Aanvragen 2.0
Snel, makkelijk en persoonlijk

Sneller in gesprek over
kansen

De gemeenten Borne, Hengelo
en Haaksbergen hebben het
proces voor de aanvraag
van een bijstandsuitkering
opnieuw ingericht. De focus
op de rechtmatigheid van een
uitkering is verplaatst naar de
doelmatigheid; hoe kan de

www.hengelo.nl

aanvrager zo snel mogelijk
weer naar vermogen meedoen in de maatschappij?
Deze nieuwe werkwijze
‘Aanvragen 2.0’ is samen met
onderzoekspartners Saxion
Hogescholen en Kennispunt
Twente en met subsidie van
ZonMw, tot stand gekomen.
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Aanvragen 2.0
De gemeenten Borne, Hengelo en Haaksbergen willen inwoners die een uitkering aanvragen
zo snel mogelijk (weer) op weg helpen naar zelfstandigheid en onafhankelijkheid. Uiteraard
aangepast en afgestemd op de persoonlijke situatie en mogelijkheden van de klant.
Om dit te bereiken is de dienstverlening aangepast. Door
goede informatieverstrekking en met digitale ondersteuning
kan in de aanvraagprocedure veel meer maatwerk worden
geleverd dan voorheen. Bovendien vragen we breed uit, om de
totale hulpvraag van de klant snel helder te krijgen. We beantwoorden niet alleen de vraag “heb ik recht op een uitkering?”
We praten verder en zoeken ook antwoorden op mogelijk
niet gestelde vragen. Natuurlijk is een klant gebaat bij het
ontvangen van een uitkering en hier is ook zeker aandacht
voor. Maar het is vaak beter om zo snel mogelijk weer onafhankelijk te kunnen zijn. Een uitkering is veel meer dan een

“We kijken terug op een mooi proces met een
nog mooier resultaat; een nieuwe werkwijze,
waarbij de klantmanager en klant sneller en
gerichter met elkaar in gesprek kunnen, over
hoe de klant weer mee kan doen en wat daarvoor nodig is. Hierbij willen we iedereen die
een bijdrage heeft geleverd aan ‘Aanvragen 2.0’
van harte bedanken. De komende tijd gaan we
aan de slag om deze nieuwe werkwijze breed
te implementeren. Want dit gunnen we al onze
inwoners die bij ons aankloppen voor hulp en
ondersteuning bij hun zoektocht naar werk en
inkomen”.
wethouder Mariska ten Heuw, mede namens de
wethouders Kotteman en Peppelman.

maandelijkse betaling, een uitkering is hulp krijgen om weer
onafhankelijk mee te kunnen doen. De intake, uitkeringsverstrekking, controle én de re-integratie is de verantwoordelijkheid van de klantmanager. De klantmanager is bij de traditionele werkwijze voor een bijstandsaanvraag veel tijd kwijt
aan het beoordelen van de rechtmatigheid van een uitkering.
Bij de nieuwe werkwijze vervult de klantmanager een regisserende rol. Samen met de klant gaat de klantmanager op zoek
naar de route die de klant weer onafhankelijk kan laten zijn.
En dat natuurlijk zo goed en snel als mogelijk.

Michel Kotteman
(Borne)

Mariska ten Heuw
(Hengelo)

Antoon Peppelman
(Haaksbergen)

Voorwoord
Toen aan de uitvoeringsorganisatie Borne, Hengelo, Haaksbergen de vraag werd voorgelegd wat er verbeterd zou kunnen worden aan het aanvraagproces voor een bijstandsuitkering was het antwoord eensgezind: het anders bouwen van de klantrelatie, vanuit
vertrouwen, meer gelijkwaardigheid en met meer focus op doelmatigheid. Het bepalen
of iemand recht heeft op een uitkering en controle daarop is belangrijk en daar zijn we
goed in. Maar ons uiteindelijke doel is activering, participatie en re-integratie. We willen
dat mensen mee doen, het liefst met werk. We willen kijken naar mogelijkheden, luisteren
naar de persoonlijke verhalen. En vervolgens doen wat nodig is.
Op basis van een klantreis, brainstormsessies en gesprekken met klantmanagers is deze gedachte verder uitgewerkt.
Door een brede insteek aan de voorkant is er sprake van
een groot commitment en draagvlak om deze aanpak
verder uit te werken en ermee aan de slag te gaan. Er werd
een sleutel gezien voor meer succesvolle en duurzame
participatie en re-integratie in het anders inrichten van het
aanvraag- en intakeproces en een andere klantbenadering
door klantmanagers.
Dit heeft geresulteerd in een nieuwe werkwijze. Daarbij is
niet alleen aandacht voor de inkomenskant en de rechtmatigheid van uitkeringsverstrekking (de uitkering kan via
een digitaal aanvraagformulier worden aangevraagd), maar
een integrale blik met júist ook aandacht voor aanpalende
zaken, zoals de situatie thuis (kinderen en gezondheid) en
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interesses, belemmeringen en kansen. Door deze insteek en
de persoonlijke contacten, gaat het gesprek sneller over de
kansen, het activeren, participeren en re-integreren. Iedereen
die betrokken is ziet dat het ons iets brengt, dat we betere
resultaten halen.
Een ontzettend mooi resultaat, waar wij als Borne, Hengelo
en Haaksbergen trots op zijn!
Katja Boerrigter
Directeur Werk en Inkomen Borne,
Hengelo, Haaksbergen

