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Samenvatting 
 
Uitkeringsfraude is een omvangrijk probleem in Nederland en zorgt voor een enorme aanslag op de 
toch al krappe middelen. Het UWV wil de omvang hiervan reduceren door onder andere burgers in 
de gelegenheid te stellen om uitkeringsfraude te melden. Dit onderzoek is erop gericht om de 
percepties van burgers in kaart te brengen over de verschillende mogelijkheden om uitkeringsfraude 
te melden. De perceptie van burgers over de meldmethoden is voor burgers bepalend of ze al dan 
niet gebruik zullen maken van de methoden. Globaal gezien kunnen burgers een melding doen van 
uitkeringsfraude door een brief te schrijven naar het UWV, te bellen naar het fraudemeldpunt of via 
een speciale internet site. Om de perceptie van burgers in kaart te brengen is gebruik gemaakt van 
vragenlijsten op basis van gedragsverklaringstheorieën. Gemeten zijn de concepten attitude, 
subjectieve norm en zelfeffectiviteit. Daarnaast is gekeken naar de invloed van demografische 
factoren zoals leeftijd, geslacht en opleidingsniveau op de keuze van een bepaalde meldmethode. Op 
basis van de resultaten van de vragenlijsten zijn uiteindelijk enkele aanbevelingen gedaan richting 
het UWV. 

1. Inleiding  
 
De Nederlandse maatschappij is als samenleving gefundeerd op het solidariteitsbeginsel. Dit houdt in 
dat we er met zijn allen via sociale voorzieningen zorg voor dragen dat mensen in moeilijke tijden 
niet in armoede hoeven te vervallen. Het sociale zekerheidsstelsel is een voorbeeld van een 
dergelijke voorziening. Dit stelsel voorziet in een inkomen voor mensen die niet kunnen werken 
vanwege ziekte of andere oorzaken voor werkloosheid. Uit cijfers van het UWV en het CBS blijkt 
echter dat er op grote schaal misbruik wordt gemaakt van dit systeem en dus een deel van de toch al 
krappe middelen bij de “verkeerde” mensen terecht kon. In 2013 was het totale benadelingbedrag  
€ 71,6 miljoen als gevolg van uitkeringsfraude op een totale uitkering van € 23,3 miljard 
(UWV,2013).We kunnen hierdoor zeggen dat deze ongewenste situatie leidt tot een maatschappelijk 
probleem. Dit maatschappelijk probleem vraagt om een strenge aanpak. Uitkeringsfraude is een 
sociale fraude die als volgt gedefinieerd kan worden: “het innen van uitkeringen waartoe men niet 
gerechtigd is, door foutieve of onvolledige verklaringen af te leggen over de werkelijke situatie” 
(Michiels, F.C.M.A. en Muller,2014). Het tegengaan van fraude wordt gezien als een noodzaak om de 
integriteit van het uitkeringssysteem te beschermen, het sociale zekerheidsbudget veilig te stellen en 
het handhaven van de gedragsstandaarden in de samenleving (McKeever,1999). Immers het sociale 
zekerheidsstelsel wordt gefinancierd door belastinggelden en daarom is het noodzakelijk dat 
hiervoor draagvlak bestaat bij de bevolking. Het Uitvoeringsorgaan voor Werknemers Verzekeringen 
(UWV) is als uitvoeringsinstantie belast met het handhaven op het gebied van de 
werknemersverzekeringen. Bij het handhavingsbeleid gaat het voor een belangrijk deel om het 
voorkomen en bestrijden van fraude en misbruik van de sociale verzekeringen en voorzieningen. 
Daaronder vallen ook opsporen en sanctioneren.  
 
Bestrijding van uitkeringsfraude 
Zoals eerder genoemd wordt een goede fraudebestrijding cruciaal geacht voor behoud van het 
draagvlak voor sociale voorzieningen. De regering mikt daarom op scherpere sancties, maar ook op 
verhoging van de pakkans door betere informatie-uitwisseling tussen relevante uitvoeringsorganen 
en op goede voorlichting aan burgers en bedrijven over de regels en de gevolgen van overtredingen. 
Echter, dit is niet voldoende. De zogenaamde “verborgen fraude” (dit zijn vormen van fraude die 
onzichtbaar blijven voor directe waarneming) is moeilijk te achterhalen door alleen bestanden te 
vergelijken. Uit een in 2002 gehouden survey (Verkoren, Van den Sigtenhorst en Ruimschotel, 2002 ) 
onder uitkeringsontvangers bleek dat bij de bijstand en de WW de volgende drie overtredingen het 
meest voorkomen: zwart werk, weinig solliciteren en geen passend werk accepteren. Zwartwerk is 
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het verrichten van betaald werk naast een uitkering zonder dit door te geven aan het UWV en de 
belastingdienst. Zwartwerk is bovendien een verborgen activiteit en hierdoor moeilijk te traceren. 
Van weinig solliciteren is er sprake wanneer er niet voldaan wordt aan de minimale aantal 
afgesproken sollicitaties per periode. Van passend werk is sprake wanneer het aangeboden werk 
past in de categorie werk waaruit de huidige werkloosheid  is ontstaan. 
 
Er is nog altijd veel uitkeringsfraude. Ondanks een toegenomen aantal meldingen van 
uitkeringsfraude denkt het UWV dat hier nog verbetering mogelijk is, bijvoorbeeld door de 
meldmethoden beter aan te laten sluiten op de gevoelens die burgers hierbij hebben. Tot nu toe is er 
niet veel bekend over de meningen van burgers over welke meldmethoden het voor hen makkelijker 
zouden maken om fraude ook daadwerkelijk aan te geven. 
Voor het achterhalen van uitkeringsfraude kan het UWV gebruik maken van diverse mogelijkheden; 
hierbij valt te denken aan het aanstellen van meer controleurs, bepaalde taken uitbesteden aan de 
politie, detectie van patronen middels software, etc. Echter brengt dit hoge kosten met zich mee. Het 
UWV heeft al een infrastructuur voor het achterhalen van fraude middels burgerparticipatie. Het is 
belangrijk om juist deze vorm van fraudedetectie te optimaliseren omdat aan de ene kant de kosten 
hiervoor al gemaakt zijn en dus de infrastructuur ervoor al bestaat, en aan de andere kant burgers de 
ogen en oren van hun omgeving zijn en dus een adequate manier is om fraude te achterhalen. Het 
UWV is daarom mede afhankelijk (naast diverse bestandskoppelingen) van meldingen van burgers 
die dit soort fraude in hun omgeving constateren. Uit cijfers van het UWV blijkt dat er een stijging is 
van het aantal meldingen dat binnenkomt. In 2013 waren er in totaal 12828 meldingen 
binnengekomen in vergelijking met 2011 met 5750 meldingen. Het UWV heeft echter het vermoeden 
dat de schaal waarop fraude gepleegd wordt vele malen groter is en dat uitkeringsfraude dus voor 
een aanzienlijk deel beslag legt op de, toch al krappe, beschikbare financiële middelen voor de 
sociale zekerheid. Hiervoor is het belangrijk dat er meer meldingen van burgers binnenkomen zodat 
hiertegen adequaat opgetreden kan worden. Kamphorst (2014) heeft in haar onderzoek gekeken 
naar de invloed van gedragsdeterminanten op de keuze van de melders om melding te maken van 
uitkeringsfraude. Uit dit onderzoek is gebleken dat attitude en subjectieve norm een zeer grote rol 
spelen bij het creëren van de intentie om melding te maken van uitkeringsfraude. Koelen (2014) 
heeft onderzoek gedaan naar de harde gedragsdeterminanten van de melders; hierbij zijn vooral de 
geografische en demografische invloeden van belang geweest, zoals woonplaats, leeftijd en geslacht. 
Uit dit onderzoek is gebleken dat het geringe aantal bekende kenmerken en karakteristieken van de 
melders behoorlijk variëren om te spreken over “de melder”. Er is geen significant verschil in geslacht 
van de melder gevonden en de melders zijn vaak buurtgenoten van de fraudeur. De harde 
gedragsdeterminanten van de melder zijn cruciaal voor het gebruikmaken van de beschikbare 
meldmethoden.  
 
Voor het maken van meldingen door burgers bestaan er op dit moment vier mogelijkheden. Burgers 
kunnen dit telefonisch doorgeven aan het UWV, gebruik maken van het online formulier, melden via 
meld misdaad anoniem of een brief schrijven naar het Centraal Meldpunt Fraude UWV (CMF). 
Globaal kan dit onderverdeeld worden in drie categorieën: telefonisch, online of per brief. Cruciaal 
hiervoor is dat de intentie bij burgers er is om gebruik te maken van een van de 
meldingsmogelijkheden. Burgerparticipatie wordt door het UWV gezien als een belangrijk instrument 
bij het achterhalen van zwartwerk. Het is dus belangrijk dat voor de bereidwillige burgers vervolgens 
ook passende mogelijkheden zijn om dergelijke meldingen te maken. In hoeverre burgers bereidt 
zullen zijn om meldingen te maken via een van de meldmethoden is waarschijnlijk afhankelijk van de 
perceptie die ze hebben over die specifieke meldmethode. Belangrijk hierbij is dat burgers de 
intentie hebben om via de kanalen die ervoor bestaan melding van fraude te maken. Vervolgens leidt 
de intentie waarschijnlijk tot het vertonen van het gewenste gedrag. 
 
