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Bestuursleden van Divosa zijn voorzichtig 
positief over de versoepeling van de WWB-

maatregelen van begin februari. Maar 
kritiek is er ook. En scepsis. De overheid 

toont nog altijd te veel regeldrift. Zorg is er 
over het armoedebeleid.

tEkst: WEnDy BraankEr

Iets meer duidelijkheid, MAAR…

 E
erst maar eens een paar pluspunten over de 
aanpassing van de WBB-maatregelen. Jos van 
Wesemael, directeur van de dienst Sociale 
Zaken en Werkgelegenheidsprojecten van de 
gemeente Den Haag en Divosa-bestuurslid, 

noemt het knap dat het tot een akkoord gekomen is. En 
het is positief dat gemeenten meer ruimte hebben ge-
kregen om zelf beleid te ontwikkelen als het gaat om de 
tegenprestatie van mensen met een bijstandsuitkering. 

Directeuren over herziening WWB-maatregelen

uitstel 
De nieuwe bijstandsregels zijn 
een half jaar vooruit geschoven; 
de WWB-maatregelen en de 
Participatiewet gaan samen in 
op 1 januari 2015.

maatregelenregime 
Er komt een verzachting van de 
verplichting om bij overtreding 
direct de uitkering drie maan-
den stop te zetten. Gemeenten 
krijgen meer ruimte om (de 
duur van) de maatregelen vast 
te stellen.

tegenprestatie 
De tegenprestatie voor mensen 
met een WWB-uitkering blijft, 
maar gemeenten krijgen meer 
ruimte voor eigen invulling. 
Ook behoort het verlenen van 
mantelzorg in relatie tot de te-
genprestatie meer dan voorheen 
tot de mogelijkheden. 

omgekeerDe BeWijslast 
De omkering bewijslast is van 
de baan. De bewijslast bij over-
treding ligt bij de gemeente en 
niet bij de bijstandsgerechtigde, 
zoals eerder de plannen waren.

kostenDelersnorm 
De kostendelersnorm wil 

Wijzigingen en Belangrijke punten uit De nieuWe WWB

“Maar het blijft een wet die overwegend beroerd is. Het 
geeft meer werk voor sociale diensten. De gedetailleerd-
heid in geboden en verboden is contraproductief voor het 
doeltreffend optreden van gemeenten.” 
De Tweede kamer stemde in februari in met het Wets-
voorstel Maatregelen WWB nadat er enkele wijzigingen 
waren doorgevoerd. Tevredenheid is er vooral over het 
feit dat gemeenten de nieuwe bijstandsregels met een 
half jaar vertraging en dus op 1 januari 2015 gelijktijdig 
met de Participatiewet kunnen invoeren. Divosa is een 
van de partijen die hierop eerder bij het kabinet en de 
Tweede Kamer aandrong; twee grote veranderingen kort 
na elkaar leek een bijna onmogelijke opgave.

rEGElDrift
Wietse Kooistra, directeur van Het Plein (sociale zaken 
van de gemeenten Lochem en Zutphen) is blij dat er 
meer duidelijkheid komt over waar het naartoe gaat 
met de nieuwe bijstandswet. “Dat is lang onduidelijk 
geweest.” Wat hem aanspreekt, is dat de wachttijd voor 
27-plussers die een bijstandsuitkering aanvragen is 
komen te vervallen. In de recente wijzigingen ziet hij ook 
meer speelruimte voor gemeenten. 
Elone van Velthuijsen, directeur RDS Alblasserwaard/
Vijfheerenlanden, vindt ook dat de gewijzigde WWB-
maatregelen een verbetering zijn. Maar ze blijft kritisch 
over de regeldrift van de overheid. Zo krijgen gemeenten 
er meer geld bij om het armoedeprobleem aan te pakken, 
maar zien zij zich belemmerd door nieuwe regels. De 
overheid wil dat het armoedebeleid bij gemeenten vooral 
op individuele basis wordt aangepakt. De categoriale 
bijzondere bijstand, een regeling die groepen burgers 
met lage inkomens (zoals chronisch zieken en pensioen-

  Jos van Wesemael: 

‘ Knap dat het tot een 
akkoord gekomen 
is, maar de wet blijft 
overwegend beroerd’
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gerechtigden) een steuntje in de rug geeft, gaat op de 
helling. “Nu is het zo dat een bepaalde categorie op een 
eenvoudige manier gebruik kan maken van voorzienin-
gen die te maken hebben met armoedebestrijding.”  
Van Wesemael valt haar bij. Hij ziet toenemende risico’s 
als de categoriale bijstand moet wijken voor een indivi-
duele aanpak. “Het afschaffen van de categoriale aanpak 
bezorgt gemeenten extra werk. Het komt erop neer dat 
iedere euro die het kost om mensen te benaderen en een 
individuele zaak af te handelen niet naar die mensen 
gaat. Gevolg: meer armoede en meer schulden.” 
Ook de kostendelersnorm, onderdeel van de WWB-maat-
regelen, zal leiden tot meer armoede, omdat huishou-
dens met meerdere uitkeringen worden gekort (zie ook 
p. 20 en 21, red.). Van Velthuijsen is blij dat er een wijzi-
ging is aangebracht in de plannen en dat jongeren van 18 
tot 20 jaar buiten de kostendelersnorm vallen. Ze hoopt 
ook in dit kader op niet te ingewikkelde voorschriften en 
regels. “Het laatste woord is daarover nog niet gezegd.”  
Van Wesemael zet vraagtekens bij de norm in relatie tot 
de privacy van medebewoners die te maken krijgen met 
deze regeling. “Dat wordt behoorlijk ingewikkeld.”

ZOrGEnkinD
Geld blijft een heet hangijzer. Het participatiebudget 
is flink gereduceerd en zal nog verder dalen. In 2010 
kwam het budget uit op 1,9 miljard euro, in 2015 slinkt 
dit tot 600 miljoen euro. Wim Zwanenburg, hoofd Werk 
en Inkomen in Leidschendam-Voorburg en bestuurslid 
van Divosa, noemt de financiering dan ook het zorgen-
kind bij de vorming van regionale werkbedrijven en de 
activiteiten die ondernomen moeten worden om mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt – en dus ook WWB-

Iets meer duidelijkheid, MAAR…

klanten – aan het werk te helpen. “Als het gaat om de 
taakstelling versus het participatiebudget, dan wordt 
het lastig alle ambities te realiseren.” Zwanenburg is 
overigens positief over het geheel aan aangepaste WWB-
maatregelen. 
Gijsbert van Herk, directeur Stadsontwikkeling van de 
gemeente Breda, staat er een stuk sceptischer tegen-
over. Wat er nu ligt, ziet hij als dagkoersen. “Het is niet 
duidelijk of het zo blijft. Over zes maanden liggen er 
misschien weer aanpassingen. Dit baseer ik op hoe het 
de afgelopen periode is gegaan en op het gegeven dat er 
van de benodigde paradigmashift in de sociale zeker-
heid geen sprake is. Ook is de relatie niet gelegd met de 
andere decentralisaties – het verdeelmodel staat bijvoor-
beeld geheel los van de modellen die voor jeugdzorg en 
de WMO worden ontwikkeld.” Ondertussen doet hij 
er alles aan om ‘rust te organiseren’: vanuit de klanten 
bekeken en vanuit de medewerkers in Breda. Hoe? “Het 
gaat erom dat je het lokale beleid zo inricht dat je flexibel 
bent en kunt inspelen op eventuele veranderingen. Maar 
ik hoop dat het nu een tijdje steady blijft.” *

zeggen dat huishoudens met 
meerdere uitkeringen worden 
gekort, omdat ze de kosten van 
hun dagelijks onderhoud kun-
nen delen. De kostendelersnorm 
gaat niet gelden voor jongeren 
van 18 tot 20 jaar die nog thuis 
wonen. ingangsdatum van 
de kostendelersnorm is 1 januari 

2015 voor nieuwe instroom in 
de bijstand en 1 juli 2015 voor 
degenen die al een bijstands-
uitkering ontvangen.

verhuisplicht 
De verhuisplicht voor mensen 
met een bijstandsuitkering 
blijft overeind, omdat dit kan 

bijdragen aan de kansen op 
werk. Ook op andere punten 
worden regels aangescherpt om 
aanspraak te kunnen maken op 
een bijstandsuitkering.

sollicitatieplicht 
BijstanDsmoeDers 
De sollicitatieplicht voor 

bijstandsmoeders met kinderen 
tot vijf jaar gaat niet door.

geen WachttijD 
Er komt geen wachttijd van 
vier weken voor mensen die 
een nieuwe bijstandsuitkering 
aanvragen.
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  Gijsbert van Herk: 

‘ De relatie met de 
andere decentralisaties 
is niet gelegd’


