
 

 
 

Het NJi, de VNG, Movisie, Divosa en Ingrado werken samen in een landelijk 

programma  

“Aanpak 16-27”. Zij hebben een website waarop allerlei informatie, handreikingen, 

wet- en regelgeving is gebundeld. 

Via de website kan je je ook abonneren op een nieuwsbrief. 

Begin september starten er allerlei nieuwe pilots, meer informatie over deze pilots kan je ook vinden  

op deze website. 

 

Website 16-27 

http://www.16-27.nl 

 

Handreiking voor gemeenten  

Samenwerken aan de toekomst van jongeren: 16–27 jaar  

http://www.16-27.nl/assets/Toolkit/073-201755handreiking-gemeenten-16-27def.pdf 

 

Handreiking voor professionals  

Samenwerken aan de toekomst van jongeren: 16–27 jaar  

http://www.16-27.nl/assets/Toolkit/073-201755stappenplan-profs-16-27def.pdf 

 

Toolkit 16-27 

http://www.16-27.nl/assets/Toolkit/073-201755toolkit-16-27def.pdf 

 

Leeftijdsgrenzen 

Advies Raad Volksgezondheid en Samenleving (RVS) over leeftijdsgrenzen zie 

https://www.raadrvs.nl/ 

 

De basis op orde 

Lees de aanbevelingen van Drift 

https://zwerfjongeren.nl/opinie-actie/de-basis-op-orde/ 

 

Onderwerp bespreekbaar maken? 

Collega’s duidelijk maken waarom jongeren uit de jeugdhulp extra steun nodig hebben? 

Kijk naar de filmpjes van Spirit over de Big 5, waarin jongeren uit de jeugdhulp in gesprek gaan met 

leeftijdsgenoten zonder jeugdhulp. 

https://www.spirit.nl/2018/02/jongeren-in-gesprek-over-opgroeien-naar-volwassenheid-big-5/ 

 

 

http://www.16-27.nl/
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http://www.16-27.nl/assets/Toolkit/073-201755toolkit-16-27def.pdf
https://www.raadrvs.nl/
https://zwerfjongeren.nl/opinie-actie/de-basis-op-orde/
https://www.spirit.nl/2018/02/jongeren-in-gesprek-over-opgroeien-naar-volwassenheid-big-5/
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Casusboekje  
Doe de omgekeerde 
toets en help  
jongeren echt!
Integrale aanpak  
voor jongeren met 
meervoudige problemen



Stimulansz

 Daarom is het zo’n verademing dat de omgekeerde toets er nu is. Deze 
toets vertrekt immers vanuit een specifieke situatie van een persoon. De 
vraag is niet wat de beschikbare oplossing is, maar wat er in deze situatie 
nodig is. Het is mooi om te zien hoe dit leidt tot oplossingen die wel van 
droom naar daad kunnen leiden.

 De omgekeerde toets kan echter niet zonder ambtenaren die moed en lef 
tonen om ook de ruimte te pakken die de toets biedt. Ik zou willen dat er 
soms wat meer sprake is van: ‘ask for forgiveness and not consent’. Dat is 
makkelijker gezegd dan gedaan. Oefenen dus in redeneren en daarvan 
leren, is mijn wens voor de ambtenaren. Dat kan aan de hand van dit 
boekje en de trainingen die Stimulansz biedt. 

 Uiteindelijk zal dit leiden tot ambtenaren die meer werkplezier zullen 
ervaren, maar vooral ook tot burgers die het gevoel hebben dat er echt 
wordt geluisterd en meegedacht. Dat vanuit hun vraag wordt gedacht en 
niet vanuit het systeem. Daar was de kanteling toch in de kern om 
begonnen en daarvan is de omgekeerde toets een hoopvolle vertaling. 
Spread the word! 

 Drs. Mirjam Sterk
 Directeur MEE NL

 Als Ambassadeur Aanpak Jeugdwerkloosheid sprak ik regelmatig 
jongeren die heel graag wilden gaan studeren, omdat dat perspectief zou 
bieden op werk. Door schulden konden ze echter geen studiefinanciering 
krijgen. Wat weer betekende dat ze bleven hangen in het baantje bij de 
lokale supermarkt, zonder enig perspectief. Zij kwamen zo terecht in een 
vicieuze cirkel. Dat kan toch nooit de bedoeling zijn, heb ik vaak gedacht.

 De jongere centraal en niet het systeem. Dat is wat de omgekeerde toets 
doet. Het is een uitwerking van gekanteld denken, een manier van 
denken die geworteld moet raken in het sociaal domein. Uitgangspunt 
van de decentralisaties is immers oplossingen te zoeken dichtbij de 
leefwereld van de burger. Toch blijkt dit in de praktijk niet altijd 
eenvoudig; ‘tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische 
bezwaren’, om Elsschot maar te citeren.  

 In ons werk zien we regelmatig hoe mensen de weg kwijtraken tussen 
alle nieuwe wetten, zeker als er sprake is van meer dan één probleem. 
Dan spreekt de wetgever zichzelf vanuit verschillende wetten tegen. In de 
casussen in dit boekje zien we hoe dat eruit kan zien. Dat geldt in het 
bijzonder ook nog eens extra waar het gaat om jongeren die vanuit de 
Jeugdwet naar de Wmo moeten gaan, de zogeheten 18min-/18plus-
problematiek. Bij MEE zien we regelmatig dat jongeren als ze 18 zijn nog 
niet klaar zijn voor de Wmo, ook al denken ze dat zelf soms wel. Dat is 
deels ook verklaarbaar uit kennis die we inmiddels hebben over 
hersenontwikkeling, die trager verloopt bij deze groep. Dat vraagt dan om 
een goede overgang of soms even om een pas op de plaats. Te vaak 
moeten wij echter constateren dat onze consulenten met lege handen 
staan als de wetten al te strikt worden toegepast.

Voorwoord

MEE is coöperatieve vereniging die zich sterk maakt 

voor een inclusieve samenleving waarin ook mensen 

met een beperking meedoen. Mirjam Sterk was eerder 

ambassadeur Aanpak Jeugdwerkloosheid en van 2002 

tot 2012 Tweede Kamerlid voor het CDA.

Naar inhoudsopgave
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Inhoud

Voorwoord  

Inleiding  

Hoe werkt de omgekeerde toets? 

casus 1 verlengde jeugdhulp of volwassenenhulp?

casus 2 schuldhulp blokkeert volgen van een opleiding

casus 3 een spookjongere die geen hulp vraagt

casus 4 (g)een nieuw leven in een andere stad

casus 5  scholieren van 18 jaar in de bijstand?

casus 6 fraudevordering blokkeert zelfstandig wonen

casus 7 wie woont waar na de scheiding?

casus 8 sharon is bang maar moet toch naar school

casus 9 een uitkering en dakloos, en wat dan?

casus 10 naar school of eerst schulden aflossen?

Geleerde lessen

Colofon

Over Stimulansz
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en wettelijke kaders. Wat op zich niet verwonderlijk is, gezien de vele 
veranderingen die plaatsvinden in deze leeftijdsfase. De omgekeerde 
toets is dé methode om de kloof tussen wetten en regels en instanties te 
dichten en alle neuzen dezelfde kant op te krijgen.

 zelf aan de slag
 Dit is een doe-het-zelf-boek voor alle professionals in het sociaal domein. 

Als u alle verhalen en de bijbehorende oplossingen hebt gelezen, kunt u 
direct zelf aan de slag met het toepassen van het principe van de 
omgekeerde toets. Waar nodig met een beetje hulp van ons. 

 meer weten
 Wilt u meer weten over de omgekeerde toets? Kijk voor meer informatie 

en voor actuele trainingen op: www.deomgekeerdetoets.nl. Of mail mij: 
Pieter-Jan.deJongh@stimulansz.nl. Ik vertel u er graag meer over.  
 
Met vriendelijke groet, 
Pieter-Jan de Jongh MSc, 

 Stimulansz

 Loopt u bij de hulpverlening voor jongeren van 16 tot 27 jaar wel eens 
tegen de kaders van de wet op? Bijvoorbeeld omdat een jongere 18 jaar 
wordt en de hulpverlening stopt? Of omdat wettelijke kaders ogen schijn-
lijk tegenstrijdig aan elkaar zijn? En wilt u weten wat u in zo’n geval het 
beste kunt doen? In dit casusboekje vindt u het antwoord op die vraag. 

 integraal werken
 Met de omgekeerde toets introduceert Stimulansz een nieuwe manier 

van kijken. Een manier die eigenlijk zo vanzelfsprekend is dat je, als je 
het principe eenmaal doorhebt, denkt: logisch, zo moet het! Zo is de wet 
bedoeld! Ook geeft de omgekeerde toets een nieuwe betekenis aan het 
begrip integraal werken. Met de omgekeerde toets kiest u namelijk uit 
een palet van wettelijke mogelijkheden, dwars door alle domeinen heen, 
en met maar één doel voor ogen: uw jonge burger zo goed mogelijk 
helpen. 

 10 casussen
 In dit casusboekje leggen we eerst uit hoe de omgekeerde toets werkt en 

daarna passen we het principe toe op 10 voorbeelden uit de praktijk. Deze 
voorbeelden zijn representatief voor de problemen waar jongeren in het 
sociaal domein zoal mee te maken krijgen. Bij elke casus doen we u een 
oplossing à la de omgekeerde toets aan de hand. 

 waarom jongeren? 
 Jongeren zijn verbazingwekkend veerkrachtig. Maar tegelijkertijd ook 

heel kwetsbaar als ze in de problemen komen en niet goed worden 
opgevangen. Jongeren hebben vooral een stevige basis nodig van waaruit 
ze zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige en zelfredzame burgers. Een 
goede hulpverlening voor jongeren van 16 tot 27 jaar is daarom van 
essentieel belang. In de praktijk blijkt dit juist bij deze groep lastig. Zo 
hebben jongeren relatief vaak te maken met verschillende organisaties 

Inleiding

Naar inhoudsopgave
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 stap 3: is het besluit ethisch te verantwoorden?
 De gemaakte afspraken leiden tot een formeel besluit. Bij deze stap wordt 

de vraag gesteld wat het effect is van het voorgenomen besluit:
• uitwerking op persoon, gezin en omgeving (wat betekent het gewenste 

effect voor hen?)
• mogelijkheden en vaardigheden (wat kan de betrokkene zelf en wat kan 

zijn netwerk?)
• zuiver in bedoeling (spelen onze eigen normen en waarden een rol?)

 stap 4: randvoorwaarden
 Bij de laatste stap wordt een formeel besluit genomen op basis van de 

gemaakte afspraken. Daarvoor is een set instrumenten beschikbaar  
(lees: wetsartikelen), met:

• ‘knoppen’ die toegang bieden tot een bepaalde ondersteuning of de 
toegang juist afsluiten;

• ‘knoppen’ waaraan gedraaid kan worden om meer of minder 
ondersteuning te bieden en de afspraken die gemeente en burger maken 
vast te stellen;

• een paar basisprincipes die in beton gegoten zijn. Daar is geen afwijking 
van mogelijk. 

  Werkt u voor een gemeente of gemeentelijke organisatie? Dan is de 
wetgeving waarschijnlijk het uitgangspunt voor uw besluiten. Maar  
wat als u de zaak nu eens omkeert? 

 U begint niet bij de letter van de wet, maar bij het doel van de wet.  
U denkt mee met de burger over het effect dat hij wil bereiken en kijkt 
dan of dat past binnen de doelstellingen van de wetten in het sociaal 
domein. Vervolgens bekijkt u welke wettelijke instrumenten u heeft om 
dit doel met en voor de burger te realiseren. Daarbij biedt de wet vaak 
meer mogelijkheden dan u denkt. Als u maar weet aan welke ‘knoppen’  
u moet draaien om het gewenste effect te realiseren. In vier stappen 
komt u bij een oplossing die werkt! 

het gewenste effect in vier stappen
 stap 1: het effect
 De eerste vraag die u zich stelt, is welk effect wil ik bereiken met de 

burger? Of nog beter: welk effect wil de burger zelf bereiken? Denk met 
de betrokkene mee over wat hij wil bereiken en leg de afspraken die u 
gezamenlijk maakt vast, bijvoorbeeld in een plan van aanpak. 

 stap 2: de grondwaarde
 De tweede vraag die u zich stelt is of het beoogde effect valt onder de 

grondwaarde van de wet. Met ‘grondwaarde’ bedoelen we de reden dat de 
wet is geschreven. De artikelen uit die wet zijn de instrumenten 
waarmee dat doel bereikt kan worden in plaats van een doel op zichzelf! 
De grondwaarden staan in het schema op de volgende pagina. 

Hoe werkt de omgekeerde toets?

Naar inhoudsopgave
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 internationaal verdrag inzake de rechten van het kind 
 Naast de landelijke wetgeving kan ook het Internationaal Verdrag inzake 

de Rechten van het Kind (IVRK) van invloed zijn op uw besluiten. Het 
verdrag bestaat uit 54 artikelen waarin de rechten van kinderen tot 18 
jaar zijn beschreven. Van het recht op onderwijs, gezondheidszorg en een 
veilige plek om te wonen en te spelen tot het recht op bescherming tegen 
mishandeling, kinderarbeid en de gevolgen van oorlog en seksuele 
uitbuiting. Het verdrag beslaat op die manier alle domeinen van het leven 
waar een kind mee te maken kan krijgen. 

 Het verdrag schrijft voor dat kinderen extra bescherming van de overheid 
nodig hebben en dat kinderen de mogelijkheden moeten krijgen om zich 
te ontwikkelen tot volwaardige en zelfstandige burgers. Hiervoor is het 
belangrijk dat kinderen gezond en veilig op kunnen groeien in een 
liefdevolle omgeving. Vanwege de omvang van het verdrag is besloten om 
het verdrag hier niet uitgebreid toe te lichten. 

1)  Voor jongeren van 18 tot 23 jaar is ook de Regeling regionale aanpak 

voortijdig schoolverlaten 2017 van toepassing. 

