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Gesprek Ieder(in) en Tijdelijke Commissie Uitvoeringsorganisaties 
 
 
Inleiding 
Op 5 maart jl. is uw Commissie van start gegaan. De belangrijkste aanleiding: publieke 
uitvoeringsorganisaties lijken de menselijke maat uit het oog te verliezen. Ieder(in) herkent 
dit beeld. Dit is zorgelijk voor het vertrouwen in de overheid, maar bovenal erg pijnlijk voor 
de mensen wie dit aangaat. Maar al te vaak betreft het mensen die zich vanwege een ziekte, 
een beperking, een kwetsbare sociaal-economische of culturele achtergrond met een 
hulpvraag wenden tot de overheid. 
De hoofdvraag van uw onderzoek luidt: welke oorzaken van problemen zijn terugkerend bij 

uitvoeringsorganisaties én wat is de rol en informatiepositie van de Tweede Kamer daarbij? 
En hoe kan met dit ontstane inzicht de uitvoerbaarheid van beleid in het parlementaire 
proces (beter) gewaarborgd worden om tevens oog te blijven houden voor ‘de menselijke 
maat’? 

In het voorbereidende gesprek heeft u ons gewezen op de primaire focus op CBR, UWV en 
Belastingdienst. Maar tevens aangegeven dat informatie over andere uitvoeringsorganisaties 
uiteraard ook aan bod mogen komen.  
Ten behoeve van dit gesprek hebben wij signalen vanuit onze achterban vertaald naar een 
aantal oorzaken voor het uit het oog verliezen van de menselijke maat bij 
uitvoeringsorganisaties. Met behulp van onze eigen ervaring binnen Ieder(in) hebben wij een 
aantal eerste suggesties geformuleerd die uw Kamer kan helpen om de menselijke maat bij 
uitvoeringsorganisaties beter te waarborgen. 

 
De kern van onze analyse:  
1. Uitvoering is politiek en dus onbetrouwbaar 
2. Euro’s, regels en targets bepalen de sturing 
3. Deskundigheid van medewerkers ontbreekt (of kan niet worden benut) 
4. De toegang is een bewust opgeworpen hindernisbaan; survival of the fitting 
5. Gebruikmaken van regelingen kent grote (financiële) risico’s 
6. Service en dienstverlening sluitpost en botsen met ‘handhaving’ 
7. Optelsom heeft grote impact op levens van mensen 
 
Waar zien wij verbetersuggesties: 
a. Borg cliëntvertegenwoordiging op alle niveaus 

b. Houdt meer vanuit de mensen toezicht, en minder vanuit wetten en departementen 
c. Streef actief naar vereenvoudiging 
d. Werk vanuit het sociaal model (en een mensenrechtelijke benadering) 
e. Maak altijd (ergens) integraal maatwerk mogelijk 
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A. Iets over Ieder(in)  
 
 
Wie vertegenwoordigen wij? 
Ieder(in) is de koepelorganisatie voor mensen met een levenslange, levensbrede beperking 
of chronische ziekte. Zij zijn met ons verbonden via hun organisaties, en netwerken. 
• Er zijn in Nederland minimaal 1,5 miljoen mensen met een verstandelijke, lichamelijke of 

zintuigelijke beperking of chronische aandoening, met een dagelijkse zorg- of 
ondersteuningsvraag.   

• Slechts < 100.000 mensen van hen wonen in een zorginstelling.  

• Alle anderen wonen thuis; en doen waar mogelijk mee in de samenleving, ondersteund 
door ambulante hulp- en zorgverleners, mantelzorgers en derden – in alle domeinen van 
het leven.  

• De meeste mensen ontvangen ondersteuning in natura, via zorginstellingen, 

zorgverleners, wijkverpleging en de gemeenten.  Ca 10% uit PGB.  
• Mensen met een beperking (en hun naasten) hebben bij uitstek met héél veel 

uitvoeringsorganisaties te maken: sommigen wel met 40 verschillende organisaties. 
Sinds de decentralisaties is dat er voor hen vele malen complexer op geworden: van één 
wet die alle ondersteuning regelt, vallen zij nu onder 7 wetten. Met elk hun eigen 
uitvoeringskaders, die onvoldoende op elkaar aansluiten.  

