Dienstverlening
op maat

Persoonlijk contact maakt het verschil

Voorwoord
Bestaanszekerheid en het vergroten van
de eigen regie van burgers: dat is waar
we bij de SVB dagelijks aan werken.
Dat kan in veel gevallen met digitale
dienstverlening, zoals het automatisch
ontvangen van kinderbijslag bij de
geboorte van een volgend kind.
Tegelijkertijd zijn er ook veel klanten
waarbij persoonlijk contact en maatwerk
noodzakelijk is. De afgelopen jaren
hebben we bijvoorbeeld bij de aanpak
van problematische schulden ontdekt
dat een persoonlijk gesprek met een
klant het verschil kan maken. Dit kunnen
klanten zijn die bij de SVB een schuld
hebben vanwege een onterecht
ontvangen uitkering, maar vaker nog
gaat het om schulden bij andere
instanties die vervolgens beslag laten
leggen op een SVB-uitkering, zoals
bijvoorbeeld een AOW. Door
persoonlijk contact met deze klanten
kunnen wij hen in één keer goed van
dienst zijn en kunnen we ze mogelijk
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helpen om situaties met deurwaarders
te voorkomen. Wij luisteren naar onze
klanten en proberen samen met hen een
oplossing te vinden om terug te keren
naar een leefsituatie zonder schulden.
Zo krijgen klanten weer eigen regie over
hun financiën.
Wij zien dat deze proactieve aanpak
onze klanten écht helpt. Daarom
hebben we begin 2020 de aanpak
uitgebreid. Hiertoe hebben we
zogenaamde werkplaatsen ingericht
waarbij onze medewerkers niet alleen
naar eventuele problematische schulden
kijken, maar ook verder kijken: in welke
gevallen is er persoonlijk maatwerk
nodig en kan de SVB de klant helpen of
is de klant gebaat bij oplossingen vanuit
andere instanties? Een ‘warme’
overdracht naar die instanties, zoals
gemeente of wijkteam, kan hierin
wonderen verrichten. Dit helpt de klant
en voorkomt misverstanden of extra

administratie achteraf. Wat ook weer
zorgt voor meer efficiency in het proces.
Verder zien we ook dat een overgrote
meerderheid van onze klanten goed is
geholpen met de bestaande, vaak
digitale processen. Men kan overweg
met online formulieren en brieven en
ervaart dit als een snelle en efficiënte
vorm van dienstverlening. De uitdaging
is echter om te ontdekken welk deel van
onze klanten hier níet mee geholpen is.
Die willen en moeten we als inclusieve
dienstverlener nog beter bereiken. Niet
iedereen pakt namelijk de telefoon om
ons te bellen als dat nodig is of logt in
op mijnsvb.nl. Als we die mensen niet
zelf actief benaderen, bestaat de kans
dat zij niet krijgen waar ze recht op
hebben en dat willen we voorkomen.
Ik ben trots op de manier waarop mijn
collega’s onze klanten helpen. Met
grote betrokkenheid aarzelen ze niet

om te bellen als daar aanleiding voor is.
De gesprekken zijn zeker niet altijd
gemakkelijk, maar één ding is wel
duidelijk geworden; er zijn klanten die
hulp nodig hebben en die bieden wij
hen graag. En: onze klanten waarderen
het! Door een persoonlijke benadering
te kiezen en maatwerk te leveren,
kunnen wij het verschil maken en onze
missie volbrengen; zorgen dat iedereen
krijgt waar hij of zij recht op heeft.
In dit boekje laten we u graag een
aantal voorbeelden zien om een deel
van onze dienstverlening te illustreren.
Mijn collega’s vertellen vol bevlogenheid
hoeveel voldoening het geeft om elke
dag klaar te staan voor onze klanten.
Ik wens u veel leesplezier.

Simon Sibma
Voorzitter Raad van Bestuur SVB
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Maatwerk in Dienstverlening
In een toenemend complexe
samenleving is er een steeds
grotere vraag naar maatwerkoplossingen voor klanten. De
SVB heeft haar organisatie zo
aangepast dat we hier zo goed
mogelijk aan kunnen voldoen.
Zo startten we in 2018 met een
(centrale) Werkplaats Problematische
Schulden (WPS) in Utrecht. Deze was
samengesteld uit medewerkers
dienstverlening van de locaties Leiden,
Utrecht en Rotterdam. De focus lag
hierbij op het voorkómen van schulden
en het oplossen hiervan bij klanten,
waarbij we ook keken naar het interne
proces rond terug- en invordering. Rode
draad was het leveren van maatwerk op
grond van de persoonlijke
omstandigheden van de burger/klant
van de SVB. We merkten dat contact

opnemen met klanten misverstanden en
extra correspondentie tussen SVB en
klant voorkomt, waardoor soms zelfs
bezwaren vooraf afgevangen werden.
Deze werkplaats ‘Schulden’ (centraal en
lokaal) is begin dit jaar doorontwikkeld
naar de Werkplaats Maatwerk in
Dienstverlening (Centrale WMiD en
Lokale WMiD). De scope is verbreed en
richt zich naast de problematische
financiële situatie van klanten ook op
andere (vaak complexe) vraagstukken.
De bedoeling van de wet, en niet de
letter van de wet, is hierbij altijd het
uitgangspunt en als de situatie daarom
vraagt kan maatwerk worden geboden.