Naar inhoudsopgave

 Jeugdwet   Wet maatschappelijke 
ondersteuning 2015

  Leerplichtwet & Wet 
passend onderwijs 1  Participatiewet   Wet gemeentelijke 

schuldhulpverlening
Wet

Basis

 
Complementair

Bevorderen 
zelfredzaamheid

Gezond en veilig 
opgroeien

Jongeren en hun 
ouders zijn in eerste 
plaats verantwoorde-
lijk voor gezond en 
veilig opgroeien

Regie over eigen 
leven

Bestaansminimum

Overheid vult aan op 
middelen die zelf 
verworven kunnen 
worden

Bij voorkeur door 
betaald werk, anders 
door vrijwilligerswerk 
of tegenprestatie

Meedoen aan het 
maatschappelijk leven

Van burgers wordt 
verwacht dat zij zelf 
zoveel mogelijk op- 
lossen en organiseren

Zo lang mogelijk in  
eigen leefomgeving

Onderwijs voor alle 
jongeren

Jongeren en ouders  
zijn in eerste plaats 
verantwoordelijk voor 
volgen onderwijs en 
behalen startkwalificatie

Voorbereiden op de 
maatschappij en de 
arbeidsmarkt

Ondersteuning bij 
financieel beheer

Burgers moeten in 
eerste plaats zelf hun 
financiën regelen

Regie over eigen 
financiën

Schema grondwaarden
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 De gemeente is van oordeel dat Achmed vanaf zijn 18e aanspraak  
kan maken op ondersteuning vanuit de Wmo 2015. Dit betekent dat 
Achmed dan geen aanspraak meer kan maken op jeugdhulp vanuit de 
Jeugdwet. Maar rekening houdend met de ontwikkelingsachterstand wil 
de gemeente wel meedenken over een passende oplossing voor Achmed 
en zijn ouders.

achmed
Leeftijd: 17 jaar 
Domeinen: jeugdhulp, Wmo 2015 

de overgang tussen wettelijke kaders bij 18 jaar
  achmed is 17 jaar als zijn ouders besluiten om te gaan scheiden. Achmed 

heeft een ontwikkelingsachterstand. Hij heeft moeite met veranderingen 
in zijn omgeving. Na de scheiding van zijn ouders gaan zijn school
prestaties achteruit en heeft hij steeds vaker ruzie met zijn klasgenoten. 
Op advies van school vraagt het gezin de huisarts om hulp. Deze verwijst 
Achmed en zijn ouders door naar de jeugdhulpverlening.

 Het is nu bijna een jaar geleden dat de ouders van Achmed uit elkaar  
zijn gegaan. En inmiddels gaat het met behulp van de jeugdhulp alweer 
wat beter met Achmed. Binnenkort wordt hij 18 en stopt de jeugdhulp. 
Maar omdat de problemen nog niet zijn opgelost, wil de jeugdhulp
verlener van Achmed het traject graag voortzetten na zijn 18e verjaardag. 
Het alternatief is om Achmed over te dragen aan de volwassenenhulp. 
Maar gezien de ontwikkelingsachterstand van Achmed vindt zijn jeugd
hulpverlener dat Achmed het beste op zijn plek is in de jeugdhulp. De 
jeugdhulpverlener neemt daarom samen met de ouders contact op met  
de gemeente, om te bekijken wat de mogelijkheden zijn voor Achmed.

7 casus 1 verlengde jeugdhulp of volwassenenhulp?

 

Naar inhoudsopgave
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casus 1 oplossing omgekeerde toets

3 de ethische toets
 Het dilemma is dat Achmed binnenkort 18 jaar wordt en in aanmerking 

komt voor ondersteuning vanuit de Wmo 2015. Dit betekent dat Achmed 
in principe geen aanspraak meer kan maken op jeugdhulp. Wat moet 
meewegen in de beslissing om voor de Wmo of jeugdhulp te kiezen is het 
ontwikkelingsniveau en de problematiek van de jongere.  
 
In het geval van Achmed is het belangrijk om te kijken naar de effecten 
op de korte en lange termijn en de daaraan verbonden maatschappelijke 
kosten. Zo moet worden beoordeeld hoe lang Achmed nog hulp en onder-
steuning nodig heeft en wat de effecten (kunnen) zijn van een overdracht 
naar de volwassenenhulp. Gezien de problematiek van Achmed is het 
aannemelijk dat hij nu het beste op zijn plek is in de jeugdhulp. 

4 de randvoorwaarden
 Jongeren kunnen in bepaalde situaties een beroep doen op verlengde 

jeugdhulp (artikel 1.1 Jeugdwet). Hierbij is het belangrijk om regelmatig 
met Achmed, zijn ouders en zijn hulpverleners te overleggen en te 
beoordelen of Achmed klaar is voor een overdracht naar de volwassenen-
hulp. Omdat Achmed moeite heeft met veranderingen in zijn omgeving, 
is het van belang om een mogelijke overdracht goed voor te bereiden. 

hoe kunnen jeugdhulpverlening en gemeente zorgen voor 
een passend aanbod voor achmed?

1 het effect
 Het effect dat we willen bereiken, is dat Achmed op een gezonde manier 

kan opgroeien en zich kan ontwikkelen tot een zelfstandige volwassene. 

2 de grondwaarde
 Gezond en veilig opgroeien en kunnen meedoen in de maatschappij past 

bij de grondwaarden van de Jeugdwet en de Wmo 2015. Om dit effect te 
kunnen bereiken moet Achmed eerst de problemen aanpakken, die het 
gevolg zijn van de scheiding van zijn ouders. Het is belangrijk dat 
Achmed hiervoor de best passende ondersteuning krijgt. 

 

Oplossing
De jeugdhulp wordt verlengd tot het moment dat 
Achmed klaar is voor de stap naar de volwassenenhulp 
of de leeftijd van 23 jaar bereikt. 

8
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  Het enige nadeel is dat de opleiding in september start. En Youssouf kan 
zijn opleiding alleen betalen als hij een lening afsluit bij DUO. Maar  
omdat hij tot november een schuldregeling heeft, mag hij volgens de 
gemeentelijke beleidsregels geen nieuwe schulden maken of een lening 
afsluiten. Dit betekent dat Youssouf nog ruim een jaar moet wachten 
voordat hij kan beginnen met zijn opleiding en verder kan bouwen aan 
zijn toekomst. Hij is dan 27 jaar.

youssouf
Leeftijd: 26 jaar 
Domeinen: schuldhulpverlening, onderwijs 

schulden? dan geen studielening
  youssouf is 26 jaar. 8 jaar geleden, na het afronden van zijn havo- 

opleiding, heeft hij een aantal verkeerde keuzes gemaakt. Hierdoor heeft 
hij forse schulden en is hij op straat terechtgekomen. Met hulp van de 
gemeente is het Youssouf 2 jaar geleden gelukt om zijn leven weer op te 
pakken. Hij heeft inmiddels een woning, een baan en hij zit in de schuld-
hulpverlening. Youssouf werkt fulltime bij een bouwmarkt en betaalt 
maandelijks een deel van zijn schulden af. In november zijn alle schulden 
afbetaald en stopt de schuldhulpverlening.  
 
Omdat Youssouf niet de rest van zijn leven in een bouwmarkt wil  
werken, wil hij graag gaan studeren. Hij heeft een interessante opleiding 
gevonden met een goed perspectief op een baan. Een bijkomend voor-
deel is dat deze opleiding maar 30 minuten reizen is en dat hij dus kan 
blijven wonen in zijn huidige woning. Youssouf heeft al met zijn baas 
afgesproken dat hij zijn werktijden kan afstemmen op zijn lesrooster. Zo 
kan Youssouf gewoon 40 uur blijven werken naast zijn opleiding. Op deze 
manier kan hij zijn schulden blijven afbetalen en voldoen aan de eisen 
van de schuldhulpverlening. 

9 casus 2 schuldhulp blokkeert volgen van een opleiding
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casus 2 oplossing omgekeerde toets

3 de ethische toets
 Een nieuwe schuld houdt in dat er minder geld is om de schuldeisers  

mee te betalen. De afspraak uit de schuldregeling kan dan niet worden 
nagekomen. Het is daarom van belang om te toetsen of de betaling aan 
de schuldeisers in gevaar komt door de lening bij DUO. Omdat de lening 
bij DUO pas na afloop van zijn studie moet worden terugbetaald, lijkt dit 
laatste niet het geval.  
 
Verder is het belangrijk om de motivatie van Youssouf mee te nemen in 
de beoordeling. Youssouf heeft jarenlang in de schuldhulpverlening 
gezeten en heeft daarvoor grote offers gebracht. Inmiddels is het einde 
van zijn traject in zicht. Hij wil nu graag aan zijn toekomst bouwen. 
Verder is het belangrijk om de risico’s in kaart te brengen. Bijvoorbeeld 
wat er gebeurt met de motivatie van Youssouf als hij nog een jaar langer 
moet wachten voordat hij kan beginnen aan zijn nieuwe leven. 

4 de randvoorwaarden
 De schuldregeling moet tot een goed einde gebracht worden. Youssouf 

moet zijn huidige baan behouden en de schulden blijven aflossen. De 
huidige hulpverlening lijkt voldoende om hem hierbij te helpen. In 
bijzondere omstandigheden mag van de beleidsregels worden afgeweken 
(artikel 4:48 Algemene wet bestuursrecht). Verder is het belangrijk voor 
het succes van het traject om hem na afloop van de schuldregeling 
nazorg te bieden.  
Ook moeten er duidelijke afspraken worden gemaakt over het bedrag dat 
Youssouf mag lenen bij DUO. Het is belangrijk dat hij niet meer leent dan 
noodzakelijk is. 

kan de gemeente youssouf helpen zonder dat hij in de 
knoop komt met zijn schuldregeling?

1 het effect
 Het effect dat we willen bereiken is dat Youssouf zijn financiën op orde 

krijgt en een toekomstperspectief heeft. Het is daarom belangrijk om te 
beoordelen of een opleiding nu de beste manier is voor Youssouf om aan 
zijn toekomst te werken. 

2 de grondwaarde
 De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening staat voor ondersteuning bij 

financiële problemen. De gemeente heeft de verplichting om burgers te 
helpen weer de regie te krijgen over hun eigen financiën. De wetten 
rondom onderwijs staan voor onderwijs voor alle jongeren. 

 

Oplossing
Youssouf toestemming geven om 
een lening bij DUO af te sluiten om 
de opleiding te kunnen betalen.

10
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 In de dagen na het gesprek met de moeder belt de RMC-medewerker  
een aantal keer met Erik. Erik neemt zijn telefoon alleen niet op en ook op 
voicemailberichten en sms’jes reageert hij niet. De RMC-medewerker 
overweegt om eens langs te gaan op het adres van Erik. Maar door de 
afstand en de kans dat Erik niet thuis is, beslist hij uiteindelijk om dit 
niet te doen. 

erik 
Leeftijd: 17 jaar 
Domeinen: onderwijs, wonen 

contact zoeken met een voortijdig schoolverlater
 erik is 17 jaar en staat ingeschreven op het adres van zijn moeder in 

Groes. Maar hij woont al een half jaar op kamers in Amsterhaag. Hij is 
gestopt met school. Sindsdien zit Erik thuis zonder startkwalificatie, werk 
of uitkering. Om Erik financieel te ondersteunen maakt zijn moeder elke 
maand � 200,– over. Hoe het met hem gaat? Ze heeft geen flauw idee. Erik 
laat niets van zich horen.

 Na een aantal onbeantwoorde brieven staat op een dag een medewerker 
van het Regionale Meld- en Coördinatiepunt voortijdig schoolverlaters 
(RMC) bij zijn moeder voor de deur. De RMC-medewerker is op zoek naar 
Erik. Moeder legt uit dat hij in Amsterhaag woont, maar nog op haar 
adres staat ingeschreven. Erik kan zich namelijk niet inschrijven op het 
adres van zijn kamer, zo had hij haar verteld. Waarom dit niet kan weet 
zijn moeder niet. De RMC-medewerker vertelt dat hij graag contact wil 
opnemen met Erik om te kijken of hij Erik ergens bij kan helpen. 
Bijvoorbeeld bij het vinden van een nieuwe opleiding of een baan. 
Uiteindelijk geeft Eriks moeder hem het adres en telefoonnummer van 
haar zoon. 

11 casus 3 een spookjongere die geen hulp vraagt

Naar inhoudsopgave
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casus 3 oplossing omgekeerde toets

3 de ethische toets
 Erik is volledig uit beeld. Dat is een slecht teken, aangezien Erik niet  

naar school gaat, niet werkt en geen uitkering ontvangt. Waar leeft hij 
van? Hoe langer deze situatie voortduurt, hoe groter de kans dat zij  
niet opgelost kan worden. Bovendien stijgt de kans dat Erik in de 
criminaliteit belandt.

4 de randvoorwaarden
 Een leerplichtambtenaar is op grond van artikel 16 van de Leerplichtwet 

1969 bevoegd om zijn taak uit te oefenen ‘ten aanzien van leerlingen die 
in Nederland woon- of verblijfplaats hebben’. Het ligt in dit geval voor de 
hand dat de leerplichtambtenaar van de gemeente Amsterhaag actie 
onderneemt, omdat Erik in die gemeente woont. De situatie van Erik 
blijkt complex. De leerplichtambtenaar kan daarom besluiten om diverse 
instanties te betrekken bij deze zaak. Bijvoorbeeld de jeugdhulpverlening 
of de politie. Op het moment dat Erik in beeld is kan de leerplicht-
ambtenaar samen met Erik bepalen of hij in Groes, Amsterhaag of  
weer ergens anders aan zijn toekomst gaat werken. Als dat buiten 
Amsterhaag is wordt in ieder geval een warme overdracht geregeld.

hoe krijgt de leerplichtambtenaar erik weer in beeld?

1 het effect
 We willen bereiken dat Erik in beeld komt. Dan kunnen we bepalen hoe 

we aan een (goede) toekomst voor Erik kunnen werken. Welke optie het 
beste bij Erik past is nu niet vast te stellen omdat we geen beeld hebben 
van zijn situatie.

2 de grondwaarde
 We willen de zelfredzaamheid van Erik versterken, door hem zo mogelijk 

een opleiding te laten volgen of anders naar werk of dagbesteding te 
begeleiden. Bovendien heeft hij nu, zo lijkt het, geen (legale) middelen 
van bestaan en ook dat moet volgens de grondwaarden gewaarborgd 
worden.

Oplossing
De leerplichtambtenaar van de gemeente 
Amsterhaag gaat op zoek naar Erik en betrekt 
zo nodig andere instanties bij de zoektocht. 

Naar inhoudsopgave
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 Aangezien Kevin nog niet in Arssum woont kan de medewerker van het 
wijkteam in Arssum nog niets voor hem doen. Kevin krijgt wel informatie 
over wat hij allemaal moet regelen, zoals het inschrijven voor een 
opleiding, het vinden van een huurwoning in Arssum en het aanvragen 
van een tegemoetkoming voor scholieren via DUO. 

 Kevin schrijft zich direct in voor een middelbare school in Arssum. En 
omdat de school twee instroommomenten heeft (in september en 
februari), kiest hij voor februari als instroommoment. Dit betekent wel 
dat hij de maand februari moet zien te overbruggen en elke dag met het 
openbaar vervoer vanuit de jeugdhulpinstelling in Wijdeblik naar zijn 
school in Arssum moet reizen. Hoe gaat hij dat betalen? De school in 
Arssum verwijst hem door naar de gemeente Wijdeblik voor de ver-
goeding van de reiskosten. De gemeente Wijdeblik wijst de aanvraag voor 
de reiskostenvergoeding af, omdat hij ook in Wijdeblik naar school kan. 

kevin
Leeftijd: 17 jaar 
Domeinen: jeugdhulp, onderwijs, wonen, inkomen  

afwijzing reiskostenvergoeding
 kevin is 17 jaar en woont in een residentiële jeugdhulpinstelling in de 

gemeente Wijdeblik. Kevin heeft geen contact meer met zijn ouders en 
met Wijdeblik heeft hij niks. In maart wordt hij 18 jaar en eindigt de 
jeugdhulp. Kevin wil dan graag verhuizen naar Arssum en daar zijn 
middelbare school afmaken. Hij is in Arssum opgegroeid en heeft er nog 
een aantal goede vrienden wonen. Hij moet dan wel halverwege het 
schooljaar overstappen. Kevin heeft zijn voornemen besproken met zijn 
gezinsvoogd. Die staat achter het plan. Kevins gezinsvoogd meldt hem 
aan bij het wijkteam van de gemeente Arssum. De volgende zaken 
moeten namelijk in ieder geval geregeld zijn voordat de jeugdhulp stopt: 
onderwijs, een woning en een inkomen. 

