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VOORWOORD

Voorwoord

A

ls publieke dienstverlener heeft het CAK een verantwoordelijke opdracht. Want:
klanten kiezen niet voor onze dienstverlening. Ze hebben met ons te maken. En
elke dag delen onze klanten gevoelige informatie met ons. Over hun financiën.

Over de zorg die ze krijgen. Dat

vertrouwen van onze klanten willen

we waarmaken. Samen met u: onze partners.

Onze klanten hebben recht op snelle, foutloze en gemakkelijke dienstverlening. In de praktijk betekent dat vooral: complexe wet- en regelgeving behapbaar maken. Eenvoud en
gemak. Duidelijke en toegankelijke informatie.
Maar soms is dat niet genoeg. Want

álle burgers zijn onze klanten.
Ook mensen in kwetsbare situaties. Ouderen, minder digivaardige mensen, mensen met schulden. Mensen die we met aandacht verder kunnen helpen. Ook voor
die mensen willen we er zijn met extra zorg en aandacht. Met persoonlijke dienstverlening, maatwerk en betrokkenheid.
We zijn er nog niet. Maar dit is onze ambitie. Daaraan

bouwen

we elke dag, ook samen met u. In dit magazine

leest u hoe we dit doen. Hoe we bijvoorbeeld werken aan de
invoering van het abonnementstarief voor de Wmo in 2020.
En de klant daarin centraal stellen. Hoe we werken

aan betere dienstverlening voor mensen met
schulden en mensen die digitaal minder vaardig zijn. En u
vindt het overzicht van de kerncijfers van de
regelingen waarvoor het CAK verantwoordelijk is.
Stap voor stap willen we het als organisatie elke
dag een beetje beter doen. Door te staan voor
dienstverlening waarin de klant voorop staat. Door
een bijdrage te leveren aan de betaalbaarheid van
de zorg. Om zo óns steentje bij te dragen aan het
domein van zorg en welzijn in Nederland, waar we
gezamenlijk voor verantwoordelijk zijn.

Daniëlle van der Vliet
waarnemend bestuursvoorzitter

Arron Bell
bestuurder/CFO

CAK Jaarmagazine
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Bijdragen aan betaalbare zorg
Het CAK int eigen bijdragen, boetes en
premies voor regelingen in de zorg. Zo
dragen we bij aan de betaalbaarheid
van de zorg. Ook is het CAK verantwoordelijk voor de financiering van de
zorginstellingen voor de Wlz.

€ 19,2 miljard*

Financiering 2.780
zorgaanbieders in de
Wlz

Eigen
bijdragen,
boetes en
premies

€ 2,5 miljard

€ 2,5 miljard

Bijdrage
aan de
betaalbaarheid van de
zorg

* Hierin is de financiering voor de zorgaanbieders voor de AWBZ meegenomen

Onze dienstverlening
Het CAK werkt elke dag aan betere dienstverlening en klantcommunicatie. Door aan te
sluiten bij de behoefte van onze klanten.
Door inzicht en overzicht te bieden. Door
begrijpelijk te zijn voor ál onze klanten.

Via het kanaal dat bij de
klant past
• 990.086 telefoontjes
• 162.095 e-mails
• 2,1 miljoen unieke bezoekers
op de website
• 210.000 inlogs ‘Mijn CAK’

Begrijpelijk voor ál onze klanten
• Duidelijke taal (B1 niveau), overzicht met
visuele elementen (zoals iconen)
• Website toegankelijk voor slechtzienden
• Visuele toelichting met videoanimaties
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Aansluiten bij de behoefte
van klanten door:
• Onderzoek en feedback van
klanten
• Betere dienstverlening op
basis van klantreizen
• Betrokkenheid van CAK
cliëntenraad

DRIES VELDMAN
voorzitter CAK cliëntenraad

“De CAK cliëntenraad wil
bijdragen aan heldere,
correcte en vriendelijke
klantcommunicatie.
Daarnaast willen we knelpunten in de dienstverlening signaleren. Ook als
ze buiten het CAK ontstaan. Het functioneren
van de cliëntenraad staat
of valt met vertrouwen. De
raad van bestuur moet
met ons durven delen en
wij moeten laten zien dat
we naast elkaar staan. En
soms tegenover elkaar,
want het mag ook
schuren.”

PROFIEL

Dit is het CAK
Nederland kent goede sociale
voorzieningen en goede zorg.
Het domein van zorg en welzijn
is dan ook iets waar Nederland
trots op kan zijn. Het CAK
draagt hier als publieke
dienstverlener aan bij.
Het CAK voert taken en financiële regelingen
uit namens het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).
We vertalen wet- en regelgeving in snelle,
foutloze en gemakkelijke dienstverlening voor
onze 1,4 miljoen klanten. Daaraan werken we
elke dag. Samen met ruim 3.000 ketenpartners. Waar nodig besteden we extra zorg en
aandacht aan mensen in kwetsbare situaties. Zoals mensen met schulden of mensen
die digitaal minder vaardig zijn.

Onze klanten

Totaal aantal niet-zakelijke klanten
1,4 miljoen
Wmo 43,9 %
Wlz 24,1 %
Wanbetalers 15,6 %
Zorgverzekering en buitenland 9,0 %
Onverzekerden 2,6 %
Gemoedsbezwaarden 0,3 %
Medicijnen mee op reis 4,7 %

CAK Jaarmagazine
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Lean, agile en klant centraal
D

e klant centraal stellen, hoe doet het CAK dat?
Door lean en agile te werken. Deze twee strategieën vullen elkaar goed aan en vormen de ruggengraat voor de nieuwe manier van werken binnen
het CAK. Door lean te werken, focust het CAK continu op het verbeteren van processen, dienstverlening en leiderschap. En altijd met de klant als uitgangspunt. Wat willen klanten en wat is daarvoor
nodig? Iedereen moet zo leren denken.
Zelfonderzoekend noemen we dat. En daar worden

medewerkers bij geholpen en in getraind. Binnen de
agile methode werken verschillende expertises
nauw samen in teams. Zij leveren in korte cycli
resultaten op. Zo creëren we transparantie en kunnen we snel inspelen op veranderingen. Beide werkstrategieën focussen niet op wat er allemaal kan,
maar op wat de beste optie is. Lean en agile werken creëert klantfocus en een flexibele organisatie
die snel kan anticiperen op bijvoorbeeld
wetswijzigingen.

Wmo 2020: product owners bespreken hun werkzaamheden en bepalen de onderlinge afhankelijkheden.

Ardie Balder,
Release Train Engineer Wmo 2020:
“Om het Wmo-abonnementstarief in
2020 goed uit te kunnen voeren, bouwt
het CAK nieuwe systemen en processen. Een grote klus, waarbij we in moeten spelen op veranderingen en ontwikkelingen. Agile werken leent zich hier
goed voor; verschillende teams werken
parallel aan het realiseren van hun
doelen. Zij leveren in korte cycli resultaten op en stemmen hun werkzaamheden regelmatig af op de andere teams.
Zo werken we efficiënt en zijn we
wendbaar.”
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Nathalie Congo,
Business Consultant bij het CAK:
“Continu verbeteren; dat is waar het
wat ons betreft over gaat als we het hebben over lean werken bij het CAK. We
willen onszelf uitdagen om steeds na te
gaan wat onze klanten van ons willen.
Onder klanten vallen niet alleen burgers, maar ook ketenpartners en opdrachtgevers. De hoogste standaard
neerzetten voor onze dienstverlening is
het doel. Door er tegelijkertijd onderzoek naar te doen, blijft die hoge kwaliteit gewaarborgd.”

Arron Bell,
bestuurder/CFO:
“Als publieke dienstverlener
moeten we continu in kunnen spelen op veranderingen
in onze omgeving. Lean en
agile helpen ons om de publieke middelen waar we
verantwoordelijk voor zijn
op een zo efficiënt en effectief
mogelijke manier in te
zetten.”

WMO
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Invoering van
abonnementstarief
Per 1 januari 2020 betalen huishoudens een eigen bijdrage van maximaal
€ 19,- per maand voor zorg en ondersteuning vanuit de Wmo. Dit is één
van de maatregelen van het kabinet om de stapeling van zorgkosten te
verminderen. Het CAK werkt al enkele maanden samen met het
ministerie van VWS, Ketenbureau i-Sociaal Domein, de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten (VNG) en met de gemeenten zelf aan de
voorbereiding van de invoering van het abonnementstarief.

H

et abonnementstarief is in 2020 niet
meer afhankelijk van het inkomen, vermogen en de (hoeveelheid) geleverde
zorg of ondersteuning. Voor het CAK
wordt daarmee het vaststellen van de eigen bijdrage in 2020 eenvoudiger en biedt het een goede kans
om processen en systemen opnieuw in te richten;
efficiënt en klantvriendelijk. De uitwisseling van

gegevens vindt in 2020 uitsluitend plaats tussen
gemeenten en het CAK, via het Gemeentelijk
Gegevensknooppunt (GGk). Hiervoor is een nieuwe
informatiestandaard ontwikkeld: i Eigen bijdrage
(iEb). Als keten staan we samen voor de mooie uitdaging om per 1 januari 2020 het abonnementstarief geruisloos uit te voeren.