Opzet van de pilot
In de voorbereiding op en in de aanloop naar de nieuwe werkwijze voor de aanvraag van
een bijstandsuitkering zijn gesprekken gevoerd met klantmanagers en klanten. Hoe
ervaren de klantmanagers de traditionele werkwijze? Wat vinden zij belangrijk en wat
hebben zij nodig? Wat heeft de klant nodig om verder te komen? Hoe wil de klant gehoord
worden? En wat heeft de klantmanager nodig om zijn/haar werk zo goed mogelijk te doen
waarbij het belang van de klant centraal staat?
De uitkomsten uit deze gesprekken zijn o.a. vastgelegd in verschillende klantreizen die op
hun beurt de basis hebben gevormd voor de nieuwe werkwijze Aanvragen 2.0.
De traditionele werkwijze

In de gemeenten Borne, Hengelo en Haaksbergen kennen
wij integrale klantmanagers, van wie de traditionele taken
de intake, uitkeringsverstrekking, controle en re-integratie
ondersteuning zijn. De klantmanager is bij de traditionele
werkwijze voor een bijstandsaanvraag veel tijd kwijt aan
‘bureaucratische rompslomp’ en het beoordelen van de
rechtmatigheid van een uitkering.
De klant levert bij de traditionele bijstandsaanvraag pas
tijdens het eerste gesprek met de klantmanager de gevraagde
bewijsstukken in. Soms een letterlijke ‘schoenendoos’
gevuld met documenten, bankafschriften etc. Er moet
beoordeeld worden of de klant alle benodigde documenten
heeft aangeleverd en er wordt gekeken naar de inhoud
van de documenten. Doordat de klantmanager niet in de
gelegenheid is geweest de stukken vooraf te bestuderen, kan
de klantmanager de klant nog niet vertellen of er recht op

een uitkering is. De rechtmatigheid staat centraal. Hierdoor
is er tijdens de intakefase niet of nauwelijks tijd voor vragen
rondom participatie en re-integratie c.q. de mogelijke toeleiding naar werk of hulpverlening. Ook is geen aandacht voor
aanpalende leefgebieden. Tot slot is er minimale focus op de
opbouw van een relatie met de klant op basis van vertrouwen. De klant kan zich negatief benaderd voelen, met vooral
een nadruk op de beperkingen, controle en plichten, in plaats
van op de mogelijkheden om samen te werken aan maatschappelijke participatie en toeleiding naar werk.
Klantmanagers werken veelal op hun eigen manier.
Methodisch handelen is niet concreet in procedures en
gezamenlijke handelingswijzen vastgelegd.

Aanvragen 2.0 - Sneller in gesprek over kansen
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Waarom, wat en hoe?
Waarom?

Wat is het doel van de nieuwe
werkwijze? Wat willen we bereiken?
Een meer positieve aanpak! Bij het aanvragen en verstrekken
van een bijstandsuitkering moet er niet alleen aandacht zijn
voor het inkomen van de klant en of de klant recht heeft op een
uitkering. Zowel klant als gemeente hebben belang bij een positiever en sneller traject richting maatschappelijke participatie en
re-integratie. Dat is ook wat de Rijksoverheid voor ogen had bij
invoering van de Participatiewet.
Doel van het project Aanvragen 2.0 is te komen tot een nieuwe
werkwijze voor de aanvraag van een bijstandsuitkering. Aan de
voorkant van het proces is een digitaliseringsslag gemaakt. In
de persoonlijke klantomgeving ‘MijnHengelo’ vult de klant een
adaptief aanvraagformulier voor een bijstandsuitkering in. De
benodigde documenten voor beoordeling van de rechtmatigheid
worden geüpload en vervolgens intern gekoppeld aan systemen.
De benodigde klantgegevens zijn zo vóór het eerste gesprek al
in bezit van en beoordeeld door de klantmanager.
Doordat de rechtmatigheid van een uitkering grotendeels voor
het eerste gesprek kan worden vastgesteld, ervaart de klant een
positiever en sneller traject richting activering, participatie en
re-integratie. Vragen over onder andere financiën worden aan
het begin van het gesprek beantwoord, waarna de focus van het
gesprek op de toekomst gelegd kan worden.

