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Doel van it’s public open decks

it’s public gelooft in open source advies voor de publieke sector. We dragen hier actief aan bij door 
a) inzichten uit onze projecten te delen en b) zelf inzichten te ontwikkelen op maatschappelijke 
relevante onderwerpen onder de noemer it’s public open decks

Open decks hebben als doel te inspireren in methodiek, vorm en te informeren over het specifieke 
onderwerp

Voor meer details zie de laatste pagina van dit document

Achtergrond en doel van document

Achtergrond en doel van het document

De bijstand fungeert als het sociale vangnet van Nederland, maar de regels verschillen toch per gemeente. Dit levert discussie op in zowel de 
landelijke, als de lokale politiek.

In dit document worden de regels rondom bijstand inzichtelijk gemaakt, wordt een duiding gegeven over de ontwikkeling van de in- en uitstroom 
en worden verschillende opties geschetst over hoe het aanvraagproces is in te richten. Het betreft in dit document alleen de bijstand voor 
levensonderhoud, niet de bijzondere bijstand. 

Doel van het document is om een gestructureerde discussie te faciliteren rondom de inrichting van het aanvraagproces van de bijstand. Het is 
bedoeld voor eenieder die werkt in dit domein en te maken heeft met inhoudelijke of organistorische keuzes.
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“Bijstand is voor mensen die niet 
genoeg geld hebben om in hun 

levensonderhoud te voorzien. Het is 
een laatste vangnet voor mensen die 

bijvoorbeeld niet in aanmerking 
komen voor een andere uitkering of 

studiefinanciering” 

– Rijksoverheid

Wat is de bijstand?

Bron: Rijksoverheid.nl; moniquekremer.nl

“De bijstand zou niet louter gezien 
moeten worden als een 

inkomensvoorziening, maar als 
leverancier van basisbegeleiding voor 

een kansarme groep”

– Monique Kremer (hoogleraar actief burgerschap) 
& Jelle van der Meer (journalist)
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https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijstand/vraag-en-antwoord/wat-is-het-verschil-tussen-algemene-bijstand-en-bijzondere-bijstand
https://www.moniquekremer.nl/artikel/geef-mensen-in-de-bijstand-serieuze-steun-en-banen/


De Rijksoverheid schetst het kader voor de bijstand, 
gemeenten doen verdere invulling en uitvoering
Rolverdeling Rijksoverheid en Gemeenten

Bepaalt wettelijk kader

Bepaalt hoogte van de bijstand

Bepaalt welke verordeningen gemeenten moeten hebben

Stelt middelen beschikbaar via de Budgetten gebundelde 
uitkeringen (BUIG)

Bepaalt of iemand recht heeft op bijstand

Verstrekt bijstand

Bepaalt wanneer, hoe vaak en welke tegenprestatie 
geleverd moet worden

Ondersteunt bijstandsgerechtigden bij het zoeken naar 
een baan

Stelt regels op voor maatregelen als bijstandsgerechtigden 
zich niet aan de tegenprestatie houden of niet actief naar 
een baan zoeken

Stelt regels op voor loonkostensubsidie, individuele 
inkomenstoeslag en individuele studietoeslag

Rol van gemeenteRol van de Rijksoverheid

Bron: Rijksoverheid.nl; wetten.overheid.nl 5

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/participatiewet/participatiewet-informatie-voor-gemeenten
https://wetten.overheid.nl/BWBR0015703/2020-01-01


Om voor bijstand in aanmerking moet de aanvrager aan verschillende 
voorwaarden voldoen
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Voorwaarden om bijstand te ontvangen

Woont rechtmatig in 
Nederland

Is 18 jaar of ouder 18+

Moet voldoende Nederlands begrijpen, 
spreken, lezen en schrijven. Wanneer dit 
niet zo is, doet de bijstandsgerechtigde 

zijn best om Nederlands te leren.

Zit niet in de gevangenis of 
een huis van bewaring

Heeft niet genoeg inkomen 
of vermogen om in eigen 

levensonderhoud te voorzien

Doet mee aan activiteiten 
die de gemeente biedt om 

werk te vinden

Heeft geen recht op een 
andere uitkering

Voor detail, 
zie volgende 

pagina’s

Voor detail, 
zie volgende 

pagina’s

Voor detail, 
zie volgende 

pagina’s

Bron: Rijksoverheid.nl

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijstand/vraag-en-antwoord/wanneer-heb-ik-recht-op-bijstand


De hoogte van de bijstand is afhankelijk van het aantal huisgenoten

▪ Het overgrote deel van de bijstandsgerechtigden is alleenstaand, zij ontvangen 
70% van het wettelijk minimumloon als bijstandsuitkering (€1.052/maand in 2020)

▪ Volwassenen (vanaf 21 jaar) die samenwonen, kunnen de woonkosten delen, 
daarom krijgen de bijstandsgerechtigden die samenwonen een lagere bijstand per 
persoon toegekend dan alleenstaanden

▪ Afhankelijk van het aantal huisgenoten wordt de bijstandsuitkering vermindert, bij 
bijvoorbeeld 2 huisgenoten ontvangt de bijstandsgerechtigde nog €751,65, dat is 
71% van een alleenstaande

▪ De volgende huisgenoten tellen niet mee voor deze kostendelersnorm, a) jongeren 
tot 21 jaar, b) de persoon met wie u een gezamenlijke huishouding voert, als er 
geen anderen in de woning wonen, c) studenten met studiefinanciering of die BBL 
volgen, d) commerciële kamerhuurders

Voor jongeren onder de 27 jaar gelden aparte regels

▪ Jongeren moeten eerst 4 weken proberen om een passende opleiding of werk te 
vinden, daarna kunnen zij bijstand aanvragen

▪ Tot 21 jaar hebben ouders een ondersteuningsplicht, daarom krijgen jongeren van 
18, 19 of 20 jaar bijstand tot het niveau van de kinderbijslag als de ouders 
onvoldoende middelen hebben om ze te ondersteunen. 

