzake RPF en RCF, nut, 
werkwijze en kosten na 2 jaar te evalueren. Onderwerp BAR 
Handhavingsplan Uitkeringen 2013-2014, pagina 9.Op regionaal niveau vormt 
elk RCF het uitvoerend orgaan van het Regionale Platform Fraudebestrijding 
(RPF).

De 9 RCF Kenniscentra Handhaving in Nederland zijn een initiatief van het 
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om gemeenten en 
handhavingspartners in het WIZ-domein (Werk, Inkomen en Zorg) te verbinden en 
te versterken. Dit leidt tot slimmere en effectievere handhaving: meer resultaat met 
minder middelen. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor onderlinge 
kennisdeling en goede samenwerking. De RCF’s vormen hiertoe een landelijk 
dekkend netwerk, van waaruit zij gemeenten en partners koppelen, ondersteunen 
en adviseren. Het is niet een taak van de gemeente om dit orgaan te evalueren. 
Het staat de gemeente vrij om wel of niet gebruik te maken van de kosteloze 
diensten van het RCF. De bevindingen van de gemeente met het RCF zijn zeer 
positief.

Advies 5 Het platform adviseert om inzake het Huisbezoek een flyer te maken 
waarin in normaal Nederlands uitleg van het protocol wordt gegeven. Dit in 
aanvulling op het formulier van “informed consent” dat de bewoner onder de 
neus krijgt. Onderwerp BAR Huisbezoekprotocol 2013, pagina 13.
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Er is een folder die gebruikt wordt bij de huisbezoeken. De folder zal als bijlage 
worden bijgevoegd. De folder moet nog wel worden geactualiseerd in 2013.

Advies 6 Het platform adviseert daarom dit duidelijker onder woorden te 
brengen in het protocol. Onderwerp BAR Huisbezoekprotocol 2013, pagina 
13. Toelichting: In het BAR Huisbezoekprotocol 2013 worden de term “géén 
directe gevolgen” en de waarschuwing “mogelijke consequenties” als een 
huisbezoek wordt geweigerd, naast elkaar gebruikt. Het protocol creëert op 
dit punt verwarring.

Het is inderdaad een complex uitvoering, soms heeft een onderzoek “geen directe 
gevolgen” soms wel. Het protocol is gemaakt voor de klantmanager. De 
klantmanager heeft hier een training voor gehad en weet de begrippen wel juist toe 
te passen. Het protocol is daarom niet aangepast.

Advies 7 Het platform adviseert inzake het Huisbezoek dat de rapportage 
altijd ter beschikking wordt gesteld aan de cliënt. Als bijlage van een besluit 
dat mogelijk volgt op het huisbezoek. Onderwerp BAR Huisbezoekprotocol 
2013, pagina 13.

Zoals bij advies 2 is verwoord heeft de klant altijd het recht om het dossier in te 
zien. Als de klant de rapportage van een onderzoek wil inzien moet de klant daar 
schriftelijk om verzoeken. Het besluit naar aanleiding van het onderzoek moet 
goed gemotiveerd zijn en voldoende informatie geven over de bevindingen. De 
klantmanager zal voor het nemen van een besluit de bevindingen ook mondeling 
toelichten aan de klant. Daarnaast is er altijd de mogelijkheid om bezwaar aan te 
tekenen als deze informatie en het besluit niet juist is. Het rapport wordt niet 
standaard meegezonden maar kan wel op verzoek worden ingezien.

Advies 8 Het platform adviseert om de werkwijze met een poortwachter te 
heroverwegen. 
We missen de onderbouwing van de voordelen van deze aanpak, en stellen 
prijs op een argumentatie waarom extrapolatie van de cijfers van 
Barendrecht naar Albrandswaard tot deze aanbeveling leidt. Onderwerp 
Onderzoeksplan 2013 Wwb, IOAW, IOAZ en Bbz 2004, pagina 14.

De werkwijze met de poortwachters is in 2013 gestart. Dit is een werkwijze die ik 
als coördinator van het team graag aan u wil uitleggen. Ik zal hiervoor aansluiten 
bij een volgend overleg van het cliëntenplatform (februari of maart). U krijgt 
hierover nog nader bericht.

Met vriendelijke groet,

Namens het College van Albrandswaard,

Mw. A. Aslan
Coördinator Werk en Inkomen
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