 
 



4 
 

Doel van het onderzoek 
Het onderhavige onderzoek is gericht op het achterhalen van welke percepties burgers over de vier 
bovengenoemde meldmethoden hebben. Met dit onderzoek wordt uitsluitend onderzocht welke 
factoren een rol spelen bij de keuze van burgers voor een bepaalde meldmethode. Om dit te kunnen 
onderzoeken moet er eerst in kaart gebracht worden wat de perceptie van de Nederlandse burgers is 
over de verschillende mogelijkheden die er bestaan om uitkeringsfraude te melden aan het UWV. Er 
is tot nu toe geen onderzoek geweest naar de effectiviteit van de beschikbare meldmethoden. Het is 
dus niet bekend of deze mogelijkheden wel geschikt zijn voor het publiek om meldingen op een 
adequate manier te maken. Dit onderzoek heeft het doel om in kaart te brengen welke van de 
beschikbare methoden door burgers als meest geschikte worden gezien. Ook kan het zijn dat er 
mogelijkheden in stand worden gehouden zonder dat het enig effect heeft op het aantal meldingen 
over fraude en met alle daaraan verbonden kosten.  
Om het maken van meldingen door burgers te intensiveren wil het UWV weten of de beschikbare 
meldmethoden goed aansluiten bij hoe de doelgroep fraude het liefst zou willen melden. Door de 
perceptie van burgers over de meldmethoden in kaart te brengen, kan het UWV een beeld krijgen 
van welke methode(n) goed aansluiten bij de doelgroep en dus effectief zijn; hierdoor kan het UWV 
besluiten welke methode(n) wel of niet in stand gehouden of eventueel geïntensiveerd kan worden.  
 
De doelstelling die uit het bovenstaande kan worden afgeleid en die in dit onderzoek centraal staat, 
luidt als volgt:  
 
Om zoveel mogelijk meldingen van fraude door burgers te krijgen wil het UWV weten welk 
meldkanaal vanuit het oogpunt van de melders het meest prettige is. Hiervoor is het belangrijk om in 
kaart te brengen welke perceptie de Nederlandse burger heeft over de beschikbare meldmethoden 
voor uitkeringsfraude. Hierbij speelt de intentie van de burger om gebruik te maken van één van de 
kanalen een belangrijke rol. Op basis van de uitkomsten kan het UWV dan adequate acties 
ondernemen.  

2. Theorie 
 

2.1 Theoretische kader 

Zoals in de inleiding staat vermeld vindt het UWV belangrijk dat burgers het gedrag vertonen van 
melders van fraude via een van de beschikbare kanalen. Uit de issuemonitor fraudebestrijding van 
2012 blijkt dat burgers het plegen van fraude door mensen met een uitkering onacceptabel vinden.1 
In hoeverre burgers bereid zijn om melding te maken via de beschikbare kanalen hangt waarschijnlijk 
af van hun intentie en de perceptie die ze over de beschikbare meldingsmogelijkheden hebben.  
Aaronson (1914) geeft de volgende definitie van perceptie: “Perception is a temporal process that opens up 
new things to stimulate us. It is a progressive discovery of values or revelation of reality”. De individuele, 
subjectieve ervaring van de werkelijkheid bijvoorbeeld de aantrekking- en afstotingsfactoren worden door 
iedereen verschillend beoordeeld en of ervaren. Dit leidt ertoe dat de perceptie van burgers over het zelfde 
verschijnsel verschillend kunnen zijn. De vraag hoe burgers de verschillende meldmogelijkheden beleven is 
afhankelijk van de factoren sociaalmilieu, opvoeding, leeftijd, geslacht, opleiding en kennis en vaardigheden. 
Dat leidt dus tot een stroommodel met achtergrond variabelen die leiden tot percepties die leiden tot 
(meld)gedrag 

  
 

                                                           
1 Issuemonitor Q2 2012 | p5671 | © Veldkamp | juni 2012  
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Social learning theorie 
De perceptie van burgers kan o.a. verklaard worden vanuit gedragsverklaringstheorieën. Er zijn 
verschillende theorieën die het gedrag voorspellen. Volgens de social learning theorie 
(Bandura,1971) kunnen nieuwe gedragspatronen verkregen worden door direct zelf te ervaren of 
door het gedrag van anderen te observeren. Hierbij observeren mensen de verschillende 
consequenties die gepaard gaan met hun uiteenlopende acties. Mensen nemen bepaalde medium 
waar naar gelang hun eerdere ervaring met betrekking tot dat specifieke medium. Bandura (1986) 
gaat ervan uit dat mensen leren door het zien van 'future consequences'. Deze hebben een aantal 
functies: informatie verstrekken (wat levert het op), motiveren (aanzetten tot hetzelfde gedrag) en 
respons verhogen (zorgen dat het gedrag ook werkelijk wordt vertoond). Een mens leert over de 
relatie tussen de opbrengsten en een bepaald gedrag en baseert daarop verwachtingen dat bepaald 
gedrag bepaalde opbrengsten zal opleveren. Op basis van deze informatieve feedback ontwikkelen 
ze gedachten en hypotheses over welke type gedrag het meest waarschijnlijk is om succesvol te zijn. 
Dit bepaald op welke manier ze toekomstige acties zullen waarnemen. 
 
Theory of Reasoned Action 
De theory of Reasoned Action (Fishbein and Ajzen,1975) is een sociaal psychologische theorie dat 
stelt dat de intentie tot een bepaald gedrag de beste voorspeller is van het gedrag van een persoon. 
Om tot die intentie te komen zeggen Azjen & Fishbein (1975) zijn er twee factoren van belang, 
namelijk attitudes (meningen of opvattingen) en perceived social norms (de waargenomen sociale 
normen). De attitude verwijst naar de kennis die men heeft over het gedrag, alsook naar de evaluatie 
van het gedrag en de consequenties van dit gedrag. Vindt men het gedrag goed of slecht? Zijn de 
gevolgen belonend of straffend? De sociale invloed wordt bepaald door sociale normen, het 
waargenomen gedrag van anderen en de directe druk of de ervaren steun voor een gedrag. Fishbein 
maakt in zijn artikel dat leidde tot de ontwikkeling van de Theory of Reasoned Action ( TRA ) een 
onderscheidt tussen attitude ten opzichte van een object en attitude ten opzichte van een gedrag. 
Hierin demonstreerde hij dat attitude ten opzichte van het gedrag een veel betere voorspeller is voor 
dat gedrag (Fishbein and Ajzen,1975). De TRA gaat ervan uit dat de belangrijkste determinant van 
gedrag de intentie tot dat gedrag is. De directe determinanten van gedragsintentie van individuen 
zijn hun houding ( attitude ) om dat gedrag te vertonen en hun subjectieve normen in associatie met 
dat gedrag.  
 
Theory of Planned Behaviour 
Omdat niet duidelijk is of attitude en subjectieve norm voldoende zijn om gedrag te voorspellen 
heeft Ajzen (1991) het concept de waargenomen zelfeffectiviteit (de mate waarin men verwacht de 
procedures goed te doorlopen) toegevoegd aan het TRA model. Dit heeft geleid tot de theory of 
planned behaviour (TPB). Het model van Ajzen (1991) is bruikbaar gebleken bij het voorspellen van 
een brede variëteit aan gedragingen. Deze gedragingen varieerden van het eten van fruit (Verbleke & 
Valckier,2005), de keuze van vrijetijdsbesteding ( Ajzen & Driver, 1992 ), het gebruik van 
gestructureerde interviews (van der Zee, Bakker & Bakker,2002), tot het zoeken naar werk (van 
Hooft, Born, Taris & van der Flier,2006).  
 
Gezien de goede verklarende en voorspellende waarde die het TPB model van Ajzen (1991) heeft, is 
ervoor gekozen om de percepties van de Nederlandse burgers op de verschillende meldmethoden 
om fraude te melden , aan de hand van dit TPB model te onderzoeken. In zijn theory of planned 
behaviour ( Ajzen,1991) model speelt de intentie om het gedrag uit te voeren een centrale rol. Ajzen 
(1991) stelt dat intentie de motivationele factoren omvat die het gedrag beïnvloeden. Dit wil zeggen 
dat intenties indicatoren zijn van hoe zeer men bereid is zijn best te doen of hoeveel moeite men wil 
doen om het gedrag uit te voeren. Het model stelt dat er drie determinanten zijn van de 
gedragsintentie. Dit zijn de attitude die men heeft ten opzichte van het gedrag, de waargenomen 
subjectieve norm die men ten opzichte van het gedrag ervaart en de controle die men over het 