en proactieve) klantcontact te
bevorderen. Op alle SVB-locaties zijn
lokale ‘maatwerkwerkplaatsen’
ingericht: 5 à 10 medewerkers per
locatie kijken specifiek naar
vraagstukken rond het leveren van
maatwerk vanuit proactief klantcontact
aan de ‘voorkant’ van onze
dienstverlening.
Naast dat dit klanten helpt en
medewerkers voldoening geeft, komen
hier mooie verhalen uit voort, waarin
klanten echt geholpen zijn en die we
graag delen.

Om te handelen naar de bedoeling van
de wet en maatwerk te leveren zijn voor
en met de medewerkers in de
dienstverlening een aantal zogenaamde
handelingsalternatieven uitgewerkt om
met name het persoonlijk (telefonische
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Feiten & Cijfers
2019
In verhouding tot het aantal klanten en
de uitkeringslast is de SVB geen grote
schuldeiser. Tegelijk heeft de SVB wel
de wettelijke plicht om ten onrechte
betaalde uitkeringen terug te vorderen.
Daarnaast leggen we beslag op uitkeringen door externe schuldeisers. Door
actief klantcontact kunnen we het aantal
aanmaningen en incasso-opdrachten
verminderen omdat we direct afspraken
kunnen maken met klanten. We bellen
ook klanten om het niet-gebruik van
regelingen terug te dringen, bijvoorbeeld als we zien dat iemand de AOW
niet aanvraagt waar hij of zij recht op
heeft.

Totaal aantal
SVB-klanten
AOW
AKW
ANW
AIO
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3.5 miljoen
1.0 miljoen
28 duizend
49 duizend

Vorderingen
op ten onrechte betaalde uitkeringen

Openstaande vorderingen in €
2018
AOW
AKW
ANW
AIO

33
10
28
31

miljoen
miljoen
miljoen
miljoen

2019
32
12
27
32

miljoen
miljoen
miljoen
miljoen

Aantal klanten met vordering
2018
AOW
AKW
ANW
AIO

22
11
6
12

duizend
duizend
duizend
duizend

2019
21
16
6
13

duizend
duizend
duizend
duizend

gemiddeld bedrag per vordering
in €
AOW
AKW
ANW
AIO

2018

2019

1.484
866
4.851
2.607

1.524
750
4.500
2.462

Vereenvoudigd
loonbeslag (door SVB)
De SVB maakt gebruik van de mogelijkheid om beslag op loon te leggen.
Hiermee wordt een onnodige gang
naar de deurwaarder voorkomen, en
daarmee voor de burger oplopende
kosten.
Aantal x Gemiddeld
beslag gelegd
per beslag
253
18
13
4

AKW
AOW
ANW
AIO

939
1.556
1.673
1.041

Derdenbeslag
(door schuldeisers op uitkering SVB)
2017
Aantal
beslagen

2018

2019

10
13
14
duizend duizend duizend

Incasso nationaal

Aanmaningen

onterecht betaalde uitkeringen

Aantal verzonden aanmaningsbrieven aan burgers

Opdrachten
Bedrag in €
Gemiddeld bedrag

2017

2018

2019

2017

2018

2019

272
581.877
2.139

155
459.347
2.964

92
330.129
3.588

1965

1948

1791

Niet-gebruik AIO

Incasso internationaal

(aanvullende inkomensvoorziening ouderen)

onterecht betaalde uitkeringen

Opdrachten
Bedrag in €
Gemiddeld bedrag

2017

2018

2019

350
1.137.442
3.250

219
567.557
2.592

220
1.036.158
4.710

Niet-gebruik AOW-pensioen
Over de periode 2017-2019 waren er circa 1600 AOWgerechtigden die (nog) geen aanvraag hadden ingediend
voor de toekenning van de AOW. Deze groep klanten is
actief benaderd door de SVB. Zo hebben ongeveer 1100
klanten dankzij deze aanpak alsnog een AOW-uitkering
ontvangen. Het proces is nu zo aangepast dat dit niet meer
gebeurt en burgers worden nu structureel actief benaderd.

In het rapport Ouderdomsregelingen ontleed (november 2019) van de Algemene
Rekenkamer blijkt dat naar
schatting 34 tot 51 duizend
huishoudens wellicht in
aanmerking komen voor de
AIO.

Daarom is de SVB in samenwerking met UWV en TNO
aan het verkennen hoe
inkomensgegevens op een
proportionele manier gebruikt
kunnen worden voor het
opsporen van deze groep
klanten.

