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1.  INLEIDING       

Er bestaat de afgelopen jaren in toenemende mate belangstelling voor de 
wijze waarop de overheid met haar burgers zou moeten omgaan (Nationale 
Ombudsman, 2015; Raad voor het Openbaar Bestuur, 2014; Van den Bos, 
2007). Daarbij wordt vooral veel aandacht besteed aan de ervaren ‘procedurele 
rechtvaardigheid’ van burgers. De achterliggende gedachte is dat wanneer 
burgers zich rechtvaardiger behandeld voelen, zij meer tevreden zijn met de 
dienstverlening, overheidsbeslissingen vaker accepteren en eerder geneigd 
zijn zich aan de regels te houden (Tyler, 1990; Hertogh et al., 2013; Murphy, 
2005; Tyler en Huo, 2002). Voorbeelden van procedurele rechtvaardigheid 
zijn het gevoel van een ‘eerlijke en gelijke behandeling’, het ‘gevoel je verhaal 
kwijt te kunnen’ of het gevoel ‘inspraak te hebben’.

Dit artikel spitst zich toe op de Nederlandse sociale zekerheid. Uit onderzoek 
blijkt dat Nederlandse uitkeringsgerechtigden in vergelijking met de totale 
Nederlandse populatie weinig vertrouwen hebben in instituties zoals de 
rechtspraak en de regering (Bantema en Weyers, 2017). Deze groep staat dus 
wantrouwend tegenover overheidsinstanties in het algemeen, en onderzoek laat 
ook zien dat Nederlandse uitkeringsgerechtigden weinig vertrouwen hebben 
in de uitkeringsinstantie waarmee zij te maken hebben (Bantema en Weyers, 
2017). Een rechtvaardige en eerlijke behandeling van uitkeringsgerechtigden, 
ofwel de ervaren procedurele rechtvaardigheid, is een van de manieren om 
het vertrouwen van burgers in overheidsinstanties te bevorderen. Dit roept 
de vraag op hoe uitkeringsinstanties de procedurele rechtvaardigheid in hun 
dagelijkse omgang met uitkeringsgerechtigden kunnen vergroten.

371030_SOC_ZEK_BOOK NL.indb   113 20/03/18   09:32



BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 1e TRIMESTER 2017

114

De door uitkeringsgerechtigden ervaren procedurele rechtvaardigheid kan het 
gevolg zijn van het contact dat zij hebben met de uitkeringsinstantie, maar 
vooralsnog is er weinig onderzoek gedaan naar het effect van de contacten 
tussen de uitkeringsinstanties en uitkeringsgerechtigden op de ervaren 
procedurele rechtvaardigheid bij de laatstgenoemde groep. In dit onderzoek 
wordt naar twee aspecten gekeken die hier mogelijk een invloed op kunnen 
hebben, namelijk de toenemende digitalisering bij het contact tussen 
uitkeringsinstanties en uitkeringsgerechtigden en het al dan niet hebben van 
vaste contactpersonen. In dit artikel wordt op basis van een grootschalige 
enquête onder Nederlandse uitkeringsgerechtigden gekeken of, op basis van 
de genoemde aspecten van het contact tussen uitkeringsgerechtigden en de 
uitkeringsinstantie, meer inzicht verkregen kan worden in de mogelijkheden 
voor uitkeringsinstanties om de ervaren procedurele rechtvaardigheid van hun 
cliënten te vergroten. Voor zover wij weten is er weinig onderzoek uitgevoerd 
naar ervaringen van uitkeringsgerechtigden en kan deze studie bijdragen aan 
het inzicht in het perspectief van uitkeringsgerechtigden. Dientengevolge is 
deze studie te typeren als een grootschalig kwantitatief exploratief onderzoek.

2.  UITKERINGSGERECHTIGDEN BINNEN DE NEDERLANDSE SOCIALE ZEKERHEID 

Dit onderzoek is uitgevoerd op het terrein van de Nederlandse sociale 
zekerheid onder uitkeringsgerechtigden. Daarbij wordt gekeken naar 
bijstandsgerechtigden en gerechtigden op een werkloosheidsuitkering 
De regels en verplichtingen voor bijstandsgerechtigden zijn vastgelegd in 
de Participatiewet (2004) en de regels van uitkeringsgerechtigden in de 
Werkloosheidswet (WW) (1987).

De WW wordt uitgevoerd door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzeke-
ringen (UWV), een uitvoeringsinstantie die werkt volgens landelijk vastgestel-
de richtlijnen waarbij contact met uitkeringsgerechtigden overwegend gestan-
daardiseerd en digitaal verloopt. De uitvoering van de bijstand daarentegen 
wordt gedecentraliseerd (gemeentelijk niveau) geregeld door sociale diensten. 
Dat betekent dat zij in verhouding tot het UWV meer ruimte hebben om op 
een eigen wijze invulling te geven aan de wijze waarop het contact met uitke-
ringsgerechtigden verloopt (Knegt, 1986; de Winter, 2016).

Een belangrijk verschil tussen beide uitkeringen is dat de bijstand valt onder ‘sociale 
voorzieningen’ terwijl de WW een werknemersverzekering is. In de bijstand worden 
personen die een bepaald bestaansminimum niet halen, door de overheid bijgestaan 
tot een bepaald bedrag. Bij samenwonen compenseert de overheid tot 100% van het 
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minimumloon en voor alleenstaanden compenseert de overheid tot 70% van het 
minimumloon (Rijksoverheid, 2017a). De WW wordt meer dan de bijstand gezien 
als een verworven recht voor werknemers. In de WW bedraagt het uitgekeerde 
bedrag 75% van het laatstverdiende brutosalaris (eerste 2 maanden) en daarna 70%. 
In veel gevallen betreft het een hoger bedrag dan de bijstandsuitkering (UWV, 2017). 
De duur van de uitkering is vaak korter dan bij de bijstand omdat deze gekoppeld is 
aan het aantal gewerkte jaren met een minimum van 3 maanden tot een maximum 
van 38 maanden (Rijksoverheid, 2017b). Wanneer WW-gerechtigden binnen die 
termijn geen nieuwe baan vinden en zij voldoen aan bepaalde voorwaarden, kunnen 
ze daarna een beroep doen op de bijstand.

3.  THEORIE       

Het doel van deze studie is om mogelijke verschillen in de ervaren procedurele 
rechtvaardigheid van uitkeringsgerechtigden te duiden, door te kijken naar 
de wijze waarop het contact tussen de uitkeringsinstantie en de uitkerings- 
gerechtigde verloopt en door laatstgenoemde worden ervaren. De context van 
de sociale zekerheid is interessant aangezien uitkeringsgerechtigden over het 
algemeen weinig vertrouwen in instituties hebben en een relatief kwetsbare 
groep vormen (Bantema en Weyers, 2017). Bovendien biedt de recente transitie 
van offline- naar onlinecontact de kans om procedurele rechtvaardigheid in een 
digitaliserende praktijk te onderzoeken. In deze sectie wordt eerst het belang 
en de betekenis van procedurele rechtvaardigheid uiteengezet, waarna het 
contact tussen uitkeringsinstantie en uitkeringsgerechtigden wordt besproken.