6 
 

gedrag denkt te hebben. In het algemeen kan worden gesteld dat bij een sterkere intentie het 
waarschijnlijker is dat het gedrag daadwerkelijk wordt vertoond.  
Dit betekend voor dit onderzoek dat de attitude ten opzichte van het melden van uitkeringsfraude 
via een bepaald medium een veel betere voorspeller is voor de perceptie op de meldmethoden. 
Onder zelfeffectiviteit wordt verstaan de inschatting van een persoon om een bepaald gedrag te 
kunnen uitvoeren. Uit het model blijkt dat attitudes, sociale invloedsverwachtingen en controle over 
het gedrag de motivatie, ook wel intentie genoemd, beïnvloeden. Het gedrag is echter niet alleen 
afhankelijk van de intentie, maar ook van iemands vaardigheden en de barrières die de uitvoering 
van het gedrag kunnen belemmeren. De attitude verwijst naar de kennis die men heeft over het 
gedrag, alsook naar de evaluatie van het gedrag en de consequenties van dit gedrag (De Vries et 
al.,1988; De Vries,1993). Vindt men het gedrag goed of slecht? Zijn de gevolgen belonend of 
straffend? De sociale invloed wordt in het model bepaald door sociale normen, het waargenomen 
gedrag van anderen en de directe druk of de ervaren steun voor een gedrag. Toegepast op de 
onderzoeksvraag kan aan de hand van dit model bepaald worden welke overweging burgers maken 
bij het wel of niet gebruiken van de beschikbare meldmethoden om fraude te melden. Als burgers 
het idee hebben dat het melden van uitkeringsfraude aan het UWV resulteert in het opsporen en 
sanctioneren van fraudeurs zal de burger gemotiveerd zijn om dit te melden. Gedragstheorieën gaan 
er van uit dat er eerst een perceptie is op basis waarvan er de intentie ontstaat tot een bepaald 
gedrag. In het model dat hier wordt gebruikt wordt ervan uitgegaan dat er eerst de intentie 
(motivatie) tot het melden van fraude moet zijn, waarna burgers de verschillende meldmethoden op 
een bepaalde manier waarnemen (perceptie) dat op zijn beurt leidt tot het gebruik van een specifiek 
medium om uitkeringsfraude te melden (gedrag). 
 

2.2 Conceptueel model 

Het onderzoek bestaat uit een aantal begrippen. Deze begrippen zijn toegevoegd aan de 
oorspronkelijke Theory of Planned Behaviour en vormen een belangrijk onderdeel bij de 
beantwoording van de onderzoeksvraag. In het onderstaand conceptueel model wordt getoond hoe 
de verschillende begrippen zich tot elkaar verhouden. Mannen en vrouwen (geslacht) worden 
verondersteld andere voorkeuren te hebben omdat mannen de meldmethodes anders zullen 
waarnemen dan vrouwen. Ouderen en jongeren (leeftijd) zullen verschillende voorkeuren voor een 
meldmethode omdat hun ervaringen met meldmethodes zullen verschillen. Naar gelang hun 
opleidingsniveau zullen de melders ook andere voorkeuren hebben voor een bepaalde meldmethode 
omdat hun kennis met betrekking tot de meldmethodes verschillend zullen zijn. Ten slotte zullen de 
voorkeuren voor een bepaalde meldmethode afhankelijk zijn van hun kennis en vaardigheden 
(zelfeffectiviteit) ten aanzien van die specifieke meldmethode. 
 
In het theoretisch model dat voor dit onderzoek is gebruikt wordt ervan uit gegaan dat de attitude, 
de waargenomen sociale normen en de persoonlijke instelling van burgers ten opzichte van 
uitkeringsfraude leiden tot de intentie om melding te maken van fraude. Als de intentie tot het 
melden eenmaal aanwezig is, gaan burgers een bepaald beeld vormen over de meldmogelijkheden 
om uiteindelijk een keuze hieruit te kunnen maken. Verondersteld wordt dat de factoren geslacht, 
opleiding, leeftijd, kennis en vaardigheden tot een bepaald medium invloed hebben op de perceptie 
van burgers over de verschillende meldmogelijkheden. Daarom zijn deze concepten toegevoegd aan 
het oorspronkelijke model. Hoe deze zich verhouden, wil ik onderzoeken door een koppeling te 
maken tussen theorie en empirie.  
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Het bovenstaande conceptueel model is de leidraad van deze scriptie. De attitude, waargenomen 
sociale normen en de persoonlijke instelling van de burger heeft invloed op de intentie tot het 
gebruiken van een bepaald meldmethode bij het melden van fraude. Deze intentie leidt vervolgens 
tot een bepaalde perceptie van de meldmethode. Naast de intentie zijn er nog vier factoren die van 
invloed zijn op de perceptie van de burger: geslacht, leeftijd, opleiding en kennis- en vaardigheden. 
Dit onderzoek verwacht een patroon te vinden dat perceptie op de meldmethoden afhankelijk is van 
het geslacht van burgers, de leeftijdsgroep van burgers, het opleidingsniveau van burgers en de 
kennis en vaardigheden die burgers bezitten met betrekking tot een bepaald medium. Perceptie is 
dus de afhankelijke variabele in dit onderzoek. 
 
Op basis van het theoretische kader en het daaruit afgeleide conceptueel model is de volgende 
onderzoeksvraag afgeleid: welke intentie heeft de Nederlandse burger in 2014 voor de verschillende 
manieren om uitkeringsfraude te melden?  
 
Voor het zo duidelijk en overzichtelijk mogelijk beantwoorden van de onderzoeksvraag zijn een 
viertal subvragen opgesteld: 
 

1. welke attitude heeft de Nederlandse burger in 2014 ten aanzien van de verschillende 
manieren om uitkeringsfraude te melden?  

2. welke sociale normen heeft de Nederlandse burger in 2014 ten aanzien van de verschillende 
manieren om uitkeringsfraude te melden?  

3. welke zelf effectiviteit heeft de Nederlandse burger in 2014 ten aanzien van de verschillende 
manieren om uitkeringsfraude te melden?  

4. In hoeverre hangen demografische kenmerken van de melder samen met de attitude, sociale 
norm, zelfeffectiviteit en de intentie om uitkeringsfraude te melden via de verschillende 
kanalen?  
 

Attitude

Intentie

Geslacht Leeftijd

Opleiding
Kennis en 

vaardigheden

Attitude ten 

opzichte van het 

gedrag

Kosten en baten

waargenomen sociale normen

Persoonlijke instelling

Zelf effectiviteit

Waargenomen 

controle over het 

gedrag

Verwachtingen van 

anderen

Gedrag van 

anderen

Gebruik van de verschillende 

meldmethoden
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3. Opzet en uitvoering van het onderzoek  
 
Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van twee datasets. Ten eerste is gebruik gemaakt van de 
dataset van het UWV panel. Omdat niet alle concepten van het model dat bij dit onderzoek wordt 
gebruikt aan bod zijn gekomen bij de bevraging aan het UWV panel, zijn de overige concepten door 
middel van een enquête onder studenten bevraagd. Beide onderzoeksgroepen vullen elkaar aan en 
zijn dus niet bedoeld om de groepen te vergelijken. Nadeel hierbij is dat het gebruik van de twee 
datasets mogelijk niet een zuiver beeld geeft om te generaliseren naar de totale Nederlandse 
bevolking omdat ze elk een deel van de concepten uit het conceptueel model onderzoeken.  

3.1 Methode 1: Vragenlijst onder studenten 
 

3.1.1 Deelnemers  

Deze groep bestaat uit studenten uit het jaar 2014 van het faculteit Management en Bestuur aan de 
Universiteit Twente. Om een eenduidige, afgebakende onderzoeksgroep te creëren , is gekozen voor 
studenten als onderzoekspopulatie. Deze groep bestaat uit de ongeveer 150 studenten, waarvan 
ongeveer de helft Nederlandse studenten. De onderzoekspopulatie bestaat dus uit de ongeveer 75 
Nederlandse respondenten. Deze enquête is gehouden tussen 1 mei en 4 juni 2014. In totaal hebben 
27 studenten de vragenlijst ingevuld. De leeftijd van deze groep respondenten varieert van 19 tot en 
met 26 jaar met een gemiddelde van 19 jaar. Onder deze groep respondenten zijn 60% mannen en 
40% vrouwen. Omdat hier alle respondenten eenzelfde opleidingsniveau hebben, wordt het concept 
opleiding niet gemeten. 
 

3.1.2 Variabelen 

Op basis van het conceptueel model is een vragenlijst opgesteld die onder een groep studenten is 
afgenomen. Deze vragen hebben betrekking op de concepten die volgens de “theory of planned 
behaviour” het gedrag van mensen voorpellen. Volgens deze theorie zijn drie aspecten belangrijk bij 
het menselijk gedrag : behavioral beliefs, normative beliefs en control beliefs. De vragen zijn erop 
gericht om deze concepten te meten om het gedrag te kunnen voorspellen om uiteindelijk te komen 
tot de perceptie. Bij deze groep zijn de vragen erop gericht om de concepten intentie, attitude, 
waargenomen subjectieve norm, de waargenomen controle over het gedrag en het geslacht te 
meten. Om de koppeling met de literatuur zo zuiver mogelijk te houden is in hoofdlijnen gekozen 
voor een gestandaardiseerde vragenlijst die voor “the theory of planned behaviour”ontworpen is 
(Ajzen,2011). 
 