13 casus 4 (g)een nieuw leven in een andere stad

 

Naar inhoudsopgave
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casus 4 oplossing omgekeerde toets

 Aangezien Kevin geen beroep kan doen op zijn ouders, is het belangrijk 
dat die vrienden hem kunnen ondersteunen. 

 Een andere vraag is wat er gebeurt als de gemeente de reiskosten niet 
vergoedt. Dan kan Kevin niet naar Arssum. Hij moet dan in Wijdeblik zijn 
school afmaken en dus tot de zomervakantie in die plaats blijven wonen. 
Of Kevin de stap richting Arssum daarna nog zelfstandig gaat zetten valt 
te betwijfelen. 

4 de randvoorwaarden
 Als het oordeel is dat Kevin beter af is in Arssum dan is het noodzakelijk 

dat de reiskosten worden vergoed. De reiskosten zijn dan bijzonder 
noodzakelijke kosten op grond van artikel 35 PW. Op grond daarvan kan 
er dus bijzondere bijstand worden verleend. Het is belangrijk dat Kevin in 
beeld blijft bij de instanties. Een warme overdracht aan bijvoorbeeld het 
wijkteam of de sociale dienst in Arssum is van cruciaal belang.

hoe kan de gemeente wijdeblik kevin helpen de stap naar 
arssum te maken? 

1 het effect
 Het effect dat we willen bereiken is dat Kevin verder kan bouwen aan zijn 

toekomst op een plek waar hij zich prettig voelt. 

2 de grondwaarde
 Het is belangrijk dat Kevin zijn opleiding afrondt en de regie over zijn 

eigen leven kan nemen. Dit versterkt zijn zelfredzaamheid.

3 de ethische toets
 Eerst moet worden beoordeeld waarom het zo belangrijk is dat Kevin 

naar Arssum verhuist. En zelfs of dat wel wenselijk is. Zijn de vrienden 
die Kevin in Arssum beweert te hebben wel de juiste vrienden? Dat wil 
zeggen, zijn het mensen die hem opvangen en de helpende hand bieden 
als er in de toekomst problemen zijn? 

 

Oplossing

De gemeente Wijdeblik verleent Kevin bijzondere 
bijstand op grond van artikel 35 PW voor de reiskosten 
gedurende de periode dat Kevin in Wijdeblik woont en 
onderwijs volgt in Arssum.

Naar inhoudsopgave
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huishoudportemonnee van het gezin weer volledig aangevuld. Er is 
echter één probleempje. Om in aanmerking te komen voor een 
bijstandsuitkering moeten Lisa en Peter voldoen aan de verplichtingen 
die de sociale dienst hieraan stelt. Lisa en Peter moeten actief op zoek 
naar werk. Hun moeder vindt dat de kinderen in de zomer best op zoek 
kunnen naar een bijbaan, maar ze meent dat voor hen de focus nu moet 
liggen op het behalen van hun diploma. 

lisa en peter
Leeftijd: beiden 17 jaar  
Domeinen: onderwijs, inkomen  

bestaansminimum gezin bedreigd
 lisa en peter zijn een tweeling. Ze zitten beiden in vwo 6 en worden in 

januari 18 jaar. Het plan van de tweeling is om in september naar Nijvoort 
te verhuizen om daar te gaan studeren. Momenteel wonen ze bij hun 
moeder. Hun moeder heeft geen werk en komt rond van een bijstands-
uitkering. Naast haar uitkering heeft ze recht op kinderbijslag en een 
kindgebonden budget. Maar als haar kinderen 18 jaar zijn, heeft ze hier 
geen recht meer op. Omdat het gezin voorziet dat het in februari 
financieel in de problemen gaat komen, klopt het voor hulp aan bij de 
sociale dienst van de gemeente. 

 De klantmanager van de sociale dienst vertelt dat Lisa en Peter vanaf 
april recht hebben op een tegemoetkoming voor scholieren. Deze kunnen 
ze aanvragen bij DUO. De tegemoetkoming bestaat voor thuiswonende 
scholieren uit een basistoelage en een inkomensafhankelijke bijdrage. 
Het gat in de huishoudportemonnee is met deze tegemoetkoming voor 
scholieren echter maar gedeeltelijk gedicht. Moeder ontvangt vanaf 
februari al geen kindgebonden budget meer. In de maanden februari en 
maart ontstaat er zo een tekort van bijna � 200,– per maand. Het gezin 
klopt daarom opnieuw bij de sociale dienst aan voor hulp. 

 Die hulp komt er. De klantmanager vertelt dat Lisa en Peter met 18 jaar 
beiden een bijstandsuitkering kunnen aanvragen. In februari en maart 
ontvangen zij dan een volledige uitkering voor alleenstaande jongeren tot 
21 jaar. Vanaf april zal deze verlaagd worden met het bedrag van de 
tegemoetkoming voor scholieren. Op deze manier is het tekort in de 

15 casus 5 scholieren van 18 jaar in de bijstand? 

 

Naar inhoudsopgave
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casus 5 oplossing omgekeerde toets

3 de ethische toets
 Het dilemma is dat de moeder van Lisa en Peter de kinderbijslag en het 

kindgebonden budget nodig heeft om rond te komen en voor haar 
kinderen te zorgen. De vraag is of dit het probleem van de moeder is of 
van haar kinderen. En of het probleem dus op de schouders van haar 
kinderen terecht mag komen. 

 Verder is het belangrijk om mee te nemen dat het hier gaat om een 
tijdelijke periode. En dat twee extra bijstandsuitkeringen extra 
administratie voor de gemeente en het gezin betekent. Het is daarbij ook 
extra belastend voor Lisa en Peter. En de vraag is of dit wenselijk is voor 
twee scholieren in hun eindexamenjaar. Daarbij mag ook de vraag gesteld 
worden of Lisa en Peter het gat in de huishoudportemonnee kunnen 
dichten als zij een bijbaantje vinden, met een minimumloon van net iets 
meer dan � 4,– per uur.

4 de randvoorwaarden
 Het uitgangspunt is dat de financiële situatie niet via Lisa en Peter maar 

via hun moeder wordt opgelost. Dit past ook bij de wens Lisa en Peter uit 
de bijstand te houden en de onderhoudsplicht van de moeder. 

 Er zijn verschillende oplossingen mogelijk: 

• een tijdelijk verhoging door het individualiseren van de bijstands-
uitkering van moeder (artikel 18 lid 1 PW) tot het bedrag dat ze eerder 
ontving inclusief de kinderbijslag en het kindgebonden budget tot Lisa en 
Peter gaan studeren;

• het toekennen van bijzondere bijstand aan moeder op grond van artikel 
35 PW voor de noodzakelijke kosten van levensonderhoud. 

jongeren in de bijstand? er moet een betere oplossing zijn. 

1 het effect
 We willen bereiken dat Lisa en Peter hun diploma halen en dat er wordt 

voorzien in het bestaansminimum van het gezin. Want pas als er voor-
zien is in het bestaansminimum kunnen Lisa en Peter zich volledig 
focussen op hun opleiding. 

2 de grondwaarde
 Lisa en Peter moeten een opleiding kunnen volgen en een start - 

kwalifi catie halen. Dit past bij de verschillende wetten die hier van toe - 
passing zijn: de Leerplichtwet en de Participatiewet. Bovendien moet in 
het bestaansminimum van het gezin worden voorzien.  

 

Oplossing

De bijstandsuitkering van de moeder wordt tijdelijk 
verhoogd tot het bedrag dat ze eerder ontving inclusief de 
kinderbijslag en het kindgebonden budget én tot Lisa en 
Peter gaan studeren.

Naar inhoudsopgave
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 Dat is slecht nieuws. Door de krapte op de woningmarkt en de smalle 
beurs van Fatima kan het nog vele maanden duren voordat ze een 
geschikte woning vindt. In de tussentijd verblijft Fatima in de behandel-
voorziening. Omdat de behandelaar van Fatima het belangrijk vindt  
dat ze de volgende stap in haar ontwikkeling zet, neemt hij contact op 
met de gemeente. 

fatima
Leeftijd: 20 jaar 
Domeinen: zorg, inkomen, schuldhulpverlening 

vast in het systeem
 fatima is 20 jaar en heeft een lichte verstandelijke beperking. Ze  

komt rond van een Wajonguitkering van het UWV. Door bijkomende 
gedragsproblemen woont ze tijdelijk in een residentiële behandel-
voorziening (op basis van de Wet langdurige zorg). Hier wordt ze 
behandeld en voorbereid op een meer zelfstandige woonvorm. Tijdens 
haar behandeling is gebleken dat Fatima behoorlijke schulden heeft. En 
dat niet alleen. Er is ook een fraudevordering, ontstaan door het 
overtreden van de inlichtingenplicht van UWV. Fatima wordt daarom niet 
toegelaten tot de schuldhulpverlening. 

 Verder gaat het wel goed met Fatima. Ze is uitbehandeld en klaar voor de 
stap naar een meer zelfstandige woonvorm. Haar hulpverlener meldt 
haar aan voor een woning die bedoeld is voor jongeren die uitstromen 
vanuit een residentiële instelling. Maar omdat Fatima schulden heeft die 
niet inzichtelijk zijn en waarvoor ook nog geen oplossing is gevonden, 
komt ze niet in aanmerking voor een dergelijke woning. Uiteindelijk 
belandt Fatima op een reguliere wachtlijst voor woningen. 

17 casus 6 fraudevordering blokkeert zelfstandig wonen

Naar inhoudsopgave
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casus 6 oplossing omgekeerde toets

 Bovendien staat Fatima hierdoor stil in haar ontwikkeling. En dat is weer 
in strijd met het streven naar zelfredzaamheid en zelfstandig kunnen 
functioneren.

3 de ethische toets
 In het geval van Fatima is het belangrijk om te beoordelen wat de 

gevolgen op de korte en de lange termijn zijn als zij niet wordt toegelaten 
tot de schuldhulpverlening. Eén van de gevolgen is dat zij niet kan 
doorstromen naar een woonvorm waar ze met ambulante hulp 
zelfstandig kan wonen. Verder is het van belang om te beoordelen of 
Fatima zonder hulp van de schuldhulpverlening haar schulden de baas 
kan worden. Of dat hulp noodzakelijk is om haar problemen te 
stabiliseren dan wel op te lossen. Fatima heeft een lichte verstandelijke 
beperking. Je mag er dus vanuit gaan dat zij dit niet zelf kan. En dat het 
weigeren Fatima toe te laten, op de lange termijn voor meer problemen 
en dus maatschappelijke kosten zorgt dan nu het geval is. 

4 de randvoorwaarden
 Een fraudevordering is volgens de Wgs een gegronde reden om iemand 

niet toe te laten tot de schuldhulpverlening, maar dit is geen verplichting. 
De gemeente kan haar dus wel toelaten tot de schuldhulpverlening. Als 
ze toegelaten wordt, dan kan ze doorstromen naar een zelfstandige 
woonvorm.  
Als Fatima schuldhulp krijgt moet een aantal zaken goed geregeld zijn. Er 
moeten afspraken worden gemaakt over wat Fatima en haar sociale 
netwerk zelf kunnen doen om de problemen op te lossen. Fatima moet 
weten aan welke regels zij zich moet houden bij schuldhulpverlening. En 
omdat Fatima een lichte verstandelijke beperking heeft, is het belangrijk 
dat zij zo nodig extra ondersteuning krijgt, bijvoorbeeld bij het regelen 
van haar dagelijkse financiën. 

hoe kan de gemeente fatima helpen haar schulden  
te reguleren? 

1 het effect
 Fatima moet de volgende stap in haar ontwikkeling kunnen zetten en 

naar een zelfstandige woonvorm verhuizen. Hiervoor is het belangrijk dat 
haar schuldprobleem wordt aangepakt.

2 de grondwaarde
 De wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) staat voor 

ondersteuning bij financiële problemen. Fatima niet toelaten tot de 
schuldhulpverlening staat haaks op deze grondwaarde. 

Naar inhoudsopgave
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Oplossing

Fatima wordt toch toegelaten tot de schuldhulpverlening. 
Zodra haar schulden onder controle zijn, wordt ze opnieuw 
aangemeld voor zelfstandig wonen voor jongeren die 
uitstromen vanuit een residentiële instelling. 
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 De ouders van Vincent hebben besloten om ook na de scheiding hun zoon 
samen op te voeden. Dit betekent dat Vincent de helft van de tijd bij zijn 
moeder zal wonen en de andere helft bij zijn vader. Door zijn beperking is 
het noodzakelijk dat beide woningen van de ouders geschikt zijn voor 
Vincent om in te wonen. De ouders van Vincent kloppen daarom allebei 
aan bij de gemeente voor hulp bij het aanpassen van hun woning. 

vincent 
Leeftijd: 16 jaar 
Domeinen: Wmo 2015, wonen  

co-ouderschap en een lichamelijk beperkte zoon 
 Vincent heeft sinds zijn geboorte een ernstige lichamelijke beperking. 

Hij zit in een rolstoel en woont thuis bij zijn ouders. Vanwege zijn 
beperking is het koophuis in het verleden voor veel geld aangepast door 
de gemeente. Dat is fijn, want daardoor kan Vincent redelijk zelfstandig 
functioneren. Bovendien vergemakkelijken alle aanpassingen in het huis 
de lichamelijke verzorging van Vincent. 

 Goed geregeld dus, zou je zeggen. Alleen loopt helaas het huwelijk van  
de ouders spaak. En onlangs hebben ze besloten uit elkaar te gaan. 
Omdat geen van beide ouders over de financiële middelen beschikt  
om zelf standig de hypotheek van het huis te betalen, zijn zij beiden 
genoodzaakt te verhuizen naar een huurwoning.

19 casus 7 wie woont waar na de scheiding?

Naar inhoudsopgave
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casus 7 oplossing omgekeerde toets

3 de ethische toets
 Het ethische aspect is dat de woning verkocht gaat worden, waardoor de 

aanpassingen bijna zeker verloren gaan. De kans dat de woning gekocht 
wordt door iemand met een beperking is namelijk zeer klein. Daarnaast 
moeten er twee andere woningen aangepast worden. Dat brengt hoge 
kosten met zich mee. 