De hoogte van de bijstand is afhankelijk van het aantal volwassenen in 
een huishouden
Uitleg van de kostendelersnorm

70% 70%

50%

43%
40% 38%

Percentage van het minimumloon dat een bijstandsgerechtigde 
ontvangt als bijstand, afhankelijk van aantal personen in huishouden

+ kindgebondenbudget

Per maand netto: 
€1.052,32

Per maand netto: 
€751,65 per persoon
dus gezamenlijk €1.503, 31

Bron: Rijksoverheid.nl; Rijksoverheid.nl (2) 7

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijstand/vraag-en-antwoord/wat-is-de-kostendelersnorm-in-de-bijstand
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijstand/vraag-en-antwoord/hoe-hoog-is-mijn-bijstandsuitkering


Valt niet onder inkomen of andere uitkeringen:

Inkomens- en vermogensgrens

Om bijstand te ontvangen bestaat er een inkomens- en vermogensgrens. Wanneer het inkomen boven deze 
grens is, is geen bijstand nodig. Wanneer het inkomen niet, maar het vermogen wel boven de grens is, moet eerst 
het vermogen opgemaakt worden tot de grens, voordat bijstand wordt toegekend. Hierin wordt ook het inkomen 
en vermogen van personen meegenomen waarmee de bijstandsgerechtigde een gezamenlijke huishouding voert

Inkomen

Vermogensgrens om bijstand te ontvangen:

Zoom-in:
Inkomens- en vermogensgrens

8

1 Deze uitkeringen vullen het inkomen aan tot het minimumloon waardoor geen bijstand meer kan worden aangevraagd. 

Voorwaarden om bijstand te ontvangen

Vermogen

Vermogen bestaat uit:

Spaargeld

Overwaarde op eigen huis

Waarde van auto

Andere waardevolle bezittingen

Alleenstaanden: €6.225

Gezamelijke huishouding: €12.450

Alleenstaande ouder: €12.450

Inkomensbronnen die meetellen voor de bijstand:

Kinderbijslag en kindgebondenbudget

PGB

Toeslagen wet AWIR zoals huurtoeslag en  
zorgtoeslag en kinderopvangtoeslag. 

Inkomsten van kind onder de 18

Inkomen uit werk

Allimentatie

Uitkeringen zoals WW, AOW, Wajong1

Heeft niet genoeg inkomen 
of vermogen om in eigen 

levensonderhoud te voorzien

Heeft geen recht op een 
andere uitkering

18-

Bron: Rijksoverheid.nl; Rijksoverheid.nl (2)

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijstand/vraag-en-antwoord/wanneer-heb-ik-recht-op-bijstand
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijstand/vraag-en-antwoord/welke-inkomsten-bijstand-afgetrokken


Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de invulling van de participatiewet

Gemeenten kunnen zelf invulling geven aan het kader dat het Rijk in de participatiewet heeft geschetst. Dit doen 
zij in de verordening die door de gemeenteraad wordt goedgekeurd. Daardoor verschilt het per gemeente welke 
tegenprestatie en maatregelen gelden. Uitgangspunt is dat iedereen zich inzet om werk te zoeken en de 
gemeente daarin faciliteert. In veel gevallen is er dan ook geen sprake van een ‘tegenprestatie’ maar is er een 
actieve weg naar werk.

Mogelijke tegenprestatie

▪ Wanneer bijstandsgerechtigden zich niet aan de 
tegenprestatie houden, kunnen zij gekort worden 
op hun uitkering

▪ Hoeveel er gekort wordt is afhankelijk van het 
beleid van de gemeente

Zoom-in:
Participatiewet
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Voorwaarden om bijstand te ontvangen

Maatregelen

▪ Gemeenten stellen een minimaal aantal uur per 
week op waarin bijstandsgerechtigden een 
tegenprestatie moeten leveren

▪ Opties voor de tegenprestatie zijn bijvoorbeeld:

- Vrijwilligerswerk

- Mantelzorg

- Een taalcursus volgen

- Werken aan persoonlijke schulden

▪ Naast de tegenprestatie moeten 
bijstandsgerechtigden actief zoeken naar werk

▪ De gemeente ondersteunt daarbij

Doet mee aan activiteiten 
die de gemeente biedt om 

werk te vinden

Bron: Verordening gemeente Amsterdam; Rotterdam.nl; Den Haag.nl; Utrecht.nl

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Amsterdam/CVDR377479.html
https://www.rotterdam.nl/werken-leren/prestatie010/
https://www.denhaag.nl/nl/werk-bijstand-en-uitkering/uitkering-of-bijstand/regels-bijstandsuitkering-1/regels-bij-een-bijstandsuitkering.htm
https://www.utrecht.nl/bestuur-en-organisatie/beleid/beleid-werk-en-inkomen/


Verschillen in gemeentelijk beleid voor tegenprestaties leiden 
regelmatig tot controverse
Media uittingen over tegenprestatie in de bijstand

Bron: Trouw; Trouw (2); De Telegraaf; Het Parool; Een Vandaag 10

https://www.trouw.nl/binnenland/van-ark-zet-gemeente-onder-druk-tegenprestatie-wordt-verplicht-in-de-bijstand~b81c7b4e/
https://www.trouw.nl/opinie/gemeenten-moeten-de-allerzwaksten-verplicht-hulp-aanbieden~b1ddd6d9/
https://www.telegraaf.nl/nieuws/253758265/bijstandsgerechtigde-moet-aan-de-bak
https://www.parool.nl/amsterdam/groot-wassink-tegenprestatie-bijstand-werkt-niet~b6f2c19a/
https://eenvandaag.avrotros.nl/item/nooit-meer-papierprikken-waarom-rotterdam-stopte-met-dwang-om-mensen-aan-het-werk-te-krijgen/
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In Nederland zijn ongeveer 415.000 bijstandsgerechtigden

