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Wat is armoede?
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• Professionals moeten kunnen handelen zonder gehinderd te worden door 

regelgeving. “Regelgeving is faciliterend aan de leefwereld”.

• Hier lopen we tegen wet- en regelgeving aan.

• Hier lopen we tegen mandatering aan.

• Cultuur, professionals niet gewend in denken in integrale plannen of 

ruime durven.

• Vangnet en maatwerkbudget als oplossing voor deze problemen.

• Vangnet: Mandatering en Ondersteuning

• Maatwerkbudget: Regelvrije ruimte
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Transformatie
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• “Armoedebeleid vooral gericht om mensen in armoede te houden”. 

Onvoldoende prikkel om boven de armoedegrens te komen

• Instrumenten erg gericht op mensen in problematische schulden. “Het 

moet ernstig genoeg zijn om in aanmerking te komen”

• Hierdoor weinig preventief en veel mensen tussen wal en schip.

• Beter aansluiten op de leefwereld

• Slagvaardigere sociaal wijkteams en jeugdteams om snel en effectieve 

ondersteuning te kunnen bieden.

• Programma Armoedeopgave: minimabeleid en schulddienstverlening. 

Preventie en Vroegsignalering, Maatwerk en Basis op Orde.
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Programma Armoedeopgave
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• Pilot vanaf mei 2015

• Groter bereik doelgroep om schulden te voorkomen.

• Beter aansluiten bij de behoefte van de inwoner.

• Onderzoeken in hoeverre maatwerk en preventieve ondersteuning 

bijdraagt aan vermindering maatschappelijke kosten op lange termijn.

• Wat gebeurt er als je uitsluitingsgronden weg laat?

• Tegen welke juridische/wettelijke barrières lopen we aan?
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Budget Maatwerkondersteuning
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• Geen inhoudelijke kaders! 

• Geen verordening, geen aanvraag, geen bezwaar…

• Juist gericht op alledaagse casuïstiek waarbij je onderbuik zegt “hier 

moet ik wat doen om ellende te voorkomen, maar cliënt komt nergens 

voor in aanmerking”

• Multiproblem Casuïstiek: In principe zijn onze huidige instrumenten 

juist op hen gericht, maar er zijn geen inhoudelijk kaders, dus ook niet 

voor deze groep. In de praktijk vaak om snelheid te maken i.p.v. 

langdurige procedures bijzondere bijstand.

Angst voor willekeur, aanzuigende werking en 

precedent schepping
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Kaders?
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• Welk probleem lost dit op?

• Welke problemen/maatschappelijke kosten worden voorkomen door 

deze voorziening?

• Welke activiteiten gaat de cliënt ondernemen om identieke problemen 

in de toekomst te voorkomen.

• Aanvraag rechtstreeks naar Betalingsverkeer (geen inhoudelijke 

toetsing)

• Geld in principe niet op de bankrekening van de cliënt.
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Overdrachtsformulier
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Casussen nemen nu redelijk stabiel, wel cultuuromslag nodig geweest. Gemiddelde bedrag 

is € 1.052 per casus. Het laagste bedrag dat is afgegeven is € 10,-. Het hoogste bedrag is 

€ 8.554
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Waaraan wordt het uitgegeven?
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Verdeling per team
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• 17 jaar, zwanger, geen contact met ouders, “foute vrienden”, zwerft tussen 

verschillende vrienden.

• Besproken in Veiligheidshuis, JBRA betrokken, geen stabiele huisvesting 

en inkomen. Uithuisplaatsing baby dreigt.

• Met bemiddeling een kamer gevonden, maar kan huur en borg niet 

betalen.

• Geen recht op bijstand en bijzondere bijstand (nog geen 18 jaar)

• Inzet maatwerkbudget heeft uithuisplaatsing voorkomen. JBRA nog 

betrokken in het gezin: moeder en kind maken het goed

• Kosten uithuisplaatsing: € 40.000

• Inzet maatwerkbudget: € 1.000 (huur en borg) 
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Casus: Tienermoeder

http://www.google.nl/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAkQjRwwAGoVChMItfDvzo-cyQIVRwoaCh3vOAu1&url=http://www.mtv.nl/shows/495-teen-mom&psig=AFQjCNG0M2sPJtQ5lkt8aSnuvdheF9DvQw&ust=1448009966885519
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• Gezin uit Iran (2 minderjarige kinderen), grote schulden door taalbarrière en 

onbegrepen brieven, geen baan, bijstandsuitkering. 

• Met behulp van vrijwilliger is er gewerkt aan taalachterstand, meneer was lasser 

in Iran, via een leerwerktraject is hij begonnen met een lascursus en geslaagd 

in september 2015. 

• Geaccepteerd voor WNSP traject, begeleiding SWT, baan bij metaalbedrijf.