4 de randvoorwaarden
 In artikel 2.3.5 van de Wmo 2015 staat, vrij vertaald, dat de gemeente 

onderzoekt wat de opties zijn voor een passende maatwerkvoorziening. 
Met als doel ervoor te zorgen dat een burger zichzelf zo goed mogelijk 
kan redden en zo lang mogelijk in zijn eigen leefomgeving kan blijven.  

 De gemeente beheert gemeenschapsgeld en wil daar uiteraard zo zuinig 
mogelijk mee omgaan. Er moet dus gezocht worden naar een oplossing 
waarmee Vincent bij beide ouders kan wonen, tegen een voor de 
gemeente schappelijke prijs. Voor Vincent is met een ouder in de huidige 
woning blijven wonen de beste optie. De woning is vertrouwd en boven-
dien voor hem op maat aangepast. Dit is ook voor de gemeente een goede 
optie, want de eerdere investering gaat zo niet verloren. En er hoeft 
slechts één andere woning te worden aangepast. De kink in de kabel is 
echter dat geen van beide ouders het aanhouden van de huidige woning 
kan bekostigen. Het ‘ei van Columbus’ is in deze situatie dat een derde 
partij de aangepaste woning koopt voor een eerlijke prijs, eventueel  
met een gemeentelijke bijdrage. Als dit niet haalbaar is of financieel 
onvoordelig, dan valt de keuze op twee nieuwe aangepaste huurhuizen.

wat is de beste oplossing tegen de laagst mogelijke kosten? 

1 het effect
 De ouders willen Vincent opvoeden in co-ouderschap. Vincent heeft een 

aangepaste woning nodig. 

2 de grondwaarde
 De Wmo 2015 staat voor participatie en zelfredzaamheid en vraagt van 

mensen om hun problemen zoveel mogelijk zelf op te lossen. Inclusie is 
een grondwaarde van de Wmo. En dus hebben mensen als Vincent recht 
op gelijke behandeling. Dit betekent dat het voor Vincent, net als voor 
ieder ander kind, mogelijk moet zijn om bij beide ouders te wonen. Op 
deze manier kan hij een zo normaal mogelijk leven leiden. 

Naar inhoudsopgave
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Oplossing

De woningbouwcorporatie koopt de woning van  
de ouders en verhuurt deze aan één van de ouders. 
De nieuwe woning van de andere ouder wordt met 
behulp van de gemeente aangepast. 
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 De leerplichtambtenaar neemt weer afstand, maar niet voor lang. Omdat 
Sharon al een jaar niet naar school gaat en de leerplichtambtenaar zich 
ernstige zorgen maakt over haar situatie, besluit hij kort daarna om 
melding te doen bij de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK). Daarmee 
geeft hij indirect aan geen enkel vertrouwen te hebben in de jeugdhulp-
verleners die bij het gezin betrokken zijn. En ondanks dat de RvdK na 
onderzoek oordeelt dat de situatie van Sharon niet onveilig is, zorgt het 
Raadsonderzoek weer voor veel onrust in het gezin. Daarnaast is ook de 
samenwerkingsrelatie tussen het gezin, de jeugdhulpverleners en de 
leerplichtambtenaar stevig beschadigd. 

sharon 
Leeftijd: 16 jaar 
Domeinen: jeugdhulp, onderwijs  

het recht om te leren in een veilige omgeving
 sharon is 16 jaar en gaat inmiddels al bijna een jaar niet meer naar 

school. Dit zorgt voor veel ruzies in het gezin, zowel tussen Sharon en 
haar ouders als tussen haar ouders onderling. Uiteindelijk lopen de 
conflicten zo hoog op dat de jeugdhulpverlening wordt ingeschakeld. Uit 
de gesprekken met Sharon en haar ouders blijkt dat ze bang is om terug 
naar school te gaan. Uit een persoonlijkheidsonderzoek komt naar voren 
dat Sharon een angststoornis heeft. De betrokken jeugdhulpverleners 
vermoeden dat het gedrag van Sharon in stand wordt gehouden door de 
onrustige thuissituatie en dat de angststoornis pas goed behandeld kan 
worden als de rust in het gezin terugkeert. Pas daarna kan er gewerkt 
worden aan een terugkeer naar school. Om ervoor te zorgen dat Sharon 
niet te veel achterstand opbouwt, volgt Sharon thuisonderwijs. Omdat 
Sharon niet naar school gaat, is ook de leerplichtambtenaar van de 
gemeente erbij betrokken. Hij wil dat ze zo snel mogelijk weer naar 
school gaat. Maar na overleg met Sharon, haar ouders en de jeugdhulp-
verleners, besluit hij om even afstand te nemen tot de thuissituatie wat 
rustiger is.

 Na twee maanden neemt de leerplichtambtenaar plotseling contact op 
met de ouders van Sharon. Hij vindt dat het proces te lang duurt en dat 
Sharon weer terug naar school moet. Deze onverwachte boodschap zorgt 
voor een terugval en de ruzies in het gezin nemen weer toe. Eén van de 
jeugdhulpverleners neemt daarom contact op met de leerplichtambtenaar 
en vraagt hem om het gezin even met rust te laten. 

21 casus 8 sharon is bang maar moet toch naar school

Naar inhoudsopgave
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casus 8 oplossing omgekeerde toets

3 de ethische toets
 In deze casus is de samenwerking tussen het gezin, de jeugdhulp-

verleners en de leerplichtambtenaar een dilemma. Ogenschijnlijk hebben 
ze allemaal hetzelfde doel, maar ze lijken het niet eens te zijn over de 
manier waarop dit doel bereikt kan worden. Er lijkt een gebrek aan 
ver trouwen te bestaan. Daar moet wat aan gebeuren. Voor Sharon is het 
belangrijk dat wordt beoordeeld welke vorm van onderwijs het beste past 
bij haar situatie.

4 de randvoorwaarden
 Als het oordeel is dat thuisonderwijs het beste past bij de situatie van 

Sharon, moet er een vrijstelling van inschrijving op een school op basis  
van artikel 15 van de Leerplichtwet worden aangevraagd. Als deze vrij-
stelling is goedgekeurd, zijn de ouders van Sharon verplicht om thuis-
onderwijs te organiseren. 

 Verder is het belangrijk dat de vertrouwensband tussen het gezin en de 
jeugdhulpverleners en de leerplichtambtenaar wordt hersteld. Dit kan 
bijvoorbeeld door de inzet van mediation. Als het vertrouwen definitief  
weg is, kunnen Sharon en haar ouders een klachtenprocedure starten bij  
de gemeente. Een klachtenprocedure is echter niet wenselijk. 

hoe kunnen hulpverlener en leerplichtambtenaar voor  
een veilige leeromgeving zorgen? 

1 het effect
 Het effect dat we willen bereiken is dat Sharon haar opleiding afrondt  

en wordt behandeld voor haar angststoornis. Verder moet er rust op het 
thuisfront komen. Eerst moet worden gekeken welke vorm van onderwijs 
nu het beste is voor Sharon: klassikaal onderwijs of thuisonderwijs. Pas 
dan kan Sharon weer vooruitkijken en werken aan haar problemen. 

2 de grondwaarde
 In deze situatie bij Sharon spelen zowel de Jeugdwet als de Leerplichtwet 

een rol. De grondwaarde die hier van belang is, is het versterken van 
zelfredzaamheid. Ze moet zich, met behulp van jeugdhulp en het onder-
wijs, kunnen voorbereiden op de maatschappij en de arbeidsmarkt en 
gezond en veilig kunnen opgroeien. 

Naar inhoudsopgave
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Oplossing
Sharon krijgt vrijstelling van school en volgt 
thuisonderwijs. Zo ontstaat er thuis rust en kan ze 
aan haar angstproblemen werken.
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 Haar klantmanager maakt zich grote zorgen en is bang dat Nova 
helemaal uit beeld raakt als haar huidige uitkering wordt stopgezet.  
Nova is namelijk niet bekend bij andere instanties en de klantmanager 
verwacht dat ze zich niet zal melden in Beningen. Het risico bestaat  
dat Nova uiteindelijk opnieuw in de criminaliteit belandt. 

nova
Leeftijd: 26 jaar 
Domeinen: inkomen, wonen 

steeds verder in de put
 Nova is 26 jaar en heeft al ruim 3 jaar een bijstandsuitkering. Ze is in 

het verleden meer dan eens betrokken geweest bij de verkoop van drugs. 
En volgens haar klantmanager van de sociale dienst laat ze zich moeilijk 
begeleiden. Maar ondanks dat hebben de twee inmiddels een redelijke 
verstandhouding opgebouwd. Twee weken geleden heeft de klant-
manager vernomen dat Nova uit haar woning is gezet en dat ze 
momenteel dakloos is. 

 Dat is een probleem. Omdat Nova dakloos is, heeft ze geen recht meer  
op haar huidige bijstandsuitkering. En omdat haar eigen gemeente, de 
gemeente Grootebroek, geen centrumgemeente voor adreslozen is, moet 
ze zich voor een nieuwe uitkering melden bij de gemeente Beningen. 

23 casus 9 een uitkering en dakloos, en wat dan? 

Naar inhoudsopgave
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casus 9 oplossing omgekeerde toets

3 de ethische toets
 Het risico bestaat dat Nova zich inderdaad niet meldt in Beningen en  

dat zij verdwijnt in het criminele circuit. De vraag is echter of de klant-
manager dit kan voorkomen door een uitkering te verstrekken. Het is 
daarom belangrijk om dit eerst met Nova te bespreken en te vragen hoe 
zij haar toekomst ziet. De houding en motivatie van Nova zijn van belang 
voor de kans van slagen. Als Nova verder afglijdt en opnieuw in de 
criminaliteit terechtkomt, dan zijn de maatschappelijke kosten vele 
malen hoger dan de bijstandsuitkering die nu wordt verstrekt. 

4 de randvoorwaarden
 Artikel 40 PW schrijft voor dat een adresloze zich bij de daartoe aan-

gewezen centrumgemeente moet melden voor een daklozenuitkering.  
De gemeente Grootebroek is dus niet verplicht om een bijstandsuitkering 
te verstrekken. Als de gemeente Grootebroek hier wel voor kiest, zal de 
gemeente Beningen zich niet benadeeld voelen. De gemeente Grootebroek 
kan Nova een postadres verlenen, zodat ze zich kan inschrijven. Dan  
kan ze een bijstandsuitkering krijgen. Het is wel aan te raden om aan 
deze uitkering de voorwaarde te verbinden dat Nova openstaat voor 
hulp verlening en dat zij haar problemen samen met haar klantmanager 
gaat aanpakken. 

hoe kan de klantmanager Nova helpen haar leven weer  
op de rit te krijgen? 

1 het effect
 We willen bereiken dat Nova haar leven weer op de rit krijgt. De klant-

manager kan haar hierbij ondersteunen, maar alleen als Nova in beeld 
blijft bij de sociale dienst. 

2 de grondwaarde
 Het streven is om de zelfredzaamheid van Nova te bevorderen. Dat valt 

onder de grondwaarde van de Participatiewet, net als het waarborgen  
van een bestaansminimum. 

Naar inhoudsopgave
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Oplossing
Grootebroek verleent Nova een postadres zodat ze 
zich kan inschrijven in de gemeente. Daarna krijgt 
Nova een uitkering op voorwaarde dat ze aan de slag 
gaat met haar problemen.
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Het duizelt Linda inmiddels. Dus neemt ze maar weer contact op met 
haar schuldhulpverlener. Die adviseert Linda om zelfstandig verder te 
zoeken naar werk of meer uren te gaan werken bij haar huidige werk- 
gever. Inmiddels is Linda 8 weken verder en geen stap dichterbij een  
oplossing. Haar schulden en stress zijn alleen maar verder toegenomen. 
Zo moet ze ook haar lening bij DUO gaan terugbetalen. 

Linda laat het er niet bij zitten. In overleg met haar werkgever heeft ze 
kunnen regelen dat ze 24 uur per week in de supermarkt kan werken. 
Maar met een minimumloon van � 4,70 per uur voldoet ze nog steeds niet 
aan de eisen voor toelating tot de schuldhulpverlening omdat ze geen 
afloscapaciteit heeft. 

linda
Leeftijd: 19 jaar 
Domeinen: onderwijs, schuldhulpverlening, inkomen  

onderwijs en schuldhulpverlening sluiten elkaar uit
linda is 19 jaar, volgt een mbo-opleiding en heeft forse schulden. Naast 
haar opleiding heeft ze een bijbaantje van een paar uur per week in een 
supermarkt. Omdat het Linda (en haar ouders), niet lukt om de schulden 
zelf af te lossen, meldt ze zich bij de gemeente voor schuldhulpverlening. 

Bij de intake stelt de schuldhulpverlener al snel vast dat Linda niet in 
aanmerking komt voor schuldhulpverlening. Haar inkomen is te laag. Ze 
is dus niet in staat om haar schulden af te lossen. De schuldhulpverlener 
stelt Linda voor om te stoppen met haar opleiding zodat ze recht heeft 
op een bijstandsuitkering en meer uren kan gaan werken. Dan wordt ze 
waarschijnlijk wel toegelaten tot de schuldhulpverlening. 

Linda volgt het advies op en stopt tegen haar zin met haar opleiding. 
Ze meldt zich bij de sociale dienst van de gemeente voor een uitkering. 
Ze moet eerst 4 weken zelfstandig op zoek naar een opleiding of werk. 
 Omdat ze geen startkwalificatie heeft, moet ze zich ook melden bij het 
RMC (Regionale Meld- en Coördinatiepunt voortijdig schoolverlaters). Het 
RMC stelt vast dat Linda het beste terug naar school kan gaan. De reden 
dat Linda is gestopt met school, haar schulden, komt tijdens het gesprek 
met het RMC niet ter sprake. Nadat de 4 weken verplichte zoekperiode 
erop zit stelt de sociale dienst vast dat Linda recht heeft op een bijstands-
uitkering. Voorwaarde is dat ze zich inschrijft voor een opleiding. Ze 
ontvangt de uitkering tot ze met haar nieuwe opleiding begint.

25 casus 10 naar school of eerst schulden aflossen?

Naar inhoudsopgave
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casus 10 oplossing omgekeerde toets

3 de ethische toets
 Op de lange termijn is het gunstig dat Linda een diploma haalt. Het 

vergroot haar kansen op de arbeidsmarkt en daarmee haar mogelijk-
heden om het op eigen kracht te redden zodra haar schulden zijn 
afgelost. Investeren in een opleiding zorgt dus voor een zelfredzame 
burger en uiteindelijk voor minder maatschappelijke kosten.

4 de randvoorwaarden
 Jongeren zonder startkwalificatie die nog onderwijs kunnen volgen, 

hebben geen recht op bijstand (artikel 13, tweede lid onder c PW). De 
reden achter deze bepaling is dat het belangrijk is dat jongeren een 
startkwalificatie halen. En dat is precies wat we met Linda willen 
bereiken! Maar om toegelaten te worden tot de schuldhulpverlening en 
deze tot een goed einde te brengen, is bijstand juist noodzakelijk. Met 
andere woorden: het effect van de wetgeving is exact tegenovergesteld 
aan het doel van deze bepaling. In dit geval is het dus te motiveren dat  
op grond van dringende redenen (artikel 16 PW) toch bijstand wordt 
verleend. Linda kan dan worden toegelaten tot de schuldhulpverlening  
en werken aan haar toekomst.  
 