1 De data op deze en de volgende slide sluiten niet volledig op elkaar aan. Dit komt doordat de analyses zijn gemaakt op twee verschillende databronnen van het CBS

Aantal bijstandsgerechtigden in januari per jaar, 2011-2019

350,910 358,000
374,410

403,110
419,450

431,220
444,040 434,170

414,060

jan-13 jan-17jan-16 jan-19jan-11 jan-12 jan-14 jan-15 jan-18

+23% -7%

Bron: CBS, bijstandsuitkeringen 12

Tijdens de economische crisis steeg het 
aantal bijstandsgerechtigden ieder jaar

De afgelopen jaren is de economie 
aangetrokken en daalt het aantal 
mensen in de bijstand

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/82015NED/table?ts=1584521108403


Het aantal bijstandsgerechtigden is afhankelijk van de instroom en de 
uitstroom

1 De data op deze en slide 12  sluiten niet volledig op elkaar aan. Dit komt doordat de analyses zijn gemaakt op twee verschillende databronnen van het CBS

2019 t/m 3e 
kwartaal

141.730

2015

116.950

2016 2017 2018

148.240

95.800
65.580

78.080

2015

118.130

2016 2018

119.960

2017

125.960

2019 t/m 3e 
kwartaal

113.620

2018

21.770

2015 2016 2017

-1.180

2019 t/m 3e 
kwartaal

22.280

-17.820 -12.500

Instroom in de bijstand, 2015-20191

Uitstroom uit de bijstand, 2015-20191

Netto ontwikkeling van de bijstand, 2015-20191

+

-

Bron: CBS, bijstandsuitkeringen in en uitstroom 13

https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=82662NED&_theme=36
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▪ De economie draait goed met stijgende werkgelegenheid tot 
gevolg. Dit zorgt voor afname van de instroom (mensen vinden 
een baan voordat bijstand nodig is) en toename van de uitstroom 
(bijstandsontvangers vinden een baan)

Ontwikkelingen in de economie, arbeidsmarkt en politiek zorgen op 
dit moment voor een netto uitstroom

▪ Afgelopen jaren was de instroom van vluchtelingen hoog. Recent 
is dit afgenomen, hierdoor daalt de nieuwe instroom.

▪ Door flexibelere contracten zijn werkgevers eerder geneigd 
nieuwe werknemers een kans te geven, dit vergroot de kansen 
van bijstandsontvangers op werk

Bron: it’s public projectervaring

Ontwikkelingen die leiden tot afname gebruik bijstand

▪ Geen

▪ De verhoging van de AOW leeftijd zorgt ervoor dat bestaande 
bijstandsgerechtigden langer in de bijstand zitten voordat ze 
overgaan naar de AOW. Ook neemt de kans toe dat ouderen die 
een baan verliezen nog in de bijstand komen (gat tussen WW en 
AOW)

▪ Het verkorten van de WW duur zorgt ervoor dat mensen eerder 
vanuit de WW in de bijstand komen

▪ De arbeidsmarkt flexibiliseert sterk met de opmars van ZZPers 
en kortdurende contracten, hierdoor bouwen mensen minder WW 
rechten op en komen ze sneller in de bijstand terecht

▪ Door de toename van het aantal arbeidsmigranten ontstaat voor 
werkgevers toegang tot een aantrekkelijke groep medewerkers. 
Dit vermindert de baankans van bijstandsontvangers

Ontwikkelingen die leiden tot toename gebruik bijstand

Economisch

Arbeidsmarkt

Politiek



De instroom in de bijstand komt primair uit vijf groepen

Verlies van werk
Mensen die hun werk verliezen krijgen over het algemeen eerst WW, wanneer deze afloopt stromen zij door naar de 
bijstand. Sommige mensen stromen gelijk door naar de bijstand, bijvoorbeeld ondernemers zonder buffer.

Wijziging levensituatie
Wanneer iemands levensituatie verandert, kan een deel van het inkomen wegvallen, bijvoorbeeld doordat iemand 
scheidt of de kostwinner overlijdt. Daarnaast kan het voorkomen dat een uitkering of een extra inkomen wegvalt.

Einde studie
Na de studie valt de studiefinanciering weg, en niet iedere student kan na zijn studie makkelijk een baan vinden. Na 
een maand werkzoeken mag een jongere bijstand aanvragen.

Einde detentie
Tijdens detentie is geen inkomen nodig, maar wanneer iemand uit detentie komt, heeft hij/zij niet direct een baan. 
Daarnaast kan het na detentie lastiger zijn om een baan te vinden waardoor men in de bijstand belandt.

Statushouders
Statushouders vinden lastig een baan doordat zij de taal nog niet goed spreken en doordat diploma’s uit het land 
van herkomst niet altijd erkend worden. Hierdoor komen veel statushouders eerst in de bijstand terecht.

Verhuizing uit andere gemeente
Ook bijstandsgerechtigden kunnen verhuizen. Wanneer zij verhuizen moet de nieuwe gemeente waar zij gaan 
wonen hen bijstand verstrekken.

Overig
Mensen die niet binnen een van de bovenstaande 6 groepen kunnen worden geplaatst, bijvoorbeeld herinstromers.?

Bijstand

Bron: it’s public projectervaring 15



Sterkste afname te zien in de bij ‘verlies van werk’ en ‘statushouders’ 

Verlies van werk
Mensen die hun werk verliezen krijgen over het algemeen eerst WW, wanneer deze afloopt stromen zij door naar de 
bijstand. Sommige mensen stromen gelijk door naar de bijstand, bijvoorbeeld ondernemers zonder buffer.

Wijziging levensituatie
Wanneer iemands levensituatie verandert, kan een deel van het inkomen wegvallen, bijvoorbeeld doordat iemand 
scheidt of de kostwinner overlijdt. Daarnaast kan het voorkomen dat een uitkering of een extra inkomen wegvalt.

