
 

no-show
Inspiratiedocument

Hoe los je als gemeente 
no-show op? 



Inleiding 
Hoe kun je het proces van bijstandsaanvraag tot de eerste afspraak verbeteren als je dit met een gedragsbril bekijkt?  

En hoe kan je deze gedragskennis inzetten om no-show te verminderen? 

Duwtje heeft in de periode september 2020 - juni 2021 in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid een gedragsexperiment uitgevoerd. In samenwerking met vijf gemeenten 
onderzochten we hoe gedragsinzichten kunnen bijdragen aan het verminder van no-show bij afspraken 
die plaatsvinden in het kader van de Participatiewet.  

Een aantal praktisch geleerde lessen delen wij graag met u in dit inspiratiedocument. Hierin beschrijven 
we het ideale proces vanuit een gedragsbril en geven we voorbeelden van communicatiemiddelen die 
tijdens dit proces in te zetten zijn. 

Deel 1 | Proces 
In dit deel leest u tips over hoe je als gemeente het proces dat cliënten doorlopen vanaf het moment dat 
ze de bijstandsaanvraag doen tot aan de eerste afspraak kunnen verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan het 
samen met de cliënt bepalen van de datum en het tijdstip van de afspraak, waarmee je inspeelt op de 
universele behoefte aan autonomie. 

Deel 2 | Communicatiemiddelen 
In het tweede deel leest u tips over de communicatie tussen cliënt en gemeente in de periode van 
bijstandsaanvraag tot aan de eerste afspraak. Deze tips hebben we verwerkt in twee voorbeelden van 
communicatiemiddelen: een brief/e-mail en een SMS herinnering. Denk bijvoorbeeld aan de plek waar je 
de belangrijkste informatie het beste neer kan zetten en het inzetten van de gedragstechnieken 
commitment. 



Proces 
Deel 1



Het ideale proces met gedragsbril  
Van aanvraag tot afspraak 

Cliënt spreekt zo snel mogelijk  
iemand van de gemeente 

Iemand die een bijstandsuitkering aanvraagt bevindt 
zich in een stressvolle (nood)situatie. Emotioneel 
gezien is het voor de cliënt prettig om niet zo lang te 
hoeven wachten op meer zekerheid over zijn/haar 
inkomen. Hoe langer het duurt voordat iemand 
uitsluitsel krijgt, hoe meer stress dat met zich 
meebrengt.  

In eerder onderzoek is aangetoond dat het IQ van 
mensen die zich in financiële nood bevinden daalt en 
dat zij daardoor juist steeds irrationeler gedrag 
vertonen. Niet op de afspraak komen, is een 
voorbeeld van irrationeel gedrag. Vaak is de intentie 
wel aanwezig, maar zijn er in de waan van de dag 
andere dingen die de aandacht vragen. 

Zoek eens op:  
uncertainty avoidance of intention-behavior gap  

Korte tijd tussen plannen afspraak en 
afspraak zelf (maximaal een week) 

Hoe korter de tijd tussen aanvraag en afspraak, hoe 
kleiner de kans dat men de afspraak vergeet.  

Ook is het minder waarschijnlijk dat er tussen het 
plannen en de afspraak zelf iets gebeurt dat invloed 
heeft op no-show. Bijvoorbeeld het krijgen van een 
baan waardoor de afspraak niet meer mogelijk is, of 
het verergeren van (psychische) problematiek 
waardoor het niet meer lukt om naar de afspraak te 
komen.

Cliënt en gemeente bepalen samen datum  
en tijdstip van de afspraak 

In sommige gemeenten wordt de datum en tijd van 
de afspraak opgelegd aan de cliënt. We adviseren om 
de afspraak in samenspraak met de cliënt te maken of 
(telefonisch) contact met hen op te nemen of de 
datum en het tijdstip van de afspraak uitkomen. Zo 
verklein je de kans dat cliënten zich onpersoonlijk 
behandeld voelen en het gevoel krijgen dat hen 
keuzevrijheid wordt afgenomen.  

Het ervaren van autonomie, in dit geval het inspraak 
hebben op wanneer de afspraak geplant wordt, is een 
belangrijke voorwaarde voor intrinsieke motivatie. 
Daarnaast voorkom je met dit contactmoment dat 
cliënten een brief over het hoofd zien en daardoor 
niet van de afspraak afweten. 

Zoek eens op:  
reactance of self-determination theory 

Aanvraag 
bijstandsuitkering



 

Cliënt ontvangt herinnering van de afspraak 

In de huidige maatschappij worden we overspoeld 
met prikkels en to-do’s. Door cliënten op het juiste 
moment te herinneren (24 uur van tevoren) zorg je 
ervoor dat de afspraak weer top-of-mind komt. 

Het is hierbij wel belangrijk uniform te zijn in deze 
aanpak. Wordt de herinnering bijvoorbeeld bij de 
afdeling ‘doelmatigheid’ ingevoerd? Voer het dan ook 
meteen in bij de afdeling ‘rechtmatigheid’. Cliënten 
kunnen namelijk gewend raken aan de herinnering. 
Wanneer je bij de ene afspraak wel herinnert, en bij 
de andere niet kan dit juist een averechts effect 
hebben. 

Zoek eens op:  
prompts 

Afspraak  
consulent-cliënt

Fysieke afspraken vinden plaats in een 
privacy-gevoelige ruimte  

Wanneer zowel consulent als cliënt zich prettig voelen, 
vergroot je de kans dat alle relevante informatie naar 
boven komt. Ook voorkom je hiermee dat de cliënt 
onnodig negatieve associaties krijgt met het stadhuis 
die kunnen leiden tot no-show op vervolgafspraken. 
Zorg daarom voor een locatie waar de cliënt zich niet 
bekeken en gehoord voelt door andere personen dan 
de consulent.

Tips voor het gehele bijstandsproces 

Voer periodieke sludge audits uit 
Sludge refereert naar onnodige en overmatig moeilijke taken of handelingen die het voor mensen moeilijker maken om het 
gewenste gedrag te vertonen. Sludge kan zitten in kleinere dingen zoals een moeilijk vindbaar afmeld formulier, en grotere 
dingen zoals de hoeveelheid bewijsstukken die men moet opleveren en de manier waarop men dit moet doen. Deze sludge 
kan ervoor zorgen dat mensen afhaken ondanks dat ze welwillend zijn. In sludge audits controleert de organisatie bestaande 
procedures en processen op sludge en past deze aan waar nodig.  

Werk met een vast contactpersoon 
In een complex proces als de bijstand, dat men doorloopt in een vaak al kwetsbare periode, is het prettig om een 'anker' te 
ervaren in de vorm van een vast contactpersoon. Iemand die jouw situatie kent en aan wie je niet steeds opnieuw je (soms 
pijnlijke) verhaal hoeft te vertellen. Mits de relatie tussen cliënt en contactpersoon goed is, voelt deze relatie voor de cliënt 
vertrouwd wat de kans op no-show vermindert.



Communicatie 
middelen 

Deel 2



Belangrijkste informatie eerst 
Zie de volgende pagina voor uitleg van het primacy 
effect, onder het kopje ‘Belangrijkste informatie eerst’.

Gedragstechniek commitment 
Mensen hebben de behoefte om consistent te zijn in 
hun opvattingen en gedrag: Wie A zegt, moet ook B 
zeggen. Door een cliënt te herinneren dat ze met het 
inplannen van het intakegesprek al de eerste stap in 
het proces gezet hebben, kan je de drang naar 
consistentie aanwakkeren en de kans vergroten dat ze 
ook de volgende stap zetten (verschijnen op afspraak)Gedragstechniek visualiseren 

Cliënten hebben door hun situatie vaak veel aan hun 
hoofd waardoor ze minder cognitieve capaciteiten 
over hebben om stukken tekst te lezen en begrijpen. 
Door symbolen of afbeeldingen toe te voegen aan de 
brief, houd je hier rekening mee. Het valt meer op en 
onze hersenen kunnen het beter verwerken en 
onthouden dan tekst. Ook is het in dit geval meteen 
een herinnering dat de afspraak telefonisch is. 

Is de afspraak op kantoor? Gebruik dan bijvoorbeeld 
een symbool om dat direct duidelijk te maken. Voeg 
eventueel een foto toe van de balie waar cliënten 
zich moeten melden. Wanneer we ons van tevoren 
kunnen inbeelden hoe we een taak uitvoeren, is de 
kans groter dat we hier ook echt aan beginnen. 

Gedragstechniek wederkerigheid 
Zie tekst 'Gedragstechniek: wederkerigheid’ op de 
volgende pagina voor tekst en uitleg.

Beschrijf consequenties no-show  
vanuit perspectief van de cliënt 
Het is belangrijk om de consequenties van no-show te 
communiceren. Het risico hierbij is dat dit met een 
dringende toon geformuleerd wordt waardoor het 
voor de cliënt als dreigend over kan komen. Alhoewel 
onbedoeld, kan dit op de cliënt over komen alsof de 
gemeente er bij voorbaat al vanuit gaat dat cliënten 
onwelwillend zijn. Dit heeft negatieve consequenties 
voor het imago van de gemeente en kan bij de cliënt 
leiden tot weerstand (reactance). Deze beide dingen 
vergroten de kans op no-show. Formuleer de 
consequenties van no-show daarom vanuit het 
perspectief / de behoefte van de cliënt: een aanvraag 
kan niet behandeld worden als er geen contact is.

Persoonlijke benadering 
Gemeenten hebben bij sommige cliënten (ten 
onrechte) een negatief imago. Door onpersoonlijke 
communicatie kan een cliënt het gevoel hebben als 
nummer behandeld te worden. Dit gevoel kan je 
verminderen door de brieven te schrijven vanuit de 
consulent als persoon in plaats van de gemeente als 
organisatie. Je geeft de gemeente hiermee een 
gezicht, en een persoon laat je immers minder snel 
zitten door niet op een afspraak te verschijnen dan 
een onpersoonlijke/anonieme organisatie.  

Je doet dit bijvoorbeeld door in de ik-vorm te 
schrijven en de brief of e-mail af te sluiten met de 
naam van de consulent waarmee men het 
intakegesprek voert. Ook voorkom je zo dat cliënten 
het idee hebben dat ze ‘als een nummer’ behandeld 
worden, terwijl een onderwerpregel zoals "Bevestiging 
afspraak 1435229” deze indruk juist kan versterken. 

Eenvoudig taalgebruik 
Zie tekst ‘Eenvoudig taalgebruik’ op de volgende 
pagina voor tekst en uitleg, onder andere over het 
fluency principe.

Onderwerpregel:  
Gelukt! 3 augustus om 10:00 uur bellen we over uw bijstandsaanvraag. 

Beste [Naam klant], 

We hebben samen een afspraak gemaakt voor uw intakegesprek. U heeft hiermee de 
eerste stap gezet in het aanvragen van een bijstandsuitkering. Op 3 augustus om 
10:00 uur bel ik u om samen uw aanvraag te bespreken. 

     

 Intake gesprek 
 Datum: 3 augustus 2021 
 Tijd: 10:00 uur       

Wat gaan we bespreken? 
U hoeft niets voor te bereiden, we bespreken samen welke stappen nog gezet moeten 
worden zodat we uw aanvraag kunnen beoordelen. 

Afspraak wijzigen? 
Ik heb uw aanvraag gelezen en de afspraak alvast voorbereid. Moet u de afspraak toch 
verzetten? Bel dan naar [telefoonnummer]. Door de afspraak te wijzigen duurt het wel 
langer voordat u weet waar u aan toe bent. 

Wat gebeurt er als ik u niet kan bereiken? 
Bent u onbereikbaar of heeft u de afspraak zonder geldige reden afgezegd? Dan wordt 
u opnieuw uitgenodigd voor een intake. Als ik u niet kan spreken, kan ik u helaas niet 
helpen en heeft dit mogelijk consequenties voor uw aanvraag. 

  
  
 Heeft u vragen over de afspraak? Dan kunt u mij bellen via ons   
 telefoonnummer [telefoonnummer]. 

Met vriendelijke groet, 

[Naam consulent] 
Inkomensconsulent

?



Beste [naam klant], 

Morgen (dinsdag 3 augustus) 
bel ik u om 10:00 uur.   

Samen bespreken we uw 
bijstandsaanvraag. Ik heb deze 
alvast doorgenomen, legt u de 
bewijsstukken (zie e-mail) 
klaar? 

Met vriendelijke groet, 
[naam consulent] 
Gemeente [gemeente] 

Afspraak wijzigen? Bel 
vandaag nog naar 
[telefoonnummer] 

Gedragstechniek herinneren 
In de huidige maatschappij worden we overspoeld met 
prikkels en to-do’s. Dit kan ervoor zorgen dat cliënten wel de 
intentie hebben om de telefoon op te nemen, of te 
verschijnen op een afspraak, maar dit toch niet doen. 
Bijvoorbeeld doordat ‘op afspraak komen’ het op dat 
moment niet wint van andere prikkels die roepen om onze 
hersencapaciteit. Zeker wanneer deze capaciteit al in beslag 
wordt genomen door stress die gepaard gaat met 
(geld)zorgen.  

Door een SMS herinnering te sturen 24 uur voorafgaand van 
een afspraak, zorg je dat het bericht op het juiste moment 
opvalt. Hierdoor is de afspraak met de gemeente weer top-
of-mind wat de kans op no-show verkleint. 

Persoonlijke benadering 
Zie tekst 'Persoonlijke benadering’ op de vorige pagina voor 
tekst en uitleg.

Eenvoudig taalgebruik 
Je wilt uiteraard dat alle cliënten berichten van de gemeente 
begrijpen, ongeacht de beheersing van de Nederlandse taal. 
Formuleer daarom in korte en overzichtelijke zinnen, vermijd 
beeldspraak, gezegdes of spreekwoorden en schrijf zoveel 
mogelijk in B1- niveau. Daarnaast speel je hiermee in op het 
fluency principe, dat stelt dat we een taak als gemakkelijker 
beoordelen wanneer we een instructie snel kunnen 
verwerken en hierdoor gemakkelijker begrijpen. Je vergroot 
hiermee de kans dat cliënten het gewenste gedrag uitvoeren 
(op afspraak verschijnen of bewijsstukken aanleveren). 

Twijfel je of een woord B1 is? Kijk dan bijvoorbeeld op 
ishetb1.nl

Belangrijkste informatie eerst 
Ook in een SMS geldt dat het verstandig is de belangrijkste 
informatie aan het begin van het bericht te zetten. Daarmee 
valt het meer op en vergroot je de kans dat de cliënt in ieder 
geval die informatie leest. Volgens het primacy effect 
onthouden we wat we als eerst lezen beter dan iets dat we 
op een later moment in een tekst lezen. Daarnaast kan je het 
nog meer laten opvallen door de dag en het tijdstip 
dikgedrukt (of cursief) te schrijven. 

Geef daarbij ook duidelijk aan of de afspraak fysiek of 
telefonisch is. Zonder expliciet te benoemen kan de SMS 
juist verwarrend werken, vooral in een tijd waarin zowel 
fysieke als telefonische afspraken plaatsvinden.

Gedragstechniek wederkerigheid 
We zijn eerder geneigd om iets voor iemand te doen als 
diegene ons iets heeft gegeven of iets voor ons heeft 
gedaan. Door aan de cliënt duidelijk te maken welke moeite 
de consulent al voor diegene doet (aanvraag doornemen en 
gesprek voorbereiden) vergroot je bij de cliënt de behoefte 
om iets voor de consulent terug te doen (op tijd de telefoon 
opnemen of het klaarleggen van nodige bewijsstukken). 

http://ishetb1.nl
http://ishetb1.nl


Vragen?  
Dit rapport is geschreven door Marije Hofland, MSc., Ruben 
Dummer, MSc., en Eva Vermeulen, MSc., van onderzoeks- en 
adviesbureau Duwtje.  

Voor vragen kunt u contact opnemen met ruben@duwtje.com. 

Over Duwtje 
Duwtje is een onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van 

gedragsverandering. Wij helpen met de zoektocht naar 

verandering. Met kennis van gedrag en de overtuiging dat vele 

kleine stapjes meer bereiken dan één grote stap. Maar bovenal 

door met andere ogen naar de vragen te kijken en samen met de 

organisatie de uitdaging aan te gaan. 

Duwtje is opgericht in 2009. Het team van Duwtje bestaat uit 13 

experts en heeft samengewerkt met vele organisaties en bedrijven, 

waaronder ziekenhuizen, gemeentes, goede doelen en 

verschillende Ministeries en inspecties. Daarnaast verzorgen de 

Duwtje trainers wekelijks lezingen en in-company opleidingen door 

het hele land.

DUWTJE NODIG? 
duwtje.com

http://duwtje.com
http://duwtje.com