Een andere optie is om met schuldeisers af te spreken dat de schulden 
van Linda worden bevroren voor een bepaalde periode, zodat ze eerst 
haar opleiding kan afronden. De schuldeisers hebben dan een grotere 
kans om de openstaande schulden terugbetaald te krijgen. Tot slot kan de 
gemeente er ook voor kiezen om de schulden af te kopen en deze schuld 
te bevriezen. De gemeente is in dat geval de enige schuldeiser van Linda.

hoe bevrijden we Linda uit het web van met elkaar  
botsende wet- en regelgeving? 

1 het effect
 We willen dat Linda haar schulden kan aflossen. Samen met Linda moet 

beoordeeld worden wat voor haar de beste weg is om dit te bereiken: 
werk of een opleiding. Omdat Linda prima kan leren en gemotiveerd is 
om een opleiding te volgen, wordt besloten dat onderwijs volgen nu voor 
haar de slimste route is. 

2 de grondwaarde
 Het effect dat we willen bereiken draagt bij aan haar zelfredzaamheid.  

De kans is groot dat ze zichzelf in de toekomst kan redden als ze haar 
school diploma heeft en haar financiën op orde zijn. Dit past bij de 
verschillende wetten die hier van toepassing zijn: de Leerplichtwet,  
de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en de Participatiewet. 

26
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Oplossing
De gemeente verleent bijstand op grond 
van dringende redenen, zodat Linda kan 
starten met een schuldhulptraject en haar 
opleiding kan afmaken.



het effect voorop
 Met dit casusboekje houden we een warm pleidooi voor ‘eerst denken, 

dan doen’. Daarmee bedoelen we: denk eerst na over welk effect je wilt 
bereiken met een jongere, en zoek dan de bijpassende oplossing. Met 
andere woorden, eerst het ‘wat’ en daarna het ‘hoe’. Hier ligt dus ook de 
uitdaging voor verschillende organisaties in en rondom het sociaal 
domein om in kaart te brengen wat voor effecten we uiteindelijk 
gezamen lijk willen bereiken voor en met onze jongeren. 

 In dit casusboekje hebben we u laten zien dat de omgekeerde toets de 
sleutel is tot integraal werken. We realiseren ons dat dit in de praktijk 
niet altijd eenvoudig is. Want integraal werken betekent vooral samen-
werken. En samenwerken is best lastig. 

gemeenschappelijke taal
 Hulpverleners zoeken daarom vaak liever naar een concrete oplossing 

waarmee ze een jongere direct kunnen helpen. Dat is, gezien vanuit  
hun situatie, heel begrijpelijk. Ze doen dat wat binnen hun vermogen  
en hun bevoegdheid ligt. Hierdoor ontstaan er echter situaties waarin 
hulp verleners langs elkaar heen werken en elkaar soms zelfs tegen-
werken. Ze helpen de jongere zo onbedoeld van de regen in de drup.  
De omgekeerde toets geeft hulpverleners van verschillend pluimage  
een gemeenschappe lijke ‘taal’, waardoor de ‘ruis’ tussen hen verdwijnt 
en ze elkaar naadloos weten te vinden.

vertrouw elkaar
 We hebben u ook laten zien dat vertrouwen tussen hulpverleners 

belangrijk is voor een goede samenwerking. Dat vertrouwen is soms ver 
te zoeken, waardoor hulpverleners op hun eigen eiland blijven zitten en 
vasthouden aan hun eigen ideeën. Het gevolg is dat de jongere uiteinde-
lijk het ‘kind van de rekening’ is en niet de hulp krijgt die hij echt nodig 
heeft. Daarom is het belangrijk dat hulpverleners laten zien waarom en 
hoe ze tot een bepaalde oplossing komen. De omgekeerde toets geeft 
professionals het houvast om juridisch goed onderbouwd maatwerk te 
bieden, en om zo nodig af te wijken van de norm. 

Stimulansz
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Met de omgekeerde toets biedt Stimulansz 
u de kans integraal te werken. Dwars door 
alle domeinen en wettelijke kaders heen. 
Want alleen zo helpt u jongeren écht! Grijp 
deze kans daarom met beide handen aan. 
Jongeren verdienen het! 

Naar inhoudsopgave
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 Stimulansz draagt met toonaangevende kennis, vakmanschap en 
innovatie bij aan de slagkracht in de volle breedte van het sociaal 
domein. Wij helpen gemeenten om hun nieuwe rollen - waarin ze 
regisseren en faciliteren in het sociaal domein - vorm te geven en te 
versterken. We maken wet- en regelgeving voor professionals en burgers 
toegankelijk in de vorm van informatie en ondersteuning. We doen dit in 
klare taal.  
We trainen en adviseren vanuit een diepgaande kennis van de praktijk. 
In bedrijfsvoering nemen we het voortouw met producten en diensten  
op het gebied van kwaliteit en benchmarking, en met het verzamelen  
en duiden van data. We bieden oplossingen met praktische waarden. 

  
Onze kracht is dat we de praktijk van de professionals in het sociaal 
domein door en door kennen, dat onze adviezen en producten praktisch 
van aard zijn en gericht op het vergroten van de effectiviteit van de 
primaire processen in het sociaal domein.

Stimulansz

Over Stimulansz

 Onze klanten zeggen over ons:
‘ Stimulansz is vertrouwd, gedegen, 
accuraat en levert werk af met een 
hoog kwaliteitsniveau’

Naar inhoudsopgave
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Het antwoord op het  
casusboekje van de Transitie- 
commissie Sociaal Domein

Casusboekje  
Mogelijk maken wat 
nodig is met  
de omgekeerde toets
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 Mogelijk maken wat nodig is, dat is de opdracht in onze tijd. Dat is 
iets anders dan protocollen volgen en beslissingen nemen conform de 
verordening. Mogelijk maken wat nodig is stelt letterlijk de zorgvrager 
centraal en de wereld waarin deze leeft. Maar hoe weet je dan als 
professional of je het goede doet? Als het protocol en de verordening je 
niet meer het houvast bieden? Het afgevinkte lijstje je niet zonder meer 
naar de juiste interventie leidt?  
 
De omgekeerde toets probeert een antwoord op deze vragen te bieden. 
De toets zet onze wereld op zijn kop. En dat moet ook want deze ver
andering is fundamenteel en niet te stuiten. Wat de gevolgen zijn voor 
de ontwikkeling van de professional, de inrichting van het bestuur, het 
onderwijs, de definities van kwaliteit, het toezicht? Ik weet het niet.  
Wat ik wel weet, is dat ik het mooi vind. 

 Han Noten
 Voorzitter van de voormalige Transitiecommissie Sociaal Domein

 Zorg, in welke hoedanigheid dan ook, is in de vorige eeuw langzaam 
maar zeker weggehaald uit de wereld van persoonlijke relaties en sociale 
verbanden. We hebben haar verstatelijkt. Buren en corporaties zijn 
vervangen door overheid en marktpartijen. Dat was geen masterplan. Het 
gebeurde gewoon. En dat was ook goed. Sociale verbanden veranderden 
sterk. We ontkerkelijkten, gingen studeren, zochten werk waardoor 
woonplaats en geboorteplaats steeds minder vaak samenvielen. En we 
gingen met zijn tweeën buiten de deur werken, mannen én vrouwen. 

 In diezelfde eeuw ontwikkelde zich een manier van denken over het 
organiseren van werk die zijn wortels vindt in het industriële denken. 
Om een hoge betrouwbaarheid van kwaliteit te combineren met een 
efficiënte bedrijfsvoering, gegeven het ontbreken van professionele 
kennis, werden taken gesplitst. Een goed voorbeeld is de autoindustrie. 
En zo zou het ook met de zorg gebeuren. Standaardisering werd vertaald 
in protocollen. Protocollen zijn een soort lopende band. Die splitsing 
heeft zich doorgezet. Soms tot in het absurde. Zo werden we bij de 
decentralisaties geconfronteerd met 160.000 productcodes, alleen al in  
de jeugdGGZ. Allemaal evidence based trouwens. 
 
En nu zijn we een eeuw verder. De veranderingen draaien niet terug. Ze 
draaien verder. Kennis over de zorg is niet meer exclusief voorbehouden 
aan hoger opgeleiden. Van het verstrekken van uitkeringen en rolstoelen 
verschuift het sociaal domein naar het helpen om zo gelukkig mogelijk 
te zijn. Daarvoor is soms reparatie nodig. Soms niet. De burger die in 
de vorige eeuw geobjectiveerd is,  want dat is wat protocollen doen, 
ze maken een object van de mens , die burger maakt nu onderdeel uit 
van een systeem; gezin, voetbalclub, school en straat. En soms gaan we 
interventies plegen op dat systeem, niet op de burger.

Voorwoord

Stimulansz
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Inhoud

Voorwoord

Inleiding

Hoe werkt de omgekeerde toets?

casus 1 wanbetaler zorgverzekering

casus 2 rekening doorschuiven

casus 3 strikte toepassing participatiewet

casus 4 overgangsrecht verstopt voorziening

casus 5  bijzondere bijstand als belemmering 

casus 6 niks verdienen, wel een kostendelersnorm

casus 7 cjib als belemmering 

casus 8 privacy en de strijd over de toegang 

casus 9 organiseer vitale coalities

casus 10 bijstand en regels

Geleerde lessen

Colofon

Over Stimulansz
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 zelf aan de slag
 Heeft u alle verhalen en de bijbehorende oplossingen gelezen? Dan kunt 

u direct zelf aan de slag met het toepassen van de omgekeerde toets, zo 
nodig met een beetje hulp van ons.

 meer weten
 Wilt u meer weten over de omgekeerde toets? Bekijk ook de speciale 

website. Of mail mij: Evelien.Meester@stimulansz.nl. Ik vertel u er graag 
meer over.  
 
Met vriendelijke groet, 
Evelien Meester, Stimulansz

 Herkent u dit? Er komt een man aan het loket met een probleem. U wilt 
hem graag helpen maar u bent gebonden aan de wet. Het strikt naleven 
van die wet zou de man echter alleen maar verder in de problemen 
brengen. Wat kunt u in zo’n geval nu het beste doen? In dit casusboekje 
krijgt u het antwoord op die vraag. 

 integraal werken
 Dit is een doe-het-zelf-boek voor iedereen die werkzaam is in het sociaal 

domein. Met de omgekeerde toets introduceert Stimulansz een heel 
andere manier van kijken. Een manier die eigenlijk zo vanzelfsprekend is 
dat je, als je het principe eenmaal doorhebt, denkt: ‘logisch, zo moet het! 
Zo is de wet bedoeld!’ Een methode ook die een nieuwe betekenis aan het 
begrip integraal werken geeft. Want met de omgekeerde toets kiest u uit 
een palet van wettelijke mogelijkheden, dwars door alle domeinen heen, 
en met maar één doel voor ogen: uw klant zo goed mogelijk helpen.

 10 casussen
 Het principe van de omgekeerde toets is feitelijk heel eenvoudig. Eerst 

leggen we u uit hoe het werkt. Daarna passen we het principe toe op tien 
voorbeelden uit ‘Mogelijk maken wat nodig is’, het casusboekje van de 
Transitiecommissie Sociaal Domein*. In dat boekje is de problematiek 
uitgebreid in kaart gebracht. Echter, de bijbehorende oplossing van 
het probleem ontbreekt daar. De omgekeerde toets biedt alsnog het 
antwoord en is daarmee een logisch vervolg op het boekje van de 
Transitiecommissie. Vandaar de titel: ‘Mogelijk maken wat nodig is met 
de omgekeerde toets’.

Inleiding

* ‘Mogelijk maken wat nodig is. 17 casussen uit de dagelijkse praktijk van sociale wijkteams’.  

Een uitgave van de Transitiecommissie Sociaal Domein, september 2015.

http://www.stimulansz.nl/trainingen/Omgekeerde%20toets
http://www.deomgekeerdetoets.nl
http://www.deomgekeerdetoets.nl


Stimulansz
5

Naar inhoudsopgave

 stap 3: is het besluit ethisch te verantwoorden?
 De gemaakte afspraken leiden tot een formeel besluit. Bij deze stap wordt 

de vraag gesteld wat het effect is van het voorgenomen besluit:
• uitwerking op persoon, gezin en omgeving (wat betekent het gewenste 

effect voor hen?)
• mogelijkheden en vaardigheden (wat kan betrokkene?)
• zuiver in bedoeling (spelen onze eigen normen en waarden een rol?)

 stap 4: randvoorwaarden
 Bij de laatste stap wordt een formeel besluit genomen op basis van de 

gemaakte afspraken. Daarvoor is een set instrumenten beschikbaar  
(lees: wetsartikelen), met:

• ‘knoppen’ die toegang bieden tot een bepaalde ondersteuning of de 
toegang juist afsluiten;

• ‘knoppen’ waaraan gedraaid kan worden om meer of minder onder
steuning te bieden en de afspraken die gemeente en burger maken  
vast te stellen;

• een paar basisprincipes die in beton gegoten zijn. Daar is geen afwijking 
mogelijk. 

  Voor u als gemeente vormen wetten als de Participatiewet, de Wmo 
2015, de Jeugdwet en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening het 
uitgangspunt voor uw besluiten. Maar wat als u de zaak nu eens 
omkeert? Begin niet bij de letter van de wet, maar bij het doel van de wet. 
U denkt mee met de burger over het effect dat hij wil bereiken en kijkt 
of dit past binnen de doelstelling van de wetten van het sociaal domein. 
Vervolgens bekijkt u welke wettelijke instrumenten u heeft om dit doel 
met en voor uw burger te realiseren. Daarbij biedt de wet vaak meer 
mogelijkheden dan u denkt. Als u maar weet aan welke ‘knoppen’ u moet 
draaien om het gewenste effect te krijgen. In vier stappen komt u bij een 
oplossing die werkt!

het gewenste effect in vier stappen
 stap 1: het effect
 De eerste vraag die u zich stelt, is welk effect wil ik bereiken met de 

burger? Of nog beter: welk effect wil de burger bereiken? Denk met de 
betrokkene mee over wat hij wil bereiken en leg de afspraken die u 
gezamenlijk maakt vast, bijvoorbeeld in een plan van aanpak.

 stap 2: de grondwaarde
 De tweede vraag die u zich stelt is of het beoogde effect valt onder de 

grondwaarde van de wet. Met ‘grondwaarde’ bedoelen we de reden dat 
de wet is geschreven. De artikelen uit die wet zijn de instrumenten 
waarmee dat doel bereikt kan worden in plaats van een doel op zichzelf! 
De grondwaarden staan in het schema op de volgende pagina.

Hoe werkt de omgekeerde toets?
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hoe werkt de omgekeerde toets?