Einde studie
Na de studie valt de studiefinanciering weg, en niet iedere student kan na zijn studie makkelijk een baan vinden. Na 
een maand werkzoeken mag een jongere bijstand aanvragen.

Einde detentie
Tijdens detentie is geen inkomen nodig, maar wanneer iemand uit detentie komt, heeft hij/zij niet direct een baan. 
Daarnaast kan het na detentie lastiger zijn om een baan te vinden waardoor men in de bijstand belandt.

Statushouders
Statushouders vinden lastig een baan doordat zij de taal nog niet goed spreken en doordat diploma’s uit het land 
van herkomst niet altijd erkent worden. Hierdoor komen veel statushouders eerst in de bijstand terecht.

Verhuizing uit andere gemeente
Ook bijstandsgerechtigden kunnen verhuizen. Wanneer zij verhuizen moet de nieuwe gemeente waar zij gaan 
wonen hen bijstand verstrekken.

Overig
Mensen die niet binnen een van de bovenstaande 6 groepen kunnen worden geplaatst?

Bijstand

Bron: it’s public projectervaring

Sterke economische ontwikkelingen zorgen voor minder 
verlies aan banen en grotere kansen voor werkzoekenden. 
Het merendeel van werkzoekenden lukt het om gedurende 
de WW periode een nieuwe baan te vinden.

Afgelopen jaren is het aantal nieuwe statushouders weer 
sterk afgenomen, gelijktijdig lukt het de eerdere 
statushouders om na het leren van de taal een baan te 
vinden. De groep statushouders in de bijstand neemt dus 
weer af.
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De instroomreden en leeftijd van de bijstandsgerechtigden geven een 
sterke indicatie van de kans op (snelle) uitstroom

Instroomreden Kans op uitstroomLeeftijd

Over het algemeen is te zien dat 
mensen die vanuit werk de 

bijstand in komen ook de beste 
kans hebben om daar weer snel uit 

te komen.

De kans op snelle uitstroom is het 
hoogst rond de 30, vanaf 50 gaat 

deze afnemen

Het merendeel van de mensen dat 
een kans heeft om uit te stromen, 

doet dit binnen de eerste 12 
maanden. Hoe langer iemand in 

de uitkering zit hoe groter de kans 
dat hij/zij daar voorlopig ook in 

blijft
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Vanuit werk of bedrijf direct 
naar (deeltijd) LO

Gem. Leeftijd: 40

Instroom per maand

Kans op uitstroom

Zoom-in:
Uitstroomkans is sterk afhankelijk van instroomreden (1/2)
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Gemiddelde duur bijstand, gemiddelde leeftijd, percentage van instroom en kans op uitstroom per instroomgroep

Instroom vanuit WW

Gem. Leeftijd: 45

Instroom per maand

Kans op uitstroom

Instroom vanuit andere 
uitkeringen

Gem. Leeftijd: 45

Instroom per maand

Kans op uitstroom

Instroom door verlies ander 
inkomen

Gem. Leeftijd: 35

Instroom per maand

Kans op uitstroom

Instroom door wijziging 
levenssituatie

Gem. Leeftijd: 40

Instroom per maand

Kans op uitstroom

Verlies van werk

105 100
90

2017 2018 2019

80

55
45

2017 2018 2019

20 15 20

20192017 2018

60 60
45

20182017 2019

20 20 15

20182017 2019

Wijziging levenssituatie

50%

< 2 mnd < 6 mnd < 12 mnd

40%
25%

50%

25%

< 2 mnd < 6 mnd

40%

< 12 mnd < 2 mnd

25%
15%

< 6 mnd < 12 mnd

35% 40%
30%

< 2 mnd < 6 mnd < 12 mnd

15%

< 2 mnd

15%

< 6 mnd

35%

< 12 mnd

25%

Bron: it’s public projectervaring



Instroom vanuit (einde)  
studie

Gem. Leeftijd: 25

Instroom per maand

Kans op uitstroom
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Zoom-in:
Uitstroomkans is sterk afhankelijk van instroomreden (2/2)

Instroom vanuit detentie

Gem. Leeftijd: 35

Instroom per maand

Kans op uitstroom

Instroom 
statushouders/vluchtelingen

Gem. Leeftijd: 30

Instroom per maand

Kans op uitstroom

Verhuizing vanuit andere 
gemeente

Gem. Leeftijd: 40

Instroom per maand

Kans op uitstroom

Overig 

Gem. Leeftijd: 40

Instroom per maand

Kans op uitstroom

20 15 15

2017 2018 2019

20 15 15

2017 2018 2019

40 35 30

20182017 2019

10 10 10

2017 2018 2019

85

60 60

20182017 2019

< 2 mnd < 6 mnd

20%

< 12 mnd

50%
65%

< 12 mnd< 2 mnd

40%

< 6 mnd

10%

30%

10%

< 2 mnd

5%

< 6 mnd

15%

< 12 mnd < 12 mnd< 2 mnd

25%

< 6 mnd

15%

40%
30%

20%

< 12 mnd< 2 mnd < 6 mnd

40%

?

Bron: it’s public projectervaring

Gemiddelde duur bijstand, gemiddelde leeftijd, percentage van instroom en kans op uitstroom per instroomgroep



Leeftijd speelt een belangrijke rol in de kans op uitstroom 

▪ Hoe groot de rol van leeftijd is in de kans op uitstroom, verschilt per 
instroomreden. 