Waarom?

Wat?

Wat?

Wat doen we om de bijstandsaanvraag in goede banen te leiden?
Wat doen we om de aanvraag beter vorm te geven?
De gemeenten Borne, Hengelo en Haaksbergen zien een sleutel voor meer succesvolle en duurzame
participatie en re-integratie op drie onderdelen:
• het anders inrichten van het aanvraag- en intakeproces
• het beter motiveren van klanten
• een andere klantbenadering door klantmanagers.
De essentie van deze nieuwe aanpak is de focus op de doelmatigheid. Zoals gezegd is in deze aanpak
niet alleen aandacht voor de inkomenskant en de rechtmatigheid van een uitkering, maar is er juist ook
aandacht voor de persoon achter de aanvraag, denk aan zoals de situatie thuis (kinderen, gezondheid),
interesses, belemmeringen en kansen. De focus van de dienstverlening door de klantmanagers verandert door deze bredere blik; het recht op een uitkering is niet langer leidend, de situatie van de klant
wordt als uitgangspunt genomen. De klant staat centraal.
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Hoe?

Hoe?

Hoe zijn we uiteindelijk tot een nieuwe werkwijze
gekomen en hoe ziet de werkwijze eruit?
Onze aanpak heeft zich daarbij op drie pijlers gericht:
• Trainingen en intervisies voor deelnemende klantmanagers
• Ontwikkeling digitaal aanvraagformulier en heldere, duidelijke communicatie
• Ontwikkeling werkinstructie en stappenplan Aanvragen 2.0
Deze drie pijlers lichten we op de volgende pagina’s graag nader toe.

Aanvragen 2.0 - Sneller in gesprek over kansen
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Training en intervisie
De deelnemende klantmanagers hebben diverse trainingen gevolgd en er
was veel ruimte voor intervisie.
De kanteling in de dienstverlening, met meer
nadruk op stimuleren, coachen en doelmatigheid, en minder prominente aandacht voor
controle en rechtmatigheid is een behoorlijke
verandering voor de klantmanagers. Om de
klantmanagers hierbij te helpen en handvaten
te geven hebben zij de trainingen ‘motiverende
gesprekstechnieken, mobility mentoring en de
omgekeerde toets’ gevolgd.
•	Motiverende gespreksvoering: training in
motiverende gespreksvoering, de manier om
klanten te informeren en hun eigenaarschap
te vergroten en het minimaliseren van de kans
op weerstand zijn aan de orde gekomen.
•	Mobility mentoring: mobility mentoring
ondersteunt mensen naar een duurzaam
economisch zelfredzaam leven met behulp
van coaching en instrumenten die doelgericht handelen stimuleren. De bedoeling is
dat zij ondanks grote stress in staat zijn om
hun problemen aan te pakken.
•	Omgekeerde toets: de omgekeerde toets training is gevolgd om creativiteit in werken en
beoordelen te bevorderen en zodoende nog
beter maatwerk te leveren.
Naast het volgen van trainingen vinden er
tweemaandelijks intervisie bijeenkomsten
plaats. Hierbij gaan we uit van de principes
van ‘action learning’: werken met mensen
betekent ook ervaren in de praktijk en aanpassing van de werkwijze op basis van 		
opgedane inzichten in de praktijk. Casuïstiek
en ervaringen worden gedeeld.
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Ontwikkeling digitaal
aanvraagformulier en
heldere, duidelijke
communicatie
Voor deze pilot is flink geïnvesteerd in
het ontwikkelen van een digitaal aanvraagformulier.
Daarbij is gebruik gemaakt van het al bestaande portal MijnHengelo.nl (klanten van Haaksbergen en Borne hebben daar ook toegang
toe). Belangrijk bij de ontwikkeling van dit
formulier is dat heel nadrukkelijk is gekeken
naar de hoeveelheid informatie die de klant
moet aanleveren. Alleen relevante informatie
die nog niet beschikbaar is wordt opgevraagd.
Bovendien is er nadrukkelijk gekeken naar de
gebruikersvriendelijkheid van dit aanvraagformulier, voor zowel klant als klantmanager. Ook
is er veel aandacht besteed aan heldere en
duidelijke taal, afgestemd op de doelgroep. Dat
geldt voor het digitale aanvraagformulier, maar
ook voor alle andere ondersteunende communicatiemiddelen. Daardoor is het voor de klant
helder en duidelijk wat er op welk moment van
hem of haar gevraagd wordt.