• Wellicht ten overvloede: mensen met een beperking hebben ondersteuning vanuit tal 
van regelingen/organisaties nodig als levenslange voorwaarde voor zelfredzaamheid, 

niet als tijdelijk hulpmiddel. Het leidt tot een maatwerkmozaïek, die meedoen mogelijk 
maakt. En elke verandering leidt tot instabiliteit of ontwrichting van het evenwicht.  

• Mensen met een beperking zijn oha niet kwetsbaar door hun beperking, maar vanwege 
hun onnoemelijke afhankelijkheid van “onbetrouwbare” ondersteuning.  

 
Hoe doen wij dat? 
Ieder(in) is de collectieve belangenbehartiger voor mensen met een beperking of chronische 
ziekte. Wij signaleren, agenderen, lobbyen zowel ambtelijk, als via politiek en pers, op 
landelijk niveau, maar ook lokaal, in alle levensdomeinen die van belang zijn voor goede zorg 
en participatie van onze achterban. Het VN-Verdrag Handicap is daarbij ons kompas. Het 
motto van dat verdrag is: nothing about us, without us.   
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B. Analyse op basis van signalen Ieder(in) 
 
 
1. Uitvoering wordt politiek aangestuurd (en is dus per definitie onbetrouwbaar…) 
Een innerlijke tegenstrijdigheid van uitvoeringsorganisaties is dat zij weliswaar uitvoering 
geven aan wet- en regelgeving, en bedoeld zijn voor een betrouwbare, navolgbare overheid, 
maar tegelijkertijd door te tijd heen politieke keuzen reflecteren in bijvoorbeeld het instellen 
en afschaffen van regelingen, het aanvullen, wijzigen en versoberen van regelingen etc. 
Waar van burgers betrouwbaarheid en zorgvuldig burgerschap wordt gevraagd in het 
benutten van regelingen, toont de overheid in haar uitvoerende rol zich regelmatig als 
onnavolgbaar en niet betrouwbaar. Elke wisseling van regeling of criterium brengt immers 

mensen – eenzijdig – in een nieuwe (doorgaans) minder zekere situatie. Opvallend 
voorbeeld daarvan zijn bijvoorbeeld de steeds wisselende toegangscriteria tot de AWBZ 
(later WLZ) of WAJONG, waar vanwege versoberingen en bezuinigingen mensen eerst wèl 
toegang hadden tot een regeling, een later niet; en bij de uitvoering daarvan veel spanning 

en onbegrip ontstaat. U was eerst wel volledig arbeidsgehandicapt, maar (terwijl er aan uw 
kant niets is veranderd) nu ineens niet meer… Dat leidt ertoe dat mensen de overheid 
onbetrouwbaar vinden, en soms daardoor ook onbetrouwbaarder worden. Bijvoorbeeld bij 
het niet invullen van medicatiegebruik bij rijbewijs-verlenging. 
 
2. Euro’s en regels staan op de eerste plaats: er wordt gestuurd op targets 
In het verlengde van het voorgaande punt zien we dat publieke uitvoeringsorganisaties 
mensen met een beperking zowel helpen als hinderen in het dagelijks leven. Een beetje 