 Participatiewet  Wgs Wmo 2015  JeugdwetWet

Basis

 
Complementair

Bevorderen 
zelfredzaamheid

Bestaansminimum

Overheid vult aan 
op middelen die zelf 
verworven kunnen 
worden

Bij voorkeur door 
betaald werk, anders 
door vrijwilligerswerk 
of tegenprestatie

Meedoen aan 
maatschappelijk leven

Van burgers wordt ver
wacht dat zij zelf zoveel 
mogelijk oplossen en 
organiseren

Zo lang mogelijk in 
eigen leefomgeving

Ondersteuning bij 
financieel beheer 

Burgers moeten in 
eerste plaats zelf hun 
financiën regelen 

Regie over eigen 
financiën

Veilig opgroeien 

Jeugdigen en hun 
ouders zijn zelf 
in eerste plaats 
verantwoordelijk voor 
veilig opgroeien

Regie over het eigen 
leven

Schema grondwaarden
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 Omdat hij als wanbetaler te boek staat, is de aanvullende zorgverzekering 
beëindigd. En vanuit de basisverzekering krijgt hij geen tandartskosten 
vergoed. Bart kan deze tandartskosten niet betalen en blijft dus zitten 
met een slecht gebit. 

bijzondere bijstand en de lange arm van het rijk
  bart en zijn vrouw chantal raken beiden hun baan kwijt. Ze verkopen 

hun huis met een forse restschuld en huren een sociale huurwoning. 
Uiteindelijk lukt het Chantal als eerste om een nieuwe baan te vinden. 
Bart kan hier moeilijk mee omgaan en in 2014 verlaat Chantal met beide 
kinderen de woning. Bart komt in een diepe depressie terecht, raakt 
aan de drank en gaat gokken. Daardoor ontstaan er achterstanden in 
de betaling van de vaste lasten zodat een huisuitzetting onafwendbaar 
lijkt. Omwille van de kinderen besluit Bart zich te herpakken en 
meldt hij zich bij het wijkteam. Samen met Bart stelt de wijkcoach 
een plan op. De uitkeringen en toeslagen worden op orde gebracht, er 
worden betalingsregelingen afgesproken en de stadsbank neemt de 
schuldsanering ter hand. Bart wordt aangemeld voor een zorgtraject  
bij een verslavingskliniek en hij begint aan een reintegratietraject.  
Het vinden van een baan blijkt echter problematisch. Volgens Bart 
komt dat mede door zijn zeer slechte gebit, dat hij dramatisch heeft 
verwaarloosd tijdens zijn periode van drankgebruik. Hij wil daarom  
zijn gebit laten herstellen. 

7 casus 1 wanbetaler zorgverzekering
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8 casus 1 wanbetaler zorgverzekering

3 ethische aspecten
 Het slechte gebit houdt de werkloosheid in stand. Dat is slecht voor Barts 

eigenwaarde, maar ook voor de gemeentelijke budgetten. Zo doet Bart 
langer een beroep op bijstand en dat kost veel geld. 

4 randvoorwaarden
 Je kan ervoor kiezen om de tandartskosten te betalen vanuit de re

integratiegelden. Het is noodzakelijk om het traject tot een goed einde 
te brengen. Je kan deze tandartskosten ook betalen vanuit de bijzondere 
bijstand. Dat mag niet standaard, maar als sprake is van een bijzondere 
situatie, dan kan het wel. Als dit goed wordt gemotiveerd dan is er geen 
reden voor de accountant om de betaling af te keuren. Ook voor schulden 
mag – als sprake is van dringende redenen – bijstand worden betaald 
(artikel 35 en 49 Participatiewet). Als gemeente kun je in beleidsregels 
opnemen wat je daaronder verstaat. De Centrale Raad van Beroep (CRvB) 
geeft de buitenste grenzen aan (wat is in ieder geval een dringende 
reden), maar een gemeente kan daar prima een eigen kleur aan geven. De 
accountant toetst op de gemeentelijke beleidsregel zolang die redelijk is. 

oplossing omgekeerde toets
1 het effect
 Bart moet weer op eigen benen gaan staan. Een baan vinden, zijn eigen 

inkomen verdienen en zijn eigen financiën regelen. 

2 grondwaarden van de wet
 Het effect dat we willen bereiken valt onder de grondwaarde ‘het 

bevorderen van zelfredzaamheid’. Voor de bijstand bij voorkeur via 
betaald werk, voor de schuldhulpverlening is van belang dat hij zijn eigen 
financiële administratie weer oppakt. 

Oplossing
Help Bart om zijn gebit op orde te 
krijgen, zodat hij weer kans op een 
baan maakt.
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 De gemeente D. realiseert zich dat de vrouw zeker de komende tien jaar 
gebonden zal zijn aan een bijstandsuitkering. De man en de vrouw zijn 
in goede harmonie aan het scheiden, de man blijft een rol spelen in de 
opvoeding van de kinderen en woont in C., dus ook om die reden ligt een 
verhuizing naar een andere gemeente niet voor de hand.

geen woning vanwege huurschulden
  het gezin g. te c. is in september 2014 op straat gezet wegens huur

schulden. De schulden zijn veroorzaakt door gokgedrag van de man en 
bedragen 1 6000,–. Het gezin van Marokkaanse afkomst heeft eerst een 
tijdje in Marokko gezeten en is vervolgens via het sociaal wijkteam op 
een camping terechtgekomen, wat zeker voor de drie kinderen geen goe
de situatie is. De ouders hebben een echtscheiding aangevraagd, vader 
woont weer in gemeente C., moeder komt uiteindelijk bij de crisisopvang 
in de naburige gemeente D. terecht. In gemeente C. kan zij niet terecht 
omdat er een huurschuld openstaat. En de woningcorporatie heeft als re
gel dat mensen met een huurschuld niet in aanmerking komen voor een 
woning. De moeder kan slechts drie maanden op de crisisopvang blijven, 
daarna moet ze daar weg. Haar begeleidster neemt direct actie in de rich
ting van de gemeente D.

 De vrouw spreekt niet of nauwelijks Nederlands, kan niet fietsen, moet 
nog beginnen met inburgeren – zij is in feite geheel geïsoleerd. Ze wil wel 
werken, zegt ze, maar de inschatting is dat dit wel eens een heel lang 
traject zou kunnen worden. 

9 casus 2 rekening doorschuiven
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10 casus 2 rekening doorschuiven

 Het risico op een sociaal isolement in een nieuwe woongemeente – 
waar zij geen netwerk heeft – is groot. De grondwaarde van de Wgs is 
om mensen te ondersteunen bij financiële zelfredzaamheid. Mevrouw 
gaat zelfstandig een huishouding voeren, maar ze heeft waarschijnlijk 
onvoldoende kennis van het financiële stelsel. Zonder netwerk is 
mevrouw hiervoor aangewezen op de hulp verlening vanuit de gemeente. 

 
3 ethische aspecten
 Als mevrouw in een andere gemeente moet gaan wonen, dan heeft dat 

grote gevolgen. Ten eerste is zij haar toch al beperkte netwerk kwijt. 
Omdat haar man haar minder kan helpen, moet zij een groter beroep 
doen op hulpverlening (op kosten) van de gemeente. De kinderen zullen 
minder veilig opgroeien, doordat ze uit hun vertrouwde omgeving worden 
gehaald en doordat hun vader minder betrokken is bij de opvoeding. 

 Dat kan niet de bedoeling zijn, zeker niet als dat het gevolg is van 
prestatieafspraken van de crisisopvang. De prestatieafspraken hebben tot 
gevolg dat mevrouw na drie maanden ergens geplaatst moet zijn. Dat is 
natuurlijk een goed streven, want te lang in de crisisopvang is niet goed. 
Maar zeker als er kinderen bij betrokken zijn, gaat een goede plaatsing 
boven de prestatieafspraken. 

 
4 randvoorwaarden
 Deze situatie is het meest eenvoudig op te lossen door met de woning

corporatie in gemeente C. in gesprek te gaan op bestuurlijk niveau. Zijn 
zij bereid om mevrouw te plaatsen ondanks de huurschuld? De gemeente 
kan aanbieden om de huur direct vanuit de bijstand te betalen (artikel 57 
Participatiewet). Dan weet de woningcorporatie zeker dat de huur elke 
maand op tijd wordt betaald en er geen nieuwe schuld ontstaat. Lukt 
dat niet, dan kan de gemeente de huurschuld betalen (artikel 35 en 49 
Participatiewet). Als dat probleem is opgelost, dan kan de rest van de 
hulpverlening eenvoudig in gang gezet worden. 

oplossing omgekeerde toets
1 het effect
 Het uiteindelijke doel is dat mevrouw een zelfstandig leven leidt. Het is 

van belang dat zij dicht bij haar expartner een woning vindt. Hij kan 
haar ondersteunen bij onder meer de opvoeding van de kinderen. Dat 
gaat veel beter als ze dicht bij elkaar wonen, zodat reistijd en reiskosten 
geen belemmering zijn. 

2 grondwaarden van de wet
 Hier spelen verschillende (grondwaarden van) wetten een rol. Als we 

naar de kinderen kijken, dan speelt de Jeugdwet. De grondwaarde in de 
Jeugdwet is veilig opgroeien. Veilig is een breed begrip in deze wet. Voor 
de kinderen van gezin G. houdt veilig in, in de nabijheid van beide ouders 
en in een vertrouwde omgeving op een vertrouwde school. Dit kan de 
gemeente C. hun bieden. Kijken we naar mevrouw, dan spelen de Wmo 
2015 en de schuldhulpverlening een rol. De grondwaarde voor de Wmo 
is dat mensen meedoen en zoveel mogelijk zelf oplossingen organiseren. 
Mevrouw heeft een flinke taalachterstand en is niet mobiel. 

Oplossing
Huisvesting in de gemeente C. is op lange termijn 
de beste oplossing voor mevrouw en voor haar 
kinderen. 
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 Bij een tweetal voorzieningen voor kwetsbare jongeren in de regio 
wordt hij niet aangenomen omdat hij volgens deze instanties niet in 
staat zou zijn om binnen een half jaar uit te stromen naar de reguliere 
arbeidsmarkt, wat op zichzelf een bijzondere contraindicatie is voor 
voorzieningen die juist gericht zijn op kwetsbare jongeren. 

18-jaar grens als onneembare barrière
 thomas is zeventien jaar en zit in het laatste jaar van het voortgezet 

speciaal onderwijs (vso). Hij wordt in september achttien jaar, maar 
heeft in juni zijn diploma gehaald. Volgens zijn begeleiders op school zou 
Thomas prima kunnen uitstromen naar (beschermde) arbeid, met op 
termijn mogelijk een garantiebaan. Daarvoor moet hij begeleid worden, 
waarvoor de Participatiewet een passend instrumentarium levert. 

 Maar daarvoor moet hij wel achttien jaar zijn, aldus de gemeente, en dat 
is hij niet. Thomas moet drie maanden wachten tot hij achttien is. Dat 
lijkt niet veel, maar drie maanden thuiszitten is volgens de school hoogst 
riskant voor Thomas. De school bood hem structuur. Als die structuur 
wegvalt, is de kans heel groot dat hij grensoverschrijdend gedrag gaat 
vertonen. En voordat dat weer gecorrigeerd is en er een nieuwe structuur 
voorhanden is, zijn we snel een jaar verder. De school gaat op zoek naar 
een alternatief. 

11 casus 3 strikte toepassing participatiewet
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12 casus 3 strikte toepassing participatiewet

3 ethische aspecten
 Als Thomas drie maanden moet wachten, dan is de kans zeer groot 

dat hij weer een jaar nodig heeft om de op school opgedane structuur 
terug te krijgen. Dat betekent dat hij nog een jaar in de uitkering zit met 
veel begeleiding. Wordt hij nu ‘opgepakt’ door de gemeente, dan is wel 
begeleiding naar een (garantie)baan nodig, maar een uitkering wellicht 
helemaal niet. De kosten zijn dus beduidend lager als hij nu wordt 
geholpen dan wanneer hij moet wachten tot hij achttien jaar is. Daar 
komt bij dat het risico zeer groot is dat hij overlast gaat veroorzaken.

4 randvoorwaarden
 Je kunt Thomas een voorziening aanbieden als nietuitkeringsgerechtigde 

(artikel 7, eerste lid onder a, onderdeel 7 van de Participatiewet). Je legt de 
voorwaarden vast in de verordening. Daarbij kan gekeken worden naar 
de mate van zelfredzaamheid en het complementaire karakter van de 
Participatiewet. Hierbij kun je afwegen of iemand het zelf kan betalen en 
zelf kan organiseren.

 Voor de langere termijn is van belang dat je vertrouwt op de professio
nali teit van het vso. Bij een warme overdracht wordt het advies van het 
vso opgevolgd en niet een nieuwe afweging gemaakt. 

oplossing omgekeerde toets
1 het effect
 De positieve resultaten van het vso moeten behouden blijven. Dat 

betekent dat Thomas zo snel mogelijk een baan moet krijgen binnen 
beschut werk, of een reguliere baan bij een werkgever die bereid is om 
Thomas de nodige begeleiding te bieden.

2 grondwaarden van de wet
 Het effect dat we willen bereiken valt onder de grondwaarde ‘het 

bevorderen van zelfredzaamheid’. We willen dat Thomas zelfredzaam 
blijft of nog zelfredzamer wordt. 

Oplossing
Ondanks zijn 17 jaar, moet de gemeente 
Thomas toch een voorziening of een baan 
aanbieden.
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 Het overgangsrecht bevriest nu als het ware de bestaande situatie en 
dwarsboomt het streven om een stap verder richting zelfstandigheid  
te maken. 

blijven zitten waar je zit
 dennis van 25 heeft een verstandelijke beperking. Hij woont in een 

voorziening voor beschermd wonen en heeft een beschutte werkplek bij 
een distributiebedrijf gekregen. Dat heeft zijn ontwikkeling veel goed 
gedaan. Dennis staat nu veel steviger in zijn schoenen en is volgens zijn 
begeleiders toe aan een volgende stap: zelfstandig wonen. Zijn ouders 
zien hier niets in. Het gaat nu goed, daar moet je niets aan veranderen,  
zo menen zij, en zijn indicatie in het kader van het overgangsrecht  
AWBZ loopt bovendien nog door tot 2018. 
 
Doel van het overgangsrecht is om onzekerheid en onnodige onrust 
te voorkomen bij kwetsbare mensen die te kampen hebben met een 
psychiatrische beperking of andere problemen. De begeleiding  
is er juist steeds meer op gericht om mensen zelfstandig te  
laten wonen. 

13 casus 4 overgangsrecht verstopt voorziening

 



Stimulansz

Naar inhoudsopgave

14 casus 4 overgangsrecht verstopt voorziening

3 ethische aspecten
 Als de ouders van Dennis de volgende stap tegenhouden, dan wordt 

Dennis in zijn ontwikkeling belemmerd. Dat is voor de gemeente 
een grote, onnodige, kostenpost. Maar het is vooral voor Dennis heel 
vervelend. Bovendien houdt hij mogelijk een plek bezet die iemand 
anders harder nodig heeft dan hij. 

