2019 in vogelvlucht >
Verder kijken dan de wet >
Grensverleggend werken >
Blik op de toekomst >

Door
andere
ogen
Jaarverslag 2019

INHOUD

Terugblik op 2019
1

2

3

4

2

Wie is de SVB?
D
 oor de ogen van Anneke Plugge, PGB-beheerder 
Integriteit bij de SVB
W
 erken bij de SVB: Van uitzendkracht naar scrummaster
Informatiebeveiliging en privacy: belangrijk in alles
wat we doen
Verder kijken dan de wet
D
 oor de ogen van Marco van Dal,
afdelingshoofd bij het Ministerie van SZW
W
 at doet de SVB bij schuldenproblematiek?
H
 et dilemma tussen wet en praktijk
Grensverleggend werken
D
 oor de ogen van Wilko Pelgrom,
programma-manager bij VNG
A
 ttaché in het buitenland: De brug tussen klant,
land en de SVB
Pilot: een SVB-balie bij de gemeente

4

10
14
16
18

20
24
26

28
32
34

Blik op de toekomst
D
 oor de ogen van Bouchra Talidi,
zelfstandig consultant, spreker & coach
36
V
 ooruitblik op 2020
40
B
 egrippenlijst42

SVB Jaarverslag 2019

VOORWOORD

Door ons werk zijn we betrokken bij het leven van veel
Nederlanders. Daarbij werken we nauw samen met onze
partners om te zorgen dat mensen krijgen waar ze recht
op hebben. Hoe kijken deze partners en onze klanten
naar de SVB? Die vraag staat centraal in dit jaarverslag.

‘Hoe zien
onze
partners
en klanten
ons?’
We weten zelf dat we hard hebben gewerkt en er mooie
resultaten behaald zijn. Daarbij zorgden we er niet alleen voor
dat mensen op tijd hun uitkering ontvingen. We leverden ook
maatwerk waar nodig. Wij kijken dan ook met trots terug op
2019. Om te laten zien wat de samenleving heeft gemerkt van
onze inspanningen maken we u graag deelgenoot van enkele
ervaringen met de SVB. U ziet ons ‘door andere ogen’.
Simon Sibma,
Voorzitter Raad van Bestuur
SVB Jaarverslag 2019
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2019 in
vogelvlucht
Het afgelopen jaar zijn er veel mooie projecten
en initiatieven opgestart. Zowel binnen de
Sociale Verzekeringsbank (SVB), als in samen
werkingsverband. Ook hebben wij een
nieuw lid van de Raad van Bestuur mogen

APRIL

verwelkomen. Hieronder leest u meer over

WhatsAppen met de SVB

een aantal van deze gebeurtenissen. Op de
volgende pagina staan de belangrijkste
cijfers uit 2019 bij elkaar.

JANUARI
Populairste
kindernamen
Omdat wij de kinderbijslag
uitbetalen, kunnen wij zien welke
namen pasgeboren baby’s
hebben gekregen. Op basis
daarvan publiceert de SVB
jaarlijks in januari een overzicht
van de meest populaire
kindernamen uit het vooraf
gaande jaar. In 2019 stonden
Emma en Noah op 1.
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In april 2019 zijn wij gestart met
een pilot van een half jaar om
WhatsApp in te zetten als
communicatiemiddel. Dit is
bedoeld voor budgethouders
met een PGB en zorgverleners.
Via WhatsApp kunnen zij zakelijke
vragen stellen over het PGB.
Bijvoorbeeld over betaalinformatie.

MAART
Dienstverlening PGB
hijst regenboogvlag
In maart 2019 hees de SVB voor
het eerst de regenboogvlag.
Ook hebben we een regenboog
netwerk. Daarmee werken wij
aan een inclusieve organisatie
waar iedereen zich welkom, veilig
en geaccepteerd voelt. Ongeacht
afkomst, seksuele oriëntatie of
genderidentiteit.

JULI

AUGUSTUS

Een baan voor iedereen

Diana Starmans nieuw
lid Raad van Bestuur

In juli ondertekenden wij een
overeenkomst met het UWV.
Het doel: banen creëren voor
bijna 200 werkzoekenden met
een afstand tot de arbeidsmarkt.
Het UWV adviseert, selecteert en
draagt de kandidaten voor

MEI
PGB-klanten
waarderen de SVB
Onderzoeksbureau Motivaction
vroeg onze klanten naar hun
tevredenheid over de dienst
verlening, informatieverstrekking
en communicatie. Onze dienstverlening werd gemiddeld
gewaardeerd met een 7,6.
Meedenken met klanten en
deskundigheid zijn genoemd
als verbeterpunten.

Diana Starmans is in augustus
officieel benoemd als nieuw
bestuurslid van de Raad van
Bestuur. Tot eind 2019 bekleedde
zij nog haar functie als interimgemeentesecretaris bij de
gemeente Groningen. Vanaf 1
januari 2020 is zij gestart bij de SVB.

SEPTEMBER
SVB benadert ‘slapende’
AOW’ers met succes
In 2019 heeft de SVB uitgezocht
welke burgers in Nederland
mogelijk recht hebben op AOW,
maar dit nog niet hebben
aangevraagd. Door 1655 burgers
op een laagdrempelige manier te
benaderen, zijn zij gewezen op
hun recht. Door deze proactieve
benadering krijgen 1053 mensen
alsnog een AOW-uitkering.

‘Klanten
geven ons
gemiddeld
een 8 en
daar zijn we
trots op.’

TERUGBLIK OP 2019

NOVEMBER
Kinderbijslag voor
studerende en werkende
16- en 17-jarigen
Eerder kregen ouders van deze
groep geen kinderbijslag meer.
Na signalen van klanten heeft de
SVB dit probleem onder de
aandacht gebracht van de
staatssecretaris. Naar aanleiding
daarvan is de wet aangepast.
Vanaf 1 januari 2020 blijven zij
recht houden op kinderbijslag.
Meer weten over dit onderwerp?
Lees dan het interview met
Marco van Dal.

OKTOBER
Checklist Rijksoverheid
biedt overzicht bij
dementie
De verwachting is dat het
aantal mensen dat in ons land
aan dementie lijdt, de komende
jaren flink zal toenemen.
Mensen die dit overkomt,
gaan door een moeilijke tijd
en hebben belangrijke vragen.
Wij hebben daarom samen
met het Ministerie van VWS,
de Belastingdienst, het UWV
en Alzheimer Nederland
een website gemaakt met een
handige checklist.

SVB Jaarverslag 2019
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TERUGBLIK OP 2019

SVB voert 15 wetten
en regelingen uit.
Dit is de top 5. Hier zie je
de verdeling van de klanten
over de verschillende
regelingen:

5,5
miljoen

5

over 2019 ruim

Digitale
verwerking
Steeds meer
aanvragen
worden
automatisch
verwerkt.
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98%

AOW
Anw
AIO
Kinderbijslag*

Top

De SVB heeft

AOW
62%
AKW (kinderbijslag) 34%
Anw
1%
PGB
2%
Overig
1%

uitgekeerd.