▪ Instroomreden waarbij leeftijd een grote rol spelen zijn:

- Instroom vanuit WW

- Instroom vanuit (einde) studie

- Instroom vanuit detentie

▪ De leeftijd speelt juist een minder grote rol bij: 

- Instroom door verlies ander inkomen

- Instroom door wijziging levenssituatie

- Instroom vanuit andere uitkering

- Verhuizing vanuit andere gemeente

Uitstroomkans binnen zes maanden naar leeftijdsgroep

Zoom-in:
Leeftijd is ook een belangrijke determinant van uitstroomkans

30%20-29

30%

30-39

50-59

40-49

> 60

35%

30%

25%

Bron: it’s public projectervaring 20
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Gemeenten organiseren de bijstand vaak in twee teams

Deze rol wordt vaak verdeeld over twee teams

Inkomen

Team Inkomen draagt zorg 
voor de aanvragen, controles, 
afhandeling en toekenning van 
uitkeringen

Werk

Team Werk begeleidt cliënten 
naar werk door hen te 
koppelen aan de juiste 
ondersteuning

Verschillen per gemeente

Doordat gemeenten zelf mogen bepalen hoe zij omgaan met de 
bijstand en de participatiewet, verschilt de exacte taakverdeling 
en manier van samenwerken sterk per gemeente. In de meeste 
gevallen kiezen gemeenten ervoor om vanuit twee teams te 
werken, echter in sommige gevallen is dit samengevoegd in één 
team.

Bepaalt of iemand recht heeft op bijstand

Verstrekt bijstand

Bepaalt wanneer, hoe vaak en welke tegenprestatie 
geleverd moet worden

Ondersteunt bijstandsgerechtigden bij het zoeken naar 
een baan

Stelt regels op voor maatregelen als bijstandsgerechtigden 
zich niet aan de tegenprestatie houden of niet actief naar 
een baan zoeken

Stelt regels op voor loonkostensubsidie, individuele 
inkomenstoeslag en individuele studietoeslag

Rol van gemeente
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Wanneer er een aanvraag wordt gedaan starten er vrijwel altijd twee 
processen

Proces team inkomen

(verplicht op basis van 
Rijkstaak en Gemeentelijke 

vorderingen)

Proces team werk

(Gemeentelijke 
dienstverlening)

▪ Het doel van team Inkomen is om de bijstandsgerechtigde te voorzien van de juiste bijstandsuitkering 
en te handhaven op rechtmatig gebruik

▪ Vaak is één gemeentemedewerker primair verantwoordelijk. Deze medewerker is verantwoordelijk voor 
de juiste administratieve afhandeling, het verstrekken van de uitkering en het opleggen van 
maatregelen in overleg met de verantwoordelijke medewerker van team Werk

▪ Het verstrekken van bijstand is een wettelijke taak, de keuzevrijheid voor gemeentes hierin is beperkt. 
De mate en manier van handhaving staat gemeentes wel vrij

▪ Het doel van team Werk is om de bijstandsgerechtigde te ondersteunen op de weg (terug) naar werk, of, 
wanneer werk niet haalbaar is, de weg (terug) naar participatie. 

▪ Over het algemeen zet team Werk hiervoor een breed scala aan dienstverlening zoals trainingen, stages 
etc. 

▪ Vaak is één gemeentemedewerker primair verantwoordelijk. Deze medewerker heeft het contact met de 
cliënt, stelt het ontwikkelplan op, en koppelt de klant aan de juiste training en/of baanmogelijkheden

▪ Dit betreft gemeentelijke dienstverlening. Een gemeente kiest zelf haar dienstverleningsniveau en 
criteria tot deelname

Bijstands-
aanvraag
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Uitstroom 
naar werk 

Verlening bijstand (onbepaalde tijd) & Inzet dienstverlening (ca. 4 tot 52 weken)Instroom (ca. 2 tot 10 weken)

24

Klantreis van het bijstandsproces

Werk en Inkomen zijn beiden verantwoordelijk voor de start van het 
proces, vaak is na de eerste fase Werk verantwoordelijk

Cliënt Medewerker Inkomen Medewerker Werk

T Toekenning

Aanvraag

Eerste contact 
team Inkomen

Eerste contact 
team Werk

Team Werk bekijkt samen met cliënt welke 
ondersteuning nuttig is

Team Inkomen beoordeelt de aanvraag 
en beslist of bijstand wordt toegekend

Tijdens de ondersteuning checkt team Werk meerdere keren 
hoe het met de cliënt gaat

Inzet dienstverlening

Begeleider dienstverlening

Herinstroom

Bron: it’s public projectervaring



Uitstroom 
naar werk 

Verlening bijstand (onbepaalde tijd) & Inzet dienstverlening (ca. 4 tot 52 weken)Instroom (ca. 2 tot 10 weken)

Cliënt Medewerker Inkomen Medewerker Werk

T Toekenning

Aanvraag

Eerste contact 
team Inkomen

Eerste contact 
team Werk

Team Werk bekijkt samen met cliënt welke 
ondersteuning nuttig is

Team Inkomen beoordeelt de aanvraag 
en beslist of bijstand wordt toegekend

Tijdens de ondersteuning checkt team Werk meerdere keren 
hoe het met de cliënt gaat

Inzet dienstverlening

Begeleider dienstverlening

Herinstroom

Bij het inrichten van het proces zijn er verschillende keuzes te maken, 
bij iedere keuze schetsen we de belangrijke afwegingen

1. Vanuit welk team komt het eerste contact?

2. In hoeverre werken team Inkomen en Werk samen 
tijdens de instroom?

3. Hoeveel contact heeft team Inkomen met de 
aanvrager?

4. Moeten aanvragers eerst een inspanningsperiode 
vervullen, of krijgen ze gelijk hun uitkering?

5. Wat is de taakverdeling in team Werk?

6. Wanneer is de overdracht van instroom naar 
dienstverlening?

7. Is er een nazorgproces nadat er weer werk 
gevonden is?

25
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Inrichtingsvraagstukken (1/7)

Uitstroom 
naar werk 

Verlening bijstand (onbepaalde tijd) & Inzet dienstverlening 
(ca. 4 tot 52 weken)

Instroom (ca. 2 tot 10 weken)

Cliënt Medewerker Inkomen Medewerker Werk

T Toekenning

Aanvraag

Eerste contact 
team Inkomen

Eerste contact 
team Werk

Team Werk bekijkt samen met cliënt welke ondersteuning 
nuttig is

Team Inkomen beoordeelt de aanvraag 
en beslist of bijstand wordt toegekend

Tijdens de ondersteuning checkt team Werk meerdere keren hoe het 
met de cliënt gaat

Inzet dienstverlening

Begeleider dienstverlening

Herinstroom

Vanuit welk team komt het 
eerste contact?