4 randvoorwaarden
 Het overgangsrecht is bedoeld om mensen te beschermen. In dit geval 

is het effect averechts. Het is uiteraard mogelijk om het ‘recht’ eerder te 
stoppen als dat in het belang van de zorgvrager is. 

 De begeleider van Dennis en de gemeente kunnen afspraken maken 
om de ouders ervan te overtuigen hoe belangrijk het is dat Dennis zich 
verder ontwikkelt. Deze stap kan niet gezet worden zonder de (volledige) 
medewerking van de ouders, omdat anders het risico op mislukking groot 
wordt en dat een bevestiging voor de ouders zal zijn dat Dennis het niet 
kan. De begeleider werkt met Dennis aan meer zelfstandig in het leven 
staan. En de begeleider en de gemeente samen proberen de ouders te 
overtuigen van het belang van de stap naar zelfstandigheid voor Dennis. 
Ze stellen voor om eens een weekeindje zelfstandig wonen met forse 
begeleiding uit te proberen. Wanneer Dennis daarop positief reageert kan 
dit helpen de ouders over de streep te krijgen.

 Maar de stelling: we hoeven niets te doen, hij heeft rechten in het kader 
van het overgangsrecht, is in deze casus geen juiste invulling van de 
Wmo 2015. Het idee van beschermd wonen is óók onder de Wmo 2015 dat 
mensen zelfredzamer worden en dat ze participeren.

oplossing omgekeerde toets
1 het effect
 Als Dennis zelfstandig gaat wonen, kan hij zich verder ontwikkelen en 

draagt dat bij aan zijn zelfredzaamheid. 

2 grondwaarden van de wet
 De Wmo staat voor participatie en zelfredzaamheid. Vooral de zelfred

zaamheid van Dennis zou aanzienlijk kunnen groeien als met hem 
gewerkt zou kunnen worden aan begeleid zelfstandig wonen. Daardoor 
zou ook zijn participatie aan de samenleving kunnen toenemen.

Oplossing

Je niet neerleggen bij het overgangsrecht en de 
houding van de ouders, maar gezamenlijk proberen 
Dennis’ ouders te overtuigen van het belang van een 
volgende stap naar zelfstandigheid.
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 Omdat het papierwerk rondom de failliete onderneming nog niet af 
is, heeft de familie het nu ook aan de stok met de Belastingdienst. Er 
wordt beslag gelegd op hun leefgeld. Dit is in strijd met de regels rond 
de beslagvrije voet, maar de Belastingdienst hanteert een omgekeerde 
bewijslast. Eerst beslagleggen en dan mag de betrokkene bewijzen dat de 
beslagvrije voet wordt geschonden. En tot dat geregeld is, zakt het gezin 
onder het bestaansminimum.

failliete ondernemer krijgt levenslang
 pedro is te lang doorgegaan met zijn steigerbouwbedrijf, terwijl dat al 

lang verliesgevend was. Nu zitten hij, zijn vrouw en hun twee dochters 
(van acht en negentien) met een schuld van 1 100.000,–. De familie moet 
rondkomen van 1 70,– leefgeld per week. De familie wil graag werken 
aan een nieuwe start, maar Pedro kan moeilijk aan het werk komen 
van wege een lichte hersenbeschadiging na een ongeluk. Ze melden 
zich aan voor schuldhulpverlening. Met hulp van het wijkteam ruimen 
ze de eerste problemen uit de weg en vullen ze een aanvraag voor 
schuldhulpverlening in. Er is echter een probleem: er is geen slotbalans 
van de onderneming opgesteld. Daardoor is het niet duidelijk hoeveel de 
schuld precies bedraagt en is het niet mogelijk om een voorstel te doen 
aan de schuldeisers. Een schuldregeling gaat dus niet lukken. Pedro is 
niet in staat om een slotbalans van de onderneming op te maken en van 
die 1 70,– per week kan de familie niet iemand inhuren om dat te laten 
doen. De kosten daarvan zijn 1 2.500,–. Om uit deze schuldenspiraal te 
breken, is een beroep gedaan op de bijzondere bijstand. Tot driemaal 
toe werd het verzoek afgewezen. Er was, volgens een van de afwijzings
brieven, geen sprake van ‘zwaarwegende individuele omstandigheden’.

15 casus 5 bijzondere bijstand als belemmering
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16 casus 5 bijzondere bijstand als belemmering

 De grondwaarde van de Participatiewet is dat het complementair is 
aan alles wat burgers zelf kunnen organiseren. Dat wil zeggen dat de 
gemeente aanvult op wat de burger zelf niet kan. In dit geval kunnen ze 
op geen enkele manier aan een slotbalans komen. De Participatiewet is 
hier de sleutel tot de oplossing.

3 ethische aspecten
 Door de grote schuldenlast en het beslag op het leefgeld door de Be

lastingdienst is er onvoldoende geld om eten van te kopen (of geen geld!). 
Bovendien nemen de schulden explosief toe als er niet snel een regeling 
wordt getroffen. Incassokosten, administratiekosten, deurwaarders
kosten, enzovoort. Het is dus van belang om dit gezin zo snel mogelijk 
adequaat te helpen, zodat zij weer een zelfstandig leven kunnen leiden. 
Zij hebben in het verleden laten zien dat zij dit prima kunnen.

4 randvoorwaarden
 Volgens artikel 3 Wgs kan een schuldenaar worden uitgesloten van 

schuldhulpverlening wanneer: 
– hij al eerder gebruik heeft gemaakt van schuldhulpverlening;
– hij fraude heeft gepleegd; 
– hij niet rechtmatig in Nederland verblijft.

 Het gezin kan op grond van artikel 3 Wgs niet uitgesloten worden van 
verdere schuldhulpverlening. Vanuit de Participatiewet kan bijzondere 
bijstand worden verstrekt op grond van artikel 35 PW. Sommige 
gemeenten hebben een noodfonds van waaruit dit vergoed kan worden. 
Daarnaast is het mogelijk een beroep te doen op plaatselijke boekhouders 
om, in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen, jaarlijks 
een aantal zaken gratis af te handelen. 

oplossing omgekeerde toets
1 het effect
 Het gezin neemt het heft weer in eigen handen. Als dit gezin kan starten 

met een schuldregeling, dan biedt dat perspectief en energie voor een 
schuldenvrije toekomst. Door het knelpunt sluiting van de boeken op te 
lossen, kan de financiële situatie worden gestabiliseerd en kunnen de 
schulden worden geregeld. Hierdoor krijgt het gezin de (financiële en 
psychische) ruimte terug die nodig is om een betaalde baan te vinden. 
Op deze manier is het gezin niet langer afhankelijk van gemeente en 
hulpverlenende instanties.

2 grondwaarden van de wet
 De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) staat voor onder

steuning bij financiële problemen. Dit gezin heeft aangeklopt bij de 
gemeentelijke schuldhulpverlening, in verband met de openstaande 
schulden vanuit de onderneming. De gemeentelijke schuldhulpverlening 
legt het grootste knelpunt, sluiting van de boeken, volledig bij het gezin 
terug, waardoor er geen sprake is van ondersteuning bij financiële 
problemen. Ook de Participatiewet is van toepassing op deze familie. 

Oplossing
De kosten voor de slot balans 
vergoeden zodat de schuld
hulpverlening kan starten. 
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 Hadia is bang dat als ze haar zoon uitschrijft hij geen enkele kans meer 
maakt om zijn beroep te winnen tegen de IND. Hij verblijft dan immers 
niet meer officieel in Nederland. Bovendien is het fraude als ze hem 
uitschrijft en hij ondertussen gewoon bij haar blijft wonen. Ze moet  
haar zoon dus niet alleen uitschrijven, maar ook wegsturen. 

bureaucratische onverschilligheid 
 mo is in 1994 in nederland geboren. Bij zijn geboorte hadden zijn uit 

Marokko afkomstige ouders geen geldige verblijfstitel. In 2011 kwam het 
gezin in beeld bij de hulpverlening vanwege huiselijk geweld. De vader 
van Mo is toen vertrokken. In 2012 hebben de moeder en de twee zusjes 
van Mo een verblijfsvergunning gekregen. Mo niet. Waarschijnlijk is dat 
gekomen omdat Mo niet is meegegaan naar het Blijfvanmijnlijfhuis. 
Zijn dossier is daarom gekoppeld aan dat van zijn vader en niet aan dat 
van zijn moeder. Zijn vader is ongewenst vreemdeling verklaard vanwege 
criminele activiteiten. Tegen het besluit van de IND jegens Mo is beroep 
ingesteld. Mo woont immers al zijn hele leven in Nederland en met zijn 
vader heeft hij niks te maken. De stress van de dreigende uitzetting doet 
Mo geen goed. Mo krijgt psychologische begeleiding en de hulpverleners 
zijn bang dat hij zichzelf iets aandoet. Zijn mboopleiding heeft hij in het 
laatste jaar afgebroken. Door het ontbreken van een verblijfsvergunning 
kan Mo bovendien niet werken.  
 
Hadia is de moeder van Mo en heeft een bijstandsuitkering. Omdat  
Mo bij haar staat ingeschreven en 22 jaar is, heeft zij te maken met de 
kostendelersnorm. De uitkering van Hadia wordt daarom met ongeveer 
1 300,– per maand gekort. Dit betekent dat er na het betalen van de vaste 
lasten geen geld over is om boodschappen te kunnen doen, terwijl Hadia 
ook nog twee dochters (van zestien en zeventien jaar) heeft die ze moet 
onderhouden. 

17 casus 6 niks verdienen, wel een kostendelersnorm
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18 casus 6 niks verdienen, wel een kostendelersnorm

3 ethische aspecten
 Als je de wet volgt zonder maatwerk te leveren, dan kan Hadia kiezen uit 

twee kwaden. De eerste keuzemogelijkheid is dat ze haar zoon buiten 
de deur zet, terwijl ze weet dat hij zich nergens kan inschrijven en 
nergens terechtkan. Het risico dat hij als zwerfjongere eindigt is enorm. 
Bovendien is de kans dat hij zichzelf daadwerkelijk iets aandoet groter 
als hij uit beeld raakt bij de psychologen. De tweede keuzemogelijkheid is 
dat Hadia Mo toch in haar woning laat wonen en dat ze een huurschuld 
opbouwt tot ze met zijn allen uitgezet worden. In dat geval zullen Hadia 
en haar dochters wel ergens terechtkomen, maar Mo niet. Hij verblijft 
hier immers niet legaal. 

4 randvoorwaarden
 Je kunt ervoor kiezen om de uitkering van Hadia op grond van artikel 

18 Participatiewet tijdelijk te verhogen, zodat zij in ieder geval de vaste 
lasten (gas/water/licht) en de boodschappen kan betalen. Je vult de 
kostendelersnorm aan tot het bedrag dat Hadia maandelijks nodig heeft 
voor zichzelf en haar twee dochters. Probeer daarbij wel maximaal de 
alleenstaandenorm te verstrekken. Het gaat namelijk om een tijdelijke 
aanvulling op grond van bijzondere omstandigheden. 

 Het kan redelijk worden geacht om de uitkering te verhogen zolang 
de procedure tegen de IND loopt, dus ook in hoger beroep. Dit dient 
duidelijk vooraf aan Hadia kenbaar te worden gemaakt. Als de 
procedure is afgerond en Mo uiteindelijk toch geen verblijfsvergunning 
krijgt, dient de situatie opnieuw te worden beoordeeld. Als Mo wel 
een verblijfsvergunning krijgt, kan Mo gaan werken en daadwerkelijk 
bijdragen aan de kosten die het gezin heeft. 

oplossing omgekeerde toets
1 het effect
 Je wilt bereiken dat Hadia in ieder geval voldoende inkomsten heeft om 

te kunnen voorzien in de eerste levensbehoefte voor haar en haar twee 
dochters. Mo heeft door het ontbreken van de verblijfsvergunning geen 
recht op bijstand, óók niet indirect, maar Hadia moet wel zichzelf en haar 
dochters kunnen onderhouden.

2 grondwaarden van de wet
 Eén van de grondwaarden van de Participatiewet is het garanderen 

van een bestaansminimum voor iedere Nederlander. Doordat Hadia op 
dit moment onvoldoende inkomsten heeft, kan ze geen boodschappen 
betalen. Dit is in strijd met het recht op een bestaansminimum.

Oplossing
Tot het einde van de procedure voor een verblijfs
vergunning wordt de bijstand aangevuld tot het 
bestaansminimum.
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Alles wat bereikt is zou teniet worden gedaan. De begeleiding weet deze 
gijzeling te voorkomen. Maar er ligt wel een schuld. Terugbetalen van die 
schuld is, gezien de hoogte van Gerards inkomen en de kosten van een 
huurwoning, een zo grote belasting dat het zelfstandig wonen niet meer 
mogelijk lijkt. De kans is groot dat Gerard het met zo weinig geld niet 
gaat redden en dat hij terugvalt, weer gaat zwerven, zijn werk kwijtraakt 
en daarmee terug bij af is.

hardnekkige kortzichtigheid
 gerard is een successtory. Vanuit de situatie van een verslaafde zwerver 

woont hij nu in een RIBW, een instelling voor beschermd wonen. Hij 
heeft werk, verdient dus zijn eigen geld en de begeleiding vindt dat hij 
langzamerhand wel weer zelfstandig kan gaan wonen. Gerard gaat 
kijken naar mogelijke huurwoningen. Tot de politie voor de deur staat. 
Hij blijkt nog oude schulden bij de overheid te hebben. Een scooter, die 
hij al lang niet meer heeft, heeft hij niet afgemeld. Elk kwartaal kreeg 
hij een boete omdat de scooter niet verzekerd is, maar die brieven heeft 
hij niet beantwoord. Niet raar bij mensen die uit een dal komen. Als 
het goed gaat sluiten zij liever hun ogen voor het verleden. Het Centraal 
Justitieel Incassobureau (CJIB) wil hem nu gijzelen en via gevangenschap 
laten ‘betalen’. Voor Gerard zou dat desastreus zijn. Een aantal weken 
gevangenis brengt zijn werk in gevaar. Geen werk en geen inkomen 
betekent een terugval. 

19 casus 7 cjib als belemmering
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20 casus 7 cjib als belemmering

 De Wmo staat verder voor maatwerk. In dit geval is maatwerk: Gerard 
in staat stellen zijn weg naar een zelfstandig en een zelfredzaam leven 
voort te zetten en dit niet te laten afnemen door fouten uit het verleden. 
Maatwerk kan soms om bijzondere oplossingen vragen. Dit is er een 
mooi voorbeeld van. Vanuit de omgekeerde toets kijken we ook over de 
grenzen van het eigen vakgebied, bijvoorbeeld naar de Participatiewet. 
Vanuit de Participatiewet geldt dat het bestaansminimum gewaarborgd 
moet zijn. Als Gerard zijn huur niet kan betalen door de schuld die hij bij 
het CJIB heeft dan is niet gewaarborgd dat hij voldoende geld heeft om 
van te leven.

