
 

 
Handhaven is meer dan alleen straffend optreden tegen mensen die de regels hebben overtreden. 
Handhaven gaat vooral over preventie; inwoners helpen om zich aan de regels te houden. Via het 
informeren over en het aanbieden van passende dienstverlening. Zo wordt de kans dat inwoners 
(on)bewust fraude plegen een stuk kleiner. Met het concept hoogwaardig handhaven leren 
gemeenten om hun inwoners te ondersteunen bij het naleven van de afspraken en regels. 
Hoogwaardig handhaven streeft naar een balans tussen preventie en repressie. De balans bestaat uit 
een samenspel tussen de volgende vier visie-elementen: vroegtijdig informeren, optimalisering van de 
dienstverlening, controle en sanctioneren. Wat betekent dit voor de afdeling werk en inkomen? 
 

 
Deze cursus is bedoeld voor alle medewerkers die met de uitvoering van hun werkzaamheden belast 
zijn met handhaving. 
 

 
Deze cursus wordt klassikaal aangeboden. Klassikaal leren is samen leren, kennis opdoen en 
vaardigheden ontwikkelen onder begeleiding van een docent met praktijkervaring. Ook deel je kennis 
en ervaringen met professionals van andere organisaties, wat erg leerzaam is. 
 

 
In deze praktijkgerichte cursus besteden we onder andere aandacht aan: 

● Het wettelijk kader van handhaving, gemeentelijk beleid en hoogwaardig handhaven; 
● wat is hoogwaardig handhaven en wat zijn de hulpmiddelen zoals het Inlichtingenbureau, 

SUWI-net, de Sociale Recherche, maar ook de rol van het UWV en de SVB; 
● fraudealertheid bij aanvang en gedurende de bijstandsverlening, zoals dossieranalyse; 
● gebruik van risicoprofielen; 
● internet en andere opsporingsmogelijkheden; 
● de regels omtrent een huisbezoek. 

 

 
Na het volgen van de cursus hoogwaardig handhaven ben je in staat om hoogwaardige handhaving in 
de praktijk uit te voeren. 
 
Je ontvangt een “Bewijs van deelname” indien je de cursus hebt bijgewoond. 
 

 
De kosten voor de cursus (zie website) zijn vrij van btw en inclusief lesmateriaal, koffie/thee/frisdrank 
en lunchbuffet. 

 



 

 
Wil je meer weten? Wil jij je inschrijven? Of wil je eerst advies? Voor meer informatie kan je contact 
met ons opnemen. Onze opleidingsadviseur geeft een advies op maat, passend bij jouw situatie. Je 
bereikt ons via telefoonnummer (030) 767 00 16 of door een mail te sturen 
naar cursussen@bendergroep.nl. 
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