Intentie 
De intentie om gebruik te maken van een van de meldmethoden wordt gemeten aan de hand van 15 
items. Intenties zijn indicatoren van hoe hard men bereid is zijn best te doen of hoeveel moeite men 
wil doen om het gedrag uit te voeren (Ajzen, 1991). De schaal bevat 15 items van de schaal van Ajzen 
(1991) die vragen of men van plan is een bepaalde meldmethode te gebruiken als ze een melding van 
uitkeringsfraude zouden willen maken. Een voorbeeld van een vraag is: “Mocht ik uitkeringsfraude 
willen melden dan zal ik gebruik maken van de onderstaande media”. De respondenten konden op 
een vijfpuntsschaal aangeven in hoeverre ze oneens/eens zijn met de stelling. Uit de 
betrouwbaarheidsanalyse blijkt dat de 15 gebruikte items voor dit concept voldoende betrouwbare 
resultaten opleveren (Cronbachs α=0,764). Op basis van de uitkomst van de α kan aangenomen 
worden dat de items samengevoegd kunnen worden tot één schaal. De 15 items die betrekking 
hebben op intentie mogen samengenomen worden tot een variabele intentie. 
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Attitude 
De attitude verwijst naar de kennis die men heeft over het gedrag, alsook naar de evaluatie van het 
gedrag en de consequenties van dit gedrag (De Vries et al., 1988; De Vries, 1993). Vindt men het 
gedrag goed of slecht? Zijn de gevolgen belonend of straffend?  
De algemene attitude ten opzichte van het gebruik van een van de kanalen is gemeten met 
een schaal die is gebaseerd op de schaal van Ajzen en Driver (1992). De attitude om gebruik te 
maken van een van de meldmethoden wordt gemeten door 5 items. Gevraagd is aan de studenten: 
“In hoeverre acht u de volgende media geschikt voor het melden van uitkeringsfraude?”. De 
studenten konden op een vijfpuntsschaal aangeven per medium in hoerverre ze ermee oneens/eens 
waren. Uit de betrouwbaarheidsanalyse blijkt dat de 5 gebruikte items voor dit concept onvoldoende 
betrouwbare resultaten opleveren (Cronbachs α=0,456 ). Strikt genomen betekent het dat de 5 items 
die betrekking hebben op attitude dus niet samengenomen mogen worden tot een variabele 
attitude. Ondanks de lage α kan hier vanuit de inhoud van de vraagstelling toch vanuit gegaan 
worden om de antwoorden toch als een schaal te interpreteren. De Cronbachs α is een gemiddelde 
score. Het hoeft niet zo te zijn dat als een respondent de ene media hoog waardeert dat hij de 
andere media ook automatisch hoog waardeert. Hij kan voor de ene media hoog scoren terwijl hij 
voor de andere media laag scoort.  
 
Waargenomen subjectieve norm 
De schaal voor de waargenomen subjectieve norm is gebaseerd op de waargenomen 
subjectieve normschaal van Ajzen (1991). De schaal is zo aangepast dat deze bij het gedrag past en 
bij de sociale omgeving waarbinnen het gedrag plaats heeft. De subjectieve norm is bij de 
respondenten gemeten door voor drie groepen uit hun directe omgeving na te gaan wat de 
studenten denken over de mate waarin de drie groepen een voorkeur zouden hebben voor een 
bepaald meldkanaal, en in welke mate de groepen daadwerkelijk gebruik zouden maken van een 
bepaald meldkanaal. De schaal bevat 30 items. Een voorbeeld van een vraag is: “Mocht mijn familie 
een melding willen maken van uitkeringsfraude dan zouden ze een voorkeur hebben voor het gebruik 
van de verschillende media”. De studenten konden op een vijfpuntsschaal aangeven per medium in 
hoerverre ze ermee oneens/eens waren. Uit de betrouwbaarheidsanalyse blijkt dat de 30 gebruikte 
items voor dit concept zeer betrouwbare resultaten opleveren ( Cronbachs α=0,912). Op basis van de 
uitkomst van de α kan aangenomen worden dat de items samengevoegd kunnen worden tot een 
schaal. De 30 items die betrekking hebben op waargenomen subjectieve norm mogen 
samengenomen worden tot een variabele waargenomen subjectieve norm. 
 
De waargenomen controle over het gedrag( zelfeffectiviteit ) 
Onder zelfeffectiviteit wordt verstaan de inschatting van een persoon om een bepaald gedrag te 
kunnen uitvoeren. De schaal voor de waargenomen controle over het gedrag is gebaseerd op de 
schaal voor de waargenomen controle over het gedrag van Ajzen (1991). De zelfeffectiviteit van de 
respondenten is gemeten door een vijftiental items waarbij ze per media konden aangeven in 
hoeverre ze het traject van de melding volledig kunnen doorlopen. Gevraagd is: “Mocht ik melding 
willen maken van uitkeringsfraude dan heb ik er vertrouwen in dat ik de procedure voor het melden 
via de media succesvol kan doorlopen.” De studenten konden op een vijfpuntsschaal aangeven per 
medium in hoerverre ze ermee oneens/eens waren. Uit de betrouwbaarheidsanalyse blijkt dat de 15 
gebruikte items voor dit concept onvoldoende betrouwbare resultaten opleveren ( Cronbachs 
α=0,507 ). Strikt genomen betekent het dat de 15 items die betrekking hebben op de waargenomen 
controle over het gedrag dus niet samengenomen mag worden tot een variabele waargenomen 
controle over het gedrag. Ondanks de lage α kan hier vanuit de inhoud van de vraagstelling toch 
vanuit gegaan worden om de antwoorden toch als een schaal te interpreteren. De Cronbachs α is een 
gemiddelde score. Het hoeft niet zo te zijn dat als een respondent de ene media hoog waardeert dat 
hij de andere media ook automatisch hoog waardeert. Hij kan voor de ene media hoog scoren terwijl 
hij voor de andere media laag scoort.  
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De demografische of controle variabelen 
Naast de psychologische variabelen is er gevraagd naar het geslacht van de studenten. Geslacht is 
gecodeerd als 0 = vrouw en 1 = man. Leeftijd en opleiding is bij deze groepniet relevant omdat al de 
respondenten studenten van de Universiteit Twente betroffen en dus de zelfde opleidingsniveau 
hadden en bovendien ongeveer dezelfde leeftijd hebben. 
  

3.1.3 Procedure  

Om een eenduidige, afgebakende onderzoeksgroep te creëren , is gekozen voor studenten als 
onderzoekspopulatie. De vragenlijst is online verspreidt onder ongeveer 150 studenten van de 
faculteit European Public Administration aan de Universiteit Twente. Ongeveer de helft hiervan zijn 
Nederlandse studenten. Omdat de uitkomsten gericht zijn om te generaliseren naar de Nederlandse 
burger is alleen de Nederlandse studenten specifiek gevraagd om de enquête in te vullen. 
 

3.2  Methode 2: Vragenlijst UWV panel  
 

3.2.1 Deelnemers  

Deze groep bestaat uit een enquête van UWV gehouden onder een panel van een 
onderzoeksbureau. Ik heb meegeholpen om de vragenlijst samen te stellen. De vragenlijst is online 
onder de respondenten verspreidt. Bij deze groep zijn de vragen erop gericht om de concepten, 
attitude, de waargenomen controle over het gedrag, geslacht, opleiding en leeftijd te meten. In 
totaal hebben 525 respondenten de vragenlijst ingevuld. Deze respondenten zijn geselecteerd op het 
niet ontvangen van een uitkering om de onderzoekspopulatie eenduidig en zuiver te houden. 
Achterliggende gedachte hierbij is dat mensen met een uitkering niet geneigd zijn om elkaar te 
“verklikken”. Deze Enquête is gehouden tussen 23 juni 2014 en 29 juni 2014. De leeftijd van de 
respondenten varieert van 18 tot en met 65 jaar met een gemiddelde van 41 jaar. Onder de 
respondenten zijn 45,9 % mannen en 54,1 % vrouwen.  
 

3.2.2 Variabelen  

Attitude 
De attitude verwijst naar de kennis die men heeft over het gedrag, alsook naar de evaluatie van het 
gedrag en de consequenties van dit gedrag (De Vries et al., 1988; De Vries, 1993). De algemene 
attitude ten opzichte van het gebruik van een van de manieren is gemeten met een viertal items. Een 
voorbeeld van een vraag is: “Hoe geschikt vindt u de mogelijke manieren om uitkeringsfraude te 
melden bij het UWV?” De respondenten konden op een vijfpuntsschaal aangeven in hoeverre ze elk 
van de manieren geschikt/ongeschikt vinden. Uit de betrouwbaarheidsanalyse blijkt dat de 4 
gebruikte items voor dit concept voldoende betrouwbare resultaten opleveren (Cronbachs α=0,856). 
Op basis van de uitkomst van de α kan aangenomen worden dat de items samengevoegd kunnen 
worden tot een schaal. De 4 items die betrekking hebben op attitude mogen samengenomen worden 
tot een variabele attitude. 
 