Ontwikkeling werkinstrucie en stappenplan
Aanvragen 2.0
Tot slot is in het kader van de nieuwe werkwijze Aanvragen 2.0 een werkinstructie voor
klantmanagers opgesteld. Hierin staan alle belangrijke, uniforme stappen voor de klantmanager geformuleerd.

Hoe?
Instroom 
· Voorlichting 
· Informeren
· Communiceren

Intake 
Kennismaking 
· Klik - Bel - Kom
· Digitale aanvraag
· Vaststellen recht
matigheid
· Opvragen aanvullende
gegevens

· Persoonlijke situatie
· Vraagverkenning
· Behoeften/voorkeur
· Focus op doelmatigheid
· Instument wegwijzer
inzetten

Trajectplan 
· Resultaten instrument
wegwijzer
· Informatie 1e gesprek
· Focus op doelmatigheid
· Doel en tussenstappen
· Vaststellen trajectplan

FIGUUR 1: FACTSHEET WERKWIJZE AANVRAGEN 2.0

Gebaseerd op de factsheet ‘Vliegwiel, methodisch en onderbouwd werken’, van ZonMw.

.



Voorlichting ‘aanvraag levensonderhoud’

Voor een succesvol verloop van de uitkeringsaanvraag zijn begrijpelijke informatie en communicatie de sleutelwoorden.
Er zijn tijdens het project succesvolle instrumenten ontwikkeld die voor zowel de klant als de klantmanager de mogelijkheid
bieden om snel duidelijkheid te krijgen op de vraag of er wel of geen recht is op een uitkering.

• Voorlichtingsbijeenkomst

	Voordat de klant een bijstandsaanvraag indient, moet hij eerst een voorlichtingsbijeenkomst bijgewoond hebben. De
uitgangspunten, rechten en plichten van een bijstandsuitkering worden benoemd. Wanneer de klant op basis van de
bijeenkomst denkt dat hij zelf niet voor voldoende inkomsten kan zorgen, wordt de uitkeringsaanvraag in gang gezet.
• Brieven
	Er zijn duidelijke en overzichtelijke brieven en communicatiemiddelen ontwikkeld die ook voor laaggeletterden geschikt
zijn. De klant wordt middels een brief uitgenodigd voor de voorlichtingsbijeenkomst en ook daarna wordt per brief
gecommuniceerd.
• Digitaal aanvraagformulier
	Er is een digitaal aanvraagformulier ontwikkeld waarbij alleen de meest belangrijke informatie en gegevens van een klant
worden opgevraagd.
• Werkinstructie klantmanagers
	Een concreet stappenplan met werkinstructies voor de klantmanagers om zo snel, secuur en uniform te werk te kunnen
gaan.

Aanvragen 2.0 - Sneller in gesprek over kansen
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Instroom

Als de aanvraag na de voorlichtingsbijeenkomst definitief wordt doorgezet door de klant, krijgt de klant een uitnodiging
om het digitaal aanvraagformulier op MijnHengelo in te vullen. De inzet van het digitaal aanvraagformulier in de beginfase van het aanvraagproces stelt de klantmanager in staat ruimte te creëren en te focussen op waar het om draait: het
bieden van perspectief op het gebied van werk en maatschappelijke participatie tijdens het persoonlijk contact.



Beoordeling rechtmatigheid

De digitale aanvraag zorgt ervoor dat het ingevulde aanvraagformulier met de bijbehorende bewijsstukken vóór het
eerste intakegesprek bij de klantmanager zijn. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de digitale persoonlijke omgeving
MijnHengelo. De meeste klanten zijn digivaardig. Voor klanten die niet digivaardig genoeg zijn om zelfstandig het
aanvraagformulier in te vullen, is het klik-bel-kom systeem ingericht.
• Klik: de klant vult zelfstandig het digitaal aanvraagformulier in
•	
Bel: bij vragen belt de klant met het klantcontactcentrum van de gemeente. De gemeente kan co-browsen 		
(na toestemming digitaal meekijken bij het aanvraagformulier) en de vragen van de klant beantwoorden.
• Kom: als het niet lukt om met hulp het digitaal aanvraagformulier in te vullen, wordt de klant uitgenodigd 		
op het kantoor om de bijstandsaanvraag op de traditionele manier in te dienen.
Voorafgaand aan het eerste (persoonlijke) gesprek heeft de klantmanager op deze manier al een redelijk goed beeld
of er wel/geen recht is op een uitkering. Als de klant nog niet alle gevraagde en benodigde gegevens heeft ingeleverd,
worden ontbrekende gegevens voor het eerste gesprek opgevraagd.