De AIO is een inkomensafhankelijke regeling. De SVB
beschikt niet over inkomensgegevens en kan deze groep
klanten dan ook niet in kaart
brengen. Juist terwijl dit
klanten zijn die waarschijnlijk
onder de bijstandsnorm leven.
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‘ Ze hadden nog maar 40

euro over om de maand
mee rond te komen.’
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Hulp door overdracht aan wijkteam
“We hadden contact opgenomen met mevrouw, omdat er beslag
(invordering door deurwaarder bij openstaande schuld, red.) gelegd zou worden.
Uit haar verhaal bleek dat op het gehele aanvullende pensioen van haar man ook
al beslag is gelegd. Ze hadden nog maar 40 euro over om de maand mee rond te
komen.
Collega:

Een paar jaar geleden waren ze verhuisd naar het buitenland en het bleek dat er
nog een hele oude schuld open stond. Door de verhuizing naar het buitenland
was er geen beslagvrije voet (bedrag wat niet wordt gevorderd om in
levensonderhoud te kunnen voorzien, red.) en werden ze gedwongen terug te keren
naar Nederland. Daar konden ze geen woning vinden en moesten ze particulier
huren. Daardoor was de huur te hoog om recht te hebben op huurtoeslag.
Met toestemming van mevrouw hebben we een afspraak gemaakt met de
wijkteams van de betreffende gemeente. Binnen een week is er iemand bij hen
langs geweest en zijn er acties ondernomen. Ik heb nog een compliment
gestuurd naar de gemeente omdat de wijkteams dit zo snel hebben opgepakt.”
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‘ Bellen loont!’
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Bellen loont!
Collega:
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‘ Zoals u het uitlegt, is

het ook voor een oude
man als ik heel helder.’
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Helpen in heldere taal
“We belden meneer omdat er een eerste beslag zou worden gelegd door de
gemeente. Ook zag ik in het systeem dat er een bestuursrechtelijke premie (boete bij niet
betalen zorgverzekering, red.) ingehouden werd. Hij vertelt dat er verschillende dingen
spelen. Hij is nog herstellende van een amputatie, hij slikt medicijnen waar hij suf van wordt
en hij moet rondkomen van alleen de AOW. Meneer weet wat een beslagvrije voet is en
dacht dat de gemeentelijke heffingen kwijtgescholden zouden worden.
Collega:

In het verleden heeft hij wel eens hulp gehad van Rijnstad, een maatschappelijke organisatie
op het gebied van welzijn en maatschappelijke dienstverlening, en wij adviseren hem dan ook
om hen weer te bellen: zij kunnen helpen bij de beslagvrije voet van dit beslag maar ook bij de
kwijtscheldingen van de gemeentelijke heffingen en een regeling bij de bestuursrechtelijke premie.
Ook maakt meneer gebruik van de digitale Berichtenbox, waar hij zelf niks van af weet. Dit
was aangevraagd voor hem door een familielid, maar zo kan hij post mislopen. Wij
adviseerden hem om ook daar achteraan te gaan. We spreken daarnaast met hem af dat
het beslag dat wordt gelegd pas in mei ingaat, zodat hij meer tijd heeft om wat te regelen.
We sturen de specificatie per post, zodat hij de brief niet mist.
Meneer is zeer tevreden over de hulp: ‘Zoals u het uitlegt, is het ook voor een oude man als
ik heel helder’. Dat zijn mooie complimenten!”
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‘ Ze wist het allemaal
niet meer.’

14
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‘ Eindelijk iemand vanuit de

overheid die in Jip-en-Janneketaal
met mij communiceert en niet alleen
van die moeilijke brieven stuurt.’
16

Interview
Paul van der Palen werkt bij SVB
Roermond en heeft daar meegewerkt aan het opzetten van de
Lokale Werkplaats Problematische
Schulden. Hij bezoekt klanten als
serviceteammedewerker.
“Maatwerk betekent voor mij een
persoonlijke benadering, kijken of de
klant hulp nodig heeft en kijken of je de
klant kunt doorverwijzen naar de juiste
instantie vóórdat de klant in de
problemen komt. Ik heb een hart voor
de ouderen en kwetsbaren in de
samenleving. Dat zijn vaak ook de
mensen die geen computer hebben en
niet kunnen werken met de systemen
die wij hebben. Daar wil ik dan mijn
steentje aan bijdragen.
We verbeteren steeds meer onze manier
van werken. Eerst belden we alleen bij

de eerste beslaglegging, maar dat gaan
we nu bij alle beslagen doen. Juist
mensen met meerdere beslagen zitten
mogelijk nog eerder tegen de armoedegrens aan. Soms denken collega’s niet
de tijd en ruimte te hebben om aan
iemand maatwerk te kunnen leveren
vanwege de werkdruk en hoge
werkvoorraad, maar het persoonlijk
benaderen van de klant levert zoveel
op! Klanten met wie ik contact heb
denken soms dat ik een handhaver ben,
maar ik kom juist puur om te helpen.
Sommige mensen schamen zich ervoor
dat ze in financiële problemen dreigen
te komen, maar juist dan kunnen wij ze
helpen. En klanten houden er een
positief gevoel aan over. Ik krijg feedback
van klanten die zeggen: ‘ik ben goed
geholpen’, ‘eindelijk iemand die de tijd
voor me neemt’, ‘eindelijk iemand die
onderkent dat ik mogelijk financieel in
de problemen zit, of raak, of dreig te
raken’, ‘eindelijk iemand vanuit de