Waargenomen controle over het gedrag( zelfeffectiviteit ) 
Onder zelfeffectiviteit wordt verstaan de inschatting van een persoon om een bepaald gedrag te 
kunnen uitvoeren. De schaal voor de waargenomen controle over het gedrag is gebaseerd op de 
schaal voor de waargenomen controle over het gedrag van Ajzen (1991). De zelfeffectiviteit van de 
respondenten is gemeten door 3 items waarbij ze per medium konden aangeven in hoeverre ze het 
traject van de melding volledig kunnen doorlopen. Een voorbeeld van een vraag is: “Verwacht u dat u 
in staat bent zelfstandig het meldproces te doorlopen via de verschillende manieren om uw 
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vermoedens om uitkeringsfraude kenbaar te maken?” De respondenten konden op een 
driepuntsschaal aangeven of ze het zeer goed, goed of neutraal konden doorlopen. Uit de 
betrouwbaarheidsanalyse blijkt dat de 3 gebruikte items voor dit concept voldoende betrouwbare 
resultaten opleveren ( Cronbachs α=0,808 ). Op basis van de uitkomst van de α kan aangenomen 
worden dat de items samengevoegd kunnen worden tot een schaal. De 3 items die betrekking 
hebben op waargenomen controle over het gedrag samengenomen worden tot een variabele 
waargenomen controle over het gedrag. 
 
Demografische of controle variabelen 
Naast de psychologische variabelen is er gevraagd naar de leeftijd, opleiding en het geslacht van de 
participanten. Geslacht is gecodeerd als 0 = vrouw en 1 = man. Leeftijd is gegeven in geboortejaren. 
Bij de opleiding konden de respondenten aangeven welke opleiding ze hadden genoten variërend 
van basis onderwijs tot hoger onderwijs.  
  

3.2.3 Procedure  

De vragenlijst voor de burgerpanel is online verspreidt onder de 525 panelleden van een 
onderzoeksbureau. Deze respondenten zijn geselecteerd op het niet ontvangen van een uitkering om 
de onderzoekspopulatie eenduidig en zuiver te houden.  

4. Resultaten 

4.1  Attitude  

 
Om de attitude te meten met betrekking tot het gebruik van een van de media om uitkeringsfraude 
te melden, is er een vijftal stellingen gebruikt. De respondenten onder de studenten is bijvoorbeeld 
gevraagd aan te geven in hoeverre ze de vijftal media geschikt vinden om een melding te maken. De 
stelling luidt: “In hoeverre acht u de volgende media geschikt voor het melden van 
uitkeringsfraude?” De studenten vinden het opsturen van een geprinte versie van het webformulier 
het minst geschikte met een percentage van 44,7%. Van de studenten ( zie tabel 1 ) geeft een grote 
meerderheid aan dat ze meld misdaad anoniem (66,6%), een brief schrijven (63%), het webformulier 
op de website van het UWV invullen (85,1%) en bellen naar het CMF (82%) een geschikt tot helemaal 
geschikt media vinden voor het melden van uitkeringsfraude. Maar 44% van de studenten vindt het 
opsturen van een geprinte versie van het webformulier naar het CMF van het UWV een geschikt 
medium. De studenten vinden dus alle media geschikt, behalve het opsturen van de geprinte versie. 
 
 
Tabel 1: Percentages ten opzichte van de vijfpuntsschaal op het vijftal media (studentengroep) 

“ Kunt u aangeven in hoeverre u de onderstaande media ongeschikt/geschikt vindt om een melding te maken?”  
 

 Helemaal 
ongeschikt 

Ongeschikt Niet 
ongeschikt/Niet 
geschikt 

Geschikt Helemaal 
geschikt 

Meld misdaad anoniem 7,4% 11,1% 14,8% 48,1% 18,5% 

Een brief schrijven 7,4% 14,8% 14,8% 55,6% 7,4% 

Geprinte versie opsturen 11,1% 22,2% 22,2% 41% 3,7% 

Online webformulier 7,4% 7,4% 0% 48,1% 37% 

Bellen naar CMF 3,7% 3,7% 11,1% 56% 25,9% 

 
 
Op de vraag: “Mocht ik uitkeringsfraude willen melden dan zal ik gebruik maken van de onderstaande 
media” , geeft het merendeels van de studenten aan dat ze gebruik zouden maken van het invullen 
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van het webformulier op de website van het UWV (80,8%) of bellen naar het CMF van het UWV 
(69,2%) als media om fraude te melden (zie tabel 2). 
 
Tabel 2: Percentages ten opzichte van de vijfpuntsschaal op het vijftal media op de vraag of men gebruik zou maken van 
de media (studentengroep) 

 

 Helemaal 
oneens 

Oneens Mee 
eens/Mee 
oneens 

Mee eens Helemaal 
mee eens 

Meld misdaad anoniem 15,4% 26,9% 15,4% 26,9% 15,4% 

Een brief schrijven 42,3% 30,8% 7,7% 19,2% 0% 

Geprinte versie opsturen 38,5% 23,1% 11,5% 19% 7,7% 

Online webformulier 3,8% 7,7% 7,7% 50% 30,8% 

Bellen naar CMF 11,5% 7,7% 11,5% 54% 15,4% 

 
 
Van de panelleden geven de meeste respondenten aan dat ze bij het melden van uitkeringsfraude 
voorkeur geven aan internet ( 61,7% ) gevolgd door telefonisch met maar 27,8%. Maar 10,5% geven 
aan voorkeur te geven aan een schriftelijke vorm van een melding. 
 
Tabel 3: Percentages ten opzichte van de zespuntsschaal op het vijftal media op de vraag of men gebruik zou maken van 
de media ( Panelleden ) 
 

 Zeer 
geschikt 

Geschikt Neutraal Ongeschikt Zeer 
ongeschikt 

Geen 
mening 

Schrijven van een brief 14,9% 37,5% 27,8% 9,9% 4,4% 6% 

Bellen 27,6% 43,8% 18,5% 4,4% 1% 5% 

Online 34,3% 38,9% 16,4% 4% 1,5% 5% 

Meld misdaad anoniem 26,9% 40% 20% 5,9% 2,7% 5% 

 
Zowel bij de studenten als de panelleden geven aan dat ze al de media geschikt vinden om melding 
te maken. Bovendien geven een lager percentage van de panelleden (10%) aan een schriftelijke vorm 
te zullen gebruiken tegenover (44%) van de studenten. 
 
 

4.2  Sociale normen  

 
De sociale norm is alleen bij de studentengroep gemeten, omdat dit bij het UWV panel niet is 
gedaan. De sociale norm ten opzichte van de verschillende meldmethoden is gemeten voor drie 
groepen ( familie, vrienden en kennissen, en buurtgenoten ). Er is beschrijvende statistiek toegepast 
door de percentages te vergelijken. Voor alle groepen zijn de percentages niet hoog. Wel scoren voor 
elke groep het online invullen van de webformulier en bellen naar het CMF het hoogst ( zie tabel 4). 
Dit impliceert dat telefonisch en internet in de perceptie van de studenten een betere medium is om 
een melding te maken. 
Ook bij de percentage vergelijkingen binnen de groepen blijkt uit het onderzoek dat internet en 
bellen betere media zijn volgens de studenten ( zie tabel 5 ). 
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Tabel 4: Percentages sociale norm per groep ( studentengroep )in hoeverre men denkt dat de drie groepen een voorkeur 
hebben voor het gebruik van de verschillende media en in hoeverre men zeker weet dat ze ook daadwerkelijk zullen doen 
via de verschillende media, mochten ze een melding willen maken van uitkeringsfraude.  

 
               
Groepen 

Helemaal 
mee 

oneens 

Mee 
oneen
s 

Mee 
eens/Mee 

oneens 

Mee 
eens 

Helemaal 
mee eens 

 
Fam

ilie
 

     
Fam

ilie
 

Meld misdaad anoniem Denken 14,8% 22,2% 29,6% 29,6% 3,7% 

Zeker weten 23,1% 11,5% 15,4% 38,5% 11,5% 

Een brief schrijven Denken 25,9% 33,3% 22,2% 18,5% 0% 

Zeker weten 30,8% 19,2% 30,8% 19,2% 0% 

Geprinte versie 
opsturen 

Denken 22,2% 33,3% 22,2% 22,2% 0% 

Zeker weten 30,8% 23,1% 26,9% 15,4% 3,8% 

Online formulier 
invullen 

Denken 7,4% 14,8% 14,8% 48,1% 14,8% 

Zeker weten 19,2% 3,8% 26,9% 34,6% 15,4% 

Bellen naar het CMF Denken 11,1% 7,4% 14,8% 44,4% 22,2% 

Zeker weten 19,2% 7,7% 15,4% 30,8% 26,9% 

 

V
rie

n
d

e
n

 e
n

 ken
n

isse
n

 
     

V
rie

n
d

e
n

 e
n

 ken
n

isse
n

 

Meld misdaad 
anoniem 

Denken 14,8% 11,1% 22,2% 40,7% 11,1% 

Zeker weten 23,1% 7,7% 11,5% 46,2% 11,5% 

Een brief schrijven Denken 33,3% 25,9% 29,6% 11,1% 0% 

Zeker weten 42,3% 23,1% 15,4% 19,2% 0% 

Geprinte versie 
opsturen 

Denken 22,2% 25,9% 37% 11,1% 3,7% 

Zeker weten 34,6% 15,4% 23,1% 19,2% 7,7% 

Online formulier 
invullen 

Denken 7,4% 11,1% 22,2% 25,9% 33,3% 

Zeker weten 11,5% 3,8% 30,8% 26,9% 26,9% 

Bellen naar het CMF Denken 7,4% 14,8% 25,9% 48,1% 3,7% 

Zeker weten 19,2% 15,4% 7,7% 46,2% 11,5% 

 