3.1. PROCEDURELE RECHTVAARDIGHEID

Waarom volgen mensen de wet of, in de context van de sociale zekerheid, 
volgen zij de verplichtingen die de uitkeringsinstantie aan hen oplegt? Op deze 
vraag zijn grofweg twee antwoorden mogelijk die zijn gebaseerd op een zeer 
uiteenlopend mensbeeld.

De eerste benadering is instrumenteel en stelt dat personen de wet volgen omdat 
zij sancties vrezen, denken dat het voordelig is om de wet te volgen of simpelweg 
uit gewoonte. Mensen zijn dus, tenminste gedeeltelijk, rationele actoren die de wet 
volgen als zij denken dat het voor henzelf goed uitpakt (Hyde, 1983). De tweede 
benadering is normatief en gaat uit van een intrinsieke motivatie om de wet te 
volgen. De normatieve benadering is mede ontwikkeld door Tyler (1990), die onder 
andere, het gevoel eerlijk en vriendelijk behandeld te zijn, “ervaren procedurele 
rechtvaardigheid” noemde. Uit onderzoek blijkt dat procedurele rechtvaardigheid 
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een belangrijke voorspeller is voor draagvlak, legitimiteit en naleving (Tyler, 1990; 
Hertogh, 2015; Sunshine en Tyler, 2003; Tyler en Wakslak 2004). De normatieve 
benadering, gebaseerd op procedurele rechtvaardigheid, heeft tegenwoordig 
een centrale positie in het verklaren van naleving (Bottoms en Tankebe, 2012). 
Aandacht voor de normatieve benadering zou voor uitkeringsinstanties kunnen 
bijdragen aan meer vertrouwen, draagvlak en naleving.

Het concept “procedurele rechtvaardigheid” is later verder ontwikkeld. Tyler 
specificeerde twee dimensies waarop verschillende vormen van procedurele 
rechtvaardigheid van elkaar verschillen (Tyler en Blader, 2003). Het eerste 
onderscheid omvat het verschil tussen het besluit en de behandeling. Dit 
onderscheid is zeer relevant in de context van de sociale zekerheid, aangezien 
de uitkeringsinstanties soms het verwijt krijgen respectloos of lomp met 
uitkeringsgerechtigden (rechtvaardige behandeling) om te gaan (van Beek, 2015), 
terwijl dat niet noodzakelijk betekent dat de beslissingen die gemaakt worden 
door de uitvoerende ambtenaren, onrechtvaardig zijn (rechtvaardig besluit).

Behalve het onderscheid tussen het besluit en de behandeling wordt er ook een 
onderscheid gemaakt tussen formele (de regels zelf ) en informele (de toepassing 
van de regels) procedurele rechtvaardigheid.1 Voor de huidige studie is alleen 
informele procedurele rechtvaardigheid van belang aangezien het contact van 
invloed is op de toepassing van regels en niet op de regels zelf. Deze studie 
omvat de informele rechtvaardigheid van het besluit (verder: rechtvaardigheid 
van het besluit) en de informele rechtvaardigheid van de behandeling (verder: 
rechtvaardigheid van de behandeling). Zowel Lipsky (1980) als Bovens en Zouridis 
(2002) erkennen dat regels aan interpretatie onderhevig zijn en dat niet iedere 
situatie volledig past binnen de regels en wetten. Dit leidt ertoe dat ambtenaren 
voortdurend situaties moeten interpreteren en kleine en/of grote beslissingen 
maken die buiten het kader van de wet vallen (Knegt, 1986; Dunsire, 1978).  

De manier waarop uitkeringsgerechtigden de toepassing van regels door ambtenaren 
ervaren, is de informele rechtvaardigheid van het besluit. De rechtvaardigheid van 
een besluit gaat dus over de toepassing van regels en dient niet verward te worden 
met de rechtvaardigheid van de wetten en regels zelf (formele rechtvaardigheid). De 
rechtvaardigheid van een besluit is in eerder onderzoek gemeten met vragen als  

(1)  Dit dient niet verward te worden met formeel in de zin van ‘de jure’ (volgens het recht) en de facto 
(in feite, in de praktijk). Het gemaakte onderscheid in formeel en informeel richt zich vooral op het 
onderscheiden van vaststaande of gehanteerde regels en de daadwerkelijke toepassing van die regels.

371030_SOC_ZEK_BOOK NL.indb   116 20/03/18   09:32



PROCEDURELE RECHTVAARDIGHEID IN DE NEDERLANDSE SOCIALE ZEKERHEID

117

Informele
rechtvaardigheid

van de 
behandeling

Informeel

Behandeling Besluit

Formeel

Informele
rechtvaardigheid

van het 
besluit

Formele
rechtvaardigheid

van de 
behandeling

Formele
rechtvaardigheid

van het 
besluit

“De beslissingen van mijn supervisor zijn eerlijk naar iedereen” en “De beslissingen van 
mijn supervisor zijn gelijk voor verschillende mensen en situaties”.2

De rechtvaardigheid van de behandeling is de tweede vorm van procedurele 
rechtvaardigheid en reflecteert de wijze waarop de uitkeringsgerechtigde 
zich behandeld voelt. Buiten een eerlijke toepassing van regels verlangt 
de uitkeringsgerechtigde immers respectvol behandeld te worden. Eerder 
onderzoek heeft aangetoond dat deze rechtvaardigheid van de behandeling een 
belangrijk onderdeel van ervaren procedurele rechtvaardigheid is (Moorman, 
1991; Tyler en Bies, 1990). De informele rechtvaardigheid van de behandeling 
gaat, in tegenstelling tot de formele rechtvaardigheid van de behandeling, 
niet over de regels rondom de behandeling van burgers maar over de manier 
waarop de burger in de praktijk behandeld wordt. De rechtvaardigheid van de 
behandeling is in eerder onderzoek bijvoorbeeld gemeten met de stellingen: 
“Mijn supervisor luistert naar mij wanneer ik mijn mening geef ” en “Mijn 
supervisor behandelt mij met respect”.