Afwegingen:

▪ De aanvrager heeft vooral vragen en 
behoefte aan bijstand. Een gesprek over 
inkomen beantwoordt daardoor vaak aan de 
meest urgente behoefte. Beginnen met werk 
kan het proces naar werk versnellen maar het 
risico is dat een groot deel van het gesprek 
toch over inkomensvragen gaat. Door eerst 
inkomensstress weg te halen bij de aanvrager 
wordt ruimte gecreerd om over werk na te 
denken

▪ Voordeel van starten met gesprek bij werk is 
dat dit vaak de persoon is die gedurende het 
proces het meest langdurig betrokken blijft. 
Deze persoon wordt op deze manier gezien 
als het primaire aanspreekpunt

Bron: it’s public projectervaring
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Inrichtingsvraagstukken (2/7)

Uitstroom 
naar werk 

Verlening bijstand (onbepaalde tijd) & Inzet dienstverlening 
(ca. 4 tot 52 weken)

Instroom (ca. 2 tot 10 weken)

Cliënt Medewerker Inkomen Medewerker Werk

T Toekenning

Aanvraag

Eerste contact 
team Inkomen

Eerste contact 
team Werk

Team Werk bekijkt samen met cliënt welke ondersteuning 
nuttig is

Team Inkomen beoordeelt de aanvraag 
en beslist of bijstand wordt toegekend

Tijdens de ondersteuning checkt team Werk meerdere keren hoe het 
met de cliënt gaat

Inzet dienstverlening

Begeleider dienstverlening

Herinstroom

In hoeverre werken team 
Inkomen en Werk samen 
tijdens de instroom?

Afwegingen:

▪ Samenwerking tussen inkomen en werk is 
essentieel voor snelle afstemming tussen de 
specialisme, dit voorkomt dubbelwerk en 
zorgt ook voor heldere communicatie naar de 
aanvrager

▪ Mogelijkheden om samenwerking te 
versterken zijn werken vanaf één locatie, in 
één team met een gezamenlijke manager of 
met zeer frequent overleg

▪ Nadeel van nauwe samenwerking is dat het 
ten koste kan gaan van de taakspecialisatie 
en effectiviteit van het proces. 
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Inrichtingsvraagstukken (3/7)

Uitstroom 
naar werk 

Verlening bijstand (onbepaalde tijd) & Inzet dienstverlening 
(ca. 4 tot 52 weken)

Instroom (ca. 2 tot 10 weken)

Cliënt Medewerker Inkomen Medewerker Werk

T Toekenning

Aanvraag

Eerste contact 
team Inkomen

Eerste contact 
team Werk

Team Werk bekijkt samen met cliënt welke ondersteuning 
nuttig is

Team Inkomen beoordeelt de aanvraag 
en beslist of bijstand wordt toegekend

Tijdens de ondersteuning checkt team Werk meerdere keren hoe het 
met de cliënt gaat

Inzet dienstverlening

Begeleider dienstverlening

Herinstroom

Hoeveel contact heeft 
team inkomen met de 
cliënt?

Afwegingen:

▪ Inkomen beoordeelt de uitkeringsaanvraag. 
Daarvoor is in principe geen contact met de 
aanvrager nodig wanneer alle formulieren 
goed zijn ingevuld

▪ Voordeel van geen face-to-face contact is dat 
de inkomensfunctionaris een administratieve 
specialist kan zijn zonder noodzaak tot 
vaardigheden voor het voeren van een 
gesprek met de aanvrager

▪ Het nadeel van geen face-to-face contact is 
grote afstand met de aanvrager en sterk 
procesmatige benadering van het proces. De 
klantgerichtheid kan hierbij onder druk 
komen te staan

Bron: it’s public projectervaring
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Inrichtingsvraagstukken (4/7)

Uitstroom 
naar werk 

Verlening bijstand (onbepaalde tijd) & Inzet dienstverlening 
(ca. 4 tot 52 weken)

Instroom (ca. 2 tot 10 weken)

Cliënt Medewerker Inkomen Medewerker Werk

T Toekenning

Aanvraag

Eerste contact 
team Inkomen

Eerste contact 
team Werk

Team Werk bekijkt samen met cliënt welke ondersteuning 
nuttig is

Team Inkomen beoordeelt de aanvraag 
en beslist of bijstand wordt toegekend

Tijdens de ondersteuning checkt team Werk meerdere keren hoe het 
met de cliënt gaat

Inzet dienstverlening

Begeleider dienstverlening

Herinstroom

Moeten aanvragers eerst 
een inspanningsperiode 
vervullen, of krijgen ze 
gelijk hun uitkering?

Afwegingen:

▪ De aanvrager wil zo snel mogelijk de 
uitkering ontvangen wanneer duidelijk is dat 
hij/zij hiervoor in aanmerking komt. Nadeel is 
dat bij te vroege toekenning het risico groter 
is dat er later een terugbetaling plaats moet 
vinden indien toch blijkt dat het gaat om een 
onterechte toekenning
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Inrichtingsvraagstukken (5/7)

Uitstroom 
naar werk 

Verlening bijstand (onbepaalde tijd) & Inzet dienstverlening 
(ca. 4 tot 52 weken)

Instroom (ca. 2 tot 10 weken)

Cliënt Medewerker Inkomen Medewerker Werk

T Toekenning

Aanvraag

Eerste contact 
team Inkomen

Eerste contact 
team Werk

Team Werk bekijkt samen met cliënt welke ondersteuning 
nuttig is

Team Inkomen beoordeelt de aanvraag 
en beslist of bijstand wordt toegekend

Tijdens de ondersteuning checkt team Werk meerdere keren hoe het 
met de cliënt gaat

Inzet dienstverlening

Begeleider dienstverlening

Herinstroom

Wat is de taakverdeling in 
team Werk?