B
u

u
rtge

n
o

ten
 

     

B
u

u
rtge

n
o

ten
 

Meld misdaad 
anoniem 

Denken 18,5% 11,1% 18,5% 33,3% 18,5% 

Zeker weten 15,4% 11,5% 23,1% 26,9% 23,1% 

Een brief schrijven Denken 18,5% 14,8% 40,7% 25,9% 0% 

Zeker weten 19,2% 15,4% 46,2% 19,2% 0% 

Geprinte versie 
opsturen 

Denken 11,1% 11,1% 40,7% 29,6% 7,4% 

Zeker weten 26,9% 11,5% 34,6% 23,1% 3,8% 

Online formulier 
invullen 

Denken 7,4% 3,7% 29,6% 44,4% 14,8% 

Zeker weten 26,9% 11,5% 34,6% 23,1% 3,8% 

Bellen naar het CMF Denken 7,4% 11,1% 29,6% 37% 14,8% 

Zeker weten 15,4% 3,8% 11,5% 42,3% 26,9% 

 

4.3  Zelf effectiviteit  

 
De waargenomen zelfeffectiviteit onder de studenten wordt gemeten aan de hand van de vijf 
mogelijkheden die het UWV biedt om uitkeringsfraude te melden ( meld misdaad anoniem, brief 
schrijven, geprinte webformulier opsturen, online webformulier invullen, en bellen naar het CMF ). 
Bij de panel is dit gemeten aan de hand van 3 categorieën: schriftelijk(brief), telefoneren en internet. 
Uit het onderzoek blijkt dat onder de panelleden bellen en internet het hoogst coren ( zie tabel 6). 
Ook onder de studenten blijkt dat het online webformulier invullen en bellen naar het CMF het 
hoogst scoren. Dit impliceert dat ook onder deze groep bellen en internet als een betere medium 
wordt gezien. 
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Tabel 5: Zelfeffectiviteit ( UWV panelleden ) is gemeten met de vraag: “Verwacht u dat u in staat bent zelfstandig het 
meldproces te doorlopen via de verschillende manieren om uw vermoedens om uitkeringsfraude kenbaar te maken?” 
 

 Zeer goed Goed  Neutraal 

Het schrijven van een brief 37,1% 45,3% 17,5% 

Telefoneren  39,8% 46,3% 13,9% 

Internet 53% 38,3% 8,8% 

 
De panelleden geven aan dat ze in staat zijn alle drie de categorieën goed te kunnen doorlopen. 
Internet scoort het hoogst met een percentage van 91,3%, telefoneren met 86,1% en brief schrijven 
met 82,4%. Dit impliceert dat ze voldoende kennis van deze categorieën meldmethoden eigen 
hebben om het te gebruiken. 
 
Tabel 6: Zelfeffectiviteit ( studentengroep ) is gemeten met de stelling: “Ik heb er vertrouwen in dat ik de procedure 
succesvol kan doorlopen”. 

 

 Helemaal 
oneens 

Oneens Niet 
oneens/niet 
eens 

Mee eens Helemaal 
mee eens 

Meld misdaad anoniem 3,7% 18,5% 25,9% 37% 14,8% 

Brief schrijven 3,7% 18,5% 33,3% 40,7% 3,7% 

Geprinte versie opsturen 3,7% 18,5% 11,1% 56% 11,1% 

Online webformulier 0% 14,8% 11,1% 44,4% 29,6% 

Bellen naar CMF 0% 7,7% 7,7% 54% 30,8% 

 
Bij de studentengroep geven 52% aan meld misdaad anoniem het meldingsproces goed te kunnen 
doorlopen. Voor brief schrijven en geprinte versie opsturen geven respectievelijk 44% en 67% aan 
het meldingsproces goed te kunnen doorlopen. 74% geven aan de online webformulier goed te 
kunnen doorlopen en 85% geeft aan bellen naar CMF goed te kunnen doorlopen. 
Vergeleken met de panel waar online melding maken een score van 91% is geeft maar 74% van de 
studenten aan dit proces goed te kunnen doorlopen. Ook bij de andere meldmethoden geven bij de 
studenten ook een lagere percentage aan dan de panel de processen goed te kunnen doorlopen. Dit 
zou waarschijnlijk komen doordat studenten zich niet bezig houden met uitkeringsfraude en dus de 
processen daarom niet goed beheersen. 
 

4.4   Intentie  

 
Bij de respondenten van de studentengroep is gekeken in hoeverre ze gebruik zouden maken van 
een medium als ze een melding zouden willen maken. Daarnaast is gekeken wanneer ze gebruik 
zouden maken van een bepaalde medium als ze denken dat hun melding volledig anoniem zijn en als 
ze denken dat het melden hun weinig tijd zal kosten. Uit het onderzoek is gebleken dat de studenten 
groep over het algemeen het liefst gebruik zouden maken van het online formulier met een 
percentage van 76,7% en bellen naar het CMF met een percentage van 66,7%. Wanneer anonimiteit 
een rol speelt zouden ze het liefst gebruik maken van meld misdaad anoniem met een percentage 
van 92,6%. Als tijd een rol speelt vindt het studentengroep dat het online invullen van de 
webformulier met een percentage van 74,1% en bellen naar het CMF met een percentage van 66,7% 
het beste medium bij hun passen. 
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Tabel 7: Percentage scores intentie (studentengroep) 

 Helemaal 
mee 

oneens 

Mee 
oneens 

Mee 
eens/Mee 
oneens 

Mee 
eens 

Helemaal 
mee eens 

Ik zal 

geb
ru

ik 
m

aken
 van

 

Meld misdaad anoniem 14,8% 25,9% 14,8% 25,9% 14,8% 

Brief schrijven 40,7% 29,6% 7,4% 18,5% 0% 

Geprinte versie opsturen 3,7% 22,2% 11,1% 18,5% 7,4% 

Online webformulier 3,7% 7,4% 7,4% 48,1% 29,6% 

Bellen naar CMF 11,1% 7,4% 11,1% 51,9% 14,8% 

M
ijn

 

m
eld

in
g is 

an
o

n
iem

 

Meld misdaad anoniem 0% 7,4% 0% 37% 55,6% 

Brief schrijven 18,5% 37% 22,2% 18,5% 3,7% 

Geprinte versie opsturen 11,1% 33,3% 29,6% 25,9% 0% 

Online webformulier 11,1% 44,4% 25,9% 14,8% 3,7% 

Bellen naar CMF 7,4% 51,9% 22,2% 14,8% 3,7% 

K
o

st m
ij 

w
ein

ig tijd
 

Meld misdaad anoniem 3,7% 22,2% 7,4% 44,4% 22,2% 

Brief schrijven 33,3% 48,1% 14,8% 3,7% 0% 

Geprinte versie opsturen 29,6% 37% 18,5% 14,8% 0% 

Online webformulier 7,4% 0% 18,5% 51,9% 22,2% 

Bellen naar CMF 3,7% 11,1% 18,5% 59,3% 7,4% 

 

De studenten geven aan het online formulier (77%) en bellen naar CMF (66%) te zullen gebruiken om 

een melding van fraude te maken. 93% van de studenten geven aan dat ze denken dat hun melding 

anoniem is als ze melding maken via meld misdaad anoniem. Daarnaast denken de studenten dat 

melding maken via meld misdaad anoniem (66%), bellen naar CMF (66%), en het online 

webformulier invullen (74%) hun weinig tijd zal kosten. 

Op de vraag: “Weet u dat het mogelijk is om anoniem een melding van fraude te doen?”, geven 53% 

van de panelleden aan dat ze niet weten dat het mogelijk is om een melding anoniem te doen. Dit 

impliceert dat de meerderheid niet op de hoogte is van de mogelijkheid om anoniem te melden.  

Tabel 8: Weet u dat het mogelijk is om anoniem een melding van fraude te doen? (panelleden) 

Ja 47% 

nee 53% 

 

4.5   Samenhang demografische kenmerken van de melder met de attitude, sociale 

 norm, zelfeffectiviteit en de intentie 

 

De relatie tussen demografische kenmerken als leeftijd, opleiding en geslacht is gemeten door 

middel van kruistabellen. Gekeken is bijvoorbeeld naar welk percentage van de respondenten in een 

bepaalde leeftijdsgroep de voorkeur geven aan een bepaalde meldmethode. Bij alle 

leeftijdscategorieën geeft het merendeel aan de voorkeur te hebben om online melding te doen. 

Opvallend is dat bij de leeftijdscategorie 18 tot 25 jaar (78,3%) en de leeftijdscategorie 36 tot 45 jaar 

(68,8%) dit het hoogst is. Een groot gedeelte van de leeftijdscategorie 46 tot 55 jaar (35,5%) en de 

leeftijdscategorie 56 tot 65 jaar (35,9%) geven bovendien ook aan een voorkeur te hebben voor 

telefonisch melding maken.  
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Tabel 9 : leeftijd*Voorkeur communicatiemiddel (UWV Panel) 

  Welke communicatiemiddel om Uitkeringsfraude te melden heeft uw 
voorkeur? 