 AFBEELDING 1: PROCEDURELE RECHTVAARDIGHEID

(2)  In andere onderzoeken gaat het over leidinggevenden, politieagenten of andere individuen die 
een beslissing nemen over de situatie van de respondent.
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3.2. CONTACT

In de vorige paragraaf is het concept procedurele rechtvaardigheid behandeld. 
Het doel van dit artikel is om de verschillen in de ervaren procedurele 
rechtvaardigheid (besluit en behandeling) te verklaren aan de hand van het 
contact tussen uitkeringsinstantie en uitkeringsgerechtigde. Tijdens het contact 
tussen uitkeringsinstantie en uitkeringsgerechtigde ervaart laatstgenoemde in 
een meer of mindere mate procedurele rechtvaardigheid. In dit onderzoek 
worden twee aspecten van het contact tussen een uitkeringsinstantie en 
uitkeringsgerechtigden onderzocht. Zowel de wijze waarop het contact 
verloopt, als het al dan niet hebben van een vaste contactpersoon, zijn 
mogelijke verklaringen voor verschillen in de mate van de ervaren procedurele 
rechtvaardigheid van uitkeringsgerechtigden. In deze paragraaf worden 
mogelijke effecten van de twee aspecten van contact besproken en hypotheses 
geformuleerd.

De rol van de traditionele ambtenaar is veranderd door de transitie van face-to-
face- naar digitaal contact. Uit cijfers van Eurostat (2016) blijkt dat 76% van 
de Nederlanders in het afgelopen jaar digitaal contact met de overheid heeft 
gehad. Bovendien worden steeds meer overheidsdiensten digitaal aangeboden 
en heeft de overheid zich tot doel gesteld om in 2017 alle overheidszaken 
digitaal beschikbaar te maken (Regeerakkoord, 2012). Uit eerder onderzoek 
is tevens gebleken dat de contacten voor uitkeringsgerechtigden, met name 
in de WW, vooral via het internet verlopen (Bantema, 2017). In de WW 
verloopt namelijk 82% van de contacten met de uitkeringsinstantie vooral via 
het internet (Bantema, 2017). Dit betekent dat de traditionele uitvoerende 
ambtenaar in veel gevallen burgers niet meer aan het loket spreekt en dat het 
contact tussen de overheid en haar burgers steeds vaker via ICT-systemen 
plaatsvindt.

Op het eerste gezicht lijkt het contact via ICT-systemen een logisch gevolg 
van de digitalisering van de samenleving met positieve resultaten, zoals gemak 
en snelheid, als gevolg. Uit onderzoek van Bantema (2017) blijkt dat deze 
positieve aspecten worden genoemd door mensen die graag contact via het 
internet hebben met de uitkeringsinstantie. Een gemakkelijke manier van 
communiceren (31%), snelheid van communicatie (15%) en het zelf kiezen 
van het moment van reageren (18%) worden genoemd als pluspunten van 
contact via het internet. Maar er kunnen ook negatieve aspecten van deze 
vorm van contact zijn. Onderzoek van Bovens en Zouridis (2002) laat zien dat 
het inperken van de rol van de traditionele ambtenaar ook negatieve gevolgen 
kan hebben. De rol van de ambtenaar bij het interpreteren van wetten en de 
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situatie van individuele burgers wordt namelijk overgenomen door systemen 
die met minder of zelfs zonder menselijke tussenkomst beslissen over zaken die 
ingrijpend kunnen zijn in het leven van individuele burgers. Dit betekent dat de 
traditionele ambtenaar, als deze al betrokken is bij de besluitvorming, behalve 
aan wetten en regels ook gebonden is aan een ICT-systeem. De invloed van 
een ICT-systeem kan beperkt zijn, zoals bij een computergestuurde vragenlijst, 
maar wordt groter naarmate de besluitvorming rondom de situatie van een 
burger meer wordt geleid door het ICT-systeem dan door de interpretatie van 
de uitvoerende ambtenaar.

De digitalisering van het contact met de overheid komt tegemoet aan de zorgen 
voor het uitsluiten van partijdigheid en machtsmisbruik. ICT-systemen zijn in 
beginsel onpartijdig, wat betekent dat personen niet of in mindere mate benadeeld 
(of bevoordeeld) kunnen worden door de persoonlijke voorkeur of ideeën van 
de uitvoerende ambtenaar. De verwachting is dat uitkeringsgerechtigden die 
face-to-facecontact hebben, het gevoel kunnen hebben, overgeleverd te zijn aan 
het besluit of de grillen van één specifieke ambtenaar die de wetten en regels 
misschien anders toepast dan andere ambtenaren. Mensen die daarentegen op 
een digitale wijze contact hebben, kunnen dan het gevoel hebben neutraler 
behandeld te worden omdat de persoonlijke karakteristieken van de ambtenaar 
op de achtergrond blijven. Het contact wordt geleid door ICT-systemen wat 
(terecht of onterecht) een gevoel van neutraliteit geeft.

Dit leidt tot de eerste hypothese:
Hypothese 1: Uitkeringsgerechtigden die digitaal communiceren, ervaren meer 
rechtvaardigheid van het besluit dan uitkeringsgerechtigden die face to face 
communiceren met hun uitkeringsinstantie.
De digitalisering van contact met de overheid brengt ook nadelen met zich 
mee. Uit eerder onderzoek blijkt dat de transitie van de “street-level bureaucrat” 
naar de ‘screen-level bureaucrat’ tot ongevoeligheid voor bijzondere situaties 
en omstandigheden kan leiden (Bovens en Zouridis, 2002). Bovendien kan 
een persoonlijk gesprek het onderlinge vertrouwen versterken en heeft de 
ambtenaar de mogelijkheid om, in gesprek met de burger, zijn argumenten 
te overwegen in zijn besluitvorming. Dit kan ertoe leiden dat de burger zich 
eerder gehoord en serieus genomen voelt door de ambtenaar. Bovendien komt 
uit eerder onderzoek naar voren dat “geen nummer willen zijn” relatief vaak 
wordt genoemd als argument voor face-to-facecontact (Bantema, 2017). 
Daarbij wordt ook (met name als het om het UWV gaat) verwezen naar 
automatisering: ‘de enige manier van contact verloopt via het internet, waarbij 
er feitelijk contact is met een soort automatische antwoordgenerator.’
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Dit leidt tot de tweede hypothese:
Hypothese 2: Uitkeringsgerechtigden die face to face communiceren, ervaren meer 
rechtvaardigheid van de behandeling dan uitkeringsgerechtigden die digitaal 
communiceren met hun uitkeringsinstantie.