overheid die in Jip-en-Janneketaal met
mij communiceert en niet alleen van die
moeilijke brieven stuurt’. Als je iemand
op die manier kan helpen en blij kan
maken, dan ben ik zelf ook blij.
Wij geven regelmatig bijscholing aan
collega’s door bijvoorbeeld een rondje
langs de teams te maken en voorlichting
te geven over handelingsalternatieven.
Of over de manier waarop dossiers
overgedragen moeten worden aan de
Lokale Werkplaats Maatwerk in
Dienstverlening. Ik denk vaak; doe
minder gevallen, maar besteed meer
aandacht en probeer maatwerk te
leveren. Kwaliteit over kwantiteit.”
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‘ Ook in coronatijd

gaat onze
dienstverlening
onvermoeibaar
door.’
18

“Ook in coronatijd gaat onze dienstverlening
onvermoeibaar door en zoeken we naar de beste manier om de
klant te helpen. Zo vroeg de bewindvoerder van een mevrouw in
februari een AIO-aanvulling aan (aanvullende vergoeding voor
pensioengerechtigden woonachtig in Nederland, red.). De aanvraag
komt begin maart binnen en wij vragen om aanvullende
informatie. De bewindvoerder geeft aan dat niet te kunnen
sturen omdat er op dat moment geen fysiek contact met de
klant is. Mijn inschatting was dat op basis van de informatie
die er was, deze AIO rechtmatig toegekend kon worden en dat
we, in afwachting van de extra informatie konden overgaan tot
voorlopige betaling. Ik heb toen de AIO toegekend, dit
medegedeeld aan de bewindvoerder en hem tot 1 mei de tijd
gegeven om de aanvullende informatie op te sturen. Natuurlijk
was de uitkering in eerst instantie een voorschot, maar de
inschatting bleek achteraf een goede”.
Collega:
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‘ Maatwerk is

voor mij denken
aan de persoon
achter het
dossier.’

Interview
Marieke Tuitman-Elema werkt
bij SVB Groningen en is vanaf 		
het begin onderdeel van de
Lokale Werkplaats Maatwerk in
Dienstverlening.
“Het frustreerde mij hoe wij met
vorderingen omgingen. Waarom
verwijzen we bij beslagleggingen niet
door naar de schuldhulpverlening? Dat
gaf ik aan bij mijn teamcoach en hij was
al bezig met de pilot over schuldproblematiek. We zijn in Groningen
begonnen met mensen bellen bij wie
beslag werd gelegd. Dat was kleinschalig. Toen de Lokale Werkplaats
Problematische Schulden (LWPS) werd
opgericht, zijn we daarin doorgestroomd.
Maatwerk is voor mij denken aan de
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persoon achter het dossier. Als iemand
niet betaalt, is er over het algemeen iets
aan de hand. Niemand betaalt zijn
rekeningen voor de lol niet. Dus kijk je
verder en kijk je toch net een beetje
buiten de kaders waardoor er een
win-win is voor beide partijen. Ik maak
vaak een uitgebreide notitie waarom ik
een overweging heb gedaan. Zolang je
het goed kunt onderbouwen, kan het
vaak gewoon.
We zijn natuurlijk geen hulpverleners,
maar het is een kleine moeite om even
te denken van: ‘hé, even een check wat
er aan de hand is’. Dat puzzeltje voor de
klant – en het klantcontact zelf natuurlijk
– maakt dit werk echt leuk.
We hadden op voorhand gedacht dat je
veel boze mensen aan de lijn zou krijgen

als je ze ging bellen. Het is niet leuk om
mensen mee te delen dat er beslag is
gelegd op hun uitkering. Maar wanneer
het duidelijk is dat we graag de klant
willen helpen, zijn de klanten vaak
ontzettend dankbaar. Soms worden ze
natuurlijk wel boos, maar dat is meer
gericht op de beslaglegger.
Het zou mooi zijn als we de
samenwerking met andere betreffende
partijen in de regio uitdiepen. We lopen
soms tegen dingen aan – zoals de AVG
– en dat maakt het warm overdragen
naar een andere instantie lastig. ‘De
klant moet dan zelf online een formulier
invullen’ krijg ik weleens. Maar dat is
vaak een stap die de klanten niet
(kunnen) zetten.
Een wat minder leuke ervaring had ik

een tijdje terug toen ik voor een klant
contact had met een andere organisatie.
We konden het niet eens worden over
de betaling van de klant en ik kreeg het
gevoel dat daar bureaucratie voor het
welzijn van deze klant ging. Nou, daar
kan ik echt heel slecht tegen, als er zo
bureaucratisch een stroomschema wordt
afgelopen. Uiteindelijk heb ik het wel
kunnen regelen voor deze klant. Ik
stelde aan mijn teamcoach voor om het
bedrag zowel naar de beslaglegger over
te maken, maar ook direct een betaling
naar de klant te doen, zodat die ook
gewoon zijn geld zou krijgen. Gelukkig
kreeg ik daar ook akkoord voor.”
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‘ De bevestiging van de

gemeente kwam maar niet.’
22

Misverstand met de gemeente
“Ik belde mevrouw over het beslag dat gelegd zou
worden. Mevrouw vertelde dat ze het geld niet kon missen en
raakte erg overstuur. Ze is erg ziek geweest en omdat ze
daarvan nog herstellend is kan ze nog niet veel doen. Ze had
contact gehad met de gemeente om de rekeningen aan te
houden, maar de bevestiging van de gemeente hiervan kwam
maar niet, ook niet na een tweede maal contact. Ik heb
gevraagd of ik ook met de gemeente mocht bellen over haar
beslag en dat was akkoord.
Collega:

Ik sprak met de betreffende persoon bij de gemeente en we
hebben alles doorgesproken. De gemeente ging de deurwaarder
mailen dat ze het beslag moesten aanhouden. En toen de
documenten van mevrouw door de gemeente ontvangen waren,
bleek dat mevrouw gewoon recht had op de bijzondere bijstand
en hoefde ze niets terug te betalen aan de gemeente! Mevrouw
heb ik daarna gebeld om door te geven dat het beslag zou
worden stopgezet. Ze was heel erg opgelucht en dankbaar.’
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‘ Het bleek dat ze

onze brieven nooit
had ontvangen.’
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Betalingsregeling op maat

“Ik belde mevrouw omdat wij geen reactie hadden
gekregen op onze brieven en mevrouw in een eerder gesprek al
had aangegeven dat zij en haar man krap bij kas zaten. Het bleek
dat ze onze brieven nooit had ontvangen. We spraken af dat ik
die nogmaals zou toesturen. Ze vertelde dat ze nu bezig is een
vordering van de Belastingdienst af te lossen. Daar betaalt ze in
september de laatste termijn voor. We hebben afgesproken dat
de SVB vanaf oktober een maandelijks bedrag gaat verrekenen en
de terugbetaling daarvan uitsmeert over 3 jaar. En als ze wat
extra’s kan missen, belt ze ons omdat een extra verrekening
voordeliger is bij de terugvordering. Zo komen wij klanten
tegemoet aan hun persoonlijke situatie.”
Collega:
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‘ Voor mij is

maatwerk leveren
de verwachtingen
van alle klanten
overtreffen.’
26

Interview
Hugo Aalders is sinds 1 juli 2020
directeur van de Directie Sociale
Verzekeringen. Voor deze
verhalenbundel spraken wij hem
over maatwerk leveren en
samenwerken met andere
overheidsinstanties.
“Voor mij is maatwerk leveren de
verwachtingen van alle klanten
overtreffen. Het gaat niet alleen over
groepen klanten die met specifieke
problematiek te maken hebben, maar
ook over de groep mensen waarvoor
het allemaal goed lijkt te gaan. Mensen
die zich laten horen weten je wel te
vinden. Maar het is ook interessant om
te weten waarom iemand een 8 geeft
als klantwaardering. En wat we kunnen
doen om een 9 te krijgen.
Elk jaar komen er nieuwe groepen
klanten bij die wij nu nog niet bedienen,

maar die in de toekomst van onze
diensten gebruik gaan maken of
afhankelijk worden. De vraag is
eigenlijk: wat zijn deze toekomstige
behoeften? Daar ook aandacht aan
geven maakt je proactiever. Stel je krijgt
over 10 jaar AOW van ons, hoe zou je
dat het liefst bediend willen worden?
Wat zijn belangrijke wensen? Waar maak
je je nu zorgen over? Denk je dat je
genoeg inkomsten hebt? Waar wil je
terecht kunnen met je vragen? Daarmee
stel je naast de huidige klanten, ook
toekomstige klanten al centraal. Om bij
de beste dienstverleners te blijven
horen, moeten we ook anticiperen op
de behoefte van de toekomstige klant.
Ik denk dat we veel goede dingen doen.
Het gaat nu vaak over inclusieve
dienstverlening; mensen benaderen die
onze hulp nodig hebben, omdat ze onze
brieven lastig vinden of die onze online
kanalen niet weten te vinden. Ook voor
de toekomst blijft dat cruciaal; een

breed palet aan dienstverlenende
kanalen aanbieden. Het is aan ons
continu te checken wat de behoeftes
zijn van onze (toekomstige) klanten. Ik
zou het mooi vinden als wij binnen de
SVB transparant zijn over waar we voor
staan door bijvoorbeeld een
servicegarantie te geven. De klant moet
weten wanneer hij of zij antwoord krijgt,
waar hij of zij recht op heeft, waar hij
terecht kan en wij geven de garantie dat
het in 99% van de gevallen in één keer
goed is. Want dat is het
verwachtingspatroon dat ik zelf ook heb
van de overheid. Ik heb er vertrouwen in
dat we dat kunnen en dat onze klanten
ons dat ook gaan teruggeven.”
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‘ Bedankt voor de
samenwerking!’