Schriftelijk ( brief ) Telefoon Internet 

W
at is u

w
 

leeftijd
? 

18 – 25 jaar 5,4% 16,3% 78,3% 

26 – 35 jaar 15,5% 26,2% 58,3% 

36 – 45 jaar 6,3% 25% 68,8% 

46 – 55 jaar 10,9% 35,5% 53,6% 

56 – 65 jaar 15,2% 35,9% 48,9% 

 

Uit het onderzoek is gebleken dat als gekeken wordt naar de relatie opleidingsniveau en keuze van 

de meldmethode bij de panelleden, bij alle opleidingsniveaus de voorkeur uitgaat naar telefonisch en 

online melding maken. 25% onder de categorie basisonderwijs geven aan de voorkeur te hebben 

voor telefonische melding. Daarentegen geven de categorieën LBO/VMBO/MAVO (50%), 

MBO/HAVO/VWO (64,6%), en HBO/WO (68,6%) een grotere voorkeur te hebben voor online melding 

maken. Bij de studentengroep is de relatie opleidingsniveau en keuze meldmethode niet relevant 

omdat deze groep hetzelfde opleidingsniveau hebben.  

Tabel 10 : Opleiding*Voorkeur communicatiemiddel (UWV Panel) 

  Welke communicatiemiddel om Uitkeringsfraude te melden heeft uw 
voorkeur? 

Schriftelijk ( brief ) Telefoon Internet 

W
at is u

w
 

h
o

o
gstgen

o
ten

 

o
p

leid
in

g? 

Basisonderwijs 0% 75% 25% 

LBO/VMBO/MAVO 11% 39% 50% 

MBO/HAVO/VWO 8,3% 27,1% 64,6% 

HBO/WO 13,5% 17,9% 68,6% 

 

Bij de UWV panelleden geeft het overgrote deel van zowel mannen als vrouwen aan dat ze de 

voorkeur hebben voor online (man 59,3%, vrouw 63,7%) en telefonisch (man 31,5%, vrouw 24,6%) 

melding maken van fraude. Slechts een klein deel geeft aan voorkeur te hebben voor schriftelijk 

melding te maken (man 9,1% en vrouw 11,6%).  

Tabel 11 : Geslacht*Voorkeur communicatiemiddel (UWV Panel) 

W
at is u

w
 

geslach
t? 

 Welk communicatiemiddel om Uitkeringsfraude te melden heeft uw 
voorkeur? 

Schriftelijk ( brief ) Telefoon Internet 

Man 9,1% 31,5% 59,3% 

Vrouw 11,6% 24,6% 63,7% 

 

De respondenten konden per meldmethode aangeven in hoeverre ze een voorkeur hebben voor elke 

communicatiemiddel. Voor meld misdaad anoniem geeft bij het studentengroep 60% van de 

vrouwen aan een voorkeur te hebben tegen 33,3% van de mannen. Een brief schrijven en het 

opsturen van de geprinte versie schoren het laagst bij zowel de vrouwelijke als mannelijke studenten. 

Bij online melding maken geeft 100% van de vrouwen aan voorkeur te hebben tegen 66,6% van de 

mannen. Bellen naar het CMF als meldmethode geven 53,3% van de mannen aan als voorkeur tegen 

90% van de vrouwen. 
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Tabel 12: Geslacht* Voorkeur communicatiemiddel ( Studentengroep ) 

               
Voorkeur communicatiemiddel 

Helemaal 
mee oneens 

Mee 
oneens 

Mee 
eens/Mee 

oneens 

Mee 
eens 

Helemaal 
mee eens 

 
G

e
slach

t 

     
Fam

ilie
 

Meld misdaad anoniem Man 26,7% 26,7% 13,3% 13,3% 20% 

Vrouw 0% 30% 10% 50% 10% 

Een brief schrijven Man 60% 26,7% 6,7% 6,7% 0% 

Vrouw 10% 40% 10% 40% 0% 

Geprinte versie 
opsturen 

Man 40% 26,7% 6,7% 20% 6,7% 

Vrouw 30% 20% 20% 20% 10% 

Online formulier 
invullen 

Man 6,7% 13,3% 13,3% 33,3% 33,3% 

Vrouw 0% 0% 0% 70% 30% 

Bellen naar het CMF Man 20% 6,7% 20% 40% 13,3% 

Vrouw 0% 10% 0% 70% 20% 

 

5. Conclusie en discussie 
 

Samenvatting resultaten 

 
Studentengroep 
Over het algemeen is gebleken dat de studentengroep niet een eenduidige perceptie hebben op de 
verschillende meldmethoden. De attitude om gebruik te maken van een van de methodes om 
melding te maken van uitkeringsfraude is niet hoog bij deze groep. Ook is de intentie om gebruik te 
maken van een van de methodes bij studenten vrij laag. Bij de studenten scoren bellen naar het CMF, 
online webformulier invullen en het geprinte versie van het webformulier opsturen scoren heel hoog 
terwijl een brief schrijven en bellen naar misdaad anoniem minder hoog schoren. In de Perceptie van 
de studenten is anonimiteit het meest gewaarborgd bij een melding via meld misdaad anoniem. Het 
merendeel van de studenten geven echter aan het online formulier en bellen naar CMF  te zullen 
gebruiken om een melding van fraude te maken. Het merendeel van de studenten geven aan het 
meldingsproces van het geprinte versie opsturen, de online webformulier en het bellen naar het CMF 
goed te kunnen doorlopen.  
 
Panelleden 
Het valt op dat meer dan de helft van de ondervraagden aan geeft dat ze niet weten dat een melding 
anoniem gedaan kan worden. Bij de keuze van een van de methodes blijkt overigens dat een groot 
deel van de ondervraagden aan anonimiteit een grote waarde hechten. Echter blijkt uit de resultaten 
dat “meld misdaad anoniem” niet de voorkeur geniet van de respondenten. Mochten de 
ondervraagden toch een melding willen maken van uitkeringsfraude dan vindt het merendeel ervan 
dat bellen en online melding maken voorkeur hebben op het schrijven van een brief of een geprinte 
versie van de webformulier opsturen. De zelfeffectiviteit is bij de panelleden bij alle meldmethoden 
heel hoog.  
 
De belangrijkste conclusies van dit onderzoek zijn dat er geen eenduidige perceptie bij de 
respondenten is op de meldmethoden; ook als de studentengroep vergeleken wordt met de 
panelleden. Ook is uit dit onderzoek niet gebleken dat er een samenhang is tussen de demografische 
kenmerken van de respondenten en de keuze van een bepaalde meldmethode. 
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Samenvatting 

 
Op basis van het theoretische kader en het daaruit afgeleide conceptueel model is voor dit 
onderzoek de volgende onderzoeksvraag afgeleid: welke intentie heeft de Nederlandse burger in 
2014 voor de verschillende manieren om uitkeringsfraude te melden?  
Voor het zo duidelijk en overzichtelijk mogelijk beantwoorden van de onderzoeksvraag zijn een 
viertal subvragen opgesteld. Hieronder wordt op basis van de resultaten ingegaan op deze 
deelvragen. 
Om een beeld te krijgen van de perceptie die burgers hebben op de meldmethoden om 
uitkeringsfraude te melden is gebruik gemaakt van het conceptueel model, theory of planned 
behaviour (TPB), om gedrag te beschrijven. Het TPB model, dat gekozen is om de gedragsintentie te 
verklaren, blijkt de juiste keuze te zijn geweest. De determinanten van de TPB blijken significante 
voorspellers te zijn van de intentie om een bepaalde meldmethode te gebruiken. Hierbij is vooral 
gekeken naar de attitude ten opzichte van de meldmethoden, de zelfeffectiviteit met betrekking tot 
de meldmethode en de sociale norm die burgers hebben over de meldmethoden. Aan het 
oorspronkelijke model zijn de demografische variabelen als leeftijd, geslacht en opleiding 
toegevoegd; dit om te kijken in hoeverre deze factoren effect hebben op de intentie om een 
bepaalde meldmethode te gebruiken. Bij de respondenten, voorspellen attitude en waargenomen 
subjectieve norm 59% van de variatie van de gedragsintentie om een bepaalde meldmethode te gaan 
gebruiken. Uit de analyse komt ook naar voren dat attitude de belangrijkste voorspeller is voor de 
gedragsintentie gevolgd door waargenomen gedragscontrole en waargenomen subjectieve norm.  
Uit de resultaten komt naar voren dat de studentengroep een positieve attitude heeft voor online 
webformulier en bellen naar het CMF, terwijl de panelleden een positieve attitude heeft voor alle 
vier de meldmethoden. 
Uit de resultaten is gebleken dat 80,8% van de studenten gebruik zouden maken van het online 
webformulier en 69,4% gebruik zouden maken van het bellen naar het CMF. De andere media bleken 
verwaarloosbaar te zijn. Bij de panelleden blijkt uit de resultaten dat ze bij alle vier de 
meldmethoden een positieve attitude hebben; weliswaar is de attitude om een brief te schrijven het 
laagst met 52,4%. 
De sociale norm is gemeten voor drie groepen ( familie, vrienden en kennissen, en buurtgenoten ). 
Hier is gekeken naar d gemiddelde score. Aan de respondenten is gevraagd wat ze denken dat de 
groepen als meldmethode zouden gebruiken en wat ze zeker weten dat de groepen zouden 
gebruiken. Over het algemeen zijn de gemiddelde scores niet hoog. Ook is er geen groot verschil in 
wat ze denken en wat ze zeker weten. Wel valt op dat voor alle de drie groepen geldt dat “bellen 
naar het CMF” en “online webformulier invullen” het beste scoren met een gemiddelde van 
respectievelijk 3,38 en 3,45 gevolgd door “meld misdaad anoniem”met een gemiddelde score van 
3,16. Hieruit kan geconcludeerd worden dat volgens de sociale norm van de respondenten deze drie 
meldmethoden een voorkeur hebben. 
Wat de zelf effectiviteit betreft, komt uit het onderzoek naar voren dat de waardering die de 
respondenten aan de meldmethoden geven, over het algemeen, zeer hoog is. Vooral de panelleden 
verwachten dat ze de procedures van alle meldmethoden zeer goed kunnen doorlopen met 
percentages tussen 80% en 90%. Bij de studentengroep scoort bellen naar het CMF met een 
percentage van 84,8% het hoogst en een brief schrijven met een percentage van 44,4% het laagst. 
Geconcludeerd kan worden dat daarom de meldmethoden op zich geschikt zijn om melding te 
maken van uitkeringsfraude door de respondenten. 
Als we kijken naar de samenhang tussen geslacht en de attitude van de respondenten dan blijkt uit 
het onderzoek dat bij de panelleden een kleine verschil is bijvoorbeeld bij het gebruik van internet. 
Hier zouden 59,3% van de mannen “internet” gebruiken tegen 63,7% van de vrouwen. Voor de 
studentengroep is dit verschil groter. Hier blijkt 66,6% van de mannen bijvoorbeeld “online formulier 
invullen” te prefereren tegen 100% van de vrouwen. Wat betreft de samenhang tussen de leeftijd en 
attitude is bij de studentengroep niet relevant omdat de studentengroep onder de categorie 