 EEN VASTE CONTACTPERSOON

Behalve de wijze van contact kan ook het hebben van een vaste contactpersoon 
invloed hebben op de ervaren procedurele rechtvaardigheid. Een vaste 
contactpersoon brengt met zich mee dat de burger in sterke mate afhankelijk 
is van de voorkeuren en ideeën van een specifieke ambtenaar. Bij tegenstelde 
ideeën kan de burger het gevoel krijgen weinig kans te hebben om deze specifieke 
ambtenaar te overtuigen, waardoor de burger de idee zou kunnen krijgen dat hij/
zij afhankelijk is van die ambtenaar. Bij wisselende contactpersonen krijgt de 
burger mogelijk meerdere kansen om zijn of haar verhaal uit te leggen. Als de 
uitkeringsgerechtigde het oneens is met de beslissing van een ambtenaar, kan 
de burger dezelfde vraag voorleggen aan andere ambtenaren. Wanneer deze 
ambtenaren het eerste oordeel volgen, is de uitkeringsgerechtigde waarschijnlijk 
meer overtuigd van de juistheid van het eerste oordeel. Dit kan betekenen 
dat het hebben van verschillende contactpersonen positief bijdraagt aan de 
ervaren rechtvaardigheid van het besluit. Anderzijds kan het hebben van 
verschillende contactpersonen ook negatieve gevolgen hebben voor de ervaren 
rechtvaardigheid van het besluit. Als een uitkeringsgerechtigde met verschillende 
ambtenaren contact heeft, kunnen er gemakkelijk fouten gemaakt worden 
en misverstanden ontstaan. De burger wordt misschien geconfronteerd met 
tegenstrijdige antwoorden en/of adviezen, waardoor hij juist het gevoel heeft dat 
de verschillende ambtenaren de regels verschillend en dus oneerlijk toepassen.

Dit leidt tot twee tegenstrijdige hypotheses:
Hypothese 3a: Uitkeringsgerechtigden die een vaste contactpersoon hebben, ervaren 
minder rechtvaardigheid van het besluit dan uitkeringsgerechtigden zonder vaste 
contactpersoon.
Hypothese 3b: Uitkeringsgerechtigden die een vaste contactpersoon hebben, ervaren 
meer rechtvaardigheid van het besluit dan uitkeringsgerechtigden zonder vaste 
contactpersoon.
Een vaste contactpersoon maakt het voor uitkeringsgerechtigden gemakkelijker 
om een vertrouwensband op te bouwen met een individuele ambtenaar. Een 
vertrouwensband bevordert het onderlinge vertrouwen en voorkomt dat de 
uitkeringsgerechtigde iedere keer zijn of haar verhaal opnieuw moet vertellen. 
Dit zou het wederzijdse begrip kunnen verbeteren en de uitkeringsgerechtigde 
het gevoel geven dat hij wordt begrepen.
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Hypothese 4: Uitkeringsgerechtigden die een vaste contactpersoon hebben, ervaren 
meer rechtvaardigheid van de behandeling dan uitkeringsgerechtigden zonder vaste 
contactpersoon.
Het is niet vanzelfsprekend dat een vaste contactpersoon een positief effect heeft 
op de ervaren rechtvaardigheid van de behandeling. Het zou kunnen dat een 
vaste contactpersoon juist negatief uitpakt wanneer de uitkeringsgerechtigde 
zeer ontevreden is met die contactpersoon. De uitkeringsgerechtigde wordt dan 
immers gedwongen om steeds met dezelfde persoon te communiceren terwijl 
de onderlinge band zeer slecht is. Voor de rechtvaardigheid van het besluit zou 
dat kunnen betekenen dat de uitkeringsgerechtigde herhaaldelijk het gevoel 
krijgt dat de ambtenaar de wetten en regels in zijn nadeel uitlegt, waardoor de 
ervaren rechtvaardigheid van het besluit daalt. Ook voor de rechtvaardigheid 
van de behandeling geldt dat een slechte relatie met de contactpersoon nadelig 
is. De uitkeringsgerechtigde moet dan herhaaldelijk communiceren met de 
contactpersoon waar hij ontevreden over is.

Dit leidt tot de volgende hypotheses:
Hypothese 5: Het effect van een vaste contactpersoon op de ervaren rechtvaardigheid 
van het besluit is positiever wanneer de tevredenheid met de contactpersoon hoger is.
Hypothese 6: Het effect van een vaste contactpersoon op de ervaren rechtvaardigheid 
van de behandeling is positiever wanneer de tevredenheid met de contactpersoon 
hoger is.

 EEN VASTE CONTACTPERSOON EN DE WIJZE VAN CONTACT

Het effect van een vaste contactpersoon kan afhangen van de wijze van 
contact. In de vorige paragraaf is beargumenteerd waarom een vaste 
contactpersoon een positieve invloed zou kunnen hebben op de ervaren 
procedurele rechtvaardigheid. De kennis van de ambtenaar over de situatie 
van de uitkeringsgerechtigde is een belangrijk onderdeel van de opgebouwde 
relatie tussen uitkeringsgerechtigde en uitkeringsinstantie. Dit lijkt van groter 
belang in een face-to-facegesprek dan in een e-mailconversatie. In een face-to-
facegesprek is de vertrouwensband tussen de ambtenaar en uitkeringsgerechtigde 
prominenter aanwezig en wordt een gebrek aan kennis over de situatie van de 
uitkeringsgerechtigde snel duidelijk. De vertrouwensband tussen ambtenaar 
en uitkeringsgerechtigde speelt een minder prominente rol bij digitaal contact. 
Bovendien heeft de ambtenaar tijdens mailcontact de mogelijkheid om een 
dossier, buiten het zicht van de uitkeringsgerechtigde, in te zien waardoor 
een mogelijk gebrek aan kennis over de situatie van de uitkeringsgerechtigde 
kan worden gecompenseerd. Dit zou kunnen betekenen dat het hebben van 
een vaste contactpersoon mogelijk belangrijker is voor uitkeringsgerechtigden 

371030_SOC_ZEK_BOOK NL.indb   121 20/03/18   09:32



BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 1e TRIMESTER 2017

122

met face-to-facecontact dan voor uitkeringsgerechtigden die digitaal contact 
hebben met hun uitkeringsinstantie.

Hypothese 7: Het hebben van een vaste contactpersoon heeft een grotere positieve 
invloed op de ervaren rechtvaardigheid van de behandeling wanneer de 
uitkeringsgerechtigde face-to-facecontact heeft met de uitkeringsinstantie.

Hypothese 8: Het hebben van een vaste contactpersoon heeft een grotere 
positieve invloed op de informele rechtvaardigheid van het besluit wanneer de 
uitkeringsgerechtigde face-to-facecontact heeft met de uitkeringsinstantie”.