28

Mailwisseling
gemeente Leiden - SVB
Van: gemeente Leiden
Aan: SVB

Hoi Esther,
Even aandacht voor het volgende: Als jullie de heer B. niet bij ons hadden aangemeld,
zou hij nooit bij het project SHBS (snelle hulp bij schulden, red.) in het vizier zijn

gekomen. Ik denk dat hij zich dan ook nooit bij de Stadsbank zou hebben aangemeld.
Nú is het zo dat de gemeente de heer algehele finale kwijting heeft verleend!! Er is
meer dan € 86.000,00 kwijtgescholden.

Overigens is dit geheel te danken aan meneer zelf, hij heeft al meer dan 10 jaar

maandelijks afgelost, wat een voorwaarde is om een aanvraag kwijtschelding te kunnen
doen.

Bedankt voor de samenwerking!!
Hartelijke groet,

medewerker van de gemeente Leiden.
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‘ Mijn AOW-pensioen is nu
per brief aangevraagd!’
30

“Mevrouw zou in juni 2020 de
alleen
pensioengerechtigde leeftijd bereiken,
r AOW
hadden wij nog geen aanvraag van haa
ontvangen. Daarom belden we haar om
haar man
navraag te doen. Omdat mevrouw en
aanvraag
beiden niet vaardig genoeg zijn om de
raak
digitaal in te dienen hebben we de afsp
toe te
gemaakt om een papieren aanvraag
nen en
sturen. De aanvraag is ondertussen bin
het AOW-pensioen loopt nu!”
Collega:

In 2019 heeft de SVB uitgezocht
hoeveel mensen in Nederland
mogelijk recht hebben op AOW,
maar dit nog niet hebben
aangevraagd. Door 1655 mensen op
een laagdrempelige manier te
benaderen, zijn zij gewezen op hun
recht. Door deze benadering krijgen
1053 mensen alsnog een AOWuitkering.
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Maatwerk in Dienstverlening

STAP

2

?!

Hoe bereiken we de klant?

STAP

1

In welke situaties passen we
Maatwerk in Dienstverlening
toe?
• Een SVB-medewerker maakt zich
zorgen over een klant.
• Een klant neemt contact op met de
SVB.
• Een klant heeft een schuld bij de
SVB.
• Een deurwaarder of instantie legt
beslag op de uitkering van een
klant.
• Een schuldhulpinstantie neemt
contact op over schuldhulp.
• De SVB krijgt signaal dat een klant
nog geen AOW heeft aangevraagd.
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• De SVB-medewerker belt de klant.
Of stuurt bij geen gehoor een ‘’bel
mij terug kaartje’’
• De klant belt terug na ontvangst
van het kaartje.
• De SVB-medewerker legt uit
waarom hij of zij contact opneemt.
• Als de klant blij is te zijn benaderd
en inderdaad (financiële) problemen
heeft, zoeken we (samen) naar de
juiste hulpverlening.

STAP

3

Wat kan de klant zelf doen?

STAP

4

De SVB-medewerker stimuleert de
klant zelf regie te nemen.

Wat doen we samen met de
klant?

• De klant legt zelf contact met de
deurwaarder.
• De klant vraagt zelf AOW-pensioen
aan.
• De klant treft zelf regelingen met
schuldeisers.
• De klant weet hoe contact op te
nemen met een andere instantie
(bijvoorbeeld schuldhulp)

De SVB-medewerker maakt
afspraken met de klant zoals:
• We spreken een betalingsregeling
af met de klant.
• De klant maakt binnen een
bepaalde termijn zelf een afspraak
met een (schuldhulp)instantie.
• Waar nodig maakt de SVBmedewerker afspraken met andere
instanties.
• De SVB-medewerker informeert
later bij de klant hoe het gaat.
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‘ Ook in het buitenland
zijn wij proactief.’
34

Levensbewijs vanuit Marokko
tijdens Corona

Collega (werkzaam bij bureau Buitenlandse zaken, Rabat Marokko, red.):

“Ook in het buitenland zijn wij proactief. Een AOW-uitkering was een
aantal maanden geleden geschorst en een collega in Nederland vroeg
of wij konden achterhalen of mevrouw nog in leven was, zodat we haar
pensioen weer konden betalen. Zeker in de onzekere Corona-tijden!
De buitendienstmedewerkers deden een beroep op hun netwerk en
ondanks de zeer strenge (maar terechte!) lockdown heeft een wijkhoofd
mevrouw kunnen bezoeken. Wij belden met haar via WhatsApp-video en
vroegen om een levensbewijs. Binnen 24 uur kreeg de SVB de
informatie die ze nodig had. De uitbetaling, inclusief nabetaling, is
hervat!”
35

‘ Door te bellen

hebben we
voorkomen dat
een deel van het
AOW-pensioen én
het vakantiegeld
ten onrechte naar
de deurwaarder is
gegaan!’
36

Al betaalde vordering
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‘ Haar verzoek is om

maandelijks 100 euro
te gaan betalen.’
38

Oplossing voor zzp’er
Collega:

“Een klant met een Anw-uitkering (nabestaandenpensioen,

red.) belde op naar aanleiding van een terugvorderingsbeschikking.
Er werd in vermeld dat ze de vordering van ruim 700 euro binnen
6 weken moet gaan betalen omdat ze niet gereageerd heeft op ons
voorstel. Mevrouw geeft aan dat ze op het moment dat de brief kwam
dacht het wel in één keer terug te kunnen betalen maar nu de Coronacrisis speelt, is haar inkomen als zzp-er ineens veel lager en lukt het
haar niet meer. Haar verzoek is om maandelijks 100 euro te gaan
betalen. Ik ga hiermee akkoord en geef aan dat ze altijd kan bellen om
te overleggen als dit ook niet haalbaar blijkt te zijn.
Mevrouw geeft aan dat ze niet verwacht had dat we zo mee zouden
denken en bedankt voor de medewerking.”
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‘ Gelukkig is de SVB

ook op deze locatie
aanwezig.’
40

Uitgeschreven uit gemeentelijke
administratie
“Mevrouw kwam bij de gemeente om
een betalingsregeling te treffen voor haar
parkeerboetes. Ze begreep alleen niet waarom
ze boetes kreeg, de parkeervergunning werd
altijd via automatische incasso betaald. De
gemeentelijke ambtenaar zag haar niet in het
systeem staan en mevrouw vond dat raar
omdat zij zichzelf niet had uitgeschreven. De
uitschrijving blijkt te komen door een
teruggestuurd stembiljet. Mevrouw zei dat er
vaker problemen waren met de post en dat dit
misverstand waarschijnlijk zo is ontstaan.
Met een afsprakenkaart van het ziekenhuis
kon zij bewijzen dat zij wel in Nederland
verbleef. Mevrouw is namelijk ernstig ziek en
hierdoor lichamelijk beperkt.
Tijdens het gesprek kwam haar financiële
Collega:

situatie ook ter sprake. Mevrouw bleek al
bijna een jaar van haar spaargeld te leven,
nadat haar WIA-uitkering was gestopt
vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Door de uitschrijving uit
het BRP heeft ze geen DigiD en is het
aanvragen van AOW niet mogelijk - lijkt het.
Gelukkig is de SVB ook op deze locatie
aanwezig, in het kader van gezamenlijke
dienstverlening. Hierdoor is het mogelijk om
ter plekke de AOW aan te vragen.
Met één afspraak heeft mevrouw haar AOWpensioen geregeld, zijn de parkeerboetes
ingetrokken en is de inschrijving bij het BRP
hersteld. Je moet er niet aan denken wat zou
er gebeurd zijn als ze alleen haar boetes ging
pinnen? Of als de SVB niet aanwezig was?”
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Zorg voor een eenzame
dame in Italië
42

“Wij bezochten een alleenstaande vrouw in
Italië die in een afgelegen vrijstaande woning op
een berg woonde. Ze bleek door een gebroken heup
niet in staat te zijn om uit haar stoel te komen en
sleet haar leven in één kamer van het huis. Het
was voor haar ondoenlijk om het huis schoon te
houden en ze bleek geen familie meer te hebben die
haar kon helpen. De vrouw is van Belgische afkomst
en was vroeger werkzaam voor een Amerikaans
bedrijf in Nederland. Voor de zon was ze ooit naar
Italië verhuisd en had ze deze woning gekocht.
Toen we de vrouw bezochten werden we eigenlijk
direct getroffen door de uitzichtloze situatie waar
zij zich in bevond. Ze stond op de wachtlijst voor
een operatie maar werd voortdurend gepasseerd
omdat ze geen netwerk had dat voor haar kon
zorgen nadat ze geopereerd was en de dokters
lieten anderen voor gaan.
Collega:

Ik heb haar, tegen mijn gebruikelijke procedure in,
mijn telefoonnummer gegeven zodat ze mij kon
bereiken en hulp kon vragen. Ik heb haar gezegd de
volgende dag een afspraak te hebben op de