vergelijkbaar met de politie: dat is je beste vriend (als je aangereden bent) en je grootste 
vijand (als je zonder aanziens des persoons wordt aangehouden). Wat afgelopen 10 jaar 
sterk voelbaar is bij de regelingen waar mensen met een beperking mee te maken hebben is 
dat euro’s en regels steeds meer op de eerste plaats zijn komen te staan, en niet de 
hulpvraag van een persoon. Vooral bij hulpvragen ‘op maat’ die net even anders zijn, is dit 
een probleem. Mensen worden van het kastje naar de muur gestuurd. Mensen ervaren vaak 
bureaucratie. En medewerkers raken geïrriteerd, omdat ze (vanwege hun systeem) niet ‘het 
goede’ kunnen doen. Daardoor laat de bejegening vaak te wensen over. De hulpvrager krijgt, 
veelal impliciet, het signaal ten onrechte te vragen, te veel te vragen, het verkeerde te 
vragen of niet te snappen hoe het werkt. Hulp ontvangen is alleen mogelijk als de 
formulieren kloppen. En de computer nergens van op tilt slaat. Voor iedere hulpvraag is een 
verklaring van een arts of professional noodzakelijk, ook in de situatie van een beperking of 

chronische aandoening die écht niet over gaat. Die verklaring is overigens irrelevant 
wanneer de beleidsregels ineens andere toegangscriteria stellen. Uitvoeringsorganisaties zijn 
organisatorisch ingericht om, zonder aanziens des persoons, regels na te leven. Bij voorkeur 
op een manier die ervoor zorgt dat gestelde budgetten niet worden overschreden. Ons is 
bekend dat bijvoorbeeld bij het UWV sterk gestuurd wordt op targets die de vraag inperken. 
Dat levert uiteraard spanning op. 
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Voorbeelden: 

- Belastingdienst doet zonder toestemming navraag bij de huisarts om te beoordelen 
of het klopt dat sprake is van opgevoerde zorgkosten  

- Veel samenwerkingsverbanden passend onderwijs kennen (om financiële redenen) 
geen TLV toe als jongeren ouder dan 16 zijn, terwijl jongeren tot hun 20e levensjaar 
naar het VSO mogen. 

- Zelf een baan vinden resulteert in gedoe met de jobcoach die zelf met targets werkt 
 

3. Ontbreken (of er niet toe doen) van deskundigheid bij medewerkers 

Veel mensen met een beperking of chronische aandoening hebben het gevoel dat hun 
hulpvraag niet bestaat of niet mag bestaan. In opgestelde procedures en regels is er 
bijvoorbeeld geen rekening mee gehouden.  
 
Voorbeelden 

- Geen hulp kunnen ontvangen voor auditieve beperking omdat iemand in staat is 
zelfstandig WML te verdienen. Dan is hulp niet nodig 

- Gemeente biedt, na verkeersongeluk, geen hulp bij arbeidsbemiddeling aan inwoner 
die geen recht op bijstand heeft vanwege inkomen partner 

 
In dergelijke situaties is het professioneel oordeel van een behandelend medewerker erg 

belangrijk. Maar veelal ontbreekt het bij die medewerker aan de juiste deskundigheid. Dit 
kan ertoe leiden dat een medewerker van een uitvoeringsorganisatie oordeelt over de 
toekenning van een regeling, over bijwerkingen van medicijnen of bepaalt wat gebruikelijke 
zorg is voor een meervoudig gehandicapt kind. Overigens komt het ook voor dat een 
medewerker wel deskundig is, maar met deze kennis niets kan: “computer says no!”. Ook 
dat levert spanning op. 
 
Voorbeelden 

- Mensen moeten een baan aannemen die niet bij de beperking past 

- Medewerkers snappen de eigen regels niet en zijn niet op de hoogte van de meest 
recente medicatie 