4.  METHODE       

4.1. DATA

De data voor deze studie zijn afkomstig uit een online-enquête waar meer 
dan duizend Nederlandse uitkeringsgerechtigden aan hebben deelgenomen 
(N=1305; WW=709; Bijstand=596).3 De dataverzameling is uitgevoerd door 
TNS NIPO4, dat gebruik maakt van een eigen panel. Dit panel is representatief 
voor de Nederlandse bevolking met betrekking tot geslacht, leeftijd, opleiding 
en stedelijkheid.5 De panelleden zijn door TNS NIPO benaderd om aan deze 
studie deel te nemen. Dit betekent dat het effect van zelfselectie sterk gereduceerd 
is. Bovendien worden panelleden ten hoogste driemaal per maand benaderd om 
mee te doen en ontvangen zij een kleine beloning waardoor de respons relatief 
hoog is. Deze studie heeft een totale respons van 76%. Voor deze studie zijn 
alleen de personen die digitaal of face-to-facecontact hebben, meegenomen. 
Dientengevolge zijn mensen die geen, telefonisch of schriftelijk contact hebben 
buiten de analyse gelaten. Dit betekent dat deze studie uiteindelijk gebaseerd is 
op 871 respondenten die aan de bovenstaande kenmerken voldoen.
Dit onderzoek werd uitgevoerd aan de hand van een internetpanel. Dat kan 
van invloed zijn op de resultaten. Uit de literatuur blijkt weliswaar dat vijf jaar 
geleden 96% van de Nederlanders toegang tot het internet had, maar voor niet-  

(3)    De enquête is uitgezet onder 735 bijstandsgerechtigden (84% respons) en 1.197 
uitkeringsgerechtigden in de WW (71% respons).
(4)  TNS NIPO is een Nederlandse opinieonderzoeksinstelling.
(5)  Het is onduidelijk hoe dit zich verhoudt tot de populatie van uitkeringsgerechtigden. Er zijn 
aanwijzingen dat vrouwen iets oververtegenwoordigd zijn in onze steekproef, maar die variabele 
blijkt geen rol te spelen in de uitwerking van de resultaten.
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werkzame personen (88%), lager opgeleiden (90%) en personen ouder dan 
65 (81%) ligt dat percentage aanmerkelijk lager (Van Deursen en Van Dijk, 
2012). We weten uit recent onderzoek dat lager opgeleiden en ouderen 
minder vaak een voorkeur hebben voor contact via het internet dan hoger 
opgeleiden en jongeren (Bantema, 2017). Verder zijn er aanwijzingen dat lager 
opgeleiden en ouderen oververtegenwoordigd zijn in de bijstandspopulatie. 
Het is te verwachten dat deze groepen minder goed met het internet overweg 
kunnen en minder snel of niet deelnemen aan een internetpanel en dus 
ondervertegenwoordigd zijn in dit onderzoek.

4.2.  OPERATIONALISATIE

Procedurele rechtvaardigheid. Zoals eerder beschreven (zie “3.1. Procedurele 
rechtvaardigheid”) staan in het huidige onderzoek de informele rechtvaardigheid 
van het besluit en de informele rechtvaardigheid van de behandeling centraal. 
In de vragenlijst zijn schalen opgenomen die deze aspecten van procedurele 
rechtvaardigheid meten.

De informele rechtvaardigheid van het besluit wordt gemeten met een 
schaal die bestaat uit “De sociale dienst komt gemaakte afspraken na”6, “De 
sociale dienst komt zijn verplichtingen aan uitkeringsontvangers na” en “De 
sociale dienst gaat op een eerlijke manier om met personen die een uitkering 
ontvangen”. De antwoordmogelijkheden variëren van 1 (helemaal niet eens) 
tot 5 (helemaal eens). De schaal heeft een Cronbach’s α van .81. De informele 
rechtvaardigheid van de behandeling wordt gemeten met een schaal die bestaat 
uit “De sociale dienst geeft mensen weinig kans hun verhaal te vertellen” 
(Rec), “Medewerkers van de sociale dienst nemen mij niet serieus” (Rec) en 
“Medewerkers van de sociale dienst proberen rekening te houden met mijn 
behoeften”. De antwoordmogelijkheden variëren van 1 (helemaal niet eens) 
tot 5 (helemaal eens). De schaal heeft een Cronbach’s α van .76. Een hogere 
score betekent dat de respondent het besluit als rechtvaardiger ervaart.

 WIJZE VAN CONTACT

Deze vraag is direct aan de respondenten gesteld. Op de vraag “Op welke 
manier heeft u contact met de sociale dienst?”, kunnen de respondenten 
antwoorden of zij vooral via internet/mail contact hebben (1), vooral 
telefonisch (2), vooral schriftelijk (3), vooral via een afspraak op locatie (4),  

(6)  Voor respondenten in de WW is “Sociale Dienst” vervangen door “UWV”.
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vooral via een spontane afspraak (5) of geen contact hebben (6).7 De 
categorieën “afspraak” en “afspraak op locatie” zijn samengevoegd in verband 
met het kleine aantal respondenten per groep. In de studie worden personen 
met face-to-facecontact en die met digitaal contact vergeleken. Mensen die 
schriftelijk, telefonisch of geen contact hebben, zijn buiten de analyse gelaten.

 VASTE CONTACTPERSOON

“Heeft u een vaste contactpersoon bij de uitkeringsinstantie?”. De mogelijke 
antwoorden op deze vraag zijn “ja, één vaste contactpersoon” (1), “Ja, vaste 
contactpersonen (meer dan één)” (2), “Nee, wisselende contactpersonen” (3), 
“Geen contactpersoon” (4). De categorieën zijn gecodeerd in “Wel een vaste 
contactpersoon” (1,2) en “Geen vast contactpersoon” (3,4).

 TEVREDENHEID MET CONTACTPERSOON

“Hoe tevreden of ontevreden bent u in het algemeen met deze 
contactpersoon(en)?”. De mogelijke antwoorden op deze vraag varieerden van 
zeer ontevreden (1) tot zeer tevreden (5).

 CONTROLEVARIABELEN

De variabele “Laatste ervaring” is handmatig gecodeerd8. De originele vraag 
luidde “Er zijn verschillende contacten tussen u en de sociale dienst aan bod 
gekomen. Als we uitgaan van het laatste contact met de sociale dienst. Zou u 
kunnen aangeven waar dat contact over ging en hoe u dat hebt ervaren?” Aan de 
hand van de antwoorden op de open velden in de enquête is de laatste ervaring als 
positief, neutraal of negatief gecategoriseerd. Een positieve ervaring betekent dat 
de uitkeringsgerechtigde aangeeft goed te zijn geholpen, vriendelijk is behandeld 
of zijn/haar gelijk heeft kunnen halen. Een neutrale ervaring is het aanvragen 
van een formulier of een ander soort contact waarbij de uitkeringsgerechtigde 
geen positief of negatief gevoel aan heeft overgehouden. Een negatieve ervaring 
betekent dat de uitkeringsgerechtigde ontevreden is over de manier waarop hij/
zij behandeld is of een beslissing is uitgepakt.

De uitkering die een respondent ontvangt, is vastgesteld op basis van 
zelfrapportage. De vraag over het opleidingsniveau heeft in de vragenlijst acht 

(7)  Het betreft dus een variabele waarbij wordt uitgegaan van het meest voorkomende soort contact.
(8)  Voor meer informatie over de wijze van coderen kunt u contact opnemen met de onderzoekers.
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antwoordmogelijkheden variërend van geen onderwijs tot HBO-/WO-master9 
en doctoraal. 
De variabele is gecodeerd in drie categorieën (laag; midden; hoog).10

5.  RESULTATEN       

5.1.  BESCHRIJVENDE STATISTIEK

In tabel 1 worden de gemiddelden, standaarddeviaties en aantal respondenten 
per categorie weergeven. De respondenten lijken iets meer informele 
rechtvaardigheid van het besluit te ervaren dan informele rechtvaardigheid 
van de beslissing (M=3,38 sd=,71; M=3,08 sd=,76). Mensen lijken dus meer 
een goede toepassing van wetten en regels door de ambtenaar te ervaren 
dan een waardige behandeling door een ambtenaar. Verder valt op dat het 
grootste deel van de respondenten het contact met de uitkeringsinstantie 
digitaal afhandelt. Ongeveer de helft van de respondenten heeft een of meer 
vast contactpersonen. De laatste ervaring met de uitkeringsinstantie is voor de 
meeste respondenten neutraal of goed verlopen (70%) Verder is de gemiddelde 
leeftijd 49 jaar en is een kleine meerderheid van de respondenten vrouw en zijn 
de opleidingsgroepen ongeveer even groot.

Bijstandsgerechtigden en WW’ers lijken op een aantal vlakken structureel te 
verschillen. Qua demografische variabelen zijn de WW’ers ouder en hoger 
opgeleid. De WW’ers ervaren meer informele rechtvaardigheid van het 
besluit en informele rechtvaardigheid van de behandeling, terwijl zij iets 
minder tevreden zijn met hun contactpersoon. Dit laatste lijkt paradoxaal, 
maar zou verklaard kunnen worden doordat personen in de bijstand vaker 
een vaste contactpersoon hebben en mogelijk meer tevreden zijn met hun 
contactpersoon. Ten slotte heeft de meerderheid van de WW’ers digitaal contact 
terwijl de wijze van contact meer uiteenloopt voor bijstandsgerechtigden. 
Meer achtergrondinformatie over deze twee groepen uitkeringsgerechtigden 
is te vinden in de onderzoekspublicaties van Bantema (2017) en Bantema en 
Weyers (2017).

(9)  HBO en WO betreffen het hoger onderwijs na de middelbare school, waarbij HBO eerder staat 
voor beroeps- en praktijkgericht onderwijs en WO eerder voor wetenschappelijk en theoretisch gericht.
(10)  Voor meer informatie zie: https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/sociaaleconomische-
status/cijfers-context/opleiding#node-opleidingsniveau (geraadpleegd op 22-09-2017).
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5.2.  ANALYSE

De eerste hypotheses gaan over de relatie tussen de wijze van contact en de ervaren 
procedurele rechtvaardigheid. Uit de analyse blijkt dat uitkeringsgerechtigden 
die digitaal contact hebben met de uitkeringsinstantie, niet meer informele 
rechtvaardigheid van het besluit ervaren dan uitkeringsgerechtigden die face-
to-facecontact hebben (tabel 2: model 1). Er is dus geen steun gevonden voor 
de eerste hypothese.

TABEL 1: BESCHRIJVENDE STATISTIEKEN

Gemiddelde Std. dev. N (Totaal)

Inf. besluit 3,38 0,71 871

Inf. beslissing 3,08 0,76 871

Leeftijd 49,22 11,47 871

Tevredenheid met 
contactpersoon

3,49 ,98 695

Categorie N (%)

Digitaal/face to face Digitaal 700 (80%) 871

Persoonlijk 171 (20%)

Contact Vaste contactpersoon 401 (46%) 871

Geen vaste contactpersoon 470 (54%)

Bijstand/WW Bijstand 265 (30%) 871

WW 606 (70%)

Laatste ervaring Goed 235 (27%) 871

Neutraal 378 (43%)

Slecht 133 (15%)

Geen antwoord 125 (14%)

Geslacht Man 371 (43%) 871

Vrouw 500 (57%)

Opleiding Laag 260 (30%) 871

Midden 324 (37%)

Hoog 287 (33%)
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Wat betreft de informele rechtvaardigheid van de behandeling, blijkt 
dat uitkeringsgerechtigden die digitaal communiceren, niet meer of 
minder informele rechtvaardigheid van de behandeling ervaren dan 
uitkeringsgerechtigden die face to face communiceren (tabel 3: model 1). 
Hypothese 2 blijkt dus niet ondersteund te worden door de data.
Samengevat, uitkeringsgerechtigden die face-to-facecontact hebben met de 
ambtenaar van de uitvoeringsinstantie blijken zich dus niet beter behandeld 
te voelen of het besluit eerlijker te vinden dan uitkeringsgerechtigden die 
digitaal contact met de uitvoeringsinstantie hebben.

De derde en vierde hypothese betreffen de relatie tussen het hebben van 
een vaste contactpersoon en de ervaren procedurele rechtvaardigheid. Uit 
de analyse blijkt dat uitkeringsgerechtigden met een vaste contactpersoon 
meer rechtvaardigheid van het besluit ervaren dan uitkeringsgerechtigden 
met wisselende contactpersonen of geen contactpersoon (b=,18; p<0,01; 
Tabel 2: model 1). Dit betekent dat hypothese 3b “Uitkeringsgerechtigden 
die een vaste contactpersoon hebben ervaren meer informele rechtvaardigheid 
van het besluit dan uitkeringsgerechtigden zonder vaste contactpersoon” door 
de data wordt ondersteund. Dit betekent dat uitkeringsgerechtigden met 
een vaste contactpersoon meer het gevoel hebben eerlijk oordeel te krijgen 
dan uitkeringsgerechtigden zonder een vaste contactpersoon.
Verder blijkt dat uitkeringsgerechtigden met een vaste contactpersoon 
meer informele rechtvaardigheid van de behandeling te ervaren dan 
uitkeringsgerechtigden zonder een vaste contactpersoon (b=,30; p<0,01; 
Tabel 3: model 1). Dit resultaat bevestigt hypothese 4. Dit betekent dat 
uitkeringsgerechtigden met een vaste contactpersoon meer het gevoel 
hebben goed behandeld te worden dan uitkeringsgerechtigden zonder een 
vaste contactpersoon.
Hypothese 5 en 6 gaan over het effect van de tevredenheid met de 
contactpersoon op de relatie tussen het hebben van een vaste contactpersoon 
en ervaren procedurele rechtvaardigheid. Uit een analyse zonder 
interactietermen blijkt dat de tevredenheid met de contactpersoon een 
sterke voorspeller is van de beide vormen van informele rechtvaardigheid 
(inf. besluit: b=,28 p<,01; inf. behandeling: b=,45 p<,001). Hypotheses 
5 en 6 testen of het effect het hebben van een vaste contactpersoon 
verschillend is voor uitkeringsgerechtigden die tevreden of ontevreden 
zijn met de contactpersoon van hun uitkeringsinstantie. Uit de analyse 
blijkt dat het effect van een vaste contactpersoon positief is voor de ervaren 
informele rechtvaardigheid van het besluit van uitkeringsgerechtigden die 
(zeer) tevreden zijn met hun contactpersoon terwijl uitkeringsgerechtigden 
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die ontevreden zijn met hun contactpersoon, geen baat hebben bij 
een vaste contactpersoon (Tabel 2: model 2). Hypothese 5 wordt dus 
gesteund door de data. Dit betekent dat het positieve effect van een vaste 
contactpersoon sterker is bij uitkeringsgerechtigden die tevreden zijn met 
hun contactpersoon. Het effect van ‘tevredenheid met de contactpersoon’ 
op de ervaren informele rechtvaardigheid van de behandeling blijkt niet 
afhankelijk te zijn van het hebben van een vaste contactpersoon (Tabel 3: 
model 2). Hypothese 6 wordt dus ondersteund door de data.

De laatste set hypotheses behandelen het effect van het contactkanaal op 
de relatie tussen ‘het hebben van een vaste contactpersoon’ en ‘de ervaren 
procedurele rechtvaardigheid’. Hypothese 7 luidde: “Het hebben van 
een vaste contactpersoon heeft een grotere positieve invloed op de informele 
rechtvaardigheid van de behandeling wanneer de uitkeringsgerechtigde face-
to-facecontact heeft met de uitkeringsinstantie”. Deze hypothese wordt 
niet bevestigd door de analyse (Tabel 3: model 3). Dit betekent dat het 
hebben van face-to-facecontact in combinatie met het ontbreken van een 
vaste contactpersoon (of een andere combinatie) geen extra negatief (of 
positief ) effect heeft op de informele rechtvaardigheid van de behandeling. 
Voor de informele rechtvaardigheid van het besluit geldt hetzelfde. Uit 
de analyse blijkt dat de interactieterm net niet significant is (b=-,23 
p=,05; Tabel 2: model 3). De richting van de interactie laat wel zien dat 
uitkeringsgerechtigden die geen vaste contactpersoon en face-to-facecontact 
hebben minder informele rechtvaardigheid van het besluit ervaren. Dit 
betekent dat het hebben, van een vaste contactpersoon belangrijker lijkt 
wanneer er sprake is van face-to-facecontact met de uitkeringsinstantie 
(hypothese 8).
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TABEL 2: INFORMELE RECHTVAARDIGHEID VAN HET BESLUIT

Model 1 Model 2 Model 3

B (se) p B (se) p B (se) p

Digitaal ,10 (.07) ,16 ,05 (,07) ,46 ,25 (,10) ,02

Vaste contactpersoon ,18 (,05) ,00 -,01 (,05) ,86 ,38 (,11) ,00

Bijstand -,18 (,06) ,00 ,24 (,06) ,00 -,17 (,06) ,01

Goede laatste ervaring ,45 (,07) ,00 ,22 (,08) ,01 ,43 (,07) ,00

Slechte laatste ervaring -,28 (,08) ,00 -,19 (,09) ,04 -,29 (,08) ,00

Neutrale laatste ervaring ,20 (,07) ,00 ,12 (,07) .10 ,20 (,07) ,00

Geen antwoord Ref Ref Ref

Man ,05 (,05) ,33 ,04 (,05) ,42 ,04 (,05) ,44

Leeftijd ,01 (,00) ,00 ,00 (,00) ,07 ,01 (,00) ,00

Opleiding laag -,01 (,06) ,86 -,06 (,06) ,33 -,01 (,06) ,82

Opleiding midden -,09 (,05) ,09 -,12 (,06) ,05 -,10 (,05) ,08

Opleiding hoog Ref Ref Ref

Tevreden met 
contactpersoon

- ,28 (,04) ,00 -

Vast*Tevreden - ,11 (,05) ,04 -

Vast*Digitaal - - -,23 (,12) ,05

R2 ,16 ,34 ,17

N 871 695 871
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TABEL 3: INFORMELE RECHTVAARDIGHEID VAN DE BEHANDELING

Model 1 Model 2 Model 3

B (se) p B (se) p B (se) p

Digitaal ,07 (,07) ,31 ,02 (,06) ,74 ,09 (,11) ,43

Vaste contactpersoon ,30 (,05) ,00 -,00 (,05) ,99 ,31 (,11) ,01

Bijstand -,07 (,07) ,30 ,12 (,06) ,04 -,07 (,07) ,31

Goede laatste ervaring ,51 (,08) ,00 ,24 (,08) ,00 ,51 (,08) ,00

Slechte laatste ervaring -,39 (,09) ,00 -,20 (,09) ,02 -,39 (,09) ,00

Neutrale laatste ervaring ,16 (,07) ,03 ,08 (,07) ,24 ,16 (,07) ,03

Geen antwoord Ref Ref Ref

Man -,06 (,05) ,19 -,06 (,05) ,20 -,06 (,05) ,18

Leeftijd ,01 (,00) ,01 ,00 (,00) ,14 ,01 (,00) ,01

Opleiding laag ,07 (,06) ,24 -,04 (,06) ,54 ,07 (,06) ,24

Opleiding midden ,01 (,06) ,93 -,06 (,06) ,28 ,01 (,06) ,94

Opleiding hoog Ref Ref Ref

Tevreden met 
contactpersoon

- ,45 (,04) ,00 -

Vast*Tevreden - ,05 (,05) ,30 -

Vast*Digitaal - - -,02 (,13) ,87

R2 ,20 ,46 ,20

N 871 695 871
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6.  CONCLUSIE      

6.1. RESULTATEN

Deze studie onderzocht in hoeverre het contact dat uitkeringsgerechtigden 
hebben met hun uitkeringsinstantie, een invloed uitoefent op hun ervaren 
procedurele rechtvaardigheid. Het onderzoek focuste zich op twee aspecten 
van het contact, enerzijds de wijze waarop uitkeringsgerechtigden contact 
hebben met de uitkeringsinstantie, en anderzijds de aan- of afwezigheid van 
vaste contactpersonen.

De digitalisering van het contact met de overheid kan zowel voor- als nadelen 
met zich meebrengen wat betreft de ervaren procedurele rechtvaardigheid 
van uitkeringsgerechtigden. Op basis van dit onderzoek kan vastgesteld 
worden dat de negatieve effecten van digitalisering beperkt zijn (a) en dat 
vaste contactpersonen belangrijker zijn dan de manier waarop het contact 
verloopt (b). Uitkeringsgerechtigden die digitaal contact hebben met hun 
uitkeringsinstantie, hebben het gevoel dat de regels en wetten neutraal op hen 
zijn toegepast en denken dat de persoonlijke voorkeur van de ambtenaar geen 
rol speelt. Er is geen ondersteuning gevonden voor (verwachtte) negatieve 
effecten van digitaal contact voor de ervaren informele rechtvaardigheid van 
het besluit. Uitkeringsgerechtigden die digitaal contact hebben, voelen zich 
niet minder gehoord, begrepen en serieus genomen dan mensen die face-
to-facecontact hebben. Dit betekent dat de recente bezorgdheid over de 
digitalisering van het contact tussen overheid en burger niet wordt gesteund 
door de resultaten van dit onderzoek.

Behalve het effect van de digitalisering in het contact is ook de weerslag 
van het hebben van een vaste contactpersoon onderzocht. Het blijkt dat 
de aanwezigheid van een vaste contactpersoon veel belangrijker is dan de 
manier waarop uitkeringsgerechtigden contact hebben met de instantie. 
Uitkeringsgerechtigden met een vaste contactpersoon ervaren zowel meer 
informele rechtvaardigheid van het besluit als van de behandeling en 
ervaren dus meer procedurele rechtvaardigheid dan uitkeringsgerechtigden 
zonder een vaste contactpersoon. Dit betekent dat uitkeringsinstanties 
uitkeringsgerechtigden vooral goed kunnen bedienen met het vaker mogelijk 
maken van vaste contactpersonen, dan het faciliteren van face-to-facecontact 
op fysieke afspraken.

De voorgaande conclusies gaan over uitkeringsgerechtigden met of zonder 
digitaal contact en een vaste contactpersoon. Deze groepen werden in een 
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aanvullende analyse onderverdeeld. Hieruit blijkt dat uitkeringsgerechtigden 
met face-to-facecontact zonder vaste contactpersoon een lagere 
rechtvaardigheid van het besluit ervaren. We zijn terughoudend in de 
verklaring daarvan, maar dragen wel enkele mogelijke verklaringen aan. De 
beschreven uitkeringsgerechtigden komen waarschijnlijk iedere keer naar een 
afspraak, maar krijgen te maken met verschillende contactpersonen van de 
uitkeringsinstantie. Deze uitkeringsgerechtigden kunnen het gevoel hebben 
dat wetten en regels niet eerlijk worden toegepast, en zien zichzelf mogelijk als 
slachtoffer van willekeur. Voor mensen met digitaal contact lijkt het ontbreken 
van een vaste contactpersoon minder schadelijk voor hun ervaren procedurele 
rechtvaardigheid. Een uitkeringsinstantie die face-to-facecontact belangrijk 
vindt, zou de voordelen van deze wijze van contact kunnen maximaliseren 
door met vaste contactpersonen te werken.

Ten slotte is onderzocht in welke mate de tevredenheid met een contactpersoon 
een rol speelt. Het blijkt dat mensen die zeer tevreden zijn met hun 
contactpersoon, baat hebben bij een vaste contactpersoon, terwijl mensen die 
zeer ontevreden zijn met hun contactpersoon, geen baat hebben bij een vaste 
contactpersoon. Dit is niet verwonderlijk omdat een vaste contactpersoon niet 
fijn is wanneer je geen goede relatie hebt met deze persoon.

Samenvattend, met wie (vast of niet) de uitkeringsgerechtigde contact heeft, 
is belangrijker dan de manier waarop de uitkeringsgerechtigde contact heeft. 
Bovendien hebben mensen die ontevreden zijn met hun contactpersoon, 
meer baat bij contact met verschillende personen terwijl mensen die tevreden 
zijn met hun contactpersoon, juist meer baat lijken te hebben bij een vaste 
contactpersoon.

6.2. REFLECTIE

Er zijn een aantal punten die stof tot nadenken geven en van belang zijn 
voor de interpretatie van dit onderzoek. Het eerste punt is dat het al of niet 
hebben van een vaste contactpersoon door de respondent zelf is vastgesteld. 
Er zijn relatief veel uitkeringsgerechtigden in de WW die denken dat zij een 
vaste contactpersoon hebben, terwijl het UWV in principe niet met vaste 
contactpersonen werkt. Dit geeft ook aanleiding tot twijfel over de manier 
waarop bijstandsgerechtigden vaststellen dat zij een vaste contactpersoon 
hebben. Deze kanttekening in acht nemende, zou het mogelijk al voldoende 
zijn om mensen het gevoel te geven dat zij een vaste contactpersoon hebben of 
tenminste niet te benadrukken dat de uitkeringsgerechtigde met verschillende 
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ambtenaren contact heeft. Het is mogelijk dat veel uitkeringsgerechtigden 
een vaste contactpersoon belangrijk vinden omdat deze persoon dan al goed 
op de hoogte is van de specifieke situatie van de uitkeringsgerechtigde. Dit 
zou betekenen dat wisselende contactpersonen die zich vooraf goed inlezen, 
een alternatief zouden kunnen zijn voor vaste contactpersonen. Desondanks 
lijkt het aan te bevelen, waar mogelijk, de uitkeringsgerechtigden een vaste 
contactpersoon te geven.

Het tweede punt is dat mensen waarschijnlijk niet willekeurig al dan niet 
een vaste contactpersoon krijgen toebedeeld. Het is mogelijk dat mensen die, 
bijvoorbeeld, uit eigen beweging dezelfde persoon van de uitkeringsinstantie 
benaderen vaker het gevoel hebben een vaste contactpersoon te hebben en 
sowieso tevredener zijn dan minder proactieve uitkeringsgerechtigden. Het lijkt 
echter waarschijnlijker dat juist probleemgevallen een vaste contactpersoon 
krijgen toegewezen om betere begeleiding te krijgen. Als dit mechanisme de 
verdeling tussen het wel of geen vaste contactpersoon hebben of toebedeeld 
krijgen, beïnvloedt, zou het verschil tussen wel en geen vaste contactpersoon 
in deze studie onderschat kunnen zijn.

Het derde punt is dat er geen rekening is gehouden met de frequentie van 
het contact tussen de uitkeringsinstantie en uitkeringsgerechtigden. Een deel 
van de uitkeringsgerechtigden, met name in de WW, heeft sporadisch contact 
met de uitkeringsinstantie. Toch wordt de ervaring van deze mensen, die 
sporadisch contact hebben, in deze studie even zwaar gewogen als de ervaring 
van personen met frequent contact. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat de waarde 
van een vaste contactpersoon vooral groot is voor uitkeringsgerechtigden met 
frequent contact, terwijl uitkeringsgerechtigden die zelden contact hebben, 
minder behoefte hebben aan een vaste contactpersoon.

Tot slot blijkt uit deze studie dat vooral het hebben van een vaste contactpersoon 
van belang is voor de ervaren procedurele rechtvaardigheid en dat de wijze 
waarop het contact verloopt, niet zozeer van belang is. Een eerdere studie 
(Bantema, 2017) heeft in tegenstelling tot deze studie, laten zien dat de wijze 
van contact wél een rol kan spelen in de tevredenheid met contact. Daaruit 
bleek dat niet zozeer de manier waarop het contact verliep, bepalend was, maar 
de match tussen de gewenste vorm van contact en de wijze waarop het contact 
in de praktijk verliep. Dit laat ook zien dat, in aanvulling op eerdere resultaten, 
met de wensen en verwachtingen van uitkeringsgerechtigden rekening moet 
worden gehouden.
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