
  

 

 

Het deelprogramma Burgergerichte overheid 

meer vertrouwen, minder onnodige procedures 
 

 

De context van de stelselvernieuwing rechtsbijstand 
Het stelsel van rechtsbijstand wordt vernieuwd. Het doel 
van deze stelselvernieuwing is dat iedere rechtzoekende 
in Nederland een laagdrempelige, snelle en duurzame 
oplossing voor zijn of haar probleem vindt. Daarnaast 
streven we naar een toekomstbestendig stelsel. Het 
probleem van de rechtzoekende staat daarin centraal. 

 

Het waarom van Burgergerichte Overheid 
Het deelprogramma Burgergerichte Overheid zet zich in 
om het vertrouwen tussen burger en overheid te 
vergroten door het aantal onnodige procedures (in het 
bestuursrecht) tussen burger en overheid te verminderen. 
Om dit te doen zet de overheid het probleem van de 
burger centraal, niet de procedure. Ons doel is om de 
problemen van burgers in een zo vroeg mogelijk stadium 
op te lossen en onnodige juridische procedures te 
voorkomen, die voor zowel burger als overheid belastend 
zijn. We nemen daarbij ook het eigen procedeergedrag 
onder de loep. Soms is een juridische procedure 
noodzakelijk en onafwendbaar. Maar ook dan kunnen we 
als overheid burgergericht handelen. We passen altijd de 
menselijke maat toe en leveren, daar waar nodig, 
maatwerk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Wat willen we bereiken? 
Het deelprogramma Burgergerichte Overheid streeft naar:  
1. meer oplossingen van problemen van burgers zonder 

een juridische procedure; 

2. een burgergerichte aanpak door de overheid in 

juridische procedures; 

3. ondersteuning van bestuursorganen bij hun 

opgave om meer burgergericht te werken.       

Hoe gaan we dit doen? 

1. We werken aan meer burgergerichte dienstverlening in 

het bestuursrecht bij verschillende 

uitvoeringsorganisaties (onder meer bij het UWV, de 

Belastingdienst, de IND en de SVB) en verschillende 

gemeenten (zoals Rotterdam, Den Haag, Tilburg en 

Purmerend). 

We stimuleren het sturen op de kwaliteit van de 

dienstverlening en het leveren van maatwerk. We 

streven naar meer ruimte voor het toepassen van de 

menselijke maat.  

2. We zetten in op meer burgergerichte wet- en 

regelgeving in het bestuursrecht. We dragen bij aan 

oplossingen bij knelpunten in wet- en regelgeving zoals 

meer ruimte voor maatwerk. Daarnaast ondersteunen 

we ook bij meer burgergerichte toepassing van wet- en 

regelgeving en uitvoeringsbeleid.  

Hiermee dragen we bij aan het verminderen van de 

ongewenste effecten van wet- en regelgeving op 

burgers. Een belangrijk focuspunt hierbij is het eigen 

procedeergedrag van de overheid. 

We werken ontwikkelingsgericht en sluiten aan bij de 

behoeften in de praktijk. Deze aanpak leidt bij 

uitvoeringsorganisaties en gemeenten naar verwachting tot 

meer duurzame oplossingen voor burgers en minder 

onnodige juridische procedures tussen burger en overheid.  
 

Wat is onze doelgroep? 
Wij richten ons op de uitvoeringsorganisaties en 
gemeenten met hoge aantallen toevoegingen in 
procedures tussen burger en overheid. Deze doelgroep 
breiden we graag uit met overheidsorganisaties die 
behoefte hebben aan ondersteuning van ons programma 
of al veel best practices hebben op het gebied van het 
verbeteren van dienstverlening en wet- en regelgeving.   
We sluiten aan bij verschillende initiatieven ten aanzien    van 
het verbeteren van dienstverlening en wet- en regelgeving. 
Door onderlinge samenwerking en afstemming stimuleren, 
versnellen en faciliteren we veranderingen. 

Wat heeft het deelprogramma jouw organisatie te 
bieden? 

Ons team gaat met organisaties in gesprek om, op basis van 
de huidige situatie en de ambitie, per organisatie te 
onderzoeken waar en hoe initiatieven op het vlak van 
verbeterde dienstverlening en meer burgergerichte wet- en 
regelgeving door het deelprogramma kunnen worden 
ondersteund.  
 
Nieuwsgierig geworden naar wat we kunnen betekenen? 
Lees verder op de volgende pagina. 

Hoe zien wij de menselijk maat en maatwerk? 
De menselijke maat: De overheid handelt burgergericht. Wet- en 
regelgeving is begrijpelijk voor burgers en biedt ruimte voor 
maatwerk zodat er rekening kan worden gehouden met individuele 
situaties. Een ambtenaar kijkt verder dan de procedure en stelt het 
probleem van de burger centraal. Voorbeeld: een burger maakt 
bezwaar tegen een invordering omdat hij deze niet kan betalen 
vanwege andere schulden. In plaats van een formele reactie, kiest 
de ambtenaar ervoor om te bellen met de burger en treft een 
betalingsregeling. Zo loopt het bedrag van de invordering voor de 
burger niet op door eventuele boetes voor het niet betalen van de 
invordering en wordt voorkomen dat de burger met schulden van 
de regen in de drup komt. 

Maatwerk: Met maatwerk bedoelen we oplossingen die recht doen 
aan het specifieke geval van de burger. Dit betreft zowel maatwerk 

in wet- en regelgeving en uitvoeringsbeleid door gebruik te maken 
van beslissingsruimte en het inbouwen van hardheidsclausules als 
maatwerk in dienstverlening. Maatwerk is van belang in de hele 

keten, dus vanaf het moment van het nemen van de primaire 
beschikking tot aan het hoger beroep. Voorbeeld: De gemeente 
besluit dat er een bomenkap plaats moet vinden. Een buurtbewoner 

maakt bezwaar. De gemeente is informeel met de buurtbewoner in 
gesprek gegaan. Na meerdere informele gesprekken zijn de bomen 
gekapt en is een houtwal met klimop gerealiseerd. De buurtbewoner is 

tevreden en trekt zijn bezwaarschrift in.  
 



 

 

Aanbod deelprogramma Burgergerichte Overheid 
Wat heeft het deelprogramma jouw organisatie te bieden? 

 
Het deelprogramma Burgergerichte overheid maakt deel uit van het programma Stelselvernieuwing rechtsbijstand van het 

Ministerie van Justitie en Veiligheid. Ons team gaat met uitvoeringsorganisaties en gemeenten in gesprek om op basis van 

hun behoefte te bepalen waar en hoe initiatieven op het vlak van burgergerichte dienstverlening en burgergerichte wet-, 

regelgeving en uitvoeringsbeleid kunnen worden ondersteund. De organisatie blijft hierbij altijd zelf verantwoordelijk voor 

uitvoering en borging. 
 

Wij kunnen bijvoorbeeld ondersteunen bij: 

Burgergerichte dienstverlening 
- Het integreren van ruimte voor maatwerk in het reguliere werkproces. 

- Het opzetten van een pilot, activiteit of verandertraject op het gebied van burgergericht werken. 

- De implementatie van oplossingen die ruimte geven aan meer burgergericht werken. 

- Organisatie-overstijgende interventies en inspiratiesessies. 

- Het sturen op de kwaliteit van de dienstverlening 
 

 

Burgergerichte wet- en regelgeving en uitvoeringsbeleid 
  

  Verbeterpotentieel bestuursorganen 
    

  Juridische knelpunten 
Informeren: 

- Pilot- en activiteitenoverzicht in het bestuursrecht 

en verdieping per fase in de bestuursrechtketen. 

- Informatie verstrekken en in contact brengen met 

aanpalende trajecten ten aanzien van (toepassing) 

maatwerk, de menselijke maat en de abbb in de 

praktijk. 

- Informeren over opleidingen en cursussen toepassen 

maatwerk, abbb in het bestuursrecht en 

maatwerkopleidingen on the job.  
 
Kennis uitwisselen: 

- Bestuursrechtketen met route voor laagdrempelige 

geschilbeslechting. 

- Het delen van best practices en bad practices via ons 

platform.  

- Organiseren kennistafels, zoals over de toepassing 

van het evenredigheidsbeginsel in de praktijk. 

- Organiseren themabijeenkomsten. 
 
Ondersteunen en faciliteren: 

- Organisatieselfie burgergericht werken: diagram en 

analyse van kansen voor burgergericht werken van 

je eigen organisatie a.d.h.v. de burgergericht 

bestuursrechtdialoog.  

- Bieden van ondersteuning bij vervolgactiviteiten 

voortvloeiend uit de organisatieselfie. 

Informeren: 

- Informatie/presentatie over:  

• hardheden Participatiewet, 

• hardheden Wmo, 
• maatwerk in de Awb, 
• stelselvernieuwing rechtsbijstand.  

- Informatie verstrekken over rapporten/cursussen 

ten aanzien van het bestuursrecht en het toepassen 

van maatwerk/de abbb in de praktijk.  

- Informeren over de ontwikkeling van de 

wetgevingsinstrumenten (IAK en invoeringstoets) en 

de Staat van de Uitvoering.  

- Informeren over ontwikkelingen WAU spoor 

toekomstbestendige wet- en regelgeving. 
 
Agenderen: 

- Ervaren juridische knelpunten die nog niet in de 

trajecten van de Participatiewet, Wmo en Awb 

worden meegenomen, agenderen bij de betrokken 

departementen. 

- Overige knelpunten in de uitvoering (zoals de prikkel 

tot procederen in de Wrb versus de informele 

aanpak) agenderen bij de betrokken departementen. 

 
Ondersteunen en faciliteren: 

- Ontwikkelen juridisch dashboard voor inzicht in 

knelpunten wet- en regelgeving en uitvoeringsbeleid 

en het formuleren van leerpunten voor beleid en 

uitvoering. 
 

Contact? 
Neem bij interesse voor en vragen over het deelprogramma en onze ondersteuning contact op met: 
burgergerichteoverheid@minjenv.nl 
 