Linda Vonk
Beleidsmedewerker Wmo gemeente Drechtsteden:
“De gemeente Drechtsteden bereidt zich net als andere gemeenten voor op de invoering van het abonnementstarief
en de nieuwe gegevensuitwisseling. We verwerken op dit
moment de laatste wijzigingen in het Wmo-beleid. Dit
neemt veel tijd in beslag. Daarnaast staan we voor technische uitdagingen. Wat kunnen we automatiseren en
wat moet handmatig beschikbaar blijven? We hebben
hierover regelmatig contact met het CAK en we bezoeken
regiobijeenkomsten. Informatie met elkaar uitwisselen
helpt ons te begrijpen welke punten prioriteit hebben. Er
is nog een hoop te doen, maar in zes maanden kunnen
we veel werk verzetten.”

DRIES VELDMAN
voorzitter CAK
cliëntenraad

“De cliëntenraad bestaat
voor het grootste deel
uit CAK-klanten die
vanuit hun eigen ervaring de klantcommunicatie observeren en toetsen. De andere leden
komen uit maatschappelijke organisaties en
kennen zo de vragen
die leven over het nieuwe abonnementstarief.
Met onze kennis en ervaring adviseren we de
raad van bestuur.”

CAK Jaarmagazine
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DE WMO IN 2019
Als tussenstap naar het abonnementstarief in 2020, is in 2019 per
huishouden een maximale eigen
bijdrage van € 17,50 per vier weken
ingevoerd. Wat zien we in ons contact met klanten?
0
2 .5 0
0 tot vragen
0
.0
n
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Meer klanten betalen met
automatische incasso

Afn
36 secame
onden

Koen Pijnenborg
Coördinerend Beleidsadviseur bij het ministerie van VWS: “Het kabinet heeft het ministerie van VWS de regie gegeven over de invoering
van het abonnementstarief. Samen met de VNG,
Ketenbureau i-Sociaal Domein en het CAK vormen we een stuurgroep die verantwoordelijk is
voor een juiste implementatie. Samen brengen
we potentiële risico’s in kaart en bedenken we
passende maatregelen. Zodat burgers geen hinder ondervinden. Sommige gemeenten zijn bijvoorbeeld nog niet klaar voor de aanlevering
van gegevens via de nieuwe gegevensuitwisseling. Voor hen ontwikkelen we een vangnetportaal, zodat de benodigde gegevens toch op tijd –
handmatig – kunnen worden ingevoerd.”
Evert Dekkers

Telefoongesprekken met klanten duren
korter

D a li n g

%
van 75

Minder klanten vragen een
peiljaarverlegging aan

Een greep uit de eerste reacties:
“Van € 185,- naar € 17,50. Eindelijk
lucht!”
“Door de eigen bijdrage van € 17,50
hoef ik mijn zorg niet te stoppen.”
“Ik heb tot nog toe veel meer
betaald dan € 17,50. Het kon dus
eigenlijk goedkoper.”
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Adviseur Regie en Ontwikkeling bij
Ketenbureau i-Sociaal Domein: “De samenwerkende partijen kunnen elkaar goed vinden.
Iedereen heeft een duidelijke rol en door te investeren in de onderlinge relaties ontstaat er
meer begrip. Het Ketenbureau i-Sociaal Domein
richt zich specifiek op het terugbrengen van vermijdbare administratieve lasten. Zo ondersteunen we de invoering van de nieuwe gegevensuitwisseling tussen gemeenten en het CAK.”

KLANTREIZEN

Met Wilma op klantreis
Wilma is een typische CAK-klant, maar ze bestaat niet echt. Ze is fictief en speelt de hoofdrol in
klantreizen bij het CAK. Door Wilma weet het CAK waaraan klanten behoefte hebben en kunnen we
optimale dienstverlening ontwikkelen. Aan de hand van klantreizen brengen we in kaart hoe Wilma de
verschillende stappen van een proces ervaart. En waar dit niet goed genoeg gaat, stellen we bij. Zo
sluiten we aan op de belevingswereld van de klant.

WIE IS WILMA?

66 jaar
● Gaat binnenkort
met pensioen
● Getrouwd met
Harry van 70 jaar
● Ontvangt hulp bij
het huishouden.
●

Stap 6

Ik bereik de AOW-leeftijd.
Het CAK int mijn eigen bijdrage. Ik weet waarom ik
deze eigen bijdrage moet
betalen.

Stap 1

Ik ga binnenkort ook met pensioen. Een
spannend moment. Ik ga mij alvast oriënteren op wat er gaat gebeuren.

Stap 2

Via informatie van de
Rijksoverheid kom ik op de
website van het CAK. Daar
lees ik dat ik een eigen bijdrage ga betalen voor mijn
hulp bij het huishouden. Tot
nog toe was dat niet zo.
Maar wel fijn dat ik het van
tevoren weet.

Stap 3

Ik krijg een brief van de SVB over
het aanvragen van mijn AOW.

Stap 5

Ik krijg een melding dat er een
bericht klaarstaat op ‘Mijn CAK’.
Op mijn beschikking zie ik hoeveel
eigen bijdrage ik ga betalen als ik
de AOW-leeftijd heb bereikt.

Stap 4

Ik krijg een bericht van het
CAK waarin ik lees dat ik een
eigen bijdrage ga betalen
voor mijn hulp bij het huishouden. Ik had hierover al
gelezen, maar dat is al een
tijd geleden. Fijn dat ik nu
zekerheid heb.

CAK Jaarmagazine
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IN BEELD

Wmo
Gemeenten moeten ervoor
zorgen dat mensen zo lang
mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De gemeente
geeft hiervoor zorg en
ondersteuning thuis, via de
Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo). Per
1 januari 2020 betalen
huishoudens een eigen bijdrage (abonnementstarief) van maximaal € 19,per maand voor deze zorg
en ondersteuning. Dit is
één van de maatregelen
van het kabinet om de stapeling van zorgkosten te
verminderen. Het vaststellen van de eigen bijdrage in
2020 wordt eenvoudiger
en biedt het CAK een
goede kans om processen
en systemen opnieuw in te
richten; efficiënt en
klantvriendelijk.

CAK Jaarmagazine
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INTERVIEW

Lea Bouwmeester en Marc Lenselink:

“We willen
een
systeem
dat naar
mensen
toekomt”
Eenvoudig en geruisloos al je
administratieve zaken regelen
met het CAK: Lea Bouwmeester
en Marc Lenselink, beiden lid
van de raad van advies van het
CAK, denken dat dit haalbaar is.
Voor klanten, opdrachtgevers,
andere publieke dienstverleners
en eigen medewerkers. “Het
momentum is nu.”
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UITDAGINGEN VOOR DE TOEKOMST
Lea Bouwmeester: “Het CAK wordt steeds meer
een vraagbaak, omdat regelingen en voorzieningen veranderen, en steeds meer personaliseren.
Tegelijkertijd digitaliseert het CAK steeds meer.
En we weten dat mensen en systemen niet altijd
goed samengaan. De uitdaging is: hoe zorgt het
CAK ervoor dat het een systeem heeft dat zo slim
is dat het bijna foutloos werkt en dat de dienstverlening geruisloos verloopt, passend bij de vragen
van klanten?”
Marc Lenselink: “Dat is voor veel groepen waar
het CAK mee te maken heeft nog niet vanzelfsprekend. Dan heb ik het bijvoorbeeld over mensen met schulden of mensen die anderszins
ondersteuning nodig hebben om hun zaken te
regelen. Het CAK wil hen niet achterlaten in een
maatschappij waarin ze vaak al buiten de boot
vallen. Dit zijn juist diegenen die hulp van het
CAK nodig hebben en die we moeten blijven
ondersteunen.”
Lea: “De volgende slag voor het CAK is: van meedenken aan de achterkant naar voorkomen aan de
voorkant. Als iemand zijn zorgpremie niet
betaalt, is dat vaak een belangrijke indicatie voor
meer problemen. Er is winst te behalen door
informatie van verschillende organisaties te koppelen, uiteraard rekening houdend met de privacyregels. Van het CAK, maar ook van andere uitvoerders zoals gemeenten en zorgverzekeraars.”
Marc: “Dat is natuurlijk niet iets wat het CAK
alleen moet doen. Omdat het CAK zoveel andere
organisaties raakt, denk ik wel dat het daar een
leidende rol in kan spelen. Ik zie dat het huidige
bestuur ook de ambitie heeft om dat te willen.”

KANSEN VOOR HET CAK
Lea: “Het CAK is nu bezig de IT-systemen te vernieuwen. Daar ligt een kans. Technisch is het
mogelijk een systeem te maken dat fantastisch is,
waar mensen moeiteloos hun administratieve
zaken kunnen regelen. Tegelijkertijd zullen

CAK Jaarmagazine
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“We zijn nu in staat een systeem
te maken waar gebruikers echt
iets aan hebben.”
Lea: “Er gaan natuurlijk altijd dingen anders dan
gehoopt. Het is belangrijk om daar tijd en ruimte
voor te bieden. En om dat ook uit te spreken. Dan
ga je met vertrouwen de toekomst in en niet vanuit een kramp. Want er staat best veel te gebeuren. Qua mensen, processen, systemen en ook qua
regelgeving: alles beweegt.”