99%

Rechtmatigheid sociale
verzekeringen

mensen krijgen een
uitkering van de SVB.

46 miljard

100%

Bij het uitvoeren van wetten
en regelingen is het ons
doel om klanten te geven
waar zij recht op hebben.
Op basis van de wet SUWI
geldt voor de SVB als geheel
een rechtmatigheidsnorm
van 99 procent.
*incl. kindgebonden budget

Klanttevredenheid
72%

76%

AOW
72%
Kinderbijslag 76%

99.98%
99.30%
99.42%
99.87%

Klanten met een AOW,
kinderbijslag, Anw of AIO
waarderen de SVB met een:
Klanten met een PGB
waarderen de SVB met een:

Verdeling leeftijd
van medewerkers binnen de SVB

De SVB heeft totaal

3.939

65+ jaar 2%

medewerkers

2% < 25 jaar

55-64 jaar 29%
Totaal
3939

53%
47%
vrouw

45-54 jaar 26%

man

20% 25-34 jaar

21% 35-44 jaar

Kerncijfers sociale verzekeringswetten:
AOW

39.484

3.452.200

Kinderbijslag

3.628

1.892.387

Anw

350

27.821

AIO

307

48.767

Remigratiewet

41

6.980

Kindgebonden budget

9

8.163

Overbruggingsregeling AOW

3

767

Wko

1

406

Bijstand Buitenland

1

127

Uitkeringslasten
(x 1miljoen)
Aantal
klanten

Kerncijfers overige regelingen en wetten:
PGB (Wlz, WMO en Jeugdwet) 2.574

110.305

V&O

219

23.149

TAS

4

344

TNS

3

157

Meer feiten
en cijfers
pag. 8,9

SVB Jaarverslag 2019
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Vervolg van pag. 7

Aantal
telefoontjes:

Het aantal klanten
dat gebruik maakt van
de Berichtenbox.

1.480.898

AOW
1.170.822

Deze werden
allemaal binnen
11 seconden
opgenomen.

Kinderbijslag
985.873

SVB.NL

13.510.370
Unieke bezoekers
op de website

Young SVB is het netwerk voor alle
young professionals binnen de SVB.
Door het jaar heen organiseerden
wij interessante workshops
en borrels om collega’s
te ontmoeten, ideeën
uit te wisselen en
inspiratie op te doen.

8
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Social media
berichten
PGB
DSV

5.557
790

PGB &
DSV 5.397
PGB* 51.983
DSV 60.834

Social media
bezoekers
@SVBonline 3812
@SVB_PGB 5622
PGB &
DSV

8079

* pas vanaf 1 april actief

0,7 miljoen
Social return

De SVB weegt het sociale aspect mee in haar
inkoopprocessen. Hiermee geven wij via ons
inkoop- en contractmanagement iets terug aan
de maatschappij. Zo is er bijvoorbeeld vanuit de
aanbesteding ‘Digitaal Meldloket buitenlandse
werknemers EU (WagwEU)’ een WIA-gerechtigde
gestart met een baan als softwaretester.

Het SVB Regenboognetwerk
richt zich op het vergroten van
de bewustwording en gelijkwaardigheid van LHBT’ers.
De SVB ondernam in 2019 de
volgende activiteiten:
deelname Pride Walk Rotterdam
hijsen van de regenboogvlag,

Arbeidsparticipatie
Onze maatschappelijke verantwoordelijkheid zie je onder andere terug in
de banen die wij beschikbaar stellen
voor arbeidsparticipanten. Zo maken
wij op al onze kantoren ruimte voor
mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt.

+ 31 banen

2020
93 banen (streefgetal).
2019
62 banen, waarvan
4 proefplaatsingen.

bijvoorbeeld op Diversity Day.

Ons innovatielab Novum heeft in 2019 een aantal succesvolle experimenten afgerond:
Impact-metingen
We willen ervaring opdoen met het meten
van maatschappelijke impact van onze
producten en diensten. In 2019 deden we
dit voor de Anw.

AOW spraakassistent
voor ouderen

App voor remigratie klanten
We hebben getest met een app waarmee
klanten een aanvraag kunnen doen voor
een remigratie-uitkering.
Meer weten over ons innovatie lab?
www.novum.nu

We ontwikkelden in samenwerking met
Google een voicebot waarmee klanten een
gesprek kunnen voeren over de AOW.

SVB Jaarverslag 2019
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Door de
ogen van
Anneke Plugge,
PGB-beheerder
voor haar broer
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WIE IS DE SVB?

Sinds een jaar of vier is Anneke Plugge mentor
voor haar verstandelijk beperkte broer en beheert
ze zijn PGB. Ze nam deze zorg uit handen van haar
moeder, die het jarenlang deed maar inmiddels in
de 80 is.
Hoe ervaar je de contacten met de SVB?
‘De mensen die ik spreek, zijn altijd vriendelijk en
professioneel. Het contact verloopt prettig. Ik heb zelf
niet de rust en het geduld om brieven goed te lezen
en formulieren in te vullen. Dus ik ben blij dat ik altijd
uitleg kan krijgen of een gemaakte fout kan herstellen.’
Pilot PGB Digitaal
‘Sinds een tijdje maak ik gebruik van het PGB Portaal.
In eerste instantie dacht ik: ‘Nee hè?! Waarom doet
nou net mijn gemeente mee aan deze pilot?’ Ik vond
het echt verschrikkelijk en wist niet waar ik moest

Ik dacht: ‘Nee hè? Waarom
doet nu net mijn gemeente
mee aan deze pilot?’

SVB Jaarverslag 2019
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WIE IS DE SVB?

beginnen. Digitaal? Dat wilde ik helemaal niet!

automatisch uit hoeveel maandbudget ik nog

De brieven van de gemeente, het zorgkantoor

over heb en dat inzicht is heel fijn. Daarnaast

en de SVB zijn eerst een tijdje blijven liggen.

dienen veel zorgverleners zelf hun declaratie

Maar dat uitstellen loste natuurlijk niets op.

in. Die hoef ik alleen maar te controleren en

Uiteindelijk gingen we toch over op digitaal.’

accorderen. Wat een wereld van verschil.
Voorheen zat ik soms wel een uur dingen in te

Wat vind je nu van het portaal?

vullen en uit te zoeken. Nu ben ik in 10

‘Toen ik de eerste keer naar de website ging,

minuten klaar.’

bleek het een oase van rust. Het is heel
overzichtelijk en duidelijk. Als ik een declaratie

Wat is het grootste pluspunt?

wil indienen komen direct de zorgverleners in

‘Het grootste voordeel vind ik dat de zorg

beeld. Je geeft aan om welke maand het gaat,

verleners echt heel snel betaald krijgen.

hoeveel uren er zijn besteed en je dient het in.

Ik dien een declaratie in en drie dagen later

Je kunt de uren zelfs kopiëren naar een

staat het geld op hun rekening. Daar heb ik

volgende week. Ook rekent het systeem

zelf natuurlijk geen voordeel van, maar dat
vind ik naar de zorgverleners heel netjes.