ambassade en gevraagd of ik daar aandacht
mocht vragen voor haar situatie. Daar gaf ze
toestemming voor. De volgende dag bracht ik haar
situatie onder de aandacht van de Nederlandse
ambassadeur. Die gaf aan dat de ambassade in
dit geval geen officiële rol kon nemen, maar dat hij
via het netwerk van de ambassade zou kijken wat
hij kon doen. Dit bleek geen loze belofte. In
samenspraak met het hoofd Consulaire Zaken werd
contact gelegd met de Belgische
vertegenwoordiging en met een klooster in de buurt
van onze klant. De nonnen van dit klooster hebben
daarop onze klant bezocht, schoonmaak geregeld
en houden toezicht op mevrouw. Vanuit de
Belgische ambassade bekommert zich een sociaal
werker om haar en heeft men de optie voorbereid
om haar te repatriëren richting België. De klant
heeft ons met kerst een uitvoerige brief geschreven
waarin zij ons bedankte. Van tijd tot tijd bel ik
met haar om te kijken hoe het met haar gaat.
Haar situatie is aanmerkelijk verbeterd en ze is
inmiddels ook geopereerd”.
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Methodieken bij
Maatwerk
Werken volgens ‘De Bedoeling’
De wetten die wij uitvoeren dragen bij aan de
bestaanszekerheid en het vergroten van de eigen regie van
burgers. Maar soms kan strikte uitvoering van de wet mensen
onbedoeld benadelen. Wij zijn alert op deze situaties én
weten dan hoe te handelen, vanuit de vraag ‘Dit kan toch niet
de bedoeling zijn?’ Voor de SVB betekent dit een proactieve
houding waarbij we vanuit de bedoeling (geest) van de wet
een rechtmatige én zorgvuldige oplossing bieden. De SVB
heeft in 2019 ‘werken vanuit de bedoeling’ nog meer weten
te verankeren in de reguliere manier van werken voor haar
medewerkers. ‘Garage de bedoeling’ hebben wij in 2019
doorontwikkeld tot een versie waarbij het kleinschaliger en
sneller georganiseerd kan worden met dezelfde succesvolle
resultaten. Ook zijn de methodische hulpinstrumenten ABBA
(Algemene Beginselen voor Behoorlijk Afwegen) en de
perspectiefcirkel beter opgenomen in de reguliere manier van
werken. Eind 2020 verwachten we een aantoonbare stap te
hebben gezet in het normaliseren van werken volgens de
bedoeling. Dit houdt in dat medewerkers de ruimte pakken
en dat het management de ruimte biedt om te werken
volgens de bedoeling.
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ABBA: Algemene Beginselen
voor Behoorlijk Afwegen
ABBA is één van de methodieken
die de SVB toepast om te werken
vanuit de bedoeling. Het is een
instrument dat medewerkers helpt
een afgewogen beslissing te nemen
bij bijzondere of ingewikkelde
casussen. ABBA bestaat uit negen
beginselen en helpt een oplossing te
vinden met kritisch nadenken en
afwegen. ABBA zegt niet wat de
goede oplossing is, maar geeft een
aantal stappen/vragen die
medewerkers helpt om zelf tot die
oplossing te komen.
De toegevoegde waarde van ABBA
zit volgens de medewerkers in het
helpen structureren van
denkprocessen als ze ingewikkelde
gevallen tegenkomen. Door ABBA
word je gedwongen om bepaalde
vragen voor jezelf te beantwoorden
en de antwoorden daarop uit te
werken. ABBA neemt je bij de hand
om stap voor stap het ingewikkelde
geval uit te werken.

Perspectiefcirkel

Garages (light)

De perspectiefcirkel bestaat uit het
juridische perspectief, het
bedrijfseconomische perspectief en
het maatschappelijke perspectief.
Het idee van de perspectiefcirkel is
dat alle drie de perspectieven
voldoende worden meegewogen in
het uiteindelijke besluit. Het helpt
de medewerker om de zaak van alle
kanten te bekijken.

Garage de bedoeling is een manier
om multidisciplinair oplossingen te
onderzoeken voor casussen waar de
burger onbedoeld benadeeld wordt
door de regels van de overheid. In
de Garage de bedoeling staat het
bevorderen van korte lijnen,
onderling communiceren en
eigenaarschap nemen centraal. Zo
komen we snel tot een oplossing of
aanpak waarmee we aan de slag
kunnen.
De Garage light is een kleinere
versie van de Garage de bedoeling.
Het doel is nog steeds om
multidisciplinair het gesprek aan te
gaan, maar dan kleinschaliger.

LIG
Financieel
perspectief

HT

Juridisch
Maatschappelijk
perspectief
perspectief
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Lijst met afkortingen
ABBA

Algemene Beginselen voor Behoorlijk Afwegen

AIO

Aanvullende inkomensvoorziening ouderen

AKW

Algemene kinderbijslagwet

AOW

Algemene Ouderdomswet

Anw

Algemene nabestaandenwet

AVG

Algemene verordening gegevensbescherming

BRP

Basisregistratie personen

CWMiD

Centrale Werkplaats Maatwerk in
Dienstverlening
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LWMiD

Lokale Werkplaats Maatwerk in Dienstverlening

PGB

Persoonsgebonden budget

SVB

Sociale Verzekeringsbank

WIA

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Zzp

zelfstandige zonder personeel

Colofon
Dit boekje kwam mede tot stand dankzij de SVB’ers die
hun verhalen met klanten hebben gedeeld.
Daarnaast bedanken wij de volgende collega’s:
Edwin Suurd, Jacco Walters, Naomi Bekker, Lisa Simons, Gea Buijs,
Jeanine Neefjes, Marieke Geurts, Mark Kroon, Lisanne Bekman en
Henk van Elk.
Grafisch ontwerp: Esther Ketelaars
Druk: XXXXXXXXXXX
(Beeld)redactie: Marjolein Braas, Willemijn Kramer, Carmen Martijnse
De gebruikte foto’s zijn alleen illustratief.
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De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is de uitvoerder van volksverzekeringen
in Nederland. De SVB zorgt ervoor dat onder andere kinderbijslag en
AOW-pensioen op tijd en correct wordt uitbetaald. Daarnaast verzorgen
we de toetsing en betaling van het persoonsgebonden budget. Dit doen
we in opdracht van de overheid, al bijna 120 jaar. Ruim 5,5 miljoen
klanten rekenen op ons.