LEA BOUWMEESTER
is sinds april 2018 lid
van de raad van advies
van het CAK. Daarvoor
was zij tien jaar lang
Tweede Kamerlid voor
de PvdA en woordvoerder zorg. Lea is daarnaast kwartiermaker
van de Alliantie Digitaal
Samenleven en Senior
Adviseur
Zorgtransformatie.

MARC LENSELINK
is Innovatie Consultant
bij Chipsoft. Hij deed
een studie geneeskunde
en was enige tijd werkzaam in de zorg.
Sindsdien is hij zich
steeds meer gaan interesseren in de digitalisering en innovatie van
zorgsystemen. Marc is
sinds begin 2019 toegetreden tot de raad van
advies van het CAK.
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medewerkers zich altijd moeten blijven verdiepen
in de gebruiker. Mensen worden niet digitaal
vaardig geboren. Snappen klanten mijn systeem
nog? En wat doe ik dan als ze vastlopen? Daar
moet aandacht voor blijven.”
Marc: “Het CAK kan als het ware van vooraf aan
beginnen. Het kan bij het herontwerpen van systemen het perspectief van de klant veel nadrukkelijker meenemen. En tegelijkertijd met andere
publieke dienstverleners meer uitwisselingsmogelijkheden inbouwen. Je maakt dus iets waar
gebruikers echt iets aan hebben en wat samenwerken vergemakkelijkt. Vanwege die opgave zit
het CAK in een unieke positie. Het momentum is
nu.”
Lea: “We weten tegelijkertijd ook dat mensen niet
zo heel erg van veranderingen houden. ‘The only
person who likes change is a baby with a wet diaper’. Maar wat als je daarna geruisloos en eenvoudig je administratieve zaken kunt doen? Dat lijkt
mij een prachtig wenkend perspectief: fluitend je
zaken regelen bij het CAK. Voor de eindgebruiker,
voor gemeenten, voor opdrachtgevers, voor
medewerkers…”

PUNTEN VAN AANDACHT
Marc: “Grote uitdaging is of het CAK straks ook
over voldoende goede en capabele mensen kan
blijven beschikken om de organisatie in de toekomst flexibel en wendbaar te houden. Mij valt
op dat er een familiesfeer in de organisatie hangt.
Iedereen is heel erg met elkaar en de klanten
begaan. Op dat fundament kan het CAK verder
bouwen.”

OVER DRIE JAAR…
Marc: “Als we een jaar of drie verder zijn verwacht ik dat het CAK al geruime tijd met een
superslim, nagenoeg foutloos systeem werkt.
Klanten ervaren dat ook echt zo, en doen – om bij
de woorden van Lea te blijven – fluitend hun
administratieve zaken bij het CAK.”
Lea: “Het zou mooi zijn als andere organisaties
dan bij ons komen kijken. ‘Want jullie hebben
zoiets slims gedaan’.
En dan hoop ik dat dit leidt tot een zichzelf doorontwikkelend systeem van uitvoeringsorganisaties die hun gezamenlijke dienstverlening elke
dag beter maken.
Marc: “En als iets nog niet goed gaat, is er nog
steeds ruimte voor persoonlijke aandacht. Voor
iedereen is er tegen die tijd een eigen manier om
te communiceren met het CAK. Op maat. Al moet
het midden in de nacht.”
Lea: “Ik zie het als volgt voor me. Nu moet een
klant vaak nog een wachtwoord intikken. Straks
geeft hij misschien kort antwoord op een paar
algemene vragen: ‘Heeft u een visuele beperking?
Bent u laaggeletterd?’ Daarna voegt het systeem
zich automatisch naar iemands voorkeuren. Wie
dan toch nog vastloopt, drukt bij wijze van spreken op de rode Kafkaknop. Vervolgens belt het
systeem die persoon dan zelf terug. Want je wilt
uiteindelijk een systeem dat zich aan mensen
aanpast, dat naar hen toekomt. En niet
andersom.”

REGELHULP.NL

Zoek en vind direct
Als je wilt weten waar je terecht kunt met een bepaalde
zorgvraag, dan heeft de vernieuwde Regelhulp.nl het antwoord.
Deze landelijke wegwijzer van de Rijksoverheid verwijst aan de
hand van vragen van gebruikers door naar de juiste instantie. Het
CAK beheert Regelhulp.nl namens het ministerie van VWS. Samen
met gemeenten en andere partners maken we het mogelijk dat
iedereen altijd het antwoord vindt op zijn zorgvraag.

V

aak is het onduidelijk waar een
burger zijn vraag over zorg of
ondersteuning kan stellen. Bij
de gemeente of elders? Om de hulp toegankelijker te maken, is Regelhulp.nl
opgezet. Een landelijke wegwijzer die
informatie bundelt van verschillende
partners, zoals gemeenten, UWV, SVB
en CIZ. De nieuwe website werkt als
een trechter. Klanten kiezen hun eigen
route en komen toch bij het goede
loket uit. Zo kan een gebruiker informatie zoeken over de thuiszorg via de
route ‘Ondersteuning bij thuis blijven
wonen’, maar ook via de route ‘Zorg’.
De informatie van gemeenten en andere partners vormt hiervoor de basis. De
wegwijzer biedt daarmee een goede
aanvulling op de al bestaande informatieve kanalen van onze partners en
gemeenten.

Altijd en overal antwoord
Regelhulp.nl is in 2018 flink vernieuwd. Het is een consistente, overzichtelijke en toekomstbestendige website die nu ook ‘mobiel’ goed
functioneert. De teksten zijn eenvoudiger, zodat echt iedereen gebruik kan
maken van de wegwijzer. Daarnaast is
de site veel beter vindbaar via zoekmachines, wat de toegankelijkheid verbetert. Ook het portaal waar gemeenten
informatie kunnen toevoegen is vernieuwd, zodat lokale informatie sneller en eenvoudiger kan worden
ingevoerd.
Het ministerie van VWS, het CAK en
de verschillende betrokken partners
werken nauw samen om de website
optimaal te laten functioneren. En met
succes, want de site wordt door bezoekers goed beoordeeld met een 7,2.

ELKE BUIS,
DIRECTIE LANGDURIGE
ZORG BIJ VWS

“Regelhulp.nl is helemaal vanuit de klant
opgezet en niet vanuit
wetten en regels. Het is
heel duidelijk geschreven, zonder ingewikkeld
jargon. Dat vind ik erg
goed. Het zorgt ervoor
dat de dienstverlening
bij bijvoorbeeld
gemeenten beter
gevonden wordt.
Gemeenten kunnen op
hun beurt bekendheid
geven aan de website,
bij zowel de eigen
medewerkers als burgers. Zo kan iedereen
profiteren van
Regelhulp.nl.”

CAK Jaarmagazine
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Digitale
inclusie
Ongeveer 4 miljoen mensen zijn digitaal niet vaardig genoeg om hun weg te
vinden op het internet.
Tegelijkertijd zijn er steeds
minder fysieke plekken
waar mensen terechtkunnen met vragen aan de
overheid.
Samen met andere
publieke dienstverleners en
de Koninklijke Bibliotheek
werkt het CAK aan het
programma Digitale
Inclusie; een aanpak om de
(digitale) overheid voor
iedereen toegankelijk te
maken. In de bibliotheken
wordt mensen praktische
hulp geboden bij digitaal
contact met de overheid
én worden ze – onder
andere met digicursussen –
gestimuleerd om digitale
vaardigheden te leren.

CAK Jaarmagazine
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WLZ-PROCES

Beter en veel sneller
Versnelling
doorlooptijd
Wlz-proces:

0

Aanleveren gegevens
door zorgkantoren

1

Aanmaken beschikking

4 x zo vaak
beschikken
Wekelijks in plaats van
maandelijks

2

Aanmaken factuur

4 x zo vaak
factureren
Wekelijks in plaats van
maandelijks

3

Beschikking en factuur
op de deurmat

Totale tijdwinst van
bijna 70%
Voor nieuwe klanten is de doorlooptijd teruggebracht van
gemiddeld 75 naar 25 dagen.
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Met behulp van de gegevens die zorgkantoren aanleveren, vervaardigt het CAK beschikkingen en facturen voor Wlz-klanten.
In 2018 zijn systemen, processen en werkprocedures bij het
CAK zo aangepast dat een beschikking en een factuur bijna 50
dagen sneller bij klanten op de mat liggen. Naast sneller is het
Wlz-proces ook beter geworden doordat zorgkantoren en het
CAK één keer per twee maanden hun bestanden vergelijken.

D

ankzij de aanpassingen ontvangt een nieuwe Wlz-klant zijn
beschikking én factuur – vaak
op hetzelfde moment – binnen een
maand. Klanten zijn daarmee veel eerder op de hoogte van het bedrag dat ze
moeten betalen. De versnelling voorkomt dat klanten een factuur krijgen
waarop meerdere periodes in rekening
worden gebracht. Zo worden hoge naheffingen zoveel mogelijk voorkomen. Deze
verbetering voor klanten is het resultaat
van stevige aanpassingen in zowel systemen als processen en procedures. Naast
aanpassingen in de eigen werkwijze
wordt ook samengewerkt met partners
om te kunnen versnellen. Met de
Belastingdienst bijvoorbeeld worden
gegevens wekelijks uitgewisseld.
Voorheen was dat maandelijks.

Kwaliteitsslag door
bestandsvergelijkingen
Het CAK en de zorgkantoren leggen
tegenwoordig één keer in de twee maanden hun bestanden naast elkaar. Zitten
er verschillen in, dan worden die eruit
gehaald. Dit zorgt voor een forse kwaliteitsslag: het maakt het proces beter en
sneller. Er wordt voorkomen dat er later
fouten, handmatige aanpassingen en
controles moeten plaatsvinden die vervolgens weer zouden kunnen leiden tot

vertragingen voor klanten.
Eén van de zorgkantoren waarmee het
CAK samenwerkt is DSW. Zij hebben
zoveel verbeteringen aangebracht dat
bestandsvergelijkingen binnen een dag
worden afgerond met slechts een paar
kleine verschillen.

Peter Erhardt, functioneel
beheerder bij DSW:

“Door de frequentere bestandsvergelijking met
het CAK begrijpen we elkaars systemen veel beter
en is onze samenwerking
sterker geworden. Het
zorgt ervoor dat de gegevens van onze klanten in
één keer correct worden
verwerkt en dat doorlooptijden worden verkort. Het
betekent dus voor iedereen een flinke stap
vooruit.”

Jaarmagazine

Het CAK is een publieke dienstverlener die voor de
overheid regelingen uitvoert. Het CAK zorgt ervoor dat wetten en regels worden omgezet naar
persoonlijke en begrijpelijke dienstverlening, voor
iedereen. In dit katern vindt u de kerncijfers van
de taken en regelingen waar het CAK verantwoordelijk voor is. Het gaat om de cijfers over het
jaar 2018.

Wmo, Wet maatschappelijke ondersteuning
Zorg en ondersteuning waarmee mensen zo lang
mogelijk thuis kunnen wonen
Ontvangen eigen
bijdragen Wmo
€ 283.282.000

Aantal klanten
630.216

Jonger dan 65 jaar 42%
Ouder dan 65 jaar 58%
< € 20.000 59%
€ 20.000,- tot € 40.000 31%
> € 40.000 7%
Onbekend 2%
Man 39%
Vrouw 61%

28% automatisch
ingehouden op
uitkering of loon

Ontvangen
eigen bijdragen 98%
Niet ontvangen
eigen bijdragen 2%

CAK Jaarmagazine
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KATERN

Wlz,Wet
Wetlangdurige
langdurigezorg
zorg
Wlz,
Zorg
voor
mensen
die
blijvend24
24uur
uurper
perdag
dagzorg
zorgof
oftoezicht
toezichtnodig
nodighebben
hebben
Zorg voor mensen die blijvend
Ontvangeneigen
eigen
Ontvangen
bijdragenWlz
Wlz
bijdragen
1.773.761.000
€ €1.773.761.000
Aantalklanten
klanten
Aantal
345.638
345.638

Betalingen
Betalingen
zorgaanbiedersWlz
Wlz
zorgaanbieders
19.200.000.000*
€ €19.200.000.000*

Jongerdan
dan6565jaar
jaar34%
34%
Jonger
Ouderdan
dan6565jaar
jaar66%
66%
Ouder
20.00057%
57%
<<
€€
20.000
20.000,tot
40.000
28%
€€
20.000,tot
€€
40.000
28%
40.0008%
8%
>>
€€
40.000
Onbekend7%
7%
Onbekend

Aantal
Aantal
zorgaanbieders
zorgaanbieders
2.780
2.780

Man41%
41%
Man
Vrouw59%
59%
Vrouw

73%automatisch
automatisch
73%
ingehoudenopop
ingehouden
uitkeringofofloon
loon
uitkering

Ontvangen
Ontvangen
eigen
bijdragen
99%
eigen
bijdragen
99%
Niet
ontvangen
Niet
ontvangen
eigen
bijdragen
1%
eigen
bijdragen
1%

* Hierinisisdedefinanciering
financiering
* Hierin
voordedezorgaanbieders
zorgaanbiedersvoor
voor
voor
AWBZmeegenomen
meegenomen
dedeAWBZ

Wanbetalers
Wanbetalers
Mensendie
dieminimaal
minimaalzes
zesmaanden
maandenhun
hunzorgpremie
zorgpremieniet
niethebben
hebbenbetaald
betaald
Mensen
Ontvangenbedragen,
bedragen,
Ontvangen
premieenenboete
boete
premie
308.692.000
€ €308.692.000
Aantalklanten
klanten
Aantal
223.714
223.714

Aantalmaanden
maanden
Aantal
wanbetaler
wanbetaler
t/m1212maanden
maanden22%
22%
0 0t/m
t/m2424maanden
maanden16%
16%
1313t/m
meerdan
dan2424maanden
maanden62%
62%
meer

Top10
10
Top
gemeentenmet
met
gemeenten
hoogsteaantal
aantal
hoogste
wanbetalers
wanbetalers
Rotterdam2.2.Amsterdam
Amsterdam
1. 1.Rotterdam
DenHaag
Haag4.4.Almere
Almere5.5.Utrecht
Utrecht
3.3.Den
Tilburg7.7.Eindhoven
Eindhoven8.8.Arnhem
Arnhem
6.6.Tilburg
Groningen10.
10.Enschede
Enschede
9.9.Groningen
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Aantalwanbetalers
wanbetalers
Aantal

afname31,3%
31,3%t.o.v.
t.o.v.2014
2014
afname

2018
2018
2017
2017
2016
2016
2015
2015
2014
2014

223.714
223.714
249.044
249.044
277.023
277.023
312.037
312.037
325.810
325.810

premie en boete
€ 308.692.000
Aantal klanten
223.714

hoogste aantal
wanbetaler

2014

325.810
afname 31,3% t.o.v.
2014

2018

223.714

Jaarmagazine

wanbetalers

1. Rotterdam
2. Amsterdam
0 t/m
12 maanden 22%
3. Den Haag
4. Almere
5. Utrecht
13 t/m
24 maanden
16%
6. Tilburg meer
7. Eindhoven
8. Arnhem
dan 24 maanden
62%
9. Groningen 10. Enschede

Top 10
gemeenten met
hoogste aantal
wanbetalers

2017

249.044

2016
2015

277.023
312.037

2014

325.810

1. Rotterdam 2. Amsterdam

3. Den Haag 4. Almere 5. Utrecht
Onverzekerden
6. Tilburg 7. Eindhoven 8. Arnhem
Verzekert mensen die geen9. verplichte
zorgverzekering hebben afgesloten
Groningen 10. Enschede

Ontvangen premie
en boete
€ 5.457.000

Verloop gedurende
het jaar
Instroom
66.785

Aantal klanten
Wie zijn de
Uitstroom
Onverzekerden
36.811
onverzekerden?
60.745
Verzekert mensen die geen verplichte zorgverzekeringBuitenlandse
hebbenstudenten,
afgesloten

Ontvangen premie
en boete
€ 5.457.000

Gemoedsbezwaarden
Mensen die vanwege
hun
geAantal
klanten
36.811
loofs- of levensovertuiging
niet
verzekerd mogen of willen zijn

Verloop gedurende
het jaar
Instroom

66.785
Onverzekerbare
vreemdelingen
Uitstroom

buitenlandse seizoensarbeiders,
expats, grensarbeiders,
gedetineerden, baby’s, 18-jarigen

Medisch noodzakelijke
zorgzijn
aande
onverzekerden
Wie
Subsidie
voor
zorgverleners die
onverzekerden?

Vergoeding voor
zorgaanbieders die
60.745
oninbare kosten hebben gemaakt
medisch noodzakelijke
Buitenlandse
studenten, zorg aan
voor zorg aan vreemdelingen
onverzekerden
hebben verleend
buitenlandse
seizoensarbeiders,
expats, grensarbeiders,
gedetineerden, baby’s, 18-jarigen

Ontvangen premie
vervangende belasting
€ 8.662.000

Gemoedsbezwaarden
Aantal
Mensen die vanwege
hun gehuishoudens
loofs- of levensovertuiging
niet
3.657
verzekerd mogen of willen zijn

Uitbetaald aan
zorgaanbieders
€ 33.345.000

Onverzekerbare
vreemdelingen

Uitbetaald aan
zorgaanbieders
€ 2.418.000

Medisch noodzakelijke
zorg aan onverzekerden
Aantal declaraties

Aantal declaraties
Vergoeding voor zorgaanbieders
die Subsidie voor zorgverleners
die
3.702
41.816
oninbare kosten hebben gemaakt
medisch noodzakelijke zorg aan
voor zorg aan vreemdelingen
onverzekerden hebben verleend

Ontvangen premie
vervangende belasting
€ 8.662.000
Aantal
huishoudens
3.657

Uitbetaald aan
zorgaanbieders
€ 33.345.000
Aantal declaraties
41.816

Uitbetaald aan
zorgaanbieders
€ 2.418.000
Aantal declaraties
3.702

Zorgverzekering en buitenland
Regeling voor zorgverzekering voor wie woont,
werkt of studeert in het buitenland
Verdragsbijdrage
€ 139.206.000
Aantal
gepensioneerden
incl.
meeverzekerde
gezinsleden

Zorgverzekering en buitenland

Verdragsbijdrage
€ 7.207.000

Aantal gezinsleden
van grensarbeiders

Het CAK voert taken uit voor
het Nationale Contactpunt
grensoverschrijdende zorg
(NCP). Zo beheert
het CAK
CAK Jaarmagazine
een informatiepunt voor
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Zorgverzekering en buitenland
Regeling voor zorgverzekering voor wie woont,
werkt of studeert in het buitenland
Zorgverzekering en buitenland
Verdragsbijdrage
Verdragsbijdrage
Regeling voor
zorgverzekering voor wie
woont,
€ 7.207.000
€ 139.206.000
werkt of studeert in het buitenland
Aantal
gepensioneerden
incl.
Verdragsbijdrage
meeverzekerde
€ 139.206.000
gezinsleden
101.678
Aantal
gepensioneerden
incl.
meeverzekerde
gezinsleden
101.678

Aantal declaraties
3.702

Aantal declaraties
41.816

huishoudens
3.657

Aantal gezinsleden
Verdragsbijdrage
van grensarbeiders
€ 7.207.000
27.448

Aantal gezinsleden
van grensarbeiders
27.448

Het CAK voert taken uit voor
het Nationale Contactpunt
grensoverschrijdende zorg
(NCP). Zo beheert het CAK
voor
Heteen
CAKinformatiepunt
voert taken uit
voor
patiënten
die
in
een
ander
het Nationale Contactpunt
EU-land een medische
grensoverschrijdende
zorg
behandeling
willen ondergaan
(NCP). Zo beheert
het CAK
een informatiepunt voor
patiënten die in een ander
EU-land een medische
behandeling willen ondergaan

Medicijnen mee op reis
Verklaring die reizigers nodig hebben om medicijnen die vallen onder de
Opiumwet mee te nemen naar het buitenland
Medicijnen mee op reis
Engelstalige medicijnverklaring
Verklaring die reizigers nodig hebben12%
om medicijnen die vallen onder de
88%
Opiumwet mee te nemen naar
het buitenland
Engelstalige medicijnverklaring
Aantal aanvragen

10.882

12%

88%

Geleverde verklaringen
Afgewezen aanvragen

Aantal aanvragen

10.882

Schengenverklaring

9%
91%

Schengenverklaring

Aantal aanvragen

57.072
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Geleverde verklaringen
Afgewezen aanvragen

9%

Aantal aanvragen

57.072

Regelhulp.nl

91%

Geleverde verklaringen
Afgewezen aanvragen

Geleverde verklaringen
Afgewezen aanvragen

Digitale wegwijzer
van de overheid
voor iedereen die
op zoek is naar
zorg of ondersteuning. Het CAK
beheert deze
website.

DIGITAAL

Digitale inclusie
De overheid en de maatschappij digitaliseren snel, terwijl 4
miljoen Nederlanders niet digitaal vaardig zijn. Een toeslag
of DigiD aanvragen is voor hen bijvoorbeeld erg lastig. Het
CAK werkt samen met andere publieke dienstverleners en
de Koninklijke Bibliotheek (KB) aan het programma Digitale
Inclusie, om zaken regelen met de (digitale) overheid voor
iedereen toegankelijk te maken.

H

et CAK werkt intensief
samen met de
Belastingdienst, CBR,
CIZ, CJIB, DUO, UWV
en SVB. Sinds begin
2018 werken zij met
de Koninklijke Bibliotheek en lokale
bibliotheken samen aan het programma Digitale Inclusie. Marcel Pellicaan,
strategisch adviseur bij het CAK en
programmamanager Digitale Inclusie:
“De maatschappij digitaliseert, terwijl
aan de andere kant veel overheidsloketten sluiten. Er zijn dus minder fysieke
plekken waar mensen terechtkunnen
met vragen aan de overheid. Veel burgers zijn niet digitaal vaardig genoeg
om hun weg te vinden op het internet.
Het CAK en andere publieke dienstverleners voelen zich maatschappelijk verantwoordelijk om daar een steentje
aan bij te dragen.”

Hulp en ondersteuning
De samenwerking met bibliotheken
was een logische keuze. “Bibliotheken
staan dicht bij de mensen en vormen
nu al een brug naar burgers, bijvoor-

beeld met spreekuren over de aangifte
voor de inkomstenbelasting. Die ondersteunende rol willen we verder benutten,” legt Marcel uit.
In de bibliotheken kunnen mensen
digicursussen volgen en vragen stellen
bij het nieuwe Informatiepunt Digitale
Overheid. Daarmee willen de samenwerkende partijen burgers helpen en
ondersteunen. Marcel: “De cursussen
Klik&Tik en Digisterker zijn al enige
tijd beschikbaar in de bibliotheek. Dit
jaar zijn deze uitgebreid met organisaties die nog niet opgenomen waren in
het cursusmateriaal. Vijftien kopgroepbibliotheken, verspreid over het land,
zijn gestart met het Informatiepunt
Digitale Overheid. Dit informatiepunt
is een menselijke Google variant, waar
je dus met je vraag aan de overheid
wordt doorverwezen naar het juiste
adres.”

MONIQUE KROMHOUT
Coördinator Digitaalhuis
en specialist laaggeletterdheid bij Bibliotheek Katwijk.
Geeft o.a. les in digitale
vaardigheden.

Opening Informatiepunt Digitale
Overheid
In Venlo is op 1 juli 2019 het eerste
Informatiepunt Digitale Overheid fees-

CAK Jaarmagazine
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DIGITAAL

MARCEL PELLICAAN
Strategisch adviseur bij het
CAK en programmamanager Digitale Inclusie.

telijk geopend door Raymond Knops,
staatssecretaris van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties:
“Iedereen moet mee kunnen doen in
de (digitale) samenleving. Ook de mensen die extra hulp nodig hebben. Met
de start van deze Informatiepunten
Digitale Overheid kunnen we mensen
praktisch hulp bieden bij digitaal contact met de overheid én hen stimuleren

“Iedereen moet mee kunnen doen in de
(digitale) samenleving. Ook als je extra
hulp nodig hebt bij het leren van digitale
vaardigheden.”
24
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in het leren van digitale vaardigheden.
Ik ben blij dat wij vanuit het ministerie
van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties dit initiatief van
het CAK en acht andere publieke
dienstverleners in samenwerking met
de KB financieel mogelijk kunnen
maken.”
Ook Monique Kromhout, coördinator
Digitaalhuis en specialist laaggeletterdheid bij Bibliotheek Katwijk, ziet de
noodzaak van het informatiepunt.
“Juist de mensen die niet zo digivaardig zijn, hebben het nodig. Denk aan
vragen over zorg, toeslagen, AOW of
het maken van een cv op werk.nl.”
Monique geeft al enige tijd les in digitale vaardigheid. Ze ziet dat mensen
soms wanhopig binnenkomen en uiteindelijk zelfverzekerd de cursus
afsluiten. “Ik denk vaak terug aan de

“Mensen komen
soms wanhopig
binnen, maar
verlaten de cursus
zelfverzekerd. Dat
is waar we het
voor doen.”

Het CAK werkt o.a.
samen met de
Koninklijke Bibliotheek
aan het programma
Digitale Inclusie

groep vrouwen met een Somalische
achtergrond die meer van computers
wilden weten. Ze waren fanatiek als
leeuwinnen. Inmiddels zie ik ze wekelijks in de bibliotheek om zowel hun
digitale- als taalvaardigheid te verbeteren.” Het gebrek aan digitale vaardigheden vormt dan ook vaak het startpunt om andere vaardigheden, zoals
rekenen en schrijven, te verbeteren.

Bereikbaar
Wie denkt dat de 4 miljoen niet digitaal vaardige mensen alleen ouderen
zijn, heeft het mis. Het betreft ook
lichamelijk en verstandelijk beperkten,
chronisch zieken, dak- en thuislozen,
mensen uit achterstandswijken, mensen met een migratieachtergrond én
jongeren. Marcel: “Jong zijn biedt geen
garantie op weten hoe je overheidszaken digitaal moet regelen. Jongeren
kunnen goed overweg met sociale

media, maar zijn niet altijd goed thuis
in overheidswebsites.”
Bestuurder en CFO van het CAK, Arron
Bell, benadrukt dat het CAK er voor
álle burgers wil zijn. “Ook burgers die
niet digitaal vaardig zijn. Of mensen in
kwetsbare situaties die moeite hebben
hun zaken digitaal te regelen met de
overheid, omdat ze simpelweg door de
bomen even het bos niet meer zien of
omdat het te ingewikkeld is. Het CAK
biedt deze groep persoonlijke dienstverlening aan de telefoon. Ik ben blij
dat het CAK met het Informatiepunt
Digitale Overheid een extra stap kan
zetten in de dienstverlening aan onze
klanten.”
Het is belangrijk dat de bibliotheken
goed bereikbaar zijn, zodat de dienstverlening voor iedereen toegankelijk is.
“In Nederland zijn 150 bibliotheken
met 800 vestigingen. Het is de bedoe-

ling dat er in 2021 in al deze bibliotheken een Informatiepunt Digitale
Overheid is. Een mooi voorbeeld van
hoe dichtbij de bieb kan komen, is de
Bibliobus die door Zeeland rijdt. Daar
komt de informatie dus letterlijk tot
aan de deur. Een ander goed initiatief
is ‘Ouderen in de wijk’ in Rotterdam,
waar buurthuizen samenwerken met
de bibliotheek,” zegt Marcel.

In eigen huis
Het CAK zet ook in eigen huis in op
hulp aan minder digitaal vaardige
mensen. Marcel: “We hebben een tool
die aan de hand van postcodes de
dichtstbijzijnde bibliotheek met cursusaanbod weergeeft. Als de klant dat wil,
belt de bibliotheek hen op het moment
dat de cursus gaat starten.” Daarnaast
blijft het CAK kritisch kijken naar een
klantvriendelijke en begrijpelijke eigen
website.

CAK Jaarmagazine

25

26

CAK Jaarmagazine

IN BEELD

Schulden
Ongeveer 1,4 miljoen
Nederlandse huishoudens
heeft problematische
schulden of loopt het risico
daarop. Het Rijk heeft
samen met uitvoeringsorganisaties, individueel en
samenwerkend, de maatschappelijke opdracht daar
iets aan te doen.
Het CAK is één van de grotere incassopartijen van de
overheid. Vanuit die rol wil
het CAK bijdragen door te
innen op een menselijke
manier. Bijvoorbeeld door
de ‘Blauwe Knop’; een
gezamenlijk initiatief van
een aantal uitvoeringsorganisaties. Klanten kunnen
via een druk op deze knop
zien welke openstaande
vorderingen er zijn. Dat
geeft inzicht en overzicht.

CAK Jaarmagazine
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Blauwe Knop
Het CAK is in 2018 als eerste
overheidsorganisatie live gegaan met de Blauwe Knop.
Hiermee kunnen onze Wmoen Wlz-klanten een overzicht
downloaden van hun openstaande facturen bij het
CAK. Een mooie stap op
weg naar meer financieel inzicht voor burgers.

I

nzicht krijgen in de financiële situatie is voor veel mensen complex. De
hoeveelheid persoonlijke informatie
bij verschillende instanties kan verwarrend zijn, bijvoorbeeld voor een klant die
zich wil aanmelden voor schuldhulpverlening. De Blauwe Knop maakt het mogelijk
om deze data van uiteenlopende overheidswebsites te downloaden, zodat de
klant snel en makkelijk overzicht krijgt
in zijn financiële situatie.

Regie
Naast het CAK zijn er in het afgelopen
jaar meer overheidsorganisaties aangesloten op de herkenbare Blauwe Knop, waaronder DUO en diverse gemeenten. Dit
zorgt voor een completer overzicht van de
persoonlijke gegevens. Het uiteindelijke
doel is dat burgers hun gegevens zelf kunnen beheren. Zij bepalen dan welke data
naar welke partij gaat. Bovendien wordt
het voor overheidsorganisaties en gemeenten makkelijker om onderling gegevens
uit te wisselen. Zo kunnen zij hun gezamenlijke klanten beter helpen.
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Daling aantal
wanbetalers
Het aantal wanbetalers van de zorgpremie is in 2018 voor
het derde jaar op rij flink gedaald. Eind 2018 waren er
223.714 wanbetalers. Dat zijn er 25.000 minder dan het
jaar ervoor. De gezamenlijke inspanningen van gemeenten,
zorgverzekeraars en het CAK werpen hun vruchten af.

D

e oorzaak van de daling van het
aantal wanbetalers ligt mede bij
de betalingsregeling met zorgverzekeraars. Zodra die regeling getroffen is, meldt de zorgverzekeraar de
klant af bij het CAK. Strategisch adviseur bij het CAK, Rémi Langenberg:
“Hiermee kunnen mensen per maand
flink besparen op hun kosten, omdat zij
de reguliere zorgpremie betalen in
plaats van de hogere bestuursrechtelijke
premie. Dat maakt een groot verschil
voor iemand die het financieel zwaar
heeft.”

Uitwisselen gegevens wanbetalers met gemeenten
Een andere verklaring voor de daling is
de uitwisseling van gegevens over wanbetalers tussen het CAK en gemeenten.
Door een wijziging in de
Zorgverzekeringswet mogen gemeenten
sinds 1 juli 2017 gegevens over wanbetalers opvragen bij het CAK. Daardoor
krijgen gemeenten beter zicht op inwoners met problematische schulden en
kunnen zij deze groep veel gerichter
actieve hulp bieden. Inmiddels hebben
200 gemeenten gebruikgemaakt van de
uitwisseling van gegevens.
Maarten Sesink, beleidsmedewerker
armoedebeleid in Doetinchem: “Wij
hebben ons met de gegevens van het
CAK en die van Menzis gericht op jonge-

ren die meer dan zes maanden betalingsachterstand hadden voor hun zorgpremie. Jongeren komen geen hulp
vragen, maar als we ze benaderen staan
ze er voor open. Met behulp van de data
die we krijgen, voorzien we echt in een
behoefte en voorkomen we erger.
Binnen een kwartaal heeft meer dan
50% van de jongeren zijn premieachterstand afgelost of deels ingelopen.”

Terugval voorkomen
Rémi Langenberg: “Om terugval te voorkomen, het zogenoemde draaideureffect, zijn zorgverzekeraars coulanter
voor wanbetalers. Dat betekent dat zij
meer geduld hebben en meer begeleiding bieden aan vroegere wanbetalers.
Het is dus niet zo dat de klant na één
onbetaalde rekening terugvalt in de
wanbetaling.”

Benieuwd naar hoe het opvragen van
de gegevens over wanbetalers tot
stand is gekomen? Scan de QR code om
de video te bekijken.

BETALINGSPROBLEMEN
SIGNALEREN EN SCHULDEN VOORKOMEN
Het CAK is één van de grotere
incassopartijen van de overheid.
Vanuit die rol dragen we graag
bij aan het voorkomen en oplossen van schulden.

Wmo en Wlz*

• 94% van klanten betaalt op
tijd; 6% van de klanten heeft een
betaalachterstand.
• 4.512 telefoontjes naar klanten
met een betaalachterstand om
een regeling te treffen.
• Het CAK biedt 18.101 klanten
een betalingsregeling, 78% van
de betalingsregelingen is
succesvol.
• Het CAK draagt 40.598 dossiers over aan de deurwaarder.
Dat is een daling van 31% ten
opzichte van 2017.
• Uiteindelijk betaalt 99,6% van
de klanten.

Wanbetalersregeling*

• Mensen met een achterstand
van minimaal zes maanden op
hun zorgverzekering worden
aangemeld bij het CAK als
wanbetaler.
• Aantal wanbetalers is de afgelopen vijf jaar gedaald met ruim
30% tot 223.714 in 2018.
• Inmiddels werkt het CAK
samen met 200 gemeenten om
gerichte ondersteuning te bieden aan wanbetalers. Dat is
70% van het totaal aantal
wanbetalers.
*cijfers over 2018
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Sociaalmaatschappelijk
verantwoord

incasseren

Circa 1,4 miljoen Nederlandse huishoudens
heeft problematische schulden of het risico
daarop. Aan het Rijk, uitvoeringsorganisaties, individueel en samenwerkend, de
maatschappelijke opdracht daar iets aan
te doen. Drie visies op sociaalmaatschappelijk verantwoord incasseren.
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Tamara van Ark

staatssecretaris van SZW
Nog steeds komen er te veel mensen
in financiële problemen en worden zij
niet altijd snel en adequaat geholpen.
Dat moet beter, vindt Tamara van
Ark, staatssecretaris van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

“Schuldenproblematiek
vraagt om een gezamenlijke aanpak.”

TABOE OP SCHULDEN
“In het voorjaar van 2020 verwacht ik
een onderzoek van het CBS over de
omvang en achtergronden van schuldenproblematiek in Nederland. De
bedoeling is de ontwikkeling daarvan
door de jaren heen te volgen. Uit de
vele gesprekken die ik voer, komt
steeds terug hoe moeilijk het is om
het gesprek over financiële problemen aan te gaan. Mensen zoeken
veelal te laat hulp. Een belangrijke
reden voor de campagne ‘Kom uit je
schuld’. Daarmee wil ik het taboe op
schulden doorbreken en mensen stimuleren eerder hulp te zoeken.”
BREDE SCHULDENAANPAK
“Het kabinet wil het aantal mensen
met problematische schulden terugdringen. Daarvoor heb ik vorig jaar de
brede schuldenaanpak gepresenteerd
en eind mei heb ik de Tweede Kamer
geïnformeerd over de geboekte resultaten en de voortgang van verschillende trajecten. Deze zijn gericht op
het voorkomen van schulden, samen
met gemeenten mensen met schulden sneller helpen, en met overheidsorganisaties de incasso van het Rijk
zorgvuldig en maatschappelijk inrichten. Zo bereid ik een wetswijziging
voor waardoor de noodzakelijke
gegevensuitwisseling voor de
gemeentelijke schuldhulpverlening
inclusief vroegsignalering beter
mogelijk wordt. Ook komt er een
incassoregister om misstanden in de
private incassobranche aan te
pakken.”
ACTIEF SAMENWERKEN
“Wij moeten de schuldenproblematiek gezamenlijk aanpakken en actief

de samenwerking met elkaar zoeken.
Het kan en moet natuurlijk nog beter,
want nog steeds komen er mensen in
financiële problemen en worden zij
niet altijd snel en adequaat geholpen.
Iemand met schulden heeft maar één
afloscapaciteit en soms buitelen
organisaties bij de (dwang)invordering over elkaar heen, waardoor
iemand nog verder in de problemen
komt. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Mensen hebben vaak behoefte
aan iemand die naar hen luistert, niet
gelijk veroordeelt en met hen zoekt
naar een oplossing. De samenleving is
al complex genoeg en het is daarom
belangrijk dat de overheid begrijpelijk
communiceert.”

WE ZIJN ER NOG NIET
“Het CAK heeft de schuldenaanpak
scherp op het netvlies en hoog op zijn
agenda staan. Het is dan ook een

actief partner in de brede schuldenaanpak en deelnemer aan het
Samenwerkingsverband Brede
Schuldenaanpak. Ik zie dat het CAK
nauw optrekt met de andere publieke
dienstverleners – de Belastingdienst,
het CJIB, DUO, SVB en UWV – in het
voorkomen en oplossen van de schuldenproblematiek. Daarnaast zet het
CAK zich in om mensen in de wanbetalersregeling niet verder in de financiële problemen te brengen. Mensen
worden op verschillende momenten
gewezen op de schuldhulpverlening
die gemeenten kunnen bieden.
Partijen nemen hun verantwoordelijkheid. Dat waardeer ik zeer. We zijn er
echter nog niet. Het blijkt lastig om
de vertaalslag te maken naar de uitvoeringspraktijk. Mijn advies is om zo
door te gaan en te investeren in de
uitvoering, waardoor we stappen zetten naar het ‘doen’.”
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Daniëlle van der Vliet

waarnemend bestuursvoorzitter van
het CAK
Sociaal-maatschappelijk verantwoord
innen, dat is waar het CAK voor gaat.
“Dat betekent dat we indien nodig
klantgericht maatwerk leveren, met
ruimte voor persoonlijk contact”, stelt
Daniëlle van der Vliet, waarnemend
bestuursvoorzitter van het CAK.
Als uitvoeringsorganisatie staat het
CAK aan de lat voor (grootschalige)
uitvoering van een aantal wettelijke
financiële taken. “Uitgangspunt is dat
we dat zo efficiënt, gemakkelijk en
klantgericht mogelijk doen via onze
geautomatiseerde processen. Maar
soms is er meer nodig, om te voorkomen dat ons handelen bijdraagt aan
het ontstaan van (nieuwe) schuldenproblematiek”, stelt Van der Vliet.
Sociaal-maatschappelijk incasseren,
noemt zij dat. “Dat betekent dat we
in circa tien procent van de contacten
die we hebben de ruimte nemen voor
individueel maatwerk. Bijvoorbeeld
door mensen met een betalingsachterstand te bellen en pro-actief een
betalingsregeling aan te bieden.”

BLAUWE KNOP
Het CAK heeft ter ondersteuning van
deze menselijke, klantgerichte visie
een pallet aan maatregelen in huis.
Daniëlle van der Vliet: “Allereerst proberen we iedereen altijd zoveel mogelijk inzicht, overzicht en betaalgemak
te bieden. Relatief nieuw is de
‘Blauwe Knop’, een gezamenlijk initiatief van een aantal uitvoeringsorganisaties. Klanten kunnen via een druk
op deze knop zien welke openstaande
vorderingen er zijn. Dat geeft inzicht
en overzicht.” Andere instrumenten
voor een maatwerkaanpak zijn de
eerder genoemde betalingsregelingen, automatische incasso en
broninhouding.
SAMENWERKING MET
GEMEENTEN
Daarnaast zet het CAK in op preven32
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tie door meer de samenwerking met
gemeenten te zoeken. Van der Vliet:
“Zo wisselen we gegevens over wanbetalers uit met meer dan 200
gemeenten. Daardoor krijgen
gemeenten beter zicht op hun inwoners met problematische schulden en
kunnen zij gerichter hulp bieden.”

GEMEENSCHAPPELIJKE
DIENSTVERLENING
Ook zoekt het CAK actief de samenwerking met andere overheidsorganisaties. Bijvoorbeeld door in
Amsterdam samen met schuldhulpverleners dienstverlening op locatie
aan te bieden. Van der Vliet: “Mensen
met schulden worden dan niet van

het kastje naar de muur gestuurd,
maar direct geholpen.”

ÉÉN OVERHEID
Wat Daniëlle van der Vliet betreft zijn
al deze instrumenten en interventies
de opmaat naar een volgende stap:
dat alle uitvoeringsorganisaties zich
meer als één overheid gedragen. “Nu
innen Rijksdiensten nog verschillend.
Terwijl ‘wij’ in de ogen van de klant
een uniforme overheid zijn.” Daarvoor
zijn meer bevoegdheden nodig, denkt
zij. “Bijvoorbeeld op het gebied van
gegevensuitwisseling. Zodat we
samen beter in staat zijn om de
schuldhulpverlening preventief ter
hand te nemen.”

“Bij tien
procent van
de contacten
die we
hebben, is
maatwerk
nodig.”

“Stop met
pleisters plakken.
Ga empoweren.”

Stella de Swart

lid cliëntenraad van het CAK
Overheden zien mensen met schulden als ‘dossiernummers’. En de hulp
die zij bieden komt te vaak neer op
pleisters plakken. Dat stelt Stella de
Swart, lid van de cliëntenraad van het
CAK.
Zij kan het weten, want in 2012
belandde zij zelf in de problemen. Ze
scheidde, raakte haar baan kwijt,
werd ziek en belandde in de Wsnp.
Sindsdien leeft zij, met haar twee kinderen, onder de armoedegrens.
In al de contacten met overheidsorganisaties en andere instanties die zij
sindsdien gehad heeft, vallen haar
een aantal dingen op. De Swart:
“Allereerst zien ze mij louter als een
BSN-nummer, als een dossier. Ze praten niet met mij, vragen nooit eens:
‘Maar hoe gaat het eigenlijk met u?’”
In de contacten met overheden zit

bovendien heel veel argwaan, vindt
De Swart. “Mij gaven ze steeds het
gevoel dat ik onterecht iets kwam
halen.”

EMPOWEREN
Zij bepleit een andere aanpak. “Nu
kom ik in aanmerking voor allerlei
vergoedingen en ondersteunende
maatregelen. Hou me ten goede: ik
ben daar blij mee. Maar het zijn
pleisters. Beter is het om mensen
met schulden te empoweren, om
met hun talenten aan de slag te
gaan. Mijn advies: investeer daarin.
Help mensen met trainingen,
omscholing, met een levensdoel. Dat
verdien je later dubbel en dwars
terug.” Samen met experts is zij een
methodiek aan het ontwikkelen,
getiteld ‘Your comeback’. “Doel is
mensen weer in hun kracht te zetten
waardoor zij duurzaam uit de schulden komen.”
SIGNALEN NIET OPGEPAKT

Het CAK is al behoorlijk op de goede
weg, denkt De Swart. “Medewerkers
doen alles om te voorkomen dat
mensen nog dieper in de schulden
belanden. Lastig is dat er vaak al heel
veel is misgegaan voordat iemand bij
het CAK terechtkomt. Veel zorgverzekeraars hebben in mijn ogen dan al
heel wat signalen niet goed
opgepakt.”

TANDEMPILOT
Wat echt zou helpen? De Swart: “Als
beleidsmakers in tandems met ervaringsdeskundigen optrekken. Het
helpt om de taal van de burger te
spreken. En om het signaal af te
geven: ‘Ik leef met je mee. En: jouw
problemen oplossen is echt mogelijk
want mij is het ook gelukt’. Ik daag
overheidsorganisaties uit om zo’n
tandempilot te doen. Wedden dat dit
een spectaculair resultaat oplevert?”
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Pilot schuldhulpverlening Amsterdam

“We zijn er
om de
problemen
samen aan
te pakken”
34
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Doordat er tijdens een
klantgesprek ook een
maatschappelijk hulpverlener aanwezig is,
kunnen we de klant
direct verder helpen.

SAMENWERKEN

Het CAK werkt op locatie samen met de gemeente
Amsterdam om mensen uit de wanbetalersregeling te
ondersteunen. Door een persoonlijk gesprek te voeren
met klanten en indien mogelijk een betalingsregeling te
treffen met de zorgverzekeraar, krijgen mensen de
kans uit de wanbetalersregeling te komen.

C

or Berlijn werkt met twee collega’s
van het CAK bij het loket in
Amsterdam. Elke woensdag zijn
daar een medewerker van het CAK
en een dienstverlener van de
gemeente aanwezig. “We hebben het in Nederland
over zo’n 215.000 wanbetalers. Een heel brede
groep. Denk aan mensen die hun baan zijn kwijtgeraakt, ondernemers die failliet zijn gegaan,
iemand die in scheiding ligt of mensen met psychische problemen. Maar ook personen die hun
geld liever aan andere zaken uitgeven zonder aan
de consequenties te denken. We zien schrijnende
gevallen,” vertelt Cor. Collega Kaoutar Haouari
vult aan: “Vorige week had ik iemand aan de telefoon die vier boodschappentassen vol ongeopende
aanmaningen had ontdekt. Dan kun je wel wat
hulp gebruiken.”

Betalingsregeling treffen
Om de week nodigt het CAK 60 klanten uit die in
de wanbetalersregeling zitten. Dat gebeurt per
brief. Als zij geïnteresseerd zijn, wordt er een
afspraak gemaakt. Kaoutar: “Het grote voordeel
van op locatie werken, is dat we persoonlijk contact hebben met de mensen. Dat schept
vertrouwen.”
Het komt voor dat wanbetalers met vijf verschillende instanties te maken krijgen. “Niet alleen
met het CAK, maar ook het CJIB, deurwaarders
en uiteraard de zorgverzekeraar. Dat is natuurlijk
erg verwarrend en stressvol. Klanten zien door de
bomen het bos niet meer, waardoor de schulden
onnodig oplopen,” vertelt maatschappelijk schuldhulpverlener Jennifer Hoepel van de gemeente
Amsterdam. Tijdens de afspraak met het CAK en
de gemeente wordt er daarom – als het mogelijk
is – direct een regeling getroffen met de zorgverzekeraar en diens incassokantoor. Deze meldt de
klant af bij het CAK, waardoor de wanbetalersre-

geling voor de klant wordt opgeschort, zolang de
betalingsregeling strikt wordt nagekomen. “Via het
CJIB kunnen wij vragen om onze deurwaarders
alvast on hold te zetten, zodat de klant de zojuist
gemaakte betalingsregeling met de zorgverzekeraar
ook daadwerkelijk kan nakomen. Deze service kunnen wij niet op ons kantoor in Den Haag leveren; we
kunnen daar de mensen aan de telefoon alleen uitleggen hoe zij dat zelf kunnen doen. Ook daarom is
het een voordeel om op locatie te werken; we hebben
meer bevoegdheden,” legt Cor uit.
Tijdens zo’n gesprek is er altijd een maatschappelijk
schuldhulpverlener aanwezig. Jennifer: “Er komt tijdens een gesprek met het CAK vaak informatie naar
boven waar het CAK zelf niet mee verder kan, maar
wij als schuldhulpverleners wel. Zo helpen we de
klant samen verder.” Ze hecht veel waarde aan de
samenwerking tussen het CAK, andere uitvoeringsorganisaties zoals DUO en de gemeente Amsterdam.
“De korte lijnen met alle betrokken instanties werken heel goed. Je leert elkaars werkwijze kennen en
er ontstaat onderling vertrouwen en begrip. Dat je
letterlijk even bij een ander loket kunt langslopen
om advies te vragen of een klant door te verwijzen,
dat is heel fijn. Voor zowel de professionals als de
klant. Samen kunnen we veel meer bereiken dan
alleen!”

Noodzaak
De betrokken medewerkers zijn het erover eens dat
het loket noodzakelijk is. Jennifer: “Er komen op
zo’n dag drie tot zes mensen langs. Het loket vormt
zo een waardevolle aanvulling op bestaande hulpverlening. We zien mensen die eerder nog niet in beeld
waren. Deze doelgroep is moeilijk bereikbaar vanwege schaamte en angst.” Cor vult aan: “Wij oordelen
niet. We zijn er alleen om de problemen samen aan
te pakken. Over het algemeen zijn mensen hartstikke opgelucht en blij na onze afspraak. Er is een grote
last van hun schouders gevallen.”
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IN BEELD

Zorgverzekering
en buitenland
Mensen met een pensioen
of wettelijke uitkering die
emigreren naar het buitenland kunnen in Nederland
geen zorgverzekering meer
hebben. Emigreren zij naar
een verdragsland? Dan
hebben zij daar recht op
medische zorg. Hiervoor
betalen zij een verdragsbijdrage aan het CAK. Hun
niet-gepensioneerde
gezinsleden hebben niet
automatisch recht op
medische zorg in het
woonland. Zij kunnen
mogelijk wel meeverzekerd
zijn. Dat bepaalt het ziekenfonds in het woonland.
Mensen die in het buitenland wonen maar werken
in Nederland, zijn verplicht
om in Nederland een zorgverzekering af te sluiten.
Hun gezinsleden kunnen
geen zorgverzekering in
Nederland afsluiten. Wel
kunnen zij soms meeverzekerd worden in het woonland, omdat hun familielid
in Nederland is verzekerd.
Het CAK registreert meeverzekerde gezinsleden.
Daarnaast draagt het
CAK zorg voor de internationale verrekening van
zorgkosten tussen
Nederland en de EU-/EERlanden en Zwitserland en
de bilaterale
verdragslanden.
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EESSI

Succesvolle
invoering
EESSI
Het CAK is per 3 juli 2019 aangesloten op
EESSI (Electronic Exchange of Social
Security Information), het digitale
berichtenverkeer in Europa. Hiermee is het
CAK trotse voorloper in Nederland. Met
EESSI kunnen meer dan 10.000 organisaties
binnen Europa op een uniforme, veilige en
betrouwbare manier gegevens uitwisselen.

H

et CAK ontvangt en verstuurt jaarlijks zo’n
100.000 berichten en declaraties van en naar
het buitenland. Bijvoorbeeld wanneer een
gepensioneerde zich bij een buitenlandse zorgverzekeraar wil aanmelden, de aanmelding van verzekeringsrecht van een grensarbeider of declaraties van ziektekosten die gemaakt zijn in het buitenland. Voorheen
verliep het verwerken van zo’n aanmelding bijna volledig handmatig en via papier. Van brieven scannen
en uitprinten tot postbezorging. Dat kon dagen of
zelfs weken duren. Nu het CAK is aangesloten op
EESSI, verlopen aanmeldingen en de afhandeling digitaal. Dit is niet alleen sneller; het voorkomt ook fouten en onnodige administratie. Bevestigingen van
zorg in het buitenland zijn nu vrijwel direct binnen
bij het CAK.
De eerste zestien landen zijn op 3 juli gestart met de
uitwisseling. In de komende maanden volgt de rest.
Het CAK heeft de aansluiting op EESSI binnen twee
jaar volbracht. Iets waar we trots op zijn. Het is niet
alleen een mooi resultaat voor het CAK, maar ook van
belang voor de digitale positie van Nederland in
Europa.
De goede samenwerking met betrokken landen en de
Nederlandse zorgverzekeraars hebben bijgedragen
aan de tijdige aansluiting. Daarnaast heeft de agile
werkstrategie zich opnieuw bewezen. Het complexe
systeem werd daarmee stapsgewijs ingevoerd en de
eindgebruikers zijn van begin tot eind nauw betrokken geweest bij de implementatie.
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Geen eindafrekening
meer voor wanbetalers
REGELING WANBETALERS
Betaalt iemand zes maanden of
langer geen premie voor de zorgverzekering? Dan meldt de zorgverzekeraar deze persoon aan bij het
CAK voor de regeling wanbetalers.
Vanaf dan betaalt de klant maandelijks een bestuursrechtelijke premie. Deze premie is hoger dan de
‘gebruikelijke’ nominale premie en
wordt ingehouden op het inkomen
of geïnd door het CJIB. Naast het
betalen van de premie moeten
klanten hun schuld bij de zorgverzekeraar aflossen.
Zorgverzekeraars melden klanten
uit de regeling wanbetalers weer af
bij het CAK als de premieachterstand is betaald of als een regeling
is getroffen om de premieachterstand te betalen.

colofon
Uitgever
CAK
Hoofdredactie
Judith Philipsen, Sabine Jimkes
Concept en realisatie
Roos & van de Werk roos-vandewerk.nl en ZB
Communicatie & Content zb.nl

V

anaf 1 augustus 2018 ontvangen
mensen die door hun zorgverzekeraar zijn afgemeld voor de regeling
wanbetalers geen eindafrekening meer
van het CAK. Op de eindafrekening stond
de nog verschuldigde bestuursrechtelijke
premie. Ook alle openstaande eindafrekeningen van voor 1 augustus zijn buiten
invordering geplaatst. Deze maatregel
past in de agenda van het kabinet om de
brede schuldenproblematiek in Nederland
terug te dringen.

Voorkomen nieuwe schulden
De eindafrekening was vaak een onverwacht bedrag dat voor nieuwe financiële
problemen kon zorgen. Dat is niet wenselijk. Het is veel belangrijker dat klanten
de premie voor hun zorgverzekering aan
de zorgverzekeraar betalen en geen nieuwe schuld opbouwen.

Ontwerp en vormgeving
def. grafische vormgeving def.nl
Drukwerk
Xerox OBT, Den Haag
Redactie
Roos & van de Werk roos-vandewerk.nl
Redactieadres
Prinses Beatrixlaan 7
2595 AK Den Haag
www.hetcak.nl

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de
uitgever. De redactie is niet aansprakelijk voor
gegevens die door derden zijn aangeleverd.
CAK heeft de inhoud met grote zorgvuldigheid
samengesteld, maar aan de informatie in dit
magazine kunnen geen rechten worden
ontleend.
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Tamara van Ark: “Ik wil het taboe op
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41.816
de website in 2018.

Eenvoudig en geruisloos al je
administratieve zaken regelen
ng en buitenland
met het CAK: volgens de raad
zorgverzekering voor wie woont,
van advies is het haalbaar.
eert in het buitenland

gsbijdrage
06.000

antal
epensioneerden
cl.
eeverzekerde
ezinsleden
01.678

Verdragsbijdrage
€ 7.207.000

Aantal gezinsleden
van grensarbeiders
27.448

Het CAK voert taken uit voor
het Nationale Contactpunt
grensoverschrijdende zorg
(NCP). Zo beheert het CAK
een informatiepunt voor
patiënten die in een ander
EU-land een medische
behandeling willen ondergaan

Prinses Beatrixlaan 7, 2595 AK Den Haag , www.hetcak.nl

