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Introductie

Wanneer iemand een partner of ouder verliest, verandert diens leven in één klap volledig. Het 
verlies brengt verdriet en onzekerheden met zich mee en belemmert iemand daarnaast om te 
zorgen voor kinderen en te werken. Om nabestaanden te ondersteunen, biedt de overheid een 
Anw-uitkering aan.  

In de beleidsdoorlichting die in 2019 is uitgevoerd wordt de uitkering kritisch bekeken. “In breder 
perspectief kan daarmee de vraag worden gesteld in hoeverre de bescherming die de Anw 
nabestaanden met een minderjarig kind of arbeidsongeschikte nabestaanden biedt, (nog) past bij 
de maatschappelijke en financiële positie van nabestaanden en de uitgangspunten van het 
huidige socialezekerheidsstelsel. (Beleidsdoorlichting Nabestaanden, 2019, p.44-50). “ 

Dit onderzoek heeft als doel inzicht te geven in het denken en handelen van Anw-gerechtigden 
om op die manier het sociale stelsel beter te laten aansluiten. De resultaten van dit onderzoek 
kunnen gebruikt worden om de vereenvoudigingsagenda te voeden en daarnaast als input 
dienen voor het IBO. 

De oplevering vanuit dit onderzoek bestaat uit de volgende onderdelen:  
• een beeldend rapport waarin de beleving van de Anw-gerechtigde centraal staat. Dit rapport 

leveren we op in twee versies: één is bedoeld voor intern gebruik, de tweede kan openbaar 
worden gemaakt.  

• een service blueprint, waarbij de levensgebeurtenis centraal staat en de knelpunten van de 
Anw-gerechtigden worden getoond.  

• twee video’s van twee Anw-gerechtigden



Onderzoeksopzet

In totaal hebben we 14 mensen geïnterviewd voor dit onderzoek. 
De mensen vielen in de volgende doelgroepen:  
1. Werken na of naast de Anw 
2. Arbeidsongeschikt 
3. Re-integratie  

Een aantal mensen vielen in meerdere doelgroepen. Daardoor 
zijn er 8 mensen uit de eerste doelgroep, 4 mensen uit de 
tweede en 3 uit de derde doelgroep. We hebben 13 vrouwen 
gesproken en één man.  

De antwoorden op de onderzoeksvragen zijn verweven in de 
thema’s, te vinden in ‘Resultaten’ en in de service blueprint. 

Hoofdvraag 

Wat maakt een Anw-
gerechtigde mee en welke 
stappen moeten worden 
doorlopen, specifiek in de 
processen rondom (meer uren) 
werken, re-integratie en 
arbeidsongeschiktheid?



Onderzoeksopzet

• Waar lopen mensen in deze situaties tegenaan, waar ervaren zij knelpunten? 
 En wat werkt stimulerend? 

• Welke invloed heeft het gaan werken op het totale inkomen en de verschillende 
inkomensbestanddelen (uitkering, toeslagen, gemeentelijke voorzieningen)? 

• Wat is de kennis van de burger, welke informatie heeft de burger en welke 
informatie zou de burger nodig hebben? 

• Welke procedures moeten burgers doorlopen: welke informatie moeten zij 
aanleveren (is er sprake van een informatieplicht en is de burger zich hiervan 
bewust?), hoe lang hebben zij daarvoor, hoe lang heeft de uitvoeringsinstelling 
voor de beoordeling, is de beschikking meteen definitief, kan er een voorschot 
worden gegeven? 

• Wat zijn de feitelijke beperkingen om daadwerkelijk meer te verdienen als je 
gaat werken? 

• Met welke organisaties krijgt de burger in deze situatie te maken? Op welke 
manier heeft de burger contact met deze organisaties? 

• Hoeveel tijd kosten de verschillende stappen en wat is hierbij gewenst? 
• Waar ‘clasht’ het systeem met de menselijke kant van de nabestaanden? En op 

welke van deze punten kan het systeem worden aangepast of aangevuld? 

Bij al deze vragen willen we graag weten: 
• Wat is de beleving van de burger? 
• Waar zou de burger in deze situatie mee geholpen zijn?

Zoals beschreven in een onderzoek script hebben we de vragen 
tijdens de interviews gebaseerd op gedragsfactoren waarvan wij 
verwachten dat ze een centrale rol spelen in het proces. Het gaat 
hierbij om de volgende factoren:  

• Het bereiken van je ideale zelfbeeld (weerlegd) 
• Weer werken is een financiële overweging (bevestigd)  
• Focus op korte termijn  (weerlegd) 
• Verlaagd doen- en denkvermogen (bevestigd)  
• Rouw verloopt grillig (bevestigd)   
• Houdbaarheidsdatum aan rouwverwerking (bevestigd)   
• Sterk gevoel van onzekerheid (bevestigd)   
• Streven naar vertrouwen in de toekomst  (weerlegd) 
• Problemen door lange doorlooptijden (m.n. 

arbeidsongeschikten) (bevestigd) 
• Door schaamte en trots praat men liever niet over geldzaken 

(weerlegd) 
• Onbegrip door omgeving (mensen en instanties) (bevestigd)  

Elke gedragsfactor is gemarkeerd met ‘bevestigd' of ‘weerlegd’. 
De factoren zijn verweven in de onderzoeksresultaten op de 
volgende pagina’s.  



Leeswijzer

De resultaten zijn opgedeeld in zes thema’s. Thema’s die het 
meest opvielen tijdens de uitvoer van het onderzoek en die 
een rode draad vormen in het interpreteren van de inzichten.  
Per thema zijn bovendien een aantal aanbevelingen 
uitgeschreven. Onderstaande indeling dient als startpunt voor 
interne discussies over het vervolg.  
 
Laaghangend fruit: aanbevelingen waarvan door het 
onderzoeksbureau aangenomen wordt dat ze op korte termijn 
doorgevoerd zouden kunnen worden. 
 
Systeemverandering: aanbevelingen waarvan door het 
onderzoeksbureau aangenomen wordt dat er meer werk 
nodig voor is, samenwerking tussen meerdere partijen of wet- 
en regelgeving wijzigingen. 
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Transparantie  
zonder  
verrassingen

Thema 1 Waar de Anw bedoeld is om financiële- en bestaanszekerheid 
te bieden, ervaren nabestaanden vooral onzekerheid. Ze zien 
het als een ‘black box’: je krijgt maandelijks een bedrag, maar je 
hebt geen idee waarop dat is gebaseerd, wanneer het 
verandert en of je nog moet terugbetalen. Vanuit de 
psychologie weten we dat onzekerheid een stressvolle staat is. 
Nabestaanden hebben al veel stress door het verlies van een 
geliefde. De stress stapelt verder op. De onzekerheid kun je 
opsplitsen in:  

- Onzekerheid door gebrek aan kennis 
- Onzekerheid door een veranderende situatie 
 
Deze onzekerheid zorgt ervoor dat nabestaanden contact met 
de SVB spannend vinden. Ook zorgt het ervoor dat ze keuzes 
maken, die ze anders niet zouden maken. Nabestaanden zijn 
op zoek naar duidelijkheid zonder verrassingen, zodat ze zo 
min mogelijk na hoeven te denken over de regeling.  

Anw-gerechtigden zijn bovendien vaak bang iets over het 
hoofd te zien, waardoor iets als een terugbetaling op een 
gegeven moment nog rauw op hun dak kan komen te vallen.  



Thema 1: Transparantie zonder verrassingen 

Een veranderende situatie 
Zowel in dit onderzoek als ook in eerder uitgevoerde onderzoeken over de 
nabestaanden doelgroep blijkt dat een veranderende situatie, zoals het feit dat alle 
kinderen 18 jaar zijn of ouder of wanneer de nabestaande gaat samenwonen met een 
partner, leidt tot onzekerheid. Nabestaanden weten niet of ze het financieel gezien 
nog gaan redden bij de veranderende situatie, omdat de verandering niet per se een 
verbetering in hun financiële situatie geeft. Wanneer het kind bijvoorbeeld 18 wordt, 
betekent dit niet dat dit kind vervolgens zelfredzaam wordt. Ook als dit kind gaat 
werken, komt het bij meerdere deelnemers voor dat dit kind vervolgens zal moeten 
meebetalen aan de woonlasten, omdat het gezin anders niet rond komt door het 
wegvallen van de Anw.  

Wanneer nabestaanden gaan samenwonen, betekent dit niet per se dat er minder 
vaste kosten zijn of dat het een blijvende situatie is. Waar nabestaanden tot aan de 
verandering nog maar net hun hoofd boven water kunnen houden, betekent dit dat ze 
mogelijk toch nog kopje onder gaan.  

Gebrek aan kennis 
Nabestaanden gaven terug niet te snappen hoe de Anw uitkering precies werkt. Na 
telefonisch contact of de website te hebben bekeken, hadden ze nog vragen. Vooral 
uitzonderlijke gevallen, voelden zich niet goed geholpen.  
 
Nabestaanden gaven aan dat ze flinke financiële stress ervaarden in de eerste periode 
na het overlijden van hun partner. De eerste gedachten gaan over: kan ik mijn huis wel 
behouden? Kan ik mijn kinderen wel onderhouden? Daarna gaat het pas over hunzelf. De 
Anw-uitkering kan die zekerheid bieden, maar dan moet wel duidelijk zijn hoe het precies 
werkt.  

Een vorm van kennisgebrek was specifiek bij zelfstandigen te zien: door een variabel 
inkomen wisten ze pas aan het eind van het jaar op hoeveel Anw ze recht hadden. 
Zelfstandigen krijgen een maandelijks bedrag uitgekeerd, maar pas aan het eind van het 
jaar werd duidelijk wat hun inkomen was. Dit leidde ertoe dat ze niet op de Anw uitkering 
durfden te bouwen. Veelal werd het als reservepotje opgespaard, totdat na berekening 
van de inkomstenbelasting duidelijk werd hoeveel ze er daadwerkelijk van mochten 
behouden. 

Bij een groot deel van de deelnemers is niet bekend dat verschillende uitkeringen met 
elkaar worden verrekend. Dit spreekt blijkbaar niet voor zich, en dat kan leiden tot 
onaangename verrassingen wanneer je wel op het geld rekent.  

De meeste deelnemers geven aan dat ze zelf niet eerder van de Anw hadden gehoord 
en dat hun uitvaartondernemer hen op deze uitkering wijst. Deze persoon helpt ze verder 
niet bij het aanvraagproces of het uitzoeken van de voorwaarden. Vaak vroegen de 
deelnemers iemand in hun nabije omgeving of hun boekhouder om uit te zoeken of ze 
recht hadden op Anw. Er leek daarbij weinig schaamte te zijn om transparant te zijn over 
hun financiële situatie.  

“Ik moet [nu 6 jaar later] nu toch nog uit 
dit huis, het spaargeld is op en mijn 
inkomsten zijn te laag om de kosten te 
dekken. Dat gaat een klap zijn voor de 
kinderen, weggaan uit dit huis.”



Thema 1: Transparantie zonder verrassingen 

“Ik ben continu bang om 
dingen over het hoofd te zien. 
[..] Het maakt me heel onzeker. 
En het geeft me een bepaalde 
frustratie.”



“Rust en veiligheid, de Anw biedt dat. Alles wat dat ondermijnt, is niet in lijn met 
dat aanbod. Dus bijvoorbeeld als je ineens moet terugbetalen. Of niet zeker bent 
van mag mijn partner wel 3x komen eten. Of je niet weet wat je moet doen als je 
kinderen 18 worden. Er wordt onderschat hoe groot dat gevoel van onveiligheid 
is onder weduwen. En de onveiligheid is ook groot bij de kinderen.” 

“Wat de Anw voor mij betekent: ik wist 
dat toen mijn man overleed van ik kan 
rondkomen en kan in dit huisje blijven 
wonen met de kinderen.”

Thema 1: Transparantie zonder verrassingen 



“Ik weet dat ik het tot de 18e 
verjaardag van mijn kind krijg 
en dat het dan stopt. Maar ik 
heb geen idee hoeveel ik dan 
moet terugbetalen.” 



Laaghangend fruit

Een infographic met de 
belangrijkste zaken

Waarin onder andere duidelijk wordt welke 
wijzigingen je dient door te geven en wat 
de terugbetalingsregels zijn. Ook zou het 
een timeline kunnen zijn met verschillende 
momenten waarop er iets verwacht wordt.

Thema 1: Transparantie zonder verrassingen 

Snel duidelijkheid Informatie voor zzp’ers Zekerheid geven via 
terugkoppeling

Na de aanvraag snel een eerste brief met 
duidelijkheid over het proces van de Anw-
uitkering.

Maak duidelijk dat je als zzp’er het 
maandelijkse bedrag voor de zekerheid 
laag kan zetten, waarbij je als het mee zit 
eventueel aan het eind van het jaar meer 
krijgt.

Bijvoorbeeld dat een Anw-gerechtigde aan 
de telefoon de zekerheid kan krijgen dat 
alles nu goed is geregeld. Dat diegene 
niets over het hoofd heeft gezien.

“Er is heel veel, maar misschien een korte 
infographic. ‘Heeft u al nagedacht over dit en dit...?’ 
Ga naar de huisarts voor rouwtherapie. Zodat de 
hele wirwar die er is begrijpelijk op een A4-tje die 
je op de koelkast hangt"

Het duurt te lang. "Ik zou een brief willen ontvangen, 
dit is uw situatie en hier heeft u recht op. Binnen een 
maand keren we dat bedrag uit."

“Bij variabel inkomen wordt achteraf gekeken. Als 
ik een goed jaar heb gehad, heb ik pech want dan 
moet ik terugbetalen.”

"Ik bel zelf 3x per jaar voor een herberekening."



Systeemverandering

Ruimte om fouten te maken

Nu raken Anw-gerechtigden snel onzeker 
binnen het systeem. Ze durven geen fouten 
te maken omdat ze de consequenties niet 
overzien en geen financiële ruimte hebben 
om die consequenties op te vangen. Het is 
moeilijk om het meteen goed te doen.

Thema 1: Transparantie zonder verrassingen 

Iedereen de volledige Anw in 
het eerste jaar

Voorschot mogelijk maken

Het eerste jaar wordt over het algemeen als 
het meest stressvol gezien. Geef iedereen 
in die periode het volledige bedrag, zodat 
de hoogte ervan niet afhankelijk van het 
inkomen uit werk is en er helderheid over 
het bedrag is.

Het wachten op de Anw kan stressvol zijn 
voor mensen, omdat ze het geld in korte tijd 
al nodig hebben. Vooral bij de meest 
kwetsbaren, zonder sociaal vangnet of 
financiële middelen, zorgde de duur van het 
uitkeren voor grote financiële problemen.

“Je kan het niet ineens goed doen. Het zou fijn 
zijn als er ruimte is om fouten te maken. als de 
bijverdiengrens langzaam opbouwt bijvoorbeeld.”

“Geef iedereen de volle ANW tot het jongste kind 
18 is, ook de Arbeidsongeschiktheid groep. "

“Een financiële brug, voorschot of verkorte 
wachttijd tot het overmaken van het geld”.



Misperceptie: 
waarvoor is de 
Anw bedacht?

Thema 2 De meeste nabestaanden interpreteerden de Anw regeling 
anders dan hoe het vanuit beleid is ingestoken. Het is bedoeld 
als minimumuitkering, maar mensen weten dat niet.  

Dit staat wel in de eerste brief die nabestaanden ontvangen, 
maar omdat de dood dan zo vers is, kan het brein de informatie 
niet goed opslaan.  

Beleid vs. de mens 
Vanuit beleid is de Anw beschreven als een minimumuitkering, 
met als doel nabestaanden te ondersteunen in de zorg voor 
hun minderjarige kinderen. Daarbij is het idee dat als een kind 
18 jaar wordt, de ouder de handen vrij heeft om weer te 
werken.  

Nabestaanden zien de Anw-uitkering als ruimte krijgen om 
voor kinderen te zorgen én te rouwen. Als de kinderen 18 zijn, is 
de zorg alleen nog niet voorbij. Vaak blijven kinderen nog thuis 
wonen en daarmee afhankelijk van een ouder. Deelnemers 
vergelijken het ook met een scheiding. Zorgplicht en 
alimentatie loopt tot 21 jaar, dus waarom stopt de Anw bij 18?



Thema 2: Misperceptie: waarvoor is de ANW bedacht?

"[Bij 18-jarige leeftijd] verlies je 
kinderbijslag en ANW, dat is minimaal 
500/600 euro voor een kind. Ik vind dat 
ze het beter geleidelijk af kunnen 
bouwen. Kinderen blijven ook steeds 
langer thuis, de woningmarkt is niet 
best. Hij is wel zelfstandig, maar hij kost 
me nog steeds veel geld."



[Lukt het nog om rond te komen?] “Net. 
Elke maand aan het terug betalen.”  

[Wat doet dat met jouw gevoel van 
leven?] “Ik voel me door de overheid 
beetgenomen. Ik snap niet waarom zo zo 
hardvochtig zijn, begrijp ik niks van […]”



Thema 1: Transparantie zonder verrassingen 

Lisa spaart al maanden samen met 
haar vier kinderen voor een uitje 

naar het museum. Ieder gezinslid 
draagt bij om dit mogelijk te maken. 

Ze kijken er maanden naar uit.



“Alimentatie in dit land loopt bij 
gekozen scheidingen tot 21 jaar. 
Die van ons [gescheiden door 
overlijden] was niet vrijwillig en 
wij gaan maar tot 18 jaar. Mogen 
ze best ophogen naar 21. Voor 
het kind is scheiden al een 
rouwproces, en als de ouder er 
helemaal niet meer is, is het 
dubbel op. [..] bij scheiding heb je 
dan tenminste nog dubbele 
inkomsten. [..] Ik vergelijk het met 
alimentatie, ik zie Anw niet als 
alimentatie.”

Thema 2: Misperceptie: waarvoor is de ANW bedacht?



Thema 1: Transparantie zonder verrassingen 



“Mijn kind is 18, hij rondt nu zijn opleiding af. [..] maar dat wil niet zeggen dat hij nu zijn 
eigen leven heeft. Ik wil niet dat hij nu ineens moet meebetalen aan het huishouden. Hij 
moet ook een toekomst opbouwen. Hij heeft het ook al moeilijk genoeg. [..] En als ik 
dan zou verwachten van je moet een groot gedeelte van je salaris aan je moeder 
afstaan, ja dat vind ik gewoon niet eerlijk.”

“Als ik het mocht bepalen zou ik zeggen 
van geef gewoon dat bedrag, die 1400 
euro, ongeacht wat je erbij verdient. Want 
anders krijg je al die stress. Geef dat als 
een soort basis. Zodat er veiligheid en 
stevigheid is. Want rouw komt heel plots 
binnen, ook bij de kinderen. [..] liefst tot het 
einde van je leven.”

Thema 2: Misperceptie: waarvoor is de ANW bedacht?



Laaghangend fruit

Duidelijkheid

Duidelijker benoemen waarvoor de Anw 
bedoeld is, bijvoorbeeld op de website. Dit 
ook in brieven herhalen.

Thema 2: Misperceptie: waarvoor is de ANW bedacht?

Re-integratieregeling 
wanneer het kind 18 wordt

Een re-integratie regeling en ondersteuning 
als het kind 18 wordt, in plaats van de Anw-
uitkering per direct laten stoppen.

“Met de rust die de volle ANW gaf, was er weer 
tijd om met mijn dochter door te brengen, om de 
dagelijkse dingen gewoon te doen.”

“Mijn kind is 18, hij rondt nu zijn opleiding af. [..] 
maar dat wil niet zeggen dat hij nu zijn eigen 
leven heeft. Ik wil niet dat hij nu ineens moet 
meebetalen aan het huishouden. Hij moet ook 
een toekomst opbouwen. Hij heeft het ook al 
moeilijk genoeg.”

Systeemverandering



Regels als je 
ontregeld bent

Thema 3 In het eerste jaar na het overlijden van hun partner staan de 
meeste nabestaanden in overlevingsstand. Ze moeten veel 
regelen, en doen dat ook, maar onthouden niet wat ze allemaal 
precies hebben gedaan. Terwijl je als Anw-gerechtigde wel 
moet weten wat de regels zijn en welke wijzigingen je moet 
doorgeven. Dit leidt tot allerlei onverwachte momenten bij de 
deelnemers van dit onderzoek.



Thema 1: Transparantie zonder verrassingen 

“[Moest je documenten aanleveren 
voor de Anw uitkering?] Dat weet ik 
niet, dat is ook zo een waas. Zou 
kunnen dat ik de overlijdensakte moest 
afgeven, want dat moest ik bij veel 
plekken.”



“M’n brein werkte niet meer 
goed. Alsof je in een burn out zit 
(die heb ik ook gehad). Mistig in 
je hoofd. Je kunt beslissingen 
niet nemen of niet over twee 
verschillende dingen nadenken.”

“Ik was blij met mensen om me 
heen die hielpen met 
aantekeningen maken van een 
gesprek met de 
begrafenisondernemer.”

Thema 3: Regels als je ontregeld bent



“De vraag van wie ben ik heeft 
heel lang door mijn hoofd 
gespookt. Je verliest de 
verbinding met je geliefde, […], 
en verbreekt voor een deel. 
Alsof je op een eiland terecht 
komt, en het is heel hard werken 
om weer verbinding te krijgen."



Laaghangend fruit
Thema 3: Regels als je ontregeld bent

Na een jaar een reminder om 
wijzigingen door te geven

Pro-actief contact zoeken Bruto-netto terugbetalen

De SVB neemt contact op om te checken 
of mensen zich bewust zijn van hun rechten 
en plichten rondom de Anw.

De SVB neemt in de eerste paar jaar 
contact op met de nabestaanden.

Helderheid creëren over het bruto-netto 
terugbetalingssysteem.

“Een telefoontje na een jaar met de SVB, dan was 
dat blijven hangen. als zij een reminder over 
doorgeven wijzigingen hadden gegeven. Het 
eerste jaar is overlevensjaar. [..] Als alles weer 
enigszins normaal werkt, dan pas contact 
opnemen. Op papier of digitaal is lastig: dan blijft 
het niet hangen.”

“De SVB moet in de eerste 3 jaar zelf contact 
opnemen: "Zeg mevrouw hoe is het, heeft u nog 
iets nodig, wilt u meer gaan werken, dat hoeft 
niet, maar anders kijken we even mee.” 

"Je hebt al stress van alles wat je moet regelen en 
de uitvaart betalen dus is het fijn als de SVB zelf 
een brief stuurt met hier heb je recht op. Dus 
faciliteert." 

“Toen kreeg ik ineens een brief dat ik de Anw 
bruto moest terugbetalen wat ik netto had 
ontvangen.”



Laaghangend fruit

Manier van contact

De SVB vraagt aan de nabestaande op 
welke manier diegene het liefst benaderd 
wordt.

Thema 3: Regels als je ontregeld bent

Interne bewustwording Automatisch wijzigingen doorgeven

Je hebt te maken met mensen die niet 
100% kunnen functioneren. Daar moeten 
de SVB medewerkers zich nog meer 
bewust van zijn. Dat bijvoorbeeld 
uitgesproken zaken bij het ophangen van 
de telefoon weer vergeten kunnen zijn.

Die zouden dan automatisch via de 
verschillende instanties verlopen. Dit is een 
lastige systeemverandering, maar het is wel 
een interessant denkkader. Bovendien kan 
worden nagedacht wat er wel uit handen 
kan worden genomen van de nabestaande.

"Ik ging zoeken hoe kan ik instanties mailen of 
appen want ik kon bellen niet handelen. Ik was 
het zat op bij elk telefoontje in huilen uit te 
barsten als ik moest zeggen 'mijn man is 
overleden’.”

“Ik was onzeker, ik maakte me enorme zorgen 
hoe gaan we dit redden [..]? Daardoor heb ik het 
heel snel aangevraagd. Ging allemaal vrij snel, 
maar ik kan me dat niet echt allemaal herinneren.”

“Ik heb nooit wijzigingen doorgevoerd. Ben ik me 
niet van bewust geweest. Dat werd mij ook 
verweten. Normaal gesproken ben ik wel van het 
uitzoeken, maar nu was ik in overlevingsstand.”

Systeemverandering



Geen ruimte voor 
rouw

Thema 4 Zelfs onder de nabestaanden zelf heerst het beeld dat je na ca. 5 jaar 
toch wel weer moet kunnen werken. Dat er een taboe heerst op het 
benoemen dat jouw proces langer duurt dan je had gedacht en er ‘nog 
steeds’ niet bovenop bent. Daarnaast lijkt de tendens dat er eerst ruimte 
bij de kinderen is voor rouwverwerking en daarna pas bij de ouder. De 
ouder moet namelijk eerst nog zoveel regelen en organiseren dat er 
weinig ruimte is voor het rouwproces. Het rouwproces stopt nooit, is wat 
er vanuit de deelnemers van dit onderzoek wordt meegegeven. Waar er 
vanuit de omgeving wordt verwacht dat iemand er op een gegeven 
moment ‘wel overheen is’, kan een nabestaande ook jaren later nog rouw 
en verdriet ervaren. Het rouwproces is grillig, het komt op 
onberekenbare momenten op. Het is daarmee niet rechtlijnig, en komt 
daarmee ook niet goed overeen met hoe de systeemkant, bestaande uit 
instanties en overheden ermee omgaat.  

Rouw verwerking is geen onderdeel van de Nederlandse cultuur. 
Werkgevers, scholen en andere instanties hebben veelal weinig kennis 
en begrip voor rouwende nabestaanden en hun kinderen. Er lijkt een 
houdbaarheidsdatum te zitten op het rouwproces. Ergens begrijpelijk, 
want de wereld draait ondanks het overlijden van een persoon toch 
door. Maar het kan leiden tot een gevoel van eenzaamheid bij de 
nabestaanden.  

In het contact met de SVB voelden nabestaanden zich soms ook niet 
begrepen. De SVB had ook niet altijd begrip voor het rouwproces van de 
nabestaanden.



"Mijn omgeving had na 
jaar 1 zoiets van je moet 
door, weer aan de slag!”



“Rouw is beseffen, rouwen, 
verdrietig zijn en dan langzaam 
opstaan. [..] Je hebt tussendoor 
even dat je denkt hehe daar ben 
ik weer. En dan val je weer terug. 
Dat is niet te voorspellen.”

“Dan hingen ze op en zeiden ze 
‘fijn weekend’. Hoe bedoel je fijn 
weekend?”

Thema 4: Geen ruimte voor rouw



"Weduwebrein is denk ik zolang je het 
verdriet hebt, en niet kunt accepteren 
dat je liefde of wie dan ook overleden is. 
Vol in de rouw zitten, stukje chaos. 
Normaal heb je ruimte in je brein om 
alles een beetje op rijtje te zetten. Maar 
op het moment dat je verlies verwerkt, 
heb je geen ruimte. […] Eerste jaar leef 
je op adrenaline en is het overleven. 
Het eerste half jaar was ik heel raar, 
zodanig aan het overleven dat ik super 
sterk was. Maar na een half jaar sloeg 
de bom in."



"Ik heb geen tijd gehad voor 
mijn rouwproces. Alleen 
maar regelen, regelen 
regelen. En je kinderen? Die 
hebben er meer tijd voor 
gehad, omdat ik ze uit de 
wind gehouden heb."



Thema 4: Geen ruimte voor rouw

“Ik heb tijdens de 7 jaar van de ziekte 
heel veel steun gekregen. Dat je kunt 
vallen en altijd wordt opgevangen. 
Mensen zeiden wat doen jullie het 
goed! [..] en na het overlijden, dat heeft 
me heel erg verrast, is dat nog veel 
kleiner geworden. Mensen waren 
gewoon moe, na die 7 jaar. “



“Mijn focus ligt op de vier kinderen, zij 
hebben een ander rouwproces. Als zij 

op hun plek zitten krijg ik pas rust."



Laaghangend fruit

Richtlijnen voor werkgevers 
en scholen

Zodat zij beter met rouw om kunnen gaan. 
Dit kan bijvoorbeeld de vorm aannemen 
van een overzichtelijk document dat via 
vakverenigingen wordt verspreid en 
makkelijk vindbaar is.

Thema 4: Geen ruimte voor rouw

‘Praatplaat’

Een praatplaat of andere communicatie 
uiting die instanties helpt met rouw om te 
gaan.

 “alle werkgevers mogen wel meer begeleiding 
krijgen bij ‘hoe ga ik met rouw om’. Ik kom uit een 
generatie waar niet gepraat werd. Maar zou heel 
zinvol zijn als een bedrijf ook alles weet over rouw 
en wat ik kan betekenen voor mijn werknemers.

“[samen een praatplaat ontwikkelen]  Als je het 
zelf zegt, dan ligt het aan jou. Ben je toch wel aan 
het zeuren. ‘Heb je wel hulp’ en bla bla. Maar met 
zn allen kun je laten zien van ik ben niet alleen.”



Systeemverandering

Landelijke voorlichting  
over rouw

Een soort EHBO cursus voor 
leidinggevenden en werkgevers over hoe 
om te gaan met rouw.

Thema 4: Geen ruimte voor rouw

Voorlichting over rouw in het 
onderwijssysteem

Rouwverlof

Zodat leerkrachten handvatten krijgen 
wanneer ze te maken krijgen met 
rouwende kinderen. Voorlichting kan 
bijvoorbeeld meegenomen worden in de 
lerarenopleidingen.

Om het rouwen meer op de kaart te zetten 
binnen de werksfeer en begrip te krijgen 
dat het rouwproces grillig is en voor 
iedereen anders.  

"Meer voorlichting over rouw! Het is niet 
zeldzaam, rouwen en de dood krijgt iedereen 
mee te maken, vroeg of laat. En vooral ook vroeg, 
sneller ziek, welvaart ziektes spelen mee. Aan de 
voorkant mee beginnen. Maar ook werkgevers."

“Er hoeft maar een klein ding bij te komen, de 
stress van een brief bijvoorbeeld, en het is al 
teveel. [..] Dat moet heel snel weg, anders kom je 
er niet door. Dat is lastig om dat aan een instantie 
maar ook aan een school.. [te laten weten].”

“Je hebt trouwverlof, waarom heb je geen 
rouwverlof? [..] ‘Wanneer sta je weer op de de 
werkvloer?’”



Werken wanneer 
het weer kan

Thema 5 Zoals in thema 4 ook al benoemd, is er vanuit werkgevers weinig kennis en begrip met 
betrekking tot het rouwproces. Vanuit de werkgever wordt er bij veel deelnemers druk 
uitgeoefend om weer te starten met werken terwijl ze daar eigenlijk nog niet klaar voor 
zijn. Eén van de nabestaanden vergeleek het met een bevalling, waar je na drie weken 
ook gewoon weer aan het werk moet.  
Er is een gebrek aan kennis bij werkgevers over het rouwproces, terwijl een 
werkgever een belangrijke ondersteunende rol zou kunnen spelen door specifiek 
mee te kijken naar wat er al kan worden opgepakt en wat nog niet.  

Ook de Anw-uitkering zelf heeft invloed op het moment dat deelnemers weer gaan 
werken en de hoeveelheid werk die ze oppakken. Onder een bepaalde grens ontvang 
je namelijk nog de volledige Anw, maar zodra je daar boven zit, wordt het bedrag al 
snel afgebouwd. Deelnemers geven aan dat ze daardoor de neiging hebben om of 
niet tot weinig of meteen veel te werken. Zodat ze ofwel het volledige 
uitkeringsbedrag krijgen, of genoeg geld vanuit werk krijgen. Rustig opbouwen 
waarbij ze stapsgewijs kunnen uitproberen hoeveel en welk soort werk nabestaanden 
aankunnen gebeurt dus niet, maar is wel wenselijk. Nu gebeurt het namelijk vaak dat 
ze dachten al te kunnen werken, maar dit door emoties en psychologische factoren 
toch niet ging. Of vanwege de mentale gezondheid van hun kinderen. Ze gingen aan 
het werk, maar vielen vervolgens toch weer uit. Dit zorgde bij een aantal voor een 
lager zelfbeeld en zelfvertrouwen in het eigen kunnen.  

Pas achteraf konden ze naar aanleiding van hun rouwproces zien wanneer ze weer 
konden werken. Het is daarmee lastig om in te schatten door de nabestaande zelf 
wanneer diegene weer kan werken. Naast niet goed weten of je het werk aankunt, is 
het voor sommigen ook lastig om in te schatten wat voor soort werk je niet aankunt. 
Heb je weer genoeg hersencapaciteit om ingewikkelde taken en beslissingen aan te 
kunnen? Een probeerperiode op werk zou nabestaanden kunnen helpen om stap 
voor stap weer aan het werk te kunnen en rustig te ontdekken wat ze wel en niet 
aankunnen.



Thema 5: Werken wanneer het weer kan

De financiële zorgen spelen bij de overweging weer te werken een grote rol, omdat deze 
doelgroep constant het gevoel heeft het hoofd net boven water te kunnen houden. Wat 
als je aan het werk gaat, maar dit uiteindelijk toch niet lukt en je uitkering al is stopgezet? 
Wanneer mensen geen spaarpot hebben die voor een financiële buffer zorgt voor de 
overgangsperiode tussen uitkering en het eerste salaris is het een groter risico om de 
stap te zetten. Bij elke verandering van de werksituatie vindt er een herberekening plaats. 
Nabestaanden ervaren hierdoor veel onzekerheid en zoeken manieren om dit te 
vermijden. De één belde steeds assertief de SVB voor een herberekening, de ander 
regelde het zo op werk dat extra werk werd ingeruild voor vakantiedagen.  

Daarnaast is de mentale gezondheid van de kinderen zeer bepalend of een ouder weer 
aan het werk gaat. Het kind wordt ouder, dus er is meer ruimte om weer te gaan werken. 
Wanneer het kind overdag zelfstandig genoeg is en de dagelijkse ondersteuning van de 
ouder niet meer of minder nodig is, gaan ouders — mits ze dit zelf mentaal aankunnen — 
veelal weer aan het werk.  

Weer gaan werken betekent veel meer dan financiële zekerheid. Denk aan opnieuw 
opbouwen van zelfvertrouwen, collega’s zien en een gevoel van zekerheid. Het 
herbouwen van een netwerk, het gevoel weer mee te kunnen doen aan de 
maatschappij. Dit wordt door de nabestaanden ook als waardevol gezien, maar wordt nu 
nog veelal ondergesneeuwd door de ervaren financiële instabiliteit.  

Met name bij zzp’ers is het lastig dat het inkomen vaak sterk wisselt. Hun inkomen wordt 
per jaar bekeken en daar is de hoogte van de Anw-uitkering op gebaseerd. Meerdere 
zelfstandige deelnemers gaven aan dat ze niet zeker weten hoeveel van de Anw-
uitkering ze uiteindelijk mogen houden en wat ze moeten terugbetalen. Wanneer zzp-ers 
weer aan het werk gaan, is het onzeker of ze rondkomen aan het einde van het jaar. 



"Het voelt als gestraft 
worden omdat je weer 

aan het werk bent."



“Een spannend moment: Vanaf 
volgende maand is het duidelijk wat 
ik meer ga verdienen, dat heeft weer 
invloed op mijn Anw."

“Het stoppen met werken en dus de 
volledige Anw krijgen ging heel 
makkelijk. Het weer beginnen met 
werken ging heel moeizaam.”

Thema 5: Werken wanneer het weer kan



"Ik kreeg in eerste instantie geen ANW omdat ik 'samenwoonde' met mijn 
broer, ik heb hen uitgelegd dat hij gewoon ernstig meervoudig 
gehandicapt en zorgbehoevend is. Toen moest ik wéér naar de GGD met 
mijn broer.  […] bij de gemeente aangeklopt, die vond het mijn probleem, dat 
ik mijn broer maar in een instelling had moeten zetten.”



Laaghangend fruit

Scenario's tonen op SVB 
website

Wat het betekent om meer te gaan werken, 
en dat het vaker voorkomt dat mensen een 
terugval hebben en weer even niet kunnen 
werken. Zowel scenario’s voor zelfstandig 
werk als ook voor werken in loondienst.

Thema 5: Werken wanneer het weer kan

Eerst even proberen te 
werken

Mensen mogen een tijd werken zonder dat 
ze gekort worden op hun Anw omdat het 
vaak voorkomt dat ze nog een terugval 
hebben. Ze mogen het even ‘proberen’, 
voordat het consequenties heeft voor hun 
uitkering.

“In juli 2021 ging ik weer werken [na herstel ziekte 
en nadat kind 18 is]. Ik voelde dat dat moest. Ik 
was doodmoe, maar ik dacht ik moet. Ik had 
weinig tijd om te herstellen.”

"Als je gaat werken dan word je gekort op je Anw 
en dat geeft geen stimulans om weer te gaan 
werken"

Systeemverandering



De SVB  
helpt mee

Thema 6 Binnen de SVB heeft elk persoon een eigen dossier. Dat 
ervaren mensen nu niet zo, ze weten niet dat dit het geval is. 
Elke SVB medewerker noteert het gesprek net anders en de 
één is nauwkeuriger dan de ander. Als nabestaanden bellen 
met de SVB is hun informatie dus niet altijd adequaat en 
compleet.  
 
Het is voor nabestaanden niet duidelijk dat de SVB ook 
bedoeld is als sparringpartner. Dat je bijvoorbeeld gezamenlijk 
een maandelijks bedrag kunt afspreken wanneer je zzp’er bent, 
zodat je zeker weet dat je niets hoeft terug te betalen. Dat je 
een betalingsregeling kunt treffen wanneer je een bedrag moet 
terugbetalen.  

Er is een sterke behoefte naar meer hulp vanuit de overheid 
gedurende de eerste periode na het overlijden. Er komt 
extreem veel op het bordje van de nabestaande en het wordt 
als erg lastig gevonden om alles georganiseerd te krijgen.  



“De menselijke maat moet 
terug. Ik zou de overheid 

graag zien als een coach.”



"Als ik zeg ik kan geen potjes sparen, 
dat ze mij dan niet afschepen met 
een brief maar het samen met mij 
regelen of het uitzoeken."

“Het [is] goed om te weten van goh 
gaat het allemaal goed daar, kan de 
andere ouder het aan, of is er 
ondersteuning nodig, (en ik weet dat 
er heel veel ondersteuning is) en daar 
zou de overheid echt wel bij kunnen 
helpen.”

Thema 6: de SVB helpt mee



Thema 6: de SVB helpt mee

"Overheid gedroeg zich meer als agent 
ik zou ze graag zien als coach. Dat je 
echt erin begeleid wordt"

[Over verandering van meer werken]  
“Dat vond ik heel vervelend. Ik werd 
gebeld alsof ik een hele grote fraudeur 
was als ik nog net had doorgeven dat ik 
meer was gaan werken"



"Het is alsof ze je 
behandelen alsof je een 
baan kwijt bent en niet je 
partner. Het is je eigen 
schuld dat hij dood is, zo 
voelt dat. Ik vind het 
gewoon een straf 
eigenlijk."



Laaghangend fruit

SVB als sparringspartner

De SVB meer als sparringpartner 
neerzetten en daarover communiceren 
(ook intern bij SVB). Anders gezegd: meer 
de rol van coach pakken. 

Thema 6: de SVB helpt mee

Manier van contact Duidelijkheid over 
vastlegging

Vragen op welke manier iemand benaderd 
wil worden: telefoon, whatsapp of mail. Bij 
deze groep mensen luistert dat namelijk 
zeer nauw. 

Duidelijk maken dat het gesprek wordt 
vastgelegd in het dossier van de Anw-
gerechtigde. Wanneer dat duidelijk wordt 
gecommuniceerd, is dat ook een signaal bij 
de SVB intern om dat meer te doen.

 "Dat ze meekijken en zeggen: Wat is zometeen je 
salaris, dat betekent dit voor je Anw en dat 
betekent dit voor je toeslagen” 

“[Ervaring SVB nu:] Vrij afwachtend, blijven op de 
achtergrond, nemen geen initiatief om contact op 
te nemen. Alleen als er iets mist. Zou het graag 
zien als coach.”

"Ik ging zoeken hoe kan ik instanties mailen of 
appen want ik kon bellen niet handelen. Ik was 
het zat op bij elk telefoontje in huilen uit te 
barsten als ik moest zeggen 'mijn man is 
overleden”

“[over de SVB] Ik denk een stukje persoonlijker, 
vriendelijker, meer voorlichting, mensen die daar 
zitten dat ze wat beter geïnformeerd zijn. Dat ze 
weten waar ze het over hebben, meer empathie, 
beter opgeleid.”



Systeemverandering

Een casemanager per Anw-
gerechtigde

Een aanspreekpunt dat Anw-gerechtigde 
kan vertrouwen. Deze persoon kan 
persoonlijk worden benaderd. Deze 
persoon kan een coachende rol op zich 
nemen.

Thema 6: de SVB helpt mee

Een rouwloket Op bezoek bij de Anw-
gerechtigde 

Directere samenwerking 
tussen overheidsinstanties

Waar je terecht kan voor alles wat er 
geregeld moet worden na het overlijden 
van een partner. Hier kun je al je vragen 
kwijt en wordt er actief meegedacht. 

Iemand die langskomt om mee te denken 
over het Anw proces. Zodat bijvoorbeeld meerdere uitkeringen 

meteen verrekend worden. En er niet nog 
achteraf moet worden terugbetaald.  

Dat er persoonlijk iemand aan je gematcht wordt. 
"Sofia van Dijk gaat u helpen in dit proces. Hoi hoe 
staat het ermee, is er al nieuws? Dan voel je je 
gezien en je kan snel contact maken.”

“Het zou helpen als je 1 loket zou hebben, noem 
het een nabestaandendesk, net als bij een bank 
[..] die alleen over dit soort dingen gaan.”

“Het zou fijn zijn als iemand langskomt om je te helpen, 
iemand die video belt. Iemand die met je meedenkt.”

"Als iemand komt te overlijden dat je wat meer wegwijs 
gemaakt wordt. Waar dingen kan vinden qua administratie 
en dat soort dingen. Via school kreeg ik een gezinscoach 
daar heb ik ontzettend veel aan gehad. Dat had ik helemaal 
in het begin willen hebben."

"Ik begrijp niet waarom ze niet samenwerken. Waarom 
had UWV niet bij SVB aangeklopt hoe die uitkering zit bij 
mij (of andersom). Dat ze samen snappen dat dit niet de 
ideale situatie is geworden.”



Systeemverandering

Het terugbetalen anders 
inrichten. 

Dus niet bruto terug laten betalen, terwijl ze 
netto hebben ontvangen en daarnaast meer 
coulance in terugbetalingsregelingen. 

Thema 6: de SVB helpt mee

"Met terugwerkende kracht kreeg ik een WIA uitkering, 
daardoor moest ik de hele Anw bruto terugbetalen terwijl 
ik dit netto had ontvangen. Ik voel me door de overheid 
beetgenomen. Ik snap niet waarom ze zo hardvochtig 
zijn”



Re-integratie
Inzichten doelgroep De SVB heeft een pilot gedaan, waarbij Anw-gerechtigden 

ondersteund konden worden bij hun re-integratie door middel 
van een warme overdracht van de SVB aan de gemeente. De 
SVB is bezig deze werkwijze landelijk uit te rollen. De 
deelnemers uit dit onderzoek konden nog geen gebruik maken 
van deze regeling en hebben allemaal zelf naar werk gezocht. 
Daarbij hebben de meesten hetzelfde werk weer opgepakt als 
voor het overlijden.  

Geen van de deelnemers gaf aan hulp nodig te hebben gehad 
bij het vinden van werk. Wel verschilt de tijd die mensen nodig 
hebben om te re-integreren per persoon.  

"Ben vrijwilligerswerk aan het doen, op mijn tempo, om 
weer terug te gaan naar het arbeidsproces."



Arbeidsongeschikt
Inzichten doelgroep Eén van de deelnemers dacht dat de Anw-uitkering die je 

ontvangt als arbeidsongeschikte lager is dan de uitkering die je 
ontvangt wanneer je kinderen jonger zijn dan 18 en je inkomen 
onder een bepaald minimum ligt. Dat is niet zo, maar geeft wel 
weer dat er onduidelijkheid bestaat over de regels rondom de 
Anw-uitkering.  

Opvallend bij deze doelgroep is dat meerdere aangeven dat 
niet duidelijk is dat je niet meerdere uitkeringen kunt krijgen. 
Wanneer ze vervolgens worden gekort, roept dat vaak een 
gevoel van angst, onbegrip of onrechtvaardigheid op.  

Geen van de deelnemers gaf aan dat het aanvraagproces om 
de Anw door hun arbeidsongeschiktheid te krijgen hun in de 
knel bracht, financieel gezien. Ze ontvingen namelijk al 
uitkeringen, de Anw-uitkering kwam daar bovenop.  

Het moment van de (her-)keuring wordt ervaren als een 
spannend moment. Überhaupt afgekeurd worden voelt 
eigenlijk als falen, maar men ziet ook in dat het uiteindelijk 
nodig is voor het weer op orde krijgen van het leven.  

“[Afkeuring was] aan de ene kant heel moeilijk, valt 
onder de noemer falen, maar aan de andere kant 
was ik inmiddels wel zo ver van ik heb dit nodig, ik 
heb de lucht en ruimte nodig om te rouwen. Want ik 
was nog steeds in dat proces met alle advocaten. 
Als ik nu terugdenk, geen denken aan dat ik al kon 
werken."



Werken na of 
naast de Anw

Inzichten doelgroep De groep die weer of meer gaat werken vindt dat over het algemeen vrij 
spannend. Ze weten niet zeker of ze het wel weer kunnen, of ze de mentale 
inspanning weer aankunnen. Eigenlijk zouden ze het graag rustig opbouwen 
en eerst een periode lang proberen of het weer lukt, zodat ze weten dat ze het 
ook langduriger aankunnen.  

Tegelijkertijd wordt deze groep vaak gepusht door hun werkgever. Een aantal 
van de deelnemers belanden in de ziektewet omdat hun werkgever hen niet 
langer kan betalen.  

Het weer gaan werken wordt vaak onderschat. Meerdere nabestaanden 
gaven aan dat ze al binnen een paar maanden na het overlijden van hun 
partner hebben geprobeerd te werken, maar dat dit helemaal niet ging. Niet 
werken voelt tegelijkertijd vaak als falen. Ze vinden dat ze het weer zouden 
moeten, maar het lukt niet en dat is frustrerend. 

De deelnemers ervaren een emotionele blokkade voor het weer kunnen 
werken, waar ze geen controle over hebben. Een tijd lang is de rouw zo zwaar 
dat ze bijvoorbeeld niet kunnen lezen, of de vaatwasser niet kunnen inruimen, 
en langzamerhand trekt dat weg. Zicht op het feit dat dit vaker voorkomt, zou 
kunnen helpen daar een bepaalde rust in te voelen.  

Er is in het algemeen nog weinig bekend over wanneer gemiddeld gezien 
nabestaanden weer gaan werken en hoe vaak ze weer stoppen. Inzichten 
hierin zouden kunnen helpen om helderheid te geven in wanneer het handig is 
om weer aan de slag te gaan. Dit kan ook helpen in het wegnemen van het 
gevoel van falen: nabestaanden zien dat het vaker voorkomt dat ze later pas 
beginnen, of een paar keer stoppen.  

"Je krijgt gesprekken, met je baas, na een jaar is je 
baas klaar met je rouwen. Nu moet het toch klaar 
zijn? Nu moet het verdriet toch wel klaar zijn? Maar 
na een jaar begint het pas. Na een half jaar 
verdween de sterke [naam deelnemer] door 
adrenaline, werd ik erg onzeker en nog huiliger."



Aanbevelingen voor vervolg

Dit document bevat verschillende suggesties om te 
verbeteren, op verschillende niveaus. Daarnaast vormt ook de 
service blueprint een stevige basis voor verandering. Om niet 
te verzanden, stellen wij voor om te starten met het prioriteren 
van de verbetersuggesties en daarbij te starten met het 
laaghangende fruit. Door te starten met de laagdrempelige 
verbeteringen is het eenvoudiger mandaat te verwerven in de 
organisatie. Wanneer er een momentum is, kan er vervolgens 
naar de verbetersuggesties op niveau van systeem 
verandering worden gekeken.  

Het risico blijft om te blijven hangen bij het aanpakken van het 
laaghangende fruit. Om die reden dient er niet gestopt te 
moeten worden bij de kleinschalige veranderingen. Om de 
gezamenlijke focus ook op systeemveranderingen te 
behouden, helpt het om een visie te creëren die richting geeft 
aan deze veranderingen en de raison d’être van de 
voorgestelde veranderingen kan benoemen. Een visie helpt 
ook om als uiteindelijk doel te zien, waarbij de veranderingen 
de stappen vormen om naar dat doel te komen.

Aanbevelingen



Vragen over dit rapport? Neem dan contact op met 
madelaine@afdelingbuitengewonezaken.nl