3 ethische aspecten
 De boete is bedoeld om leed toe te voegen, vanwege het feit dat 

betrokkene zijn scooter niet heeft afgemeld. Gevolg van deze boete 
is echter, dat Gerard zijn pas verworven zelfredzaamheid weer 
volledig moet opgeven. Hij dreigt zijn baan kwijt te raken en het echte 
doemscenario is dat Gerard weer op straat belandt. Het kost natuurlijk 
veel meer geld om Gerard uit dat diepe dal weer terug te krijgen op het 
punt waar hij nu zit, dan om nu te voorkomen dat hij zo ver terugvalt.

4 randvoorwaarden
 Op grond van artikel 16 en 14 onder b Participatiewet is het mogelijk om 

bijzondere bijstand te verstrekken voor de betaling van een boete, als er 
sprake is van zeer dringende redenen. Dit zou op grond van artikel 48 lid 
1 onder b Participatiewet ook nog als lening verstrekt kunnen worden. 
In dat geval kun je een terugbetalingsregeling met Gerard afspreken. 
Hij betaalt dan toch zelf de boete, maar je kunt het zo afspreken dat 
hij voldoende overhoudt om in de noodzakelijke kosten van bestaan te 
voorzien. 

oplossing omgekeerde toets
1 het effect
 Je wilt dat Gerard zelfstandig gaat wonen. Dat hij blijft werken en zijn eigen 

geld verdient. Bovendien wil je een plek vrijmaken in de RIBW voor iemand 
die deze plek harder nodig heeft dan Gerard. Als Gerard door deze schuld 
weer terugvalt naar een zwervend bestaan, zal hij niet eenvoudig weer 
te helpen zijn. Want hoe kun je iemand motiveren die zo zijn best heeft 
gedaan en vervolgens door iets ‘kleins’ als het vergeten om een scooter af 
te melden weer ernstig in de problemen komt? Gerard zal een volgende 
keer het gevoel hebben dat het allemaal niets uitmaakt wat hij doet.

2 grondwaarden van de wet
 De Wmo 2015 staat voor zelfredzaamheid en participatie. Het is geen 

inkomensondersteunende voorziening. Het gaat hier om het scheppen 
van voorwaarden om de weg naar zelfredzaamheid voort te zetten. 

Oplossing
Bijstand in de vorm van een lening verstrekken  
voor de betaling van de boete en een reële  
terug betalingsregeling afspreken.
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 Privacy. Al in eerdere kwesties heeft instantie Y. geopperd dat de Raad, 
als het onderzoek afgerond is, aan het gezin kan vragen of er bezwaren 
zijn dat de hoofdlijnen van de rapportage gedeeld worden met de 
instantie die de gewenste hulpverlening op gang brengt. De Raad ziet 
dat niet als haar taak. Sterker: zij stelt dat haar medewerkers dat niet 
mogen. Dus moet instantie Y. zelf bellen met de ouders om toestemming 
te vragen om kennis te nemen van de rapportage van de Raad voor de 
Kinderbescherming. 

privacy legitimeert wantrouwen
 er is een melding gedaan over het gezin K. te gemeente G. Daarop 

volgt een onderzoek van de Raad voor de Kinderbescherming. De 
uitkomst daarvan is dat het gezin bereid is om hulp te accepteren. De 
Raad zoekt contact met de instantie Y. die in de regio verantwoordelijk 
is voor de toegang tot jeugdzorg en ondersteuning. Instantie Y. geeft 
namens deelnemende gemeenten beschikkingen af en formuleert 
de zorgopdrachten. De Raad meldt dat er voor dit gezin ambulante 
jeugdhulp van een specifieke aanbieder nodig is. De enige informatie 
die daarbij wordt geleverd, is de naam van de jongen, zijn leeftijd en 
Burgerservicenummer, en dat er een vader en moeder aanwezig zijn. Dat 
is alles. 
Voor instantie Y. is die informatie erg karig. Zij wil in het kader van de 
nieuwe uitgangspunten (inschakelen netwerk, eigen kracht) kunnen 
toetsen of de verwijzing optimaal is. Zij vraagt of de Raad aan kan geven 
wat voor soort problematiek speelt in het gezin K. Voor het toewijzen van 
goede hulpverlening zou dat immers relevante informatie zijn. De Raad 
weigert dat en is daar principieel in. Dat kan niet, dat mag niet. 

21 casus 8 privacy en de strijd over de toegang
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22 casus 8 privacy en de strijd over de toegang

3 ethische aspecten
 Het ethische aspect in deze casus lijkt gebrek aan vertrouwen tussen 

beide instanties te zijn. Zij hebben hetzelfde doel maar lijken nog niet 
helemaal te vertrouwen op de professionaliteit van de ander. De kern 
in deze casus is dat beide instanties elkaar wel nodig hebben om hun 
gezamenlijk doel te bereiken. 

4 randvoorwaarden
 In dit geval is sprake van een beroepsgeheim op grond van de Jeugdwet. Een 

dergelijk beroepsgeheim kan slechts in drie gevallen worden doorbroken: 
1 Indien een wettelijk voorschrift verplicht tot het verstrekken van de 

gegevens; 
2 in geval van conflict van plichten; 
3 of in het geval de betrokkene uitdrukkelijk toestemming geeft voor het 

delen van zijn gegevens. 
  

Omdat beide instanties de best mogelijke hulp voor het betrokken gezin 
als effect beogen, is het essentieel dat zij in onderlinge samenwerking tot 
een oplossing komen. Om de hulpverlening zo snel en efficiënt mogelijk 
te kunnen inzetten is het belangrijk dat er geen tijd verloren gaat. Als 
de Raad voordat het gezin wordt doorverwezen naar instantie Y. met 
het gezin bespreekt dat het noodzakelijk is dat gegevens ter beschikking 
worden gesteld aan instantie Y. kan de Raad meteen om toestemming 
voor gegevensdeling vragen. Zij zijn al binnen en kennen het gezin, 
wat maakt dat dit de snelste en meest effectieve weg is. De wet vormt 
daarvoor geen belemmering.  
Om voor de toekomst een vertrouwensband tussen beide instanties 
op te bouwen en te handhaven is het van belang dat men elkaar weet 
te vinden door korte lijnen te creëren. Hierbij kan ook worden gedacht 
aan periodiek overleg, bijvoorbeeld in de vorm van geanonimiseerde 
casuïsitiekbespreking.

oplossing omgekeerde toets
1 het effect
 Zowel instantie Y. als de Raad voor de Kinderbescherming wil de best 

mogelijke hulp bieden aan gezin K. Het uiteindelijke doel is om zo 
efficiënt mogelijk samen te werken zonder de privacy van gezin K. te 
schenden. Dit lijkt door een gebrek aan vertrouwen nu nog niet te lukken.

2 grondwaarden van de wet
 Er spelen hier twee wetten een rol: de Wet bescherming persoons

gegevens (Wbp) en de Jeugdwet. De spanning tussen deze beide 
wetten vormt in deze casus het dilemma. Het beoogde effect is met de 
grondwaarden van beide wetten te verenigen. Grondwaarde van de Wbp 
is bescherming van persoonsgegevens tegen onrechtmatig gebruik. 
De grondwaarde van de Jeugdwet is gezond en veilig opgroeien. De 
grondwaarden van beide wetten zijn niet in tegenspraak met elkaar. 

Oplossing
Beide partijen moeten afspraken maken over het 
vragen van toestemming aan de klant om gegevens 
te delen. De wet is geen belemmering.
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Nu het project goed loopt en de ouders weten wat voor soort jongeren  
er trainen en zien hoe het gaat, zijn ook zij enthousiast. Er is een project
subsidie, maar die is eindig.

leren door training te geven
 een hogeschool, een plaatselijke voetbalvereniging en de gemeente 

starten gezamenlijk een project om probleem jongeren in te zetten als 
trainers voor jonge voetballertjes. Jongeren met allerlei problemen krijgen 
op het trainingsveld weer de kans zich waar te maken. Dat heeft een 
positief effect. Want daar ontdekken zij dat, als zij eens veel te laat zijn 
of niet op komen dagen, zij niet de voetbalvereniging of hun begeleiders 
teleurstellen, maar een groep kleine jongens. Dat spreekt aan. Daar zit  
de kracht van het project.
Het project draait goed, dankzij de belangeloze inzet van veel betrok
kenen. Er zijn nu al 17 risicojongeren als trainer aan de slag gegaan.  
Die soms voor het eerst in hun leven ervaren dat wat zij doen positief 
gewaardeerd wordt. En er zijn alleen winnaars: de 17 trainers aan de  
ene kant. En aan de andere kant de jonge voetballertjes die door het  
toegenomen aantal trainers niet langer op de wachtlijst hoeven te staan. 

23 casus 9 organiseer vitale coalities
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24 casus 9 organiseer vitale coalities

2 grondwaarden van de wet
 Onder de grondwaarden van de Wmo 2015 valt het deelnemen aan 

het maatschappelijk leven. Bovendien is de Wmo complementair aan 
wat mensen zelf kunnen regelen. Dat betekent dat zo veel mogelijk 
wordt overgelaten aan wat de voetbalclub en de trainers zelf kunnen 
organiseren.

3 ethische aspecten
 Als het project stopt, dan is de kans groot dat deze jongeren een stukje 

waardering missen, het idee dat ze nodig zijn. Het risico is heel groot dat 
deze jongeren dan overlast gaan veroorzaken, omdat ze structuur en een 
doel in hun leven missen. 

4 randvoorwaarden
 Onderdeel van het begrip ‘maatschappelijke ondersteuning’ in de Wmo 

2015 is onder meer het bevorderen van sociale samenhang en veiligheid 
en leefbaarheid in de gemeente, maar ook het ondersteunen van 
vrijwilligers, zie artikel 1.1.1 lid 1 van de Wmo 2015. Dit vertaalt zich in 
allerlei algemene maatregelen die de gemeente kan nemen. Ook kunnen 
er algemene voorzieningen getroffen worden voor dit doel. 
Het project kan onder de Wmo 2015 worden voortgezet in het kader 
van het bevorderen van de sociale samenhang en de veiligheid en 
leefbaarheid in de gemeente. Dat zou bijvoorbeeld kunnen via een 
subsidierelatie met een welzijnsorganisatie. Het project kan dan als 
algemene voorziening worden ingezet.

oplossing omgekeerde toets
1 het effect
 Het effect dat we willen bereiken is dat probleemjongeren weer 

gewaardeerd worden. Die waardering zorgt ervoor dat zij zich meer gaan 
inzetten en positiever opstellen. Bovendien geeft dit meer kinderen uit 
de gemeente de kans om te voetballen, wat met de lange wachtlijst eerst 
niet mogelijk was. Het mes snijdt dus aan twee kanten. Jongeren krijgen 
waardering, kinderen beweging. 

Oplossing Project voortzetten vanuit de Wmo 2015 en 
zo een meer structurele basis geven. 
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 De tegemoetkoming van DUO is niet toereikend. Daar kan hij geen  
huur van betalen. De oma van Floris is wel in beeld en wil financieel 
bijdragen met ongeveer 1 100,– à 1 200,– per maand. Oma betaalt op  
dit moment ook de zorgverzekering. De laatste stand van zaken is dat 
Floris is begonnen met de sprinthavo en dat hij nog inwoont bij de 
ouders van zijn vriend. 

aan welke knoppen moet je draaien?
floris is een jongen van 21 jaar. Hij heeft een moeilijk leven. Floris is 
een aantal jaren geleden gestopt met zijn havoopleiding en leidt sinds
dien een zwervend bestaan. Hij heeft een zeer slechte relatie met zijn 
ouders. Vorig jaar is dit geëscaleerd en heeft hij zijn vader met een mes 
gestoken. Om in zijn levensonderhoud te kunnen voorzien heeft Floris 
een bijstandsaanvraag gedaan. 

 Het uitkeringsproces is een weg vol obstakels. Zo moet er een woon
adres zijn. Floris woont nu bij de ouders van een vriend in huis, maar 
op korte termijn zal hij daar toch weg moeten. Eerste stap is het regelen 
van huisvesting, daar is inkomen voor nodig. De gemeente heeft geen 
daklozenopvang. 

 Floris is gemotiveerd om te beginnen met de opleiding havo/vavo 
sprint bij het ROC. Ook om zijn kansen op de arbeidsmarkt te vergroten 
wil hij deze opleiding doen. Hij kan daarvoor een tegemoetkoming 
in de studiekosten van DUO ontvangen van 1 375,– per maand. Maar 
studiefinanciering is volgens de Participatiewet een voorliggende 
voorziening, waardoor geen recht is op algemene bijstand. Normaal 
gesproken zou Floris in zijn eigen inkomen moeten voorzien, maar dat  
is juist het probleem. Werk vinden en behouden lukt steeds niet. 

25 casus 10 bijstand en regels
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26 casus 10 bijstand en regels

3 ethische aspecten
 Floris ontvangt studiefinanciering wat op grond van de wet een aan de 

bijstand voorliggende voorziening is. Floris heeft geen recht op bijstand 
en zou zelf voor aanvullende inkomsten moeten zorgen. Het ethische 
vraagstuk is of je hem nu, ondanks de voorliggende voorziening, gaat 
ondersteunen omdat het hem nu even zelf niet lukt om zijn zaakjes op 
orde te krijgen. Als je de omgekeerde toets niet toepast, heeft Floris de 
volgende mogelijkheden. Of hij stopt met zijn studie en krijgt bijstand. 
Dat is wel in lijn met de letter van de wet, maar absoluut niet wat 
we willen bereiken. De andere optie is studeren en zeer ernstig in de 
schulden komen omdat de tegemoetkoming te laag is en Floris op dit 
moment niet kan werken. De kosten om Floris uit deze ellende te halen 
zijn uiteindelijk hoger dan wanneer het nu wordt opgepakt. 

4 randvoorwaarden
 Om die woonruimte te kunnen betalen zou Floris mogelijk een beroep 

op een aanvullende lening van DUO kunnen doen. Oma kan worden 
bevraagd over wat zij nog aanvullend kan bieden. De gemeente kan dan 
als de inkomsten nog niet afdoende blijken, kijken of zij nog iets kan 
betekenen voor Floris. Omdat Floris geen recht heeft op reguliere bijstand 
(art. 13, tweede lid, onder c, van de Participatiewet) zal dat enkel in de 
vorm van bijzondere bijstand kunnen. Een andere optie is algemene 
bijstand op grond van artikel 16 van de Participatiewet vanwege 
dringende redenen. 

oplossing omgekeerde toets
1 het effect
 Het effect dat in deze casus wordt beoogd is dat Floris zijn leven op de  

rit krijgt. Daarbij is huisvesting de eerste prioriteit. Daarvoor is nodig dat 
Floris over voldoende inkomsten beschikt om in zijn levensonderhoud 
te kunnen voorzien. Als dat allemaal op orde is kan Floris focussen op 
het afronden van zijn opleiding. Dat biedt Floris betere kansen op de 
arbeidsmarkt. 

2 grondwaarden van de wet
 Deze doelstelling is verenigbaar met de grondwaarden van de 

Participatiewet, te weten elke burger een bestaansminimum