‘Hoezeer ik er
ook tegenop zag
om over te gaan
op digitaal, nu
wil ik niet anders
meer. Het scheelt
me zeeën van tijd.’
Anneke Plugge

12
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Hetzelfde geldt voor het invoeren van een
zorgovereenkomst. Ik heb weleens
meegemaakt dat dit weken duurde. Laatst
heb ik op zondagmiddag een overeenkomst
ingediend in het PGB Portaal, maandag
ochtend heeft de zorgverlener digitaal
getekend en in de middag maakte het
zorgkantoor het rond. Binnen 24 uur was
het voor elkaar.’

‘Wat een
wereld van
verschil. Nu
ben ik in
10 minuten
klaar.’

SVB Jaarverslag 2019
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Integriteit bij
de SVB

Zie ook
pagina 24
Het dilemma
tussen wet en
praktijk.

Integriteit betekent voor de SVB dat we vertrouwelijk omgaan met gegevens en
hier geen misbruik van maken. Maar ook dat onze medewerkers hun werk goed
en eerlijk doen. Om op de juiste wijze met integriteit en gegevens om te gaan,
hanteren we de ‘SVB Gedragscode en regels voor integriteit’. Hieronder een
drietal medewerkers aan het woord over wat de gedragscode voor hen betekent.

Louisa Broos,
medewerker DPGBtrekkingsrecht
'Het zou een goed idee zijn om in 2020 extra te
kijken naar integriteit en integer handelen op de
werkvloer. De SVB besteedt hier zeker al aandacht aan,
maar ik denk dat niet iedereen op de hoogte is van het
bestaan van de Commissie Integer Handelen. Dilemma’s
die ik zie op de werkvloer zijn bijvoorbeeld het niet
vergrendelen van het beeldscherm als je even snel koffie
gaat halen. Of wanneer een collega bij je langskomt en
kan meekijken op je scherm. Zelf heb ik op de werkvloer
te maken gehad met intimidatie. Dit heb ik kunnen
melden bij mijn teamleider en hij heeft er
werkt van gemaakt. Uiteindelijk is
het opgelost.’
14
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Henk Dekker,
serviceteammedewerker
'Iedereen binnen de SVB kent de
algemene gedragsregels. Ongewenste zaken
als discriminatie en diefstal zullen zeker wel eens
voorkomen, maar zijn geen gemeengoed. Wel zijn de
gedragsregels te veel een papieren tijger. Soms geven
collega’s de gewenste antwoorden wanneer zij bevraagd
worden over gedragskwesties. En dan blijkt later dat
ook zij bepaalde regels overtreden hebben. Ik denk
dat we niet alles tot op de puntjes hoeven te
regelen of te handhaven; er kan best wel
eens een uitzondering worden
gemaakt.'
Mieke Drugmand,
adviseur Informatiebeheer
'Gedragsregels zijn prima, maar het
gedrag staat of valt met handhaving en
voorbeeldgedrag. Meestal vinden we gedragsre
gels heel prettig, maar vervelend als iemand ons
erop wijst dat we het zelf niet goed doen. Niet eten
aan je bureau is er zo eentje. De leidinggevende doet
het, dus ik ook. De redenering is dan dat het mijn
eigen computer is die ik vies maak en niet die
van mijn collega. Samenwerken geeft
samenhang en energie. Gedragsregels
kunnen daarbij helpen.'

SVB Jaarverslag 2019
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Werken bij de SVB

Van uitzendkracht
naar scrummaster
Binnen de SVB hebben we oog voor
ontwikkeling en groei van mensen.
Je krijgt volop kansen en ruimte om te
blijven groeien. Fairouz wisselde een
half jaar geleden van functie, afdeling én
locatie. Ze is inmiddels ‘oudgediende’ en
tegelijkertijd weer een beetje nieuw.

Fairouz
Chaaby
Werkt 5 jaar
bij de SVB

‘De SVB voelt
echt als thuis, of je
nou uitzendkracht
bent of in vaste
dienst.’
16
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Je werkt vijf jaar bij de SVB. Hoe ben je
destijds begonnen?
‘Tijdens mijn afstuderen ben ik als uitzend
kracht begonnen bij dienstverlening SV
(sociale verzekeringen). Het was in eerste
instantie een contract voor drie maanden,
maar dat werd elke keer verlengd. Die drie
maanden zijn inmiddels vijf jaar geworden en
ik werk hier nog steeds met veel plezier.’

WIE IS DE SVB?

Waarom heb je ooit gekozen voor de SVB?

rek wel een beetje uit mijn oude functie. En ik

‘Ik kwam van een advocatenkantoor en daar

miste het sociale aspect: mensen begeleiden,

was de cultuur best hard. Daarom wilde ik

coachen. Na een aantal gesprekken met

naar de overheid, waar voor mijn gevoel een

een loopbaancoach en twee lean-opleidingen

heel andere werkmentaliteit heerste. Ik was

zag ik een interne vacature voor scrummaster.

daarnaast op zoek naar een functie met meer

Ik heb inmiddels mijn opleiding achter de rug

klantcontact. Zo kwam ik uit bij de SVB, want

en mijn nieuwe job bevalt nog beter dan

die naam kende ik wel als de instantie die de

verwacht.’

uitkeringen betaalt.’
Wat heb je in 5 jaar zien veranderen?
Wat maakte dat je bent gebleven?

‘In de organisatie kijken we steeds meer

‘Als uitzendkracht kreeg ik al het gevoel dat

door een agile bril, om te kunnen verbeteren

we ertoe deden. En nog steeds voelt de SVB

en te blijven leren. Hierin zijn grote stappen

echt als thuis. Voordat ik begon, dacht ik dat

gemaakt. Voor medewerkers was het altijd

de SVB een heel formele instantie was, maar

al mogelijk om te groeien binnen de SVB.

niets is minder waar. Ik kan hier helemaal

Vanaf dat ik hier werk, ben ik gemotiveerd

mezelf zijn. Verder is er binnen de organisatie

door mijn leidinggevenden om bezig te

veel ruimte voor persoonlijke aandacht en

blijven en trainingen te volgen. Dat is in de

ontwikkeling. Iedereen is gemotiveerd en

loop der jaren niet veranderd en nog steeds

dat geeft een goede en informele sfeer.

het grootste pluspunt. Je kunt jezelf blijven

We maken grappen en gaan vervolgens

ontwikkelen: in je eigen functie, of ergens

weer serieus aan de slag.’

anders binnen de organisatie.’

De SVB biedt kansen: hoe merk je dat?
‘Sowieso heb ik me de afgelopen jaren
doorlopend kunnen ontwikkelen. Binnen mijn
functie én door het volgen van interne en

Meer weten?
Kijk dan op
onze website.

externe opleidingen. Maar na 4,5 jaar was de
SVB Jaarverslag 2019
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Informatiebeveiliging
en privacy: belangrijk
in alles wat we doen
De SVB gebruikt gegevens van burgers alleen waarvoor ze bedoeld zijn.
Bovendien worden ze goed beschermd. Informatiebeveiliging en privacy
staan dan ook centraal in onze dienstverlening.

INFORMATIEBEVEILIGING

in de voorbereidingen. We zetten nu

De SVB doet alles wat nodig is om

extra in op digitale weerbaarheid, preventie

gegevens van burgers te beschermen.

en een optimaal risicomanagement.’

De BIO (Baseline Informatiebeveiliging

– Jaap Halfweeg, Chief Information Security

Overheid) en de AVG (Algemene

Officer

Verordening Gegevensbescherming) zijn
het uitgangspunt voor ons informatie

Reageren en verbeteren

beveiligingsbeleid. Al onze medewerkers

‘Afgelopen jaar hebben we het Cyber Incident

hebben een geheimhoudingsplicht en

Response proces en de bijbehorende

kunnen alleen gegevens zien die zij nodig

getrainde organisatie geprofessionaliseerd.

hebben voor hun werk. Ook de computers

Dat is de manier waarop we omgaan met (de

en gebouwen zijn beveiligd.

gevolgen van) een cyberaanval of datalek. De
potentiële impact van incidenten is hierdoor

18

Kaders en beleid

kleiner en onze digitale weerbaarheid groter.’

‘Vanaf 2020 is de BIO verplicht, daarom

– Daniël Huesken, voorzitter Cyber Incident

hebben we in 2019 verdere stappen gezet

Response Team

SVB Jaarverslag 2019
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PRIVACY BINNEN DE SVB

brengen. Voor onze aanpak kregen we in 2019

Wij willen innovatieve dienstverlening

een compliment van de Autoriteit Persoons

bieden die voldoet aan wet- en regel

gegevens (AP). Een mooie waardering!’

geving. In dat spanningsveld zetten wij

– Hatice Dogan, Functionaris voor Gegevensbe-

alles op alles om de optimale balans te

scherming

vinden. Dus schatten we privacyrisico’s
zo goed mogelijk in, maken we beleid

Veilig vanaf de start

waar dat nodig is en creëren we bewust

‘Binnen DPGB hebben we de module

wording bij onze medewerkers.

‘Informatiebeveiliging & privacy’ ontwikkeld
voor nieuwe medewerkers. Met een

Preventie

interactieve training verhogen we de bewust

‘Voorkomen is beter dan genezen. Zo zien

wording over dit onderwerp. Daarnaast leren

we preventief toe op de interne privacy-

de medewerkers zo vanaf dag één hoe ze

processen. Daarom vinden we het belangrijk

veilig om moeten gaan met informatie.’

om een Privacy Impact Assessment (PIA) op

– Souhailla el Harbouj, Adviseur Information

tijd uit te voeren om zo de risico’s in kaart te

Risk Management

Benieuwd hoe we
binnen de SVB
verder omgaan met
privacy? Bekijk het
in dit filmpje.

SVB Jaarverslag 2019
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Door de
ogen van
Marco van Dal,
afdelingshoofd
bij het Ministerie
van SZW
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VERDER KIJKEN DAN DE WET

Marco van Dal was tot 1 maart 2020 afdelings
hoofd Volksverzekeringen bij het Ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Vanuit
die functie had hij jarenlang intensief contact
met de SVB.
Hoe ervaar je het contact met de SVB?
‘Formeel gezien is het een relatie als opdrachtgever
en opdrachtnemer, al voelt het als heel open en
laagdrempelig. De SVB voert de wetten uit waar wij
als departement beleid voor maken, denk aan de AOW
en kinderbijslag. Zij zien het in de praktijk als eerste
wanneer dingen niet werken zoals het bedoeld is.
En dan kaarten ze dat aan.’
Tegen wat voor soort zaken loopt de SVB
bijvoorbeeld aan?
‘Een goed voorbeeld uit het afgelopen jaar is
de kinderbijslag voor 16- en 17-jarigen. Ouders
ontvangen tot het 18e levensjaar van hun kind
kinderbijslag. Maar toen in 2016 het leenstelsel

‘Wij zien dat de SVB
nadrukkelijker haar rol pakt
en positie inneemt’
SVB Jaarverslag 2019
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VERDER KIJKEN DAN DE WET

werd ingevoerd in het hoger onderwijs is de

Hoe kijken jullie naar de SVB vanuit

Algemene Kinderbijslagwet niet aangepast.

jullie rol als opdrachtgever?

Daardoor stopte voor zo’n 25.000 ouders

‘Allereerst is natuurlijk van belang dat de

van 16- en 17-jarigen de kinderbijslag omdat

wetten op een goede manier worden

hun kind studiefinanciering kreeg. Bij een

uitgevoerd. We rekenen de SVB onder meer

bijverdienste, zoals een stagevergoeding

af op tijdigheid en juistheid. Daarin zijn ze heel

tijdens een beroepsopleiding, liepen we

degelijk en betrouwbaar. Er worden geen

tegen hetzelfde probleem aan. Vaak kwamen

risico’s genomen, de uitvoering staat gewoon

scholieren daarmee boven de bijverdiengrens

goed en de SVB heeft over het algemeen hoge

aan en werd de kinderbijslag stopgezet.

rapportcijfers op klanttevredenheid. Wat er

Ook al was het kind nog geen 18. We hadden

voor mij echt uitspringt, is dat de SVB een heel

hier dus te maken met twee botsende wetten.

betrokken organisatie is die haar voelsprieten

De SVB merkte dat op en heeft ons de data

goed uitsteekt in de samenleving.’

aangeleverd die nodig was om beide wetten
aan te passen.’

Waar blijkt die betrokkenheid uit?
‘Omdat de SVB contact heeft met zoveel
burgers pikken zij een hoop signalen op.

‘De SVB is een
heel betrokken
organisatie die haar
voelsprieten goed
uitsteekt in de
samenleving.’
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Bijvoorbeeld als er problematische schulden
zijn, dan is de AOW of kinderbijslag een
belangrijke inkomstenbron. De SVB koppelt
mensen in zo’n geval aan een gemeente of
andere overheidsinstantie. Hiermee zijn we
steeds meer één overheid en kunnen we
mensen gerichter helpen. Daarin is de SVB
actiever dan andere uitvoeringsinstanties en
lopen ze echt voorop.’

Had de SVB die rol altijd al?
‘De ‘voelsprieten’ van de SVB hebben zich
wel ontwikkeld de laatste jaren. Ze kijken
regelmatig verder dan de wet en waar het kan
leveren ze maatwerk. Gelijktijdig hebben wij
daar als departement ook meer oog voor en
bieden hen de ruimte. Bovendien zien we dat
de SVB nadrukkelijker haar rol pakt en positie
inneemt. Daar is wel bepaalde durf voor
nodig. Dit soort succesverhalen zoals bij de
16- en 17-jarigen sterkt hen daarin. Want
uiteindelijk heeft het signaal van de SVB geleid
tot een amendement in de Tweede Kamer en
is de wet aangepast.’

‘We hadden te
maken met
twee botsende
wetten.’

SVB Jaarverslag 2019
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Wat doet de SVB bij
schuldenproblematiek?
Uit onderzoek blijkt dat 37% van de Nederlandse huishoudens het afgelopen jaar
één of meerdere betalingsachterstanden had. Meestal is dit snel weer opgelost,
maar voor een kleine groep geldt dit helaas niet. Zij hebben ernstige schulden.
De SVB is een van de eerste overheidsinstellingen die dreigende schulden kan
signaleren. Zo kunnen wij proactief ingrijpen om erger te voorkomen.

Recht op AOW

Loonbeslag door SVB

Schuldenoverzicht

Mensen die geen AOW

Sinds 2019 leggen wij in

op MijnSVB

aanvragen en daar wel

bepaalde situaties zelf

In het schuldenoverzicht

recht op hebben, bellen wij

beslag in plaats van een

op MijnSVB tonen we

op. Soms zijn mensen niet

incasso-opdracht te geven

laagdrempelig de schulden

goed op de hoogte van de

aan een deurwaarder.

van de klant aan ons.

voorwaarden van een

Hiermee voorkomen we

Dit geeft hen snel inzicht

regeling, of hebben ze de

extra kosten voor de klant,

en overzicht. We laten per

post niet ontvangen. Door

zoals incassokosten of

soort schuld het totaal

te bellen helpen wij klanten

oplopende rente. Sowieso

bedrag en het openstaande

met hun aanvraag en gaan

nemen we altijd vooraf

bedrag zien. Het gaat om

we het zogenaamd

contact op met de klant.

schulden door bijvoorbeeld

‘onbewust niet-gebruik’ van

Samen komen we dan

te veel uitbetaald pensioen

de regeling tegen.

tot een terugbetalings

of uitkering, een boete of

regeling. Vaak voorkomen

incasso.

we zo beslaglegging.
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?!
Niet-gebruik AIO

Betalingsregeling,

Sommige mensen krijgen

aanmaning en incasso

geen volledig AOW-

Soms is een uitkering het

Klantverhalen

pensioen, bijvoorbeeld

enige inkomen van een

In 2019 maakte de SVB een

omdat ze een tijd in het

klant. Als hier beslag op

boekje met klantverhalen

buitenland hebben

wordt gelegd, komt de

over schuldenproblematiek

gewoond. Of op latere

klant in de problemen.

en wat de SVB doet om

leeftijd naar Nederland

In overleg met de klant

schulden te voorkomen en/

zijn geëmigreerd. Als ze

kunnen we een betalings

of op te lossen.

hierdoor onder het

regeling treffen. Wanneer

Bekijk de pdf >

minimuminkomen

de klant niet reageert op

belanden, kunnen ze in

de verzoeken of de

aanmerking komen voor

terugbetaling uitblijft,

de Aanvullende Inkomens

proberen we eerst te

voorziening Ouderen (AIO).

bellen. Pas als dat niet

Als de AIO niet wordt

werkt, sturen we een

aangevraagd, zoeken onze

aanmaning of geven we

medewerkers de oorzaak

een incasso-opdracht af.

uit en komen waar mogelijk
met een oplossing.

‘We bellen nu eerst
met de klant en denken
proactief mee.’
SVB Jaarverslag 2019
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Het dilemma tussen
wet en praktijk
Soms zijn er van die gevallen waarbij de standaardregel niet
helemaal past. En het erop lijkt dat het toepassen van die regel
een burger onbedoeld benadeelt. Het is dan aan ons om
‘verder te kijken dan de wet’. Om onze medewerkers daarbij te
helpen, lanceerde het Ethics Center in 2019 de ABBA-methode.
Wat is ABBA?
Alex Corra
Beleidsadviseur
Recht & Ethiek,
Ethics Center

Alex: ‘ABBA staat voor Algemene Beginselen voor Behoorlijk
Afwegen. Het begint meestal met een soort ‘buikpijngevoel’.
De medewerker voelt dat er iets niet klopt, maar kan het nog niet zo
goed benoemen. Door de negen ‘denk en doe’-stappen van ABBA
te volgen, kan hij of zij uiteindelijk een objectiever besluit nemen.
En kunnen we binnen de grenzen van de wet wel degelijk iets doen.
Dat is mooi om te zien.’
Hoe is ABBA ontstaan?
Alex: ‘Wij hebben met onze werkgroep (een mix van stafleden en
collega’s uit de uitvoering) gekeken wat mensen ervan weerhoudt
om maatwerk te leveren in bijzondere gevallen. Wat bleek: ze
durven soms niet, kunnen het niet of weten niet hoe. Vaak gaat het
om heel praktische zaken. Aannames kloppen bijvoorbeeld niet.
Of ze schrijven de redenering niet goed op, waardoor ze hun
keuzes niet kunnen legitimeren. ABBA geeft medewerkers hand
vatten om het in uitzonderingsgevallen nét wat anders te doen.’
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In welk geval heeft ABBA jou geholpen?
Ilse: ‘Ik had een case waarbij iemand onterecht wezen-

Ilse Bosch
Serviceteammede
werker, Werkplaats
Maatwerk in
Dienstverlening

uitkering ontving. Hij was namelijk gestopt met studeren
en had dat niet gemeld bij ons. Volgens de wet is dat fraude.
Daarom moest hij niet alleen het geld terugbetalen, maar kreeg hij
ook een boete. Met behulp van ABBA kwam ik er na veel uitzoek
werk achter dat het een schrijnende zaak was. Toen hebben we de
boete ingetrokken en een soepele betalingsregeling afgesproken.’
Wat vind je fijn aan ABBA?
Ilse: ‘Het is voor mij een hulpmiddel om zaken op orde te krijgen.
De stappen dwingen me om goed na te denken over wat er precies
aan de hand is. ABBA zegt bijvoorbeeld: doe geen aannames en
kijk ‘breder’ dan je neus lang is. Vanachter mijn bureau had ik nooit
geweten hoe de situatie van deze wees echt in elkaar stak. Door het
grondig uit te zoeken, is deze persoon niet onnodig benadeeld
door de wet.’

De negen beginselen van ABBA
1. Buikpijn moet je voelen (en begrijpen).
2. Altijd vragen, nooit aannemen (reduceer je aannames).
3. Ken de regels en de context.
4. Bij twijfel, slaap er een nachtje over (maar niet te lang).
5. Kijk breder dan onze neus lang is (en vanuit andere perspectieven).
6. Samen beslis je beter!
7. Leg je beslissing helder, compleet en duidelijk uit.
8. Maatwerk mag geen willekeur zijn.
9. Je mag niet tegen de wet in gaan ( contra legem ), tenzij.

SVB Jaarverslag 2019
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Door de
ogen van
Wilko Pelgrom,
programmamanager bij
VNG
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Wilko Pelgrom is programmanager bij de Vereniging
Nederlandse Gemeenten (VNG). Met zijn
programma werk & inkomen richt hij zich op
ondersteuning van gemeenten bij handhaving en
preventie, met name op het gebied van de
participatiewet en is hij voorzitter van de regiegroep Onderzoek naar verzwegen vermogen in
het buitenland (OVB).
Hoe ervaar je de contacten met de SVB?
‘In het programma Vermogensonderzoek Buitenland
werken gemeenten, UWV en de SVB nauw samen.
Daarbij merk ik dat de SVB zich constructief opstelt.
Ze zijn pragmatisch en dichtbij. Ik ervaar geen afstand
en de bereidheid tot samenwerking is groot. Vragen
worden snel opgepakt en afgehandeld, dat maakt
het voor ons heel prettig om samen te werken met
de SVB.’

‘Het is niet zo dat
iedereen die informatie
achterhoudt, bewust
fraudeert’

SVB Jaarverslag 2019
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Waar richt het Vermogensonderzoek

achterhoudt, bewust fraudeert. We hebben

Buitenland zich op?

soms te maken met mensen die niet in staat

‘Mensen die een bijstandsuitkering of aan

zijn om te begrijpen wat de overheid van hen

vullende inkomensvoorziening ouderen (AIO)

vraagt. Bijvoorbeeld omdat ze de taal niet

ontvangen zijn verplicht om bij hun aanvraag,

machtig zijn.’

maar ook daarna, informatie te verstrekken
over hun vermogen. In de praktijk doen ze dit

Wat betekent deze samenwerking met

lang niet altijd. Mensen die inkomen hebben

de SVB in de praktijk?

in het buitenland moeten dat ook opgeven.

‘De laatste jaren zoeken ketenpartners elkaar
meer op en er is een soort grondhouding

‘Er is een soort
grondhouding
ontstaan om kennis
te delen en elkaar
te betrekken.’

ontstaan om kennis te delen en elkaar te
betrekken. Dat contact is heel belangrijk in de
keten, want de winst zit in het versterken van
het netwerk. En doordat de lijnen kort zijn,
kun je ook slagkracht ontwikkelen. Daardoor is
1 en 1 steeds vaker 3. Neem bijvoorbeeld de
lijn tussen gemeenten en de sociaal attaché in
het buitenland. Die is nu een stuk korter en
dat is belangrijk voor de signalering en het

Denk aan een huis of andere bezittingen.

onderzoek. Als we dan in de gegevens zien

Er zijn gemeenten die de capaciteit en

dat iemand meerdere keren per jaar naar een

mogelijkheden hebben om heel gericht

bepaald land reist, kan dat betekenen dat

onderzoek te doen. Anderen hebben die

hij daar vermogen heeft. Een check is dan

slagkracht niet, of het ontbreekt hen aan de

snel gedaan.’

juiste kennis. Wij helpen die gemeenten om

30

bij ‘verdachte gevallen’ uit te zoeken of het

Wat is er tot nu toe bereikt?

nodig is om in te grijpen. Overigens is het

‘Eind 2018 zijn we begonnen en het

niet zo dat elke persoon die informatie

programma is echt tot wasdom gekomen in

SVB Jaarverslag 2019

‘We zien dat we
van toegevoegde
waarde zijn voor
gemeenten.’

2019. We hebben nu een kennisomgeving
opgezet waar experts samenwerken en
ervaringen delen. Die kennisbank wordt
veel bezocht en gebruikers zijn tevreden.
We zijn echt van toegevoegde waarde voor
gemeenten door hen te ondersteunen met
best practices en kennisbijeenkomsten.
Het ultieme doel blijft natuurlijk dat er een
spontane naleving van de wet- en regelgeving
plaatsvindt. Door slimme samenwerking en
een stevig netwerk in de keten kunnen we in
ieder geval de kans op misbruik verkleinen.’
SVB Jaarverslag 2019
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Attaché in het buitenland:

De brug tussen
klant, land en
de SVB
De SVB heeft niet alleen medewerkers in
Nederland. Een klein aantal mensen werkt
in het buitenland, onder wie Yvonne Kokx.
Zij is werkzaam als attaché sociale zaken bij
het Bureau voor Sociale Zaken in Turkije.
Maar wat houdt dat precies in en waarom

‘Ik ben een
verbinder en
een “totstandbrenger”.’

is het belangrijk om medewerkers over de
grens te hebben? Yvonne legt het uit.
Wat houdt jouw functie precies in?
‘Ik zorg met mijn collega-attachés in verschil
lende landen voor verbinding tussen de
klanten in het buitenland (in mijn geval Turkije)
en de SVB in Nederland. We zorgen voor
uitwisseling tussen het Bureau voor Sociale
Zaken en de ambassade. Mijn tweede rol
is die van “totstandbrenger”. Wij zorgen
ervoor dat zaken geregeld worden voor de
uitvoeringsorganisatie of de klant. Denk aan
nieuwe verdragsformulieren of het regelen
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van een medische keuring. Tenslotte is

Als een probleem vaker voorkomt, melden we

het Bureau hét kenniscentrum voor de

dat aan de SVB en denken we mee over een

Nederlandse instellingen op het gebied van

oplossing.’

de Turkse sociale zekerheid.’
Wat is het meest bijzonder aan werken in
Waarom is het belangrijk dat de SVB

het buitenland?

medewerkers over de grens heeft?

samenle
‘Het feit dat ik deel uitmaak van een samenle-

‘Door attachés in het buitenland wordt de

ving (zowel privé als zakelijk) die anders is dan

afstand tussen de SVB in Nederland en de

in Nederland. Maar ook dat ik onderdeel ben

klant in het buitenland verkleind. We proberen van de ambassade. Daardoor herken ik trends
problemen van individuele klanten op te

in de Turkse samenleving en politiek die een

lossen, maar we signaleren ook trends.

buitenstaander niet zo gemakkelijk zou zien.’
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SVB’ers werken in
het buitenland
In opdracht van:
SVB, Pensioen- en
Uitkeringsraad, UWV,
CAK, Belastingdienst
en SZW.

De SVB heeft een bureau voor
sociale zaken in:
Spanje

Marokko

Turkije

Suriname

Daarnaast lokale medewerkers in:
Zuid-Afrika

Indonesië

Polen

Israël

AOWgerechtigden in
het buitenland

Kinderbijslaggerechtigden in
het buitenland

(Top 5 - 2019)

(Top 5 - 2019)

4
3

5
totaal
194.821

4

1

2
1 België: 65.192
2 Duitsland: 47.165
3 Spanje: 43.904
4 Turkije 22.999
5 Verenigde Staten: 15.561

3

5
totaal
30.007

1

2
1 Polen: 11.926
2 België: 7.132
3 Duitsland: 6.877
4 Marokko: 2.199
5 Roemenië: 1.873
SVB Jaarverslag 2019

33

Pilot: een SVB-balie
bij de gemeente
De dienstverlening van de overheid wordt
steeds meer digitaal. Voor veel mensen is dat
fijn, maar digitale dienstverlening is niet voor
iedereen altijd de juiste oplossing.
Ook kan het bij ingewikkelde vragen soms
prettig zijn om iemand persoonlijk te spreken.
Helemaal wanneer hier meerdere organisaties
bij betrokken zijn. Om mensen beter te kunnen
helpen heeft de SVB sinds vorig jaar een eigen
balie in het stadskantoor van een aantal

Petra Bout is regisseur

gemeenten. Wat begon als een pilot, is inmid

dienstverlening bij de

dels uitgerold bij 7 gemeenten en dat aantal

gemeente Enschede en

wordt in de toekomst uitgebreid.

vanaf het begin betrokken
bij de pilot. Naast de
SVB doet ook de Dienst

‘Dat de SVB hier
een balie heeft
wordt als zeer
positief ervaren.’
34
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Uitvoering Onderwijs
(DUO) mee. Juist in haar
gemeente, met veel
(buitenlandse) studenten
en dicht bij de Duitse grens,
ervaart ze de meerwaarde
van deze samenwerking.

GRENSVERLEGGEND WERKEN

‘We kunnen
mensen nu veel
sneller en
gerichter helpen.’

Wat zijn de voordelen van deze balie bij
de gemeente?
‘De gemeente is toch de dichtstbijzijnde
overheid. Soms komen mensen hier, maar
hebben ze hulp nodig van andere overheids
dienst. Dan zie je dat mensen vastlopen. We
kunnen mensen nu veel sneller en gerichter

Hoe verloopt de samenwerking met

helpen.’

de SVB?
Wordt er ook gebruik van gemaakt?

‘De SVB is samen met de VNG heel belangrijk

‘We merkten direct dat er vraag naar is en

geweest in deze pilot. Ze zijn heel gedreven,

mensen zijn enthousiast. Het allerbelangrijkste schakelen snel en hebben een verbindende
is dat we echt contact maken met mensen.

rol. Dat werkt prettig. Dat de SVB hier een

Er komen veel mensen aan de balies die de

balie heeft wordt als zeer positief ervaren.

taal niet goed machtig zijn. Voor hen is de

Zowel intern als bij inwoners. Van de SVB’ers

drempel lager dan wanneer ze moeten bellen.

zelf krijg ik ook goede signalen. Ze vinden het

Hier kun je bij wijze van spreken ook met je

persoonlijk contact met mensen prettig en

handen en voeten communiceren.’

merken dat wat ze doen direct effect heeft.’

John Waterman,
Serviceteammedewerker
‘Bij het loket komen regelmatig
mensen die nog geen klant van ons zijn
en ons anders mogelijk niet hadden
gevonden. Aan het loket kan je iemand dan
van A tot Z uitleggen wat wij aan dienstverlening te bieden hebben en iemand
meteen helpen.’
SVB Jaarverslag 2019
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Door de
ogen van

Bouchra Talidi,
zelfstandig
consultant,
spreker & coach
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Bouchra Talidi is wat ze zelf noemt: ‘inclusive
changemanager’. Vanuit haar eigen consultancy
bedrijf helpt ze organisaties om diversiteit en
inclusie goed in te vullen. Dat vraagt vaak om
verandering, in zowel denken als doen. Als consul
tant heeft ze de begrippen diversiteit en inclusie
op veel plekken (opnieuw) op de kaart gezet.
Diversiteit en inclusie zijn speerpunten voor de
SVB. Heb je zicht op hoe ze dit invullen?
‘Ik heb bij het Ministerie van SZW gewerkt tot
november 2019 en ik heb vorig jaar een lezing
gehouden over dit onderwerp bij de SVB. In de
gesprekken die ik toen voerde met onder andere de
ambassadeurs Diversiteit en Inclusie en de voorzitter
van de Raad van Bestuur (Simon Sibma), merkte ik de
wil om met het onderwerp aan de slag te gaan.
Tegelijkertijd zag ik hoe ingewikkeld het is om het niet
alleen bij een wil te laten maar een omslag te maken
naar het daadwerkelijk doen. Het is juist voor de SVB
van belang dat ze met deze thema’s aan de slag gaan.

‘Een witte man van
middelbare leeftijd
is evengoed divers.’
SVB Jaarverslag 2019
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Het werk van de SVB raakt mensen in

afkomst niet aflezen of ik een introvert of

onze samenleving direct. Ook wanneer

extravert persoon ben. In dat opzicht is een

er fouten worden gemaakt. Dat vraagt om

witte man van middelbare leeftijd evengoed

grote zorgvuldigheid en goede onderlinge

divers. Wanneer je als organisatie diversiteit

afstemming. Ik vind het belangrijk dat

nastreeft, is het belangrijk dat je echt ruimte

daarbij wordt gekeken naar individuen

geeft aan iedereen. Een inclusieve organisatie

en mensen niet worden benaderd als

gaat daarin nog een stapje verder. Daar is de

(gestigmatiseerde) groepen.

diversiteit aanwezig en gaat het erom deze de
ruimte te geven en te benutten.’

‘Burgers krijgen
meer vertrouwen
wanneer ze zich
herkennen in en
gehoord worden
door de overheid’

Hoe benut je diversiteit?
‘Het vraagt allereerst om voldoende
veiligheid en onderling vertrouwen zowel
tussen leidinggevende en medewerkers als
medewerkers onderling. Een belangrijke
voorwaarde is dat er sprake is van inclusief
leiderschap. De leidinggevende geeft ruimte
en bedenkt werkwijzen zodat iedereen
gehoord wordt. Ieders mening en idee wordt
gerespecteerd. Ook van die introverte meneer

38

Waar hebben we het eigenlijk over bij

die misschien wat meer denktijd nodig heeft

diversiteit en inclusie?

en niet direct zijn mond opentrekt in de

‘Er zijn veel misverstanden over die termen.

vergadering. Overigens is dat wel twee

Uitgangspunt is dat we allemaal divers zijn en

richtingsverkeer. Je kunt als organisatie en

het recht hebben op een inclusieve werkvloer

leidinggevende de voorwaarden scheppen,

en samenleving. Ik ben zelf bijvoorbeeld van

maar het vraagt ook om persoonlijk leider

Marokkaanse afkomst, maar dat zegt verder

schap. Medewerkers moeten die inclusie zelf

nog niets over wie ik ben. Je kunt aan mijn

goed invullen en hun stem laten horen.’

SVB Jaarverslag 2019

‘Je kunt aan mijn
afkomst niet aflezen
of ik een introvert
of extravert
persoon ben.’

Hoe belangrijk is het dat juist overheidsorganisaties bezig zijn met deze thema’s?
‘Voor maatschappelijke organisaties is de
meerwaarde van diversiteit dat ze aansluiten
bij de behoefte en ontwikkelingen in de
samenleving. Het is heel belangrijk om te
weten voor wie ze werken en zich daar echt in
verdiepen. Burgers krijgen meer vertrouwen
wanneer ze zich herkennen in en gehoord
worden door de overheid.’

SVB Jaarverslag 2019
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Vooruitblik
op 2020
Uiteraard staat dit jaarverslag in het
teken van 2019, maar het is ook goed om
vooruit te kijken. We zijn al een aantal maanden
onderweg in 2020 en een deel van de projecten is
inmiddels gestart. Denk aan het inzetten van customer
journeys in het klanttevredenheidsproces. Of aan het
gebruik van Whatsapp in contact met onze
klanten. Hieronder leest u meer over belang
rijke uitgangspunten van de SVB en
projecten die hieraan

hand-holding-heart

bijdragen.

1
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Wij betrekken

onze klanten actief

comments-alt
we daar customer journeys aan toe. Hiermee

We vinden het belangrijk dat klanten tevreden

brengen we in kaart op welke punten onze

zijn over onze dienstverlening. Daarom willen

dienstverlening beter kan. Neem bijvoorbeeld

wij hen actief betrekken. Om dit proces

ouders die recht hebben op dubbele kinder

blijvend te verbeteren, zetten we onder

bijslag omdat zij een kind hebben wat

andere onze online communities en klant

intensieve zorg nodig heeft. Het aanvraag

tevredenheidsonderzoeken in. Dit jaar voegen

proces hiervoor kan zeker beter.

SVB Jaarverslag 2019
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chart-network
2

Wij werken nauw samen met

ketenpartners

4

Wij maken gebruik

van digitale kanalen

phone-laptop

Als SVB werken we nauw samen met andere

Wij streven ernaar dat onze klanten makkelijk

uitvoeringsorganisaties, zoals de Belasting

en snel geholpen worden. Veel van hen

dienst en UWV. Maar ook met gemeenten en

maken al gebruik van onze digitale kanalen

organisaties als het Nibud en de Pensioenfe

zoals MijnSVB en MijnPGB. Bijvoorbeeld om

deratie. In 2020 zijn er weer verschillende

wijzigingen door te geven. Deze bestaande

gezamenlijke initiatieven. Denk aan lopende

kanalen blijven we ook dit jaar verbeteren.

projecten, zoals voorlichting van niet-digitaal

Daarnaast hielden we in 2019 een succesvolle

vaardige klanten via bibliotheken. Maar we

pilot met Whatsapp onder PGB-klanten.

gaan ook de loketfunctie van de SVB bij

Die service breiden we dit jaar uit, zodat

meerdere gemeenten uitbreiden.

alle klanten ons via Whatsapp kunnen
bereiken met vragen.

3

Wij vervullen onze

maatschappelijke rol

Uiteraard dragen wij er zorg voor dat we

5

Wij investeren in

ontwikkeling

users-class

snel en goed uitbetalen. En dat mensen

Zonder goede mensen, geen soepel

krijgen waar ze recht op hebben. Daarnaast

draaiende organisatie. We vinden het dan ook

zien we ook een andere belangrijke

belangrijk om hier aandacht aan te besteden.

maatschappelijke rol voor ons weggelegd.

Daarvoor brengen we in kaart wat mede

Bijvoorbeeld bij thema’s als armoede en

werkers en teams aan kennis en vaardigheden

schuldenproblematiek. Ook in 2020 gaan

nodig hebben. Enerzijds om passende

we hier weer volop mee aan de slag. Bijvoor

dienstverlening te kunnen bieden aan onze

beeld door mensen met dreigende schulden

klanten, en anderzijds om zichzelf te blijven

actief te benaderen en te begeleiden. Die

ontwikkelen. We bieden onze medewerkers dan

benaderen we telefonisch of sturen we een

ook volop kansen om te groeien, onder andere

kaartje als er beslaglegging plaatsvindt.

via het SVB Leerplein en onze eigen Academie.
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Begrippenlijst
› AIO: Aanvullende

› Anw: De Algemene nabe › Kindgebonden budget:

Inkomensvoorziening

staandenwet (Anw) geeft

Dit is een extra bedrag

Ouderen. Met een AIO

recht op een uitkering

naast de kinderbijslag

kan een onvolledige

wanneer de partner

bedoeld voor ouders met

AOW worden aangevuld

overlijdt. Voor kinderen

een lager inkomen.

tot het sociaal minimum.

is er de wezenuitkering.

Ook mensen zonder AOW
kunnen in aanmerking
komen.

› AOW: Algemene
Ouderdomswet. Dit is
een basispensioen
voor mensen met de
AOW-leeftijd.

› AKW: Algemene Kinder

› Berichtenbox: de

AOW: Dit is een tijdelijke

Berichtenbox is de

aanvulling voor mensen

persoonlijke digitale brie

die door de verhoging van

venbus voor post van de

de AOW-leeftijd in de

overheid voor de burger.

periode voor zijn of haar

› Bijstand Buitenland:
Dit is extra inkomen voor
Nederlanders die buiten

AOW-leeftijd minder
inkomen heeft.

› PGB: Persoonsgebonden

Nederland wonen en

Budget; dit is een bedrag

bijslagwet. Kinderbijslag

weinig inkomen hebben.

waarmee iemand zelf

is een bedrag waarmee

Sinds 1996 is het niet meer

zorg kan inkopen voor

ouders een deel van de

mogelijk hiervan gebruik

bijvoorbeeld een kind met

kosten voor een kind

te maken. Klanten die voor

een handicap of in verband

kunnen betalen.

1996 bijstand ontvangen,

met ouderdom.

houden deze zolang ze aan
de voorwaarden voldoen.
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› Overbruggingsregeling
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BIJLAGE

› Rechtmatigheidsnorm:

ook hoe de verschillende

› V&O: Afdeling Verzets

De SVB geeft haar klanten

uitvoeringsorganen, het

deelnemers & Oorlogs

te geven waar zij recht op

Uitvoeringsinstituut werk

getroffenen. Deze afdeling

hebben. Om dit te borgen

nemersverzekeringen

verzorgt de wetten die

is afgesproken om te

(UWV), de Sociale ver-

financiële ondersteuning

voldoen aan rechtmatig

zekeringsbank (SVB) en de

bieden aan Nederlanders

heidsnormen. Voor de

Gemeenten samenwerken.

die in de Tweede Wereld

SVB geldt een rechtmatig
heidsnorm van 99%.

› Remigratiewet: De remi

› TAS: Regeling Tegemoet

van oorlogsgeweld in

Mensen die de ziekte asbe

Europa of Azië.

stose hebben gekregen

mensen die in Nederland

door het werken met

wonen en willen terugkeren

asbest kunnen een een

naar het land waar ze zijn

malige vergoeding krijgen.

› SUWI: (Wet) Structuur

slachtoffer geworden zijn

koming Asbestslachtoffers.

gratieregeling is voor

geboren.

oorlog zijn vervolgd of het

› TNS: Regeling Tegemoet

› Wlz: Wet langdurige zorg
› Wmo: Wet maat
schappelijke ondersteuning

koming Niet-loondienst

Uitvoeringsorganisatie

gerelateerde slachtoffers

Werk en Inkomen; de struc

van mesothelioom. Mensen

tuur van de uitvoering van

die de ziekte mesothelioom

taken inzake de arbeids

hebben gekregen door het

voorziening en

werken met asbest kunnen

de sociale verzekerings

een eenmalige vergoeding

wetten. De wet bepaalt

krijgen.
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