
 KANTELEN IN DE BIJSTAND 

“DOEN WAT WERKT” 

 

 



NIEUWE FOCUS 

Van harte welkom  

in de uitkering?! of…… 

ondernemend de uitkering uit?! 



CONTEXT 

24.500 inwoners 

      WWB BB  Minimaregeling1 

1-1-2012 :      158 

1-1-2013 :      167  121 (133) 139 (160) 

1-5-2013 :      157 

 

Budget  2.446.000 90.000  25.000 

Uitgaven 2.557.000 78.250  36.554 



Kantelen in de bijstand 

Kantelen in de bijstand 

2 sporen: 

- re-integratie (werk boven uitkering) 

- bijzondere bijstand 



KADER EN FOCUS 

1) Werk en Inkomen nieuwe stijl 

     Bedrijfsplan Werk en Inkomen 

 

2) Ambities: 

• meer mensen aan het werk 

• actief participeren in lokale en regionale 

netwerk van werkgevers en maatschappelijke 

organisaties 

• effectief en efficiënt inzetten van middelen 

 

 

 

 



VISIE MISSIE 

DOELEN EN UITGANGSPUNTEN 
1) Iedereen werkt naar vermogen; ondersteuning als dat 

op eigen houtje niet lukt 

2) Vraag werkgevers is leidend 

3) Netwerkaanpak (netwerkgevers én netwerk van de 
klant. Herkenbaarheid in netwerk van de arbeidsmarkt) 

4) Functionele scheiding Werk, Activering en Inkomen 

(andere werkwijzen, taken en competenties) 

5) Resultaatgerichte aansturing (prestatie-indicatoren; 

weten is meten) 

 

 

 



ORGANISATIE, TAKEN  

EN FORMATIE 
Focus vooral op veranderde en nieuwe functies 

 

• Accountmanager Werk 

• Werkcoach 

• Consulent Activering en Inkomen 



FORMATIE 
Situatie tot 1 april 2013: 

Formatie Werk en Inkomen (oud) : 9,29 fte waarvan 

functie consulent (integraal) 3,9 fte 

 

Situatie vanaf 1 april 2013: 

Formatie Werk en Inkomen (nieuw) : 10,41 fte waarvan 
functie consulent Activering en Inkomen 2,63 fte 

Functie Werkcoach 1,39 fte 

Verschil : 1,12 fte  

 

  



FORMATIE 

Nieuw: functie Accountmanager Werk (1,0 fte)  

 

Maar: 

• Geen geld voor formatie  

(moet uit besparing op uitkeringen komen) 

• Meer klanten: 

 - autonome toename  

  (stijging aantal mensen in de bijstand) 

 - uitbreiding doelgroepen 

 



VERANDERENDE FOCUS 

• De Kanteling binnen de Wmo en de bijstand 

• Samenhang Wmo en WWB 

• Re-integratie, activering 

• Meer zelfredzaamheid, eigen verantwoordelijkheid 

• Maatwerk 

• Kantelen door de burger 

• Kantelen door de consulent/organisatie 

 



VERANDERENDE FOCUS 

Uitgangspunten: 

 

• voorkomen armoedeval maar toch prikkelen tot 

uitstroom 

• vangnet en eigen verantwoordelijkheid 

• insteek is (betaald) werk, bijzondere bijstand en 

minimabeleid is ondersteunend 

 



VORMGEVING 

1)Beleidsmaatregelen aanpassen  

   via verordeningen en beleidsregels 

 

2) Beleidsaanpassingen via: 

• drempelbedrag 

• draagkracht 

• ‘versoberen’ vergoedingen minimaregeling 

• geen standaardvergoedingen bijzondere 

 bijstand 

 



VORMGEVING 

3) Niet direct een aanvraagformulier, maar 
meldingsformulier 



Stelling 1 

Kanteling in de bijzondere bijstand is pure 
bezuiniging. 

 



Juridisch perspectief 

  Gebonden bevoegdheid 

  Beoordeling aanvraag bijzondere bijstand 

  4 hoofdvragen 

  Noodzakelijke kosten 

  Bijzondere individuele omstandigheden 

 



Toepasselijkheid 

Wanneer onmogelijk? 

Daadwerkelijk te maken kosten 

Noodzaak is door de rechter vastgesteld 

Wanneer mogelijk? 

Ondersteuning beheer inkomen voordat bewind 
is uitgesproken 

Duurzame gebruiksgoederen 



Na toekenning 

 Kantelinggedachte bij burger en consulent 

 Beperking duur bijstandsafhankelijkheid 

 Kijk om je heen 



Casus uit praktijk 

  Alleenstaande moeder met 4 kinderen 

  Wasmachine gaat kapot 

  In WSNP 

  Alleen bijstand in de vorm van geldlening 

  Familie en/of kringloop? 

  Budgettering of bijstand in natura (artikel 57     
WWB) 



Stelling 2 

Kanteling in de bijzondere bijstand is 
onmogelijk. 



Stelling 3 

Minimabeleid voorkomt zoveel mogelijk 
armoedeval en stimuleert uitstroom. 



??? 