Afwegingen:

▪ Binnen team werk bestaan vaak specialismen 
zoals intake, ondersteuning met kleine 
afstand tot werk en grote afstand tot werk. 
Medewerkers kunnen alle specialismen 
hebben, of maar één of twee

▪ Voor de aanvrager is een allround 
medewerker prettig, in dit geval heeft de 
aanvrager altijd contact met dezelfde 
persoon

▪ Bij het splitsen van de type aanvragers 
ontstaat voordeel door taakspecialisatie. 
Medewerkers kunnen zich toeleggen op 
gespecialiseerde dienstverlening
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Inrichtingsvraagstukken (6/7)

Uitstroom 
naar werk 

Verlening bijstand (onbepaalde tijd) & Inzet dienstverlening 
(ca. 4 tot 52 weken)

Instroom (ca. 2 tot 10 weken)

Cliënt Medewerker Inkomen Medewerker Werk

T Toekenning

Aanvraag

Eerste contact 
team Inkomen

Eerste contact 
team Werk

Team Werk bekijkt samen met cliënt welke ondersteuning 
nuttig is

Team Inkomen beoordeelt de aanvraag 
en beslist of bijstand wordt toegekend

Tijdens de ondersteuning checkt team Werk meerdere keren hoe het 
met de cliënt gaat

Inzet dienstverlening

Begeleider dienstverlening

Herinstroom

Wanneer is de overdracht 
van instroom naar 
dienstverlening?

Afwegingen:

▪ Voor de aanvrager is het prettig om één 
aanspreekpunt te hebben tijdens het proces 
en dus niet te wisselen van contactpersoon

▪ Maar, het eerste gesprek vereist andere 
vaardigheden dan dienstverlening later in het 
proces. Het kan daarom ook handig zijn om 
juist een gespecialiseerd persoon het eerste 
gesprek te laten doen zodat de aanvrager 
vervolgens direct naar de juiste plek/persoon

Bron: it’s public projectervaring
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Inrichtingsvraagstukken (7/7)

Uitstroom 
naar werk 

Verlening bijstand (onbepaalde tijd) & Inzet dienstverlening 
(ca. 4 tot 52 weken)

Instroom (ca. 2 tot 10 weken)

Cliënt Medewerker Inkomen Medewerker Werk

T Toekenning

Aanvraag

Eerste contact 
team Inkomen

Eerste contact 
team Werk

Team Werk bekijkt samen met cliënt welke ondersteuning 
nuttig is

Team Inkomen beoordeelt de aanvraag 
en beslist of bijstand wordt toegekend

Tijdens de ondersteuning checkt team Werk meerdere keren hoe het 
met de cliënt gaat

Inzet dienstverlening

Begeleider dienstverlening

Herinstroom

Is er een nazorgproces 
nadat er weer werk 
gevonden is?

Afwegingen:

▪ Waneer iemand uitstroomt naar werk zijn in 
lang niet alle gevallen alle problemen direct 
opgelost

▪ Nazorg inrichten door enkele maanden na 
uitstroom nog regelmatig een checkin te 
doen met voormalige bijstandsontvangers 
om te bepalen of additionele ondersteuning 
nodig is kan bijdragen aan de 
klantgerichtheid en voorkomen dat mensen 
weer snel terugvallen in de bijstand
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Variant 1:

Uitgangspunt:

kosteneffectieve 
uitvoering

Drie varianten als voorbeelden uitgewerkt

Variant 2:

Uitgangspunt:

maximale 
aandacht voor werk

Variant 3:

Uitgangspunt:

maximale 
klanttevredenheid

Uitstroom 
naar werk 

Verlening bijstand (onbepaalde tijd) & Inzet dienstverlening 
(ca. 4 tot 52 weken)

Instroom (ca. 2 tot 10 weken)

Cliënt Medewerker Inkomen Medewerker Werk

T Toekenning

Aanvraag

Eerste contact 
team Inkomen

Eerste 
contact team 
Werk

Team Werk bekijkt samen met cliënt welke 
ondersteuning nuttig is

Team Inkomen beoordeelt de aanvraag 
en beslist of bijstand wordt toegekend

Tijdens de ondersteuning checkt team Werk meerdere keren 
hoe het met de cliënt gaat

Inzet dienstverlening

Begeleider dienstverlening

Herinstroom

Uitstroom 
naar werk 

Verlening bijstand (onbepaalde tijd) & Inzet dienstverlening 
(ca. 4 tot 52 weken)

Instroom (ca. 2 tot 10 weken)

Cliënt Medewerker Inkomen Medewerker Werk

T Toekenning

Aanvraag

Eerste contact 
team Inkomen

Eerste 
contact team 
Werk

Team Werk bekijkt samen met cliënt 
welke ondersteuning nuttig is

Team Inkomen beoordeelt de aanvraag 
en beslist of bijstand wordt toegekend

Tijdens de ondersteuning checkt team Werk 
meerdere keren hoe het met de cliënt gaat

Inzet dienstverlening

Begeleider dienstverlening

Herinstroom
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Uitstroom 
naar werk 

Verlening bijstand (onbepaalde tijd) & Inzet dienstverlening (ca. 4 tot 52 weken)Instroom (ca. 2 tot 10 weken)

Cliënt Medewerker Inkomen Medewerker Werk

T Toekenning

Aanvraag

Eerste contact team 

Inkomen

Eerste contact team Werk Team Werk bekijkt samen met cliënt welke ondersteuning nuttig is

Team Inkomen beoordeelt de aanvraag 

en beslist of bijstand wordt toegekend

Tijdens de ondersteuning checkt team Werk meerdere keren hoe het met de cliënt gaat

Inzet dienstverlening

Begeleider dienstverlening
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Zoom-in variant 1:
Proces en inzetoptimalisatie

Uitgangspunt: kosteneffectieve uitvoering

Door in te zetten op proces en 
inzetoptimalisatie blijven de proces kosten zo 
laag mogelijk

▪ Er wordt ingezet op specialisatie van rollen, 
zowel bij inkomen als bij werk

▪ Inzet van dienstverlening start nadat er een 
toekenning is geweest

▪ Dienstverlening wordt pas ingezet nadat er 
een helder profiel is opgebouwd van de 
aanvrager

Bron: it’s public projectervaring

Uitstroom 
naar werk 

Verlening bijstand (onbepaalde tijd) & Inzet dienstverlening 
(ca. 4 tot 52 weken)

Instroom (ca. 2 tot 10 weken)

Cliënt Medewerker Inkomen Medewerker Werk

T Toekenning

Aanvraag

Eerste contact 
team Inkomen

Eerste contact 
team Werk

Team Werk bekijkt samen met cliënt welke ondersteuning 
nuttig is

Team Inkomen beoordeelt de aanvraag 
en beslist of bijstand wordt toegekend

Tijdens de ondersteuning checkt team Werk meerdere keren hoe het 
met de cliënt gaat

Inzet dienstverlening

Begeleider dienstverlening

Herinstroom
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Zoom-in variant 2:
Zo snel mogelijk naar werk

Uitgangspunt: maximale aandacht voor werk

De focus op werk zorgt voor een snellere 
doorstroom van bijstandsgerechtigden

▪ Het eerste contact komt uit team Werk. Na 
het eerste contact wordt er direct gestart 
met dienstverlening. 

▪ De dienstverlening start reeds voor de 
toekenning van de uitkering. 

▪ De medewerker vanuit werk is het primaire 
contactpersoon voor de aanvrager, contact 
met inkomen is alleen telefonisch
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Uitstroom 
naar werk 

Verlening bijstand (onbepaalde tijd) & Inzet dienstverlening 
(ca. 4 tot 52 weken)

Instroom (ca. 2 tot 10 weken)

Cliënt Medewerker Inkomen Medewerker Werk

T Toekenning

Aanvraag

Eerste contact 
team Inkomen

Eerste contact 
team Werk

Team Werk bekijkt samen met cliënt welke ondersteuning 
nuttig is

Team Inkomen beoordeelt de aanvraag 
en beslist of bijstand wordt toegekend

Tijdens de ondersteuning checkt team Werk meerdere keren hoe het 
met de cliënt gaat

Inzet dienstverlening

Begeleider dienstverlening

Herinstroom
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Zoom-in variant 3:
Ontzorgen van de aanvrager

Uitgangspunt: maximale klanttevredenheid

Door de aanvrager te ontzorgen, voelt de 
aanvrager zich gehoord en doet deze vaak 
ook beter mee aan het werk-traject

▪ Er is eerst contact vanuit inkomen, daar 
wordt eerste het inkomensvraagstuk van de 
aanvrager verzorgd

▪ De toekenning van het uitkering vindt direct 
plaats wanneer dit mogelijk is

▪ Daarna komt de aanvrager in contact met 
tem werk, hier wordt gekeken welke 
dienstverlening er het beste past, deze start 
kort daarna

▪ Wanneer er werk gevonden is volgt er nazorg 
vanuit team werk, de begeleiding gaat nog 
enige tijd door na de uitstroom
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Uitstroom 
naar werk 

Verlening bijstand (onbepaalde tijd) & Inzet dienstverlening 
(ca. 4 tot 52 weken)

Instroom (ca. 2 tot 10 weken)

Cliënt Medewerker Inkomen Medewerker Werk

T Toekenning

Aanvraag

Eerste contact 
team Inkomen

Eerste contact 
team Werk

Team Werk bekijkt samen met cliënt welke 
ondersteuning nuttig is

Team Inkomen beoordeelt de aanvraag 
en beslist of bijstand wordt toegekend

Tijdens de ondersteuning checkt team Werk meerdere 
keren hoe het met de cliënt gaat

Inzet dienstverlening

Begeleider dienstverlening

Herinstroom



it’s public gelooft in open source consulting voor de publieke sector en 
deelt daarom zoveel mogelijk bronnen en informatie. Zo proberen ook 
deze manier van werken verder te verspreiden in de publieke sector. 
Het delen, hergebruiken of aanpassen van deze informatie met 
bronvermelding is dan ook, uiteraard, toegestaan. 

Ook verbeteren we het document graag. Heb je ideeën of aanvullingen? 

Mail ons op kees@itspublic.nl of lianne@itspublic.nl

Gebruik van dit document is vrij, open te delen voor en door iedereen, in lijn met onderstaande Creative Commons licentie

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License. To view a copy of this license, visit
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ or send a letter to Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, 
USA

Wil je meer? Al onze materialen zijn online te vinden in de it’s public 
open source library. Daar tref je onder andere:

Spread the word
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it’s public insights it’s public open decks

it’s public trainingen it’s public templates

Klik hier om direct naar de materialen te gaan
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Inkomen / bijstand
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De beide teams werken vrijwel volledig voor dezelfde doelgroep maar 
hebben ook ieder unieke klanten

Werk

Een NUGGER is een Niet-
Uitkeringsgerechtigde die 
ondersteuning zoekt bij het 
vinden van werk
Denk aan mensen met een partner 
met inkomen, mensen met een 
vermogen of mensen die nog thuis 
bij hun ouders wonen waarbij het niet 
lukt zelf werk te vinden

Nugger