Intake

Tijdens het eerste gesprek wordt kort aandacht besteed aan de rechtmatigheid: heeft de klant (waarschijnlijk) recht
op een uitkering. Vervolgens ligt de focus op de doelmatigheid en wordt de persoonlijke situatie van de klant in kaart
gebracht. Het gesprek wordt op een positieve manier ingestoken en is gericht op het verhelderen van vragen, uitdagingen en kwaliteiten van de klant.
Om de hulpvraag van de inwoner helder te krijgen wordt breed uitgevraagd door de klantmanager. We beantwoorden
niet alleen de vraag “heb ik recht op een uitkering?” We zoeken ook antwoorden op mogelijk niet gestelde vragen, die
betrekking hebben op verschillende leefgebieden, zoals de thuissituatie, kwaliteiten en ervaringen, activiteiten in het
dagelijks leven, gezondheid, de sociale omgeving, werk en interesses.
De klantmanagers zetten hiervoor aan het eind van het eerste intakegesprek en ter voorbereiding op het volgende
gesprek een instrument voor brede uitvraag in. Een instrument dat op een systematische manier het arbeidspotentieel (en eventueel onderliggende problematiek) van de klant in kaart brengt en waarmee klantmanager en klant tot een
onderbouwd plan van aanpak kunnen komen.
Samenvattend
De belangrijkste elementen om het intakegesprek direct te kunnen richten op doelmatigheid, het opbouwen van een
goede relatie met de klant en meer focus op diens eigen regie, zijn:
• Het digitaal aanleveren van rechtmatigheidsgegevens door de klant
• De beoordeling hiervan door de klantmanager vóór het intakegesprek
• Het inzetten van gerichte vragen m.b.t. het welzijn en de leefsituatie tijdens het klantcontact
• Oog voor de autonomie en competenties van de klant
Na het eerste intake gesprek wordt door de klantmanager een nieuw ontwikkelde intakerapportage ingevuld. Deze
rapportage maakt eenduidige en volledige registratie mogelijk. De rapportage ondersteunt de consistente en methodische uitvoering van de dienstverlening. Het is het streven om samen met de klant binnen 6 weken tot een gedegen
trajectplan te komen, gericht op een duurzame maatschappelijke participatie.
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Trajectplan

In het tweede gesprek worden de resultaten van het brede uitvraaginstrument besproken. De klant en klantmanager
zijn het eens over de afstand tot de arbeidsmarkt, het potentieel voor reguliere arbeid en de situatie van de klant op
de vijf leefgebieden (werk zoeken, gezondheid, sociale omgeving, huisvesting/financiën, justitie). De inschaling op
de p-ladder kan hierdoor op basis van helderde criteria worden gemaakt. Zowel de klant als klantmanager hebben
daardoor zicht op de mate waarin de klant op dit moment participeert in de maatschappij. Op basis van mogelijke
obstakels en het gebruik van (gemeentelijke) voorzieningen wordt een plan gemaakt waarin de te bereiken doelen
worden omschreven (korte, midden en lange termijn) en welke trajecten eventueel worden ingezet, zodat de klant zo
snel mogelijk weer maximaal mee kan doen in de samenleving en zo onafhankelijk mogelijk is.
Als er een hulpvraag op andere leefgebieden duidelijk wordt waarbij de klant het wenselijk vindt dat de klantmanager daarbij helpt, wordt hulp ingeschakeld van bijvoorbeeld een WMO- of jeugdconsulent.

“Een jongeman had zich gemeld voor een
PW-uitkering.
Binnen anderhalve week had hij het aanvraagformulier en
de bewijsstukken ingeleverd via MijnHengelo. De aanvraag was compleet en het recht op bijstand kon vooraf
beoordeeld worden. Het intakegesprek stond binnen een
week gepland.
Ik vind het belangrijk om een persoonlijk intakegesprek te
plannen. Ik krijg een beter beeld van de klant en de klant
weet wie zijn klantmanager is. Naar mijn mening draagt
dit bij aan een goede vertrouwensband, maar ook bij het
leveren van maatwerk. De eerste tien minuten hebben
we het recht op uitkering besproken. Ik kon hem mededelen dat hij recht op een uitkering had. De spanningen
bij meneer waren grotendeels weggenomen. Hij wist nu
eindelijk dat hij zijn rekeningen kon betalen. De rest van
het gesprek hebben we het gehad over de doelmatigheid. Wat wordt het plan? Betaalde arbeid of het volgen
van een opleiding? Welke ondersteuning vanuit de
gemeente kunnen we bieden? Zijn er belemmeringen op
andere leefgebieden?
We hebben uiteindelijk besloten dat ondersteuning van
een werkcoach op dit moment voldoende zou zijn. Dit
zorgde ervoor dat meneer toekomstperspectief kreeg,
maar ook handvatten om dit toekomstperspectief snel
waar te maken.”

Aanvragen 2.0 - Sneller in gesprek over kansen
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Wat levert de nieuwe
werkwijze Aanvragen 2.0 op?

“Ik had laatst een nieuwe klant die al eerder een uitkering had gekregen. Zij gaf aan
dat ze dit een prettige manier vond omdat
het direct digitaal is.”
“Ik had een aanvraag van iemand die
precies 3 jaar geleden een uitkering had
ontvangen. Vanwege corona moest hij
weer een bijstandsuitkering aanvragen. Hij
gaf nu heel duidelijk aan: dit is veel fijner
dan 3 jaar geleden, het gaat veel sneller.”
“Wat jongeren vooral aangeven, is dat zij
het makkelijker vinden om digitaal te communiceren dan dat je ze oproept om naar
het kantoor te komen. Dat vinden ze toch
wel een grote stap.”
“Er is een doelgroep die afhankelijk is van
hulpverlening. Van de hulpverlening worden ook positieve signalen ontvangen dat
deze werkwijze prettig werkt: “Wij hoeven
niet de hele doos met papieren mee te
nemen naar de gemeente. Dan moeten
we daar een uur of 2 zitten. Nu kunnen we dat van tevoren allemaal
regelen.”
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Cheriel Alidjan is klantmanager Werk en Inkomen en is
deelnemer aan de pilotgroep aanvragen 2.0. Wat zijn de
ervaringen van hem en zijn collega’s?

Wat levert het op voor de klant?

•	Het recht op een uitkering is snel duidelijk. Zo weet de
de klant op financieel gebied waar hij aan toe is;
•	daardoor ervaart de klant minder stress en onzekerheid,
waardoor hij positiever staat in het traject participatie en
re-integratie;
• er is een snellere focus op de doelmatigheid;
•	er is meer aandacht voor competenties en eigen regie
van de klant;
•	binnen 6 weken ligt er een helder trajectplan. Het 		
perspectief voor de klant is sneller inzichtelijk;
• door de transparante en consistente werkwijze is het
het voor de klant helder waar hij aan toe is.

Wat levert het op voor de klantmanager?

• Een duidelijke, uniforme werkwijze met heldere werkinstructie, waarbij ruimte is voor maatwerk;
• minder administratieve werkdruk, omdat alle gegevens
en documenten automatisch gekoppeld worden aan de
systemen en het klantdossier;
•	de juridische en financiële rechtmatigheidsvraag stukken
kunnen voor het eerste gesprek (grotendeels) afgehandeld
worden;
•	de gegevens zijn voor het eerste gesprek binnen, waardoor in het eerste gesprek meer ruimte is voor de doelmatigheid. Het gesprek wordt positief ingestoken en is
gericht op kansen;
•	de benadering naar de klant is vanuit vertrouwen, er 		
wordt een andere klantrelatie opgebouwd.

Succesfactoren en leerpunten
Succesfactoren

Leerpunt

1. Pilotfase en kennisdeling

Digitale (on)mogelijkheden

Het doorlopen van een pilotfase is van groot belang
geweest bij de ontwikkeling van de nieuwe werkwijze.
Zo werd geoefend met de nieuwe werkwijze en konden
kinderziektes verholpen worden.
Het stimuleren en faciliteren van uitwisseling tussen
klantmanagers onderling is in de pilotfase een belangrijke
succesfactor gebleken. Klantmanagers uit de pilotgroep
zijn regelmatig in gesprek geweest: Wat werkt en wat
werkt (nog) niet? Wat doe jij waarom en wanneer met
welk doel? Klantmanagers uit verschillende teams zitten
in de pilotgroep, wat verschillende perspectieven met
zich meebrengt. Daarnaast hebben gedurende de hele
pilotperiode training en intervisie plaatsgevonden. Het is
belangrijk gebleken om daar voldoende tijd en ruimte voor
te bieden.

De (on)mogelijkheden van de systemen en de wensen van
de projectgroep liepen soms uiteen. Technisch gezien is
niet alles mogelijk gebleken, denk aan koppelingen tussen
verschillende systemen, het realiseren van eenduidige bestandsnamen en een dubbele digitale DigiD handtekening
voor de bijstandsaanvraag. Aldoende zijn de technische
mogelijkheden uitgebreid. Nog steeds is de techniek in
ontwikkeling. De goede contacten met een betrokken en
kundige ICT-afdeling zijn hierin voor ons erg belangrijk
geweest.

“Door deze pilot en het luisteren naar
mijn collega’s heb ik zoveel
andere dingen gehoord. Dat is voor
mij een eye opener geweest: “Ik kan
ook anders werken. Het hoeft niet
perse zoals ik dat altijd heb geleerd of
hoe ik dat altijd doe.”

2. Inspelen op ontwikkelingen,
flexibel zijn
De pilot is uitgevoerd in coronatijd. Flexibiliteit van alle
betrokkenen en inspelen op ontwikkelingen zijn hierbij
erg belangrijk gebleken. In bijlage 1 leest u meer over de
invloed van corona op de uitvoering van deze pilot.

“Wat ik wel een bottleneck
blijf vinden is de ICT.”

3. De klant als vertrekpunt

De belangrijkste succesfactoren zijn natuurlijk de voordelen
van de nieuwe werkwijze voor de klant. Belangrijk is om
vanuit het perspectief van de klant te denken. Het gezamenlijk doorlopen van de klantreis geeft heel veel inzicht.

Aanvragen 2.0 - Sneller in gesprek over kansen
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Wanneer lukt het?
Aanbeveling vanuit
de pilot Aanvragen 2.0
De nieuwe werkwijze zoals beschreven is geschikt voor gemeenten met integraal klantmanagent. Op deze wijze wordt de acceptatie van de nieuwe werkwijze en de daadwerkelijke inzet van de bijbehorende instrumenten vergroot en kan de pilot uitgroeien tot een
succesvolle nieuwe werkwijze. Organisaties die willen inzetten op een optimale ondersteuning van de klant naar de geest van de Participatiewet en het inzetten van de eigen
kracht van de klant, zullen merken dat deze werkwijze de weg richting participatie verkort.
In aansluiting op de hiervoor benoemde succesfactoren
en leerpunten, zetten we hieronder de belangrijkste aanbevelingen op de rij:

1. Start met een pilot en doorloop vooral een
eigen traject
Het is aan te raden te beginnen met een pilot. Doorloop
vooral een eigen traject en maak keuzes die wenselijk
zijn en passend zijn voor de eigen organisatie. De nieuwe
werkwijze kan dan optimaal neergezet worden, voordat
deze wordt uitgerold over de hele organisatie. Samen met
alle betrokkenen moet een helder en eenduidig projectplan
ontwikkeld worden. Duidelijke communicatie is belangrijk.
De deelnemers aan het project zijn de ambassadeurs voor
de nieuwe werkwijze. Zij informeren, instrueren en enthousiasmeren andere collega’s over deze verbeterde werkwijze.

2. Zorg voor draagvlak en bied voldoende 		
ondersteuning, tijd en ruimte voor het 		
veranderproces
Niet alleen de inhoud en aard van de nieuwe werkwijze is bepalend of deze tot een brede uitrol kan uitgroeien, maar ook
de vormgeving van het veranderproces en hoe dit van begin
af aan wordt ondersteund. Er moet breed draagvlak zijn en
zowel in- als externe wensen moeten worden opgehaald
gedurende het hele proces. Continue betrokkenheid van alle
stakeholders moet geborgd zijn. Daarnaast moet rekening
gehouden worden met de (on)mogelijkheden van structuren
en processen.
Zorg vanuit het management voor duidelijkheid en helderheid ten aanzien van bijv. wet- en regelgeving, financiën,
visie, bestuurlijk commitment, leiderschap, scholing/training,
ICT-voorzieningen etc.
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Intervisie en deskundigheidsbevordering zijn van groot
belang. Maak dit een vast onderdeel bij het ontwikkelen en
toepassen van de nieuwe werkwijze. De ontwikkelde en
opgebouwde kennis mag ook nadat de nieuwe werkwijze is
geïmplementeerd niet verloren gaan. De gemeente Borne,
Hengelo en Haaksbergen zullen daarom in de toekomst
scholingsdagen blijven organiseren voor alle klantmanagers. Dit ten behoeve van de deskundigheidsbevordering
van de professionals en het creëren van een leercultuur.