19 
 

jongeren vallen. Bij de panelleden is uit het onderzoek niet gebleken dat de leeftijd een rol speelt bij 
de keuze van een meldmethode.  
De intentie van burgers om gebruik te maken van de bestaande meldmethoden is niet hoog maar 
ook niet laag te noemen. Uit de resultaten komt naar voren dat burgers in de eerste plaats geen 
weet van hebben dat er meldmogelijkheden bestaan. Daarnaast zien burgers niet het belang in om 
meldingen te maken, omdat ze zich niet zo bezighouden met uitkeringsfraude.  
 

Conclusie 

 
Uit de resultaten blijkt dat de percepties van de studentengroep en die van de panelleden op de 
meldmethoden niet hetzelfde zijn. Dit is logisch omdat elk individu op zijn eigen manier de 
meldmethoden waarnemen en op basis daarvan een beeld vormen over welke methode het beste bij 
hun passen. Toch blijkt over het algemeen dat de meldmethoden online webformulier en bellen naar 
het CMF voor beide groepen een betere meldmethode te zijn. Over het algemeen kan uit de 
resultaten geconcludeerd worden dat er een discrepantie bestaat tussen de perceptie van de 
respondenten op de beschikbare meldmethoden en de werkelijkheid. Zo is gebleken dat de 
respondenten heel veel waarde hechten aan anonimiteit, maar tegelijkertijd niet de intentie hebben 
om gebruik te maken van meld misdaad anoniem. De studentengroep vinden alleen het opsturen 
van het geprinte versie van het webformulier het minst geschikte methode om melding te maken. 
Aannemelijk is dat dit komt omdat in de perceptie van studenten dit onnodige handelingen vereist. 
Het merendeel van de studentengroep geeft aan dat ze, wanneer ze een melding zouden willen 
maken, gebruik zouden maken van bellen naar het CMF en online het webformulier invullen.  
Zowel de attitude als de intentie is over het algemeen vrij laag bij studenten om gebruik te maken 
van een van de meldmethodes. Het valt wel op dat in de perceptie van studenten het meldmethode 
“meld misdaad anoniem” anoniemer is dan de andere methodes, maar als de studenten 
daadwerkelijk een melding zouden maken dan zouden ze eerder gebruik maken van het online 
webformulier.  
Hoewel er een klein verschil is bij het sociale norm tussen wat de studenten denken en wat de 
studenten zeker weten van wat hun familie, vrienden en kennissen, en buurtgenoten zouden 
gebruiken wanneer ze een melding zouden willen maken, komt het overeen met de methoden die de 
studenten zelf het liefst zouden gebruiken. 
De attitude om een bepaalde methode te gebruiken en de intentie bij de studenten komen 
grotendeels overeen. Aangenomen mag worden dat de intentie en attitude bepalend zijn voor de 
perceptie op de meldmethoden. Zowel bij de studenten als bij het panel is de score van 
zelfeffectiviteit bij de meldmethodes online webformulier en het bellen naar het CMF hoger dan de 
andere meldmethoden. Bij de studenten blijkt er grote onderlinge verschillen te zijn tussen het 
geslacht en de voorkeur voor een bepaalde meldmethode. Dit kan waarschijnlijk komen doordat de 
studentengroep volledig bestaat uit jongeren onder de 25 jaar en doorgaans geen ervaring heeft met 
het melden van uitkeringsfraude. Bij de panel is het verschil minder groot, waarschijnlijk omdat dit 
bestaat uit een gevarieerd groep die waarschijnlijk al ervaring hebben met het melden van 
uitkeringsfraude.  

6. Aanbevelingen 
 

UWV wil graag dat burgers meldingen maken van Uitkeringsfraude. Hiervoor bestaan er al een aantal 

methodes, welke burgers kunnen gebruiken. Om zoveel mogelijk burgers deze meldmethodes te 

laten gebruiken moeten er geen discrepantie zijn tussen de percepties van burgers over de 

betreffende meldmethodes en hoe het UWV wil dat deze methodes gezien worden door burgers. Om 
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de discrepantie te verkleinen is het noodzakelijk om de perceptie van burgers op de meldmethodes 

in positieve zin te laten veranderen. Een aantal aanbevelingen voor het UWV om dit te 

bewerkstelligen zijn: 

Praktische aanbevelingen 

- Alle vier de meldmethoden in stand houden omdat uit de resultaten blijkt dat de voorkeuren 

van melders op alle vier de meldmethoden liggen naar gelang hun intentie en de 

meldmethoden goed zijn om dergelijke meldingen te maken. Ondanks dat een brief schrijven 

minder populair is bij zowel de panelleden als de studentengroep, is er toch nog ruim 40% 

die dit een geschikte media vinden. Nieuwe meldmethoden zullen kosten verhogend zijn en 

waarschijnlijk weinig meerwaarde hebben op het aantal meldingen. Bovendien is het 

infrastructuur voor de bestaande meldmethoden er al.  

- Actief promoten van de meldmethoden voor het melden van uitkeringsfraude. Uit het 

onderzoek is immers gebleken dat het overgrote deel niet weet dat er verschillende 

mogelijkheden bestaan om uitkeringsfraude aan UWV te melden. Dit zou betekenen dat het 

UWV actief reclame zou moeten maken voor deze meldmethoden door onder andere 

brochures, televisie spotjes, etc. Hierdoor zal de burger een beter beeld krijgen van de 

meldmethoden. 

- Anonimiteit van de melder bij de meldmethoden waarborgen en dit moet dan voor de 

melder ook duidelijk zijn op welke manier de waarborging geregeld is. Dit zou betekenen dat 

de gegevens van de melder niet in het dossier zichtbaar moet zijn. Het beleid moet erop 

gericht zijn dat de melder zeker weet dat hun persoonlijke gegevens onzichtbaar gemaakt 

worden op documenten. 

- Zoveel mogelijk obstakels wegnemen voor de melder. Gedacht kan worden aan onder 

andere gratis telefoonnummer voor bellers, makkelijk toegankelijke webformulier die snel en 

eenvoudig doorlopen kan worden voor degenen die gebruik willen maken van het internet. 

Dit zou betekenen dat bijvoorbeeld de online formulieren eenvoudig te doorlopen moet zijn 

en geen vragen moet hebben die door de melder als ballast ervaren worden.  

Wetenschappelijke aanbevelingen 

Een beperking van dit onderzoek is dat bij de studenten groep de respons laag is geweest. Dit zou 

waarschijnlijk komen doordat studenten zich weinig interesseren in uitkeringsfraude. Een ander 

beperking is dat niet alle variabelen bij één zelfde groep gemeten zijn maar verdeeld over de twee 

groepen (panel en studentengroep); dit kan leiden tot een vertekend beeld van de perceptie op de 

verschillende meldmethoden. Bovendien levert dit een beperking op voor generalisatie naar de 

totale populatie van Nederlandse burgers. Om tot een betere generalisatie te kunnen komen zou de 

enquête met vragen over alle variabele uit het conceptueel model bij één gevarieerde grote groep 

afgenomen moeten worden. Dit zal leiden tot betere resultaten om betere conclusies te kunnen 

trekken over de perceptie van burgers op de verschillende meldmethoden.  
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