
  
  

  
   
Afdeling Sociaal beleid Participatie en Onderwijs  
 

Koningsplein 1 - Postbus 271 - 2980 AG  Ridderkerk - T 0180 451 234 - F 0180 427 036 - e-mail info@ridderkerk.nl 
 

Aan de Gemeenteraad  

 

ambtenaar : Mw. A. van der Plaat uw brief d.d. :  

doorkiesnr : 0180 451 569 uw kenmerk :  

fax :  ons kenmerk : RI10/00233-griffie 

email : info@ridderkerk.nl  

bijlage(n) : 1 Ridderkerk,  9 maart 2010 

    

Onderwerp: Evaluatie pilot “Klant in beeld”  
 
 
Geachte leden van de raad, 
 
Hierbij informeren wij u over de bevindingen van de pilot “Klant in beeld” in het kader van de 
hoogwaardige handhaving. 
 
In de bijgevoegde evaluatie (kenmerk: RI10.00068)  wordt aangegeven hoe de pilot is opgezet, 
voorbereid en uitgevoerd. 
 
De pilot “Klant in beeld” heeft de volgende doelstelling gehad; 
- controleren of de regels van uitkeringen worden nageleefd; 
- informeren over regels, verplichtingen en rechten;  
- het signaleren van maatschappelijke en sociale signalen. 
 
De pilot is uitgevoerd in de wijk Bolnes in Ridderkerk en de wijk Portland in Albrandswaard. 
Alle uitkeringsgerechtigden zijn in deze twee wijken thuis bezocht. Als de klant niet thuis werd 
aangetroffen is er nogmaals een huisbezoek afgelegd. Als de klant ook bij het tweede bezoek niet 
thuis werd aangetroffen of het bezoek niet wenste is de klant op het gemeentehuis uitgenodigd 
voor een rechtmatigheidsheronderzoek. 
 
De huisbezoeken zijn als positief ervaren door de klanten en de klantmanagers, de sfeer was 
overwegend positief en informatief. Er zijn geen maatschappelijk en sociale schrijnende situaties 
gezien tijdens de huisbezoeken. Er is veel informatie verstrekt aan de klanten en 
aanvraagformulieren uitgereikt. Er is geen fraude op grote schaal gesignaleerd.  
 
De heronderzoeken, die zijn verricht bij klanten die niet thuis werden aangetroffen of het 
huisbezoek niet wensten, zijn als zeer zinvol ervaren door zowel de klant als de klantmanager. 
Er zijn klanten die al lange tijd geen contact hebben met de klantmanager inkomen of werk.  
Dat is mogelijk als er geen arbeidsverplichting is en er geen aanleiding is om deze klant uit te 
nodigen. Een persoonlijk gesprek met de klantmanager wordt dan als zinvol ervaren, de klant krijgt  
informatie op maat en krijgt ook nog eens de verplichtingen en rechten uitgelegd. 
 
De conclusie van deze pilot is dat het instrument ‘huisbezoek’ als rechtmatigheidscontrole tijdens 
een uitkeringsperiode niet heeft geleid tot het signaleren van grote onvolkomenheden (fraude). Het 
instrument wordt wel intensief gebruikt bij de uitkeringsintake aan de poort, er wordt bij iedere 
intake een huisbezoek afgelegd. Mede door dit bezoek wordt de ‘poortwachtersrol’ vorm gegeven. 



   
   

   
    
   

   
  

Onderwerp:  (vervolg)   

 
 
Daar het persoonlijke gesprek tijdens het heronderzoek als zeer zinvol is ervaren door de klant en 
door de klantmanager hebben wij het voornemen om via themacontroles de klanten te gaan 
benaderen die langere tijd niet in beeld zijn bij werk en inkomen of een hoog fraude risicoprofiel 
hebben. Dit heeft voordelen ten opzichte van het uitvoeren van heronderzoeken bij iedere klant. Er 
wordt bij een thema controle een risicoprofiel gemaakt en gericht gecontroleerd. 
 
De plannen zullen worden uitgewerkt in het “meerjaren beleidsplan hoogwaardige handhaving” in 
BAR verband. Dit meerjarenplan willen wij u aanbieden in het 2

e
 kwartaal van 2010, afhankelijk van 

de ambitie van het nieuwe college. Het “meerjaren beleidsplan” staat in relatie met de handhaving 

gemeentebreed, het Regionale Coördinatiepunt Fraudebestrijding (RCF) en het Regionaal 
Informatie en Expertise Centrum (RIEC).  
 
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Hoogachtend, 
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
 
 
de secretaris,    de burgemeester, 
 