• Werknemers moeten eigen lasmasker aanschaffen (vanwege hygiënische 

redenen blijft dit ook in eigendom). Masker kost € 1.100.

• Normaliter betaald werkgever dit uit een voorschot en wordt maandelijks 

ingehouden op salaris, maar vanwege WNSP mag dit niet.

• Bijzondere bijstand mag niet, aangezien cliënt al in dienst is en inkomen heeft 

boven 110% wsm.

• Meneer mag zo niet aan het werk. Maatwerkbudget ingezet voor lasmasker

• Jaar bijstandsuitkering: € 16.000

• Inzet maatwerkbudget: € 1.100
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Casus: Lasser
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• Totaal nog maar € 165.000 opgemaakt van de € 400.000.

• Aanzuigende werking? Armoede kenmerkt juist door schaamte en 

ontkenning. Mensen zijn trots en willen bedrag liever terug betalen.

• Precedent scheppen? Wel een veel ervaren angst bij wijkteams.

• Fraude? Het zal ook hier wel eens voorkomen, maar in de praktijk nog 

niet gebleken. Wel interventies die niet tot het gewenste 

gedragsverandering hebben geleid.

• Interventie soms ook om vertrouwen te winnen, middel om achter de 

voordeur te komen en gezinsplan te starten. Bijv. casus dat is begonnen 

met verlenging abonnement Woningnet ad € 10,-

• Maar we geloven dat we uiteindelijk geld besparen. 
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Anarchie, chaos en failliet?
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• Ruimte geven aan teams vraagt ook om een cultuuromslag bij de teams: 

durf de ruimte ook te pakken!

• Teams hebben het gevoel met het budget het verschil te kunnen maken. 

Casuïstiek bevestigt dit beeld.

• Huidige minimaregeling en schulddienstverlening sluit onvoldoende aan 

op behoefte van inwoners.

• We kunnen maatschappelijke kosten besparen door meer ruimte te 

geven.

• We kunnen veel ambtelijke kosten besparen door meer ruimte te geven 

(voorkomen van generalisten die specialisten gaan overtuigen en 

andersom).
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Wat leren we al vanuit de pilot
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• Eindevaluatie Verwey Jonker en Stimulansz: okt 2016

• Project Ontschotting Minimabeleid: structureel invoeren van 

maatwerkgedachte binnen één minimaregeling.

• Leerlijnen sociaal wijkteams en jeugdteams

• Input City Deal Inclusieve Stad
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Vervolg
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Van pilot naar structureel….

Stap 1:

Individuele studietoeslag: Deze regeling is specifiek in wetgeving vastgelegd en laten we intact zoals deze is.

Individuele inkomenstoeslag: voormalig langdurigheidstoeslag, in huidige regeling met opdracht om te sparen voor onvoorziene kosten. Wettelijke 

verplichting om een invulling in verordening vast te leggen. Voorstel deze regeling te gebruiken voor inwoners die nooit meer in staat zijn om het 

inkomen te verhogen. Binnen deze regeling kan een geldbedrag verstrekt worden die de inwoner kan gebruiken voor niet noodzakelijke kosten maar 

kosten om sociaal te blijven meedoen.

Individuele bijzondere bijstand: Binnen deze regeling kennen we een aantal Zaanse regelingen die we onder de loep nemen vanuit het 

uitgangspunt:

- Maatwerk waar het kan d.w.z. een vergoeding van exacte, noodzakelijke kosten met een duidelijk (incl. lange termijn) doel. Om te beoordelen wat 

de meest passende oplossing is en wat de bijbehorende kosten daarvan zijn, is een integraal gesprek noodzakelijk.

- Snelle en transparantie overheid voor de vergoeding van toegekende vergoedingen en vaste kostensoorten. Hiervoor is een goede digitale 

aanvraag afhandeling noodzakelijk.

Stap 2:

Ambitie is ontschotting door te zetten naar andere budgetten, te beginnen met schoolgaande kinderen. RSK in afstemming met jeugd en 

gezondheid.
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Is volledig ontschotten minimabeleid wel maatwerk?

Iedereen op (integraal) gesprek?

Hoe zit het met voorspelbaarheid, zekerheid, betrouwbaarheid?

Geen beschikkingen, hoe zit het dan met bezwaar?

Gift of een lening zonder vaststaande kaders: wie bepaald dat en op basis 

waarvan?

Waar zit de controle op het SWT? Is het wel eerlijk (“maakt het uit in welke 

wijk ik woon?”)

Gefaseerd ontschotten: stap 1 = bijzonder bijstand

Doel: preventieve ondersteuning uitgaande van eigen mogelijkheden. 

Inwoners faciliteren naar behoefte en vangnet bieden, dat is meer dan alleen 

een financiële bijdrage! Hoe kun je eigen situatie veranderen?
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Van pilot naar structureel….


