De gemeente Noordoostpolder volgde de training Bestuurlijke boete in de Participatiewet:

“Het grootste inzicht dat ik door deze training heb gekregen is dat je als gemeente
best wel wat ruimte hebt voor nuances bij het opleggen van boetes.”
De gemeente Noordoostpolder ligt in de provincie Flevoland en telt zo’n 46.500 inwoners. De gemeente heeft 12 woonkernen,
waarvan Emmeloord verreweg de grootste is. Hier staat ook het gemeentehuis waar vanuit Noordoostpolder wordt bestuurd.
Leanne Jansen is er Klantmanager inkomen en Boeteambtenaar. Om zich verder te verdiepen in haar werk als Boeteambtenaar
volgde zij de training Bestuurlijke boete in de Participatiewet van Schulinck.
De gemeente Noordoostpolder ziet zich regelmatig
genoodzaakt bestuurlijke boetes op te leggen aan mensen
met een uitkering. “Het gaat dan vooral om het schenden
van de inlichtingenplicht,” vertelt Jansen. “Iedereen die een
uitkering ontvangt is verplicht om alles te melden wat van
invloed kan zijn op die uitkering. Je ziet dat mensen dat
vergeten, niet weten of het zelfs expres niet doen. Wekelijks
krijg ik nieuwe onderzoeken op mijn bureau. Ik ben sinds een
half jaar Boeteambtenaar en ik liep in de praktijk tegen wat
vragen aan waarop ik niet goed antwoord wist en waarover
ik in de jurisprudentie ook niet zo snel duidelijkheid kon
vinden. Dat was voor mij de reden om me in te schrijven
voor de open inschrijving, training Bestuurlijke boete in
de Participatiewet bij Schulinck opleidingen.”

Verdieping
De gemeente Noordoostpolder maakt gebruik van de Grip op
producten in het sociaal domein en is enthousiast over het
juridische niveau en de actualiteit daarvan. Jansen zelf werkt
voornamelijk met Grip op Participatiewet en is daar zeer
tevreden over. “Schulinck is in dit vakgebied toonaangevend,”
zegt ze. “Om deze reden heb ik voor een training van
Schulinck gekozen. De training was voor mij een manier om
me verder te verdiepen in boetes. De vragen die ik had heb
ik in de cursus kunnen stellen. Ik heb daar de antwoorden
gekregen, maar er zijn natuurlijk ook zaken die ik wel wist ter
sprake gekomen. Ik vond het fijn dat die onderwerpen werden
opgefrist of opgehelderd. Ik heb geleerd wat ik wilde leren.
We hebben de jurisprudentie doorgenomen en dat vond

ik heel interessant, vooral omdat ik daar in de waan van de
dag zelf niet altijd aan toekom. Fijn ook dat het heel recente
jurisprudentie was, dat maakte het actueel en interessant. De
docent was iemand uit de praktijk die veel wist en de kennis
goed kon overbrengen, daar heb ik veel van geleerd.”

volop ruimte om met praktijkvoorbeelden en casussen te
komen. Die gingen vaak over een genomen besluit, met de
vraag of dat ook inderdaad het juiste besluit was. Eén dag
cursus was prima om de essentie te raken. Doordat we alle
ruimte kregen om vragen te stellen had niemand het idee
dat er vragen onbeantwoord bleven.

Ruimte voor nuances
Jansen volgde de cursus in Utrecht als enige van haar
gemeente. Haar medecursisten waren voornamelijk
Klantmanagers en Medewerkers Bezwaar van andere
gemeenten. “Het was een breed gezelschap en een leuke
combinatie van mensen,” zegt Jansen. “Ik vond het leuk om
te horen hoe ze in andere gemeenten met boetes omgaan.
Vaak lopen ze wel tegen dezelfde obstakels aan als wij
in onze gemeente. Het grootste inzicht dat ik door deze
training heb gekregen is dat je als gemeente best wel wat
ruimte hebt voor nuances bij het opleggen van boetes.
Door de jurisprudentie, maar ook door zaken waarin nog
geen uitspraak is gedaan. Het is ook belangrijk dat je de
persoonlijke omstandigheden van de mensen erin meeneemt.
Dat doen we bij de gemeente Noordoostpolder al en het
kwam ook in de cursus weer naar voren. Hierbij vond ik het
ook interessant om te horen hoe andere gemeenten
daarmee omgaan.”

Theorie en praktijk
Over de verhouding theorie/praktijk binnen de cursus is
Jansen tevreden. “Het was een goede afwisseling,” zegt ze.
“Naast de behandeling van de jurisprudentie kregen we ook

Inhoudelijke informatie / Incompany
Heeft u interesse in een opleiding en wilt u meer weten
over het programma en de mogelijkheden? Wilt u een
opleiding met meerdere collega’s volgen? Dan vormt
een Incompany de ideale oplossing.

Cursusmateriaal
We kregen bij de training cursusmateriaal, dat bestond uit
een reader, de jurisprudentie die was behandeld en handouts van de PowerPoint die we te zien kregen. Omdat er
nog wat extra slides aan toegevoegd waren, kregen we de
complete presentatie nog nagestuurd. Top! In de praktijk
gebruik ik het cursusmateriaal als naslagwerk als ik iets
tegenkom waarvan ik weet dat het tijdens de training is
behandeld. Ik heb de presentatie ook doorgelopen met de
Kwaliteitsmedewerker en haar aangeraden om de cursus
ook te gaan doen. Ik zou
hem ook zeker aanraden
aan andere gemeenten.”

Waardevol
Jansen is enthousiast over
de toepasbaarheid van de
training. “Van elke cursus
steek je wel wat op,” zegt
ze, “maar deze heeft zeker
bijgedragen aan het beter
uitvoeren van mijn werk.
Zeker als je, zoals ik, al wel
een basis hebt maar het werk
nog niet heel lang doet is
de training interessant. Je
stelt jezelf dan toch vragen
als: Ben ik op de goede weg?
Wat speelt er allemaal? Ik
vond het een fijne, mooie en
waardevolle cursus.”

Informatie en contact

Organisatorische informatie

Schulinck heeft een ruim aanbod van één- en meerdaagse
opleidingen binnen het sociaal domein. Neem voor meer
informatie contact op met:

Heeft u vragen over uw inschrijving?
De collega’s van de cursus coördinatie
helpen u graag verder.

Liesbeth Bergsma • Manager opleidingen en marketing
077 390 26 21 • liesbeth.bergsma@schulinck.nl

Telefonisch goed bereikbaar: 077 390 26 13
Per e-mail cursus@schulinck.nl

Schrijf u in op schulinck.nl/opleidingen