 
Extra wrang is dat mensen met een beperking voor hun dagelijks functioneren vaak 
grotendeels afhankelijk zijn van hulp die zij al dan niet ontvangen. Dit maakt het lastig om 
gebrek aan deskundigheid aan te kaarten. Wat als hulp daardoor uitblijft of ernstig wordt 
vertraagd? Wij ontvangen bij Ieder(in) veel meldingen van mensen die zich klem voelen 
gezet; bezwaar maken of in beroep gaan tegen de instantie waar je ontzettend afhankelijk 
van bent, is nu eenmaal bedreigend. 
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4. De toegang tot de uitvoeringsorganisatie is een bewust opgeworpen ‘hindernisbaan’ 
Noodzakelijk maatwerk voor mensen met een beperking komt, ondanks beloftes vooraf, 
alleen tot stand als de strijd wordt aangegaan. De toegang tot hulp lijkt bewust 
onaantrekkelijke te zijn gemaakt om de vraag beheersbaar te houden. Er is een figuurlijke 
‘hindernisbaan’ aangelegd. Uitvoeringsorganisaties hanteren als excuus dat zij uitvoering 
geven aan wet- en regelgeving. Maatwerk oplossingen lijken vooral hinderlijk voor een 
voorspelbare uitputting van de begroting, voor stappenplannen die zijn voorbereid en voor 
efficiënte contracten met leveranciers. Bij de burger ligt de bewijslast om aan te tonen dat 
een standaardoplossing niet volstaat. De positie van kwetsbare mensen wordt daarmee nog 
kwetsbaarder gemaakt. Accepteren dat het zonder hulp niet lukt is al een grote drempel op 
zich. Het overwinnen van de hindernisbaan om hulp te krijgen komt daar als hoge drempel 

nog eens bovenop. Resultaat is ook een “survival of the fitting”; alleen de mensen die er in 
slagen het systeem te ‘kraken’ komen in een regeling. Soms ook door een beetje op of over 
de randjes te gaan. Niet om te frauderen, maar gewoon omdat het anders niet voor elkaar 
komt. 

 
Voorbeelden: 

- Je zit voor een hele norse man. Die gaat uit van dat jij fraudeur bent. En jij moet 
overtuigen dat het niet zo is. Er zit dus een ambtenaar tegenover je die jou gaat 
vertellen of jij ziek bent of niet en welke hulp daarbij past 

- Mensen verdwalen tussen de loketten waar ze moeten zijn. Bijvoorbeeld: zorg in 
onderwijstijd. Gemeente (Jeugdwet) verwijst naar zorgverzekeraar (Zvw), die weer 
doorverwijst naar het zorgkantoor (Wlz). 

- Het kind moet bij huisbezoek verplicht thuis zijn om aan te tonen dat het echt 
gehandicapt is 

- Het weglaten van een medische aandoening bij verlopen rijbewijsaanvraag, vanwege 
de grote afhankelijkheid van een auto, en de onbetrouwbare/eindeloze wachttijd. 
 

5. Het ontvangen van hulp gaat samen met financiële risico’s 
Het ontvangen van een uitkering, het aanpassen van een huis of het aanvragen van 
hulpmiddelen is niet zonder financiële risico’s. Voorbeelden van risico’s zijn: 

- Terugvordering van de uitkering omdat je zelf verdiende inkomen (naast die 
uitkering) boven de norm komt 

- Verplichting om geld terug te betalen als binnen een gestelde termijn de aangepaste 

woning wordt verlaten 
 
De financiële risico’s hangen samen met beleidsregels of voorwaarden die zijn gesteld bij het 
ontvangen van hulp of ondersteuning. Maar de praktijk voegt zich vaak niet naar de veelal 
complexe regels en voorwaarden. En recent is bij de Belastingdienst maar weer gebleken dat 
controles en conclusies lang niet altijd terecht zijn. 
Dit kan ertoe leiden dat burgers in forse financiële problemen komen. Alleen maar omdat de 
ontvangen hulp niet overeenkomt met de gestelde kaders. Een verplichting tot terugbetaling 
zorgt voor schulden en brengt kwetsbare mensen onnodig verder in de problemen.  
Voor de uitvoerder is dit hun “werk”. Voor de burger is dit hun “leven”… 
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Voorbeelden: 

- Terugvorderen van verstrekt PGB als blijkt dat een cliënt in het ziekenhuis heeft 
gelegen. Volgens de regel is PGB-hulp niet nodig in het ziekenhuis.  

- Boetes en navorderingen bij gemaakte fouten door de uitvoeringsorganisatie 
- Boetes en navorderingen wanneer er een “foutje” is gemaakt, dat onherstelbaar lijkt 

in het systeem (verkeerde vinkje bij postadres) 
 

 
6. Service en dienstverlening vormen een sluitpost 
Het lukt uitvoeringsorganisaties erg slecht om mensen een fatsoenlijk serviceniveau te 

bieden. Heel veel signalen van mensen hebben betrekking op: 
- Onvriendelijke benadering 
- Lange wachttijden en fouten bij de levering van spullen en diensten 
- Onvoldoende aandacht voor beheer en onderhoud 

- Geen begrip voor het wijzigen van een afspraak (bijvoorbeeld vanwege 
werkverplichtingen of medische handelingen) 

 
De hulpvrager moet zich maar voegen naar de uitvoeringsorganisatie. En kan door de grote 
mate van afhankelijkheid niet anders. Maar dat vraagt offers: het opnemen van vrije dagen, 
het accepteren van lichamelijke schade, administratief gedoe en nabellen, soms zelfs het 
inleveren van een hulpmiddel, het opzeggen van een baan, of het verkopen van een huis.  
 

Voorbeelden: 
- Het verlengen van het rijbewijs vergt onnodige keuringen en kost veel tijd en energie  
- Geen mogelijkheden voor onderhoud aan de rolstoel. Dit gebeurt dan dus niet met 

gevaarlijke situaties tot gevolg. Bijvoorbeeld stranden op een spoorwegovergang 
 

7. De optelsom heeft onbedoeld zeer ingrijpende gevolgen 

De bemoeienis van uitvoeringsorganisaties met het leven van de burger gaat behoorlijk ver. 
Een overheid kan zomaar bepalen wat je wel en niet mag doen in de eigen privésituatie. Dit 

is meestal een ‘onbedoeld negatief gevolg’, maar daarmee nog steeds ingrijpend.  
Er lijkt sprake van een mechanisme die uitvoeringsorganisaties prikkelt om niet meer te 

doen dan het gestelde minimum of het behalen van gestelde targets. Verzoeken om 
maatwerk ontaarden in een onderhandelingsstrijd omdat een limiet voor ‘minimaal’ 
ontbreekt. Uitvoeringsorganisaties spelen dit hard en met lange adem, want een ruimhartig 
precedent kan vergaande en onvoorspelbare financiële gevolgen hebben. 
Het leveren van een langdurige strijd is niet zonder gevolgen: mensen verliezen hun baan, 
zien lichamelijke klachten verergeren of raken in een sociaal isolement. De hulpvrager wordt 
uitgedaagd op zijn capaciteit om de onderhandeling aan te gaan. Dit is oneerlijk, onwenselijk 
en volgens Ieder(in) helemaal niet de bedoeling van het vangnet dat wij in Nederland voor 
mensen met een beperking of chronische ziekte hebben ingericht.  
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Voorbeelden:  
- Aanvraag rolstoelbus: “U kunt ook op de minder drukke momenten naar een 

verjaardag”  
- De gemeente bepaalt naar welke school het kind moet vanwege de kosten van 

leerlingvervoer 
- Een mogelijke Veilig thuis melding krijgt het karakter van een drukmiddel 
- Enorme schulden, door fouten van uitvoeringsorganisatie, of slechte regeling, 

waarvan iedereen ook toegeeft dat dit niet werkt (belastingdienst, teruggave PGB, 
AOV voor ZZP-er) 
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C. Beter toezicht vanuit de Tweede Kamer 
 
De commissie wil weten hoe de Tweede Kamer de controlerende taak op publieke 
uitvoeringsorganisaties beter kan uitvoeren. Ieder(in) heeft daarvoor een aantal eerste 
suggesties. 
 

a. Borg adequate cliëntvertegenwoordiging op alle niveaus 

Een centraal motto van Ieder(in) is: “Niets over ons, zonder ons”. Uitvoeringsorganisaties 
moeten niet slechts over hun cliënten praten, maar juist mét hun cliënten. Dit voorkomt veel 
onvoorziene problemen en bespaart kosten. 

Cliëntparticipatie werkt alleen als iedereen mee kan doen. Dit vraagt om passende 
facilitering als dit vanwege bijvoorbeeld een beperking nodig is. Uitvoeringsorganisaties 
(landelijk en lokaal) moeten eventuele kosten hiervoor zelf dragen en daarover niet moeilijk 
doen. Het is momenteel zelfs zo dat bijvoorbeeld deelname in de UWV cliëntenraden níet 
ondersteund wordt door UWV, omdat zij van mening zijn dat gemeenten dat vanuit de 
WMO en de participatiewet zouden moeten doen.  
Het is dus cruciaal dat wet- en regelgeving, en uitvoeringspraktijk tot stand komt, getoetst 
wordt, gemonitord en aangepast MET de mensen voor wie die regelingen bedoeld zijn.  
Voor mensen met een beperking is het VN-Verdrag een essentiële toets. Via die toets wordt 
bijvoorbeeld helder of mensen er door een regeling op achteruit gaan, of zij door een 
regeling verder op afstand van de samenleving komen, of dat zo’n regeling aspecten van 
ongewenste discriminatie in zich draagt. Het College voor de Rechten vd Mens heeft zo’n 

toets op het VN-Verdrag ontwikkeld. En ook onze organisatie werkt met zo’n toets. De TK 
kan haar voordeel daar mee doen.  
 
b. Houdt meer vanuit de mensen toezicht, en minder vanuit wetten en departementen 

Mensen met een beperking of chronische ziekte hebben vrijwel allemaal te maken met 
verschillende uitvoeringsorganisaties, waaraan verschillende wetten en regelingen ten 
grondslag liggen. In de controlerende taak van de Tweede Kamer vormen departementen en 
wetgeving het ordenend principe. Een integrale, controlerende benadering vanuit het 
perspectief van een burger met een beperking is op die manier lastig in te vullen. Als 
Ieder(in) hebben wij de ervaring soms met 7 verschillende woordvoerders (Arbeid, 
Onderwijs, Zorg, Mobiliteit, Inkomen, …) te maken te hebben als het over de 

belangenbehartiging van mensen met een beperking gaat. Alleen al binnen VWS hebben wij 
standaard met 5 directies te maken (CZ, LZ, DMO, Jeugd, Zorgordening). Elke wet heeft vaak 
eigen commissie, eigen woordvoerders, eigen debatten. Het wordt voor partijen en voor de 
Kamers zo haast onmogelijk om responsief te kunnen zijn op signalen van groepen die in de 
knel komen.  In hoeverre is het een idee om commissie voor mensen met een beperking en 
chronische aandoening in te richten? Dat zou onze inbreng en uw toezicht op waar het 
gebrek aan menselijke maat mensen met een beperking klemzet, enorm vergemakkelijken!  
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c. Streef actief naar vereenvoudiging regelingen 

Het politieke proces resulteert vaak in een complex geheel van regelingen waar 
uitvoeringsorganisaties mee aan de slag moeten. Een bekend fenomeen, want een 
uitvoeringstoets heeft reeds een plek in het wetgevingsproces. Maar een politiek compromis 
is toch vaak de dominante factor. En dan vinden uitvoeringsorganisaties altijd een manier 
om invulling te geven aan bijvoorbeeld een aangenomen motie. Recent is dit nog aan de 
orde geweest bij de behandeling van het wetsvoorstel ‘harmonisatie Wajong’ in de Eerste 

Kamer. Een wetsvoorstel gericht op harmonisatie en vereenvoudiging resulteert in complexe 
regels en UWV geeft aan hiermee uit de voeten te kunnen.  
We hebben wel eens uitgerekend dat er 130 regelingen zijn voor werkgevers om mensen 
met een beperking te kunnen aannemen. Er zijn ook tientallen regelingen waarin mensen 

met een beperking kunnen vallen in de UWV. Helder wordt dat de bedoeling en bedoelde 
daar niets beter van wordt. Opvallend is dat politiek dan toch vaak gekozen wordt voor een 
complexe lappendeken aan kleine polder-oplossinkjes; waarmee het geheel eigenlijk 
onuitvoerbaar wordt. De Kamer zou explicieter kunnen vragen naar en toetsen op de vraag 
of het hier eenvoudiger en eenduidiger op wordt, of juist niet? 
 

d. Werk vanuit het sociaal-model/een mensenrechtelijke benadering  
Zeker als het gaat over de hervormde zorgwetten en de decentralisaties van onderwijs, 

arbeid, en zorg, zien we dat de ‘aandoening’ of ‘afwijking’ vaak het toegangspoortje opent 
naar een regeling. Om te kunnen sturen op het inperken van de vraag worden mensen dus 
“afgeknepen” op de ernst / impact van hun aandoening. Door de aandoening niet zo erg te 
vinden, kan immers een aanvraag worden afgewezen. Het VN-Verdrag draait deze 

redenering feitelijk om. Die stelt niet de vraag wat iemand heeft, maar wat iemand nodig 
heeft vanuit de samenleving. Hoe meer de samenleving diversiteit toestaat, hoe minder 
specifieke regelingen nodig zijn. Alle drempels weg, maakt dat niemand meer getild hoeft te 
worden over de drempel. Het belonen van participatie, van goed functionerende burgers, 
van het aantal mensen zonder schulden, van het aantal mensen dat juist WEL van een 
regeling gebruik maakt, zou wel eens veel minder lastig uit te voeren en te controleren zijn. 
Sturen op gewenste outcome, als toets op de kwaliteit van wet-, regelgeving en 

uitvoeringspraktijk. De Kamer zou explicieter kunnen vragen naar en toetsen op de 
gewenste outcome, en daarbij de vraag kunnen stellen of deze regeling diversiteit mogelijk 
maakt, of juist verengt, waardoor de uitzonderingen weer in de knel komen.  
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e. Maak integraal maatwerk altijd mogelijk (!) 

In een organisatie die in de kern is georganiseerd om, zonder aanziens des persoons, regels 
uit te voeren, is het leveren van maatwerk een onmogelijke opgave. Maar in de afgelopen 
jaren zijn juist maatwerk en klantgerichtheid belangrijke beloftes richting de burger 
geworden. Maar zo blijkt: deze beloftes worden niet waargemaakt. Het IPW stelt dat de 
menselijke maat niet ‘verloren is gegaan’, maar nooit onderdeel is geweest van het 
instrumentarium van uitvoeringsorganisaties. Wel is het overigens zo dat voorheen niet 
computers de mensen aanstuurden, maar de mensen de computers bedienden. Daardoor 
bleef er wel ruimte om waar nodig een uitzondering te maken, of een heel onhandige 

procedure ongedaan te maken.  

Uiteindelijk gaat het erom dat de uitvoering wellicht 80% van alle aanvragen kunnen 
verwerken. En dat er dan ruimte moet zijn voor de 20% die niet helemaal past. Dat kan door 
de regelgeving meer ruimte te geven voor diversiteit. Maar het kan ook door daarbuiten 
voldoende ruimte te bieden voor maatwerk. Professionals die dicht bij de burger staan, 
weten waar ze over praten en kunnen doen wat nodig is, zijn in staat om burgers goede 
ondersteuning te leveren. Het is hoog tijd om hier in de publieke infrastructuur een plek 
voor in te richten. Pilots die daarover gaan in de achterban van mensen met een beperking 
laten zien hoe ontzettend veel positieve energie daarvan vrij komt.  

De Kamer zou kunnen vragen naar en controleren op de vraag naar of en hoe in bepaalde 
regelingen en uitvoeringspraktijk maatwerk mogelijk blijft, hoe met uitzonderingen wordt 

omgegaan, hoe ongewenste effecten worden ondervangen, en hoe kwetsbare groepen 
worden bediend. 

 

 

 

Wij wensen u veel wijsheid bij uw onderzoek. En werken graag mee aan het vervolg! 

 

 