3. Blijf ruimte inbouwen voor maatwerk 		
en blijf monitoren
Het resultaat van deze pilot is een overzichtelijke werkwijze
en helder stappenplan. Het is echter van groot belang om
voldoende flexibiliteit in deze werkwijze in te bouwen. Er
moet rekening gehouden worden met de grote diversiteit
van klanten én klantmanagers. Zodat zij samen op zoek
kunnen naar de beste en snelste route naar zelfstandigheid
en onafhankelijkheid. Dat vraagt maatwerk en flexibiliteit,
waarbij niet de werkwijze maar de klant elke keer het
uitgangspunt is. Zorg dat er voldoende aandacht is voor
zaken als laaggeletterdheid, onvoldoende beheersing van
de Nederlandse taal en digivaardigheden.
Ook is het belangrijk om de werkwijze te blijven monitoren en
dit met elkaar te blijven evalueren en bespreken. In dit kader
is het realiseren van lerende netwerken van groot belang.
Kennispunt Twente en Saxion zullen binnen de regio deel
blijven uitmaken van het vervolg op Aanvragen 2.0.

Bijlage 1

Invloed COVID-19:
‘Werken in coronatijd’

Hoe?
De COVID-19 pandemie is duidelijk van invloed geweest op de werkzaamheden van de
klantmanagers; niet alleen in het kader van Aanvragen 2.0.
Uit een onderzoek onder alle klantmanagers van de uitvoeringsorganisatie Sociale Zaken gemeente Borne, Hengelo,
Haaksbergen blijkt dat op basis van de maatregelen in het
kader van de pandemie de werkwijzen en processen voor
klantmanagers grondig zijn veranderd. Dit geldt ook voor de
manier waarop met klanten en collega’s wordt gecommuniceerd. De meeste klantmanagers ervaren de veranderingen
in het contact met de klanten als belemmerend en ondervinden daarbij ook hinder van de veranderingen in contact
en communicatie met collega’s.
Met name klantmanagers met thuiswonende kinderen
geven aan het combineren van werk en gezinsverantwoordelijkheden gedurende de pandemie als een hele uitdaging
te ervaren. Daarnaast signaleert meer dan de helft van de
klantmanagers dat de problematiek van klanten is verergerd. Geen makkelijke taak om in een dergelijke context
met de implementatie van een nieuwe werkwijze te starten.

Echter geven de klantmanagers ook aan positief te zijn m.b.t.
het inzetten van digitale technologie in het kader van hun
werkzaamheden. Dit geldt naar hun ervaring ook voor een
groot deel van de klanten. Naast alle belemmeringen door de
pandemie zien de klantmanagers dus ook positieve aspecten die ze graag willen integreren in de werkprocessen.
Hiertoe behoren o.a. het verminderen van reistijd en het
vaker inzetten van beeldbellen om efficiënter en sneller met
meerdere mensen tegelijk afspraken te kunnen plannen.
Het geconcentreerd kunnen afhandelen van administratieve
taken thuis, waarvoor binnen de flexwerkkantoren minder
rust is. Maar ook het telefonisch voorbespreken met
klanten naar aanleiding van de reeds digitaal ingediende
documenten om sneller zicht op de rechtmatigheid te hebben. Om zo een intakegesprek in te kunnen gaan wat zich
richt op duurzame maatschappelijke participatie én het
opstellen van een trajectplan.
We zien de nieuwe werkwijze dan ook als groeimodel waar
we de komende maanden mee door zullen blijven gaan ten
behoeve van een verbeterde dienstverlening van de klanten.

Aanvragen 2.0 - Sneller in gesprek over kansen
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Aan ‘Aanvragen 2.0’ en deze uitgaven werkten mee:
• Hogeschool Saxion
Dr. Ines Schell-Kiehl, Lectoraat Social Work, Saxion
Pim Stegen, onderzoeker Lectoraat Social Work en docent bij de Academie Mens & Maatschappij
https://www.saxion.nl/onderzoek/health-and-wellbeing/social-work/kanteling-in-dienstverlening-dedoorontwikkeling-van-klantmanagement-in-hengelo-naar-meer-focus-op-doelmatigheid
• Kennispunt Twente
Lonneke Bruin, onderzoeker
www.kennispunttwente.nl
• Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen Borne, Hengelo, Haaksbergen
(onderdeel van de gemeente Hengelo)
	Alma Mujanovic, Cheriel Alidjan, Hanneke van Pijkeren, Jolanda Mol, Kirsten Katier, Linda Nihal, Lisan Tulk, Nathalie Yanik,
Miranda Stoolhuis, Rilana Olde Daalhuis, Saskia Schuit, Suzanne Korvemaker, Wim ten Hoopen, klantmanagers
• Gemeente Hengelo
Sander ter Mors, projectleider en teammanager participatie
Mayke ten Bos, projectleider en operationeel beleidsmedewerker sociale zaken
Meer informatie: www.hengelo.nl/bijstandaanvragen2punt0

Juli 2021. Aanvragen 2.0 is een samenwerking tussen de gemeenten Hengelo, Borne en Haaksbergen, Saxion, ZonMw
en Kennispunt Twente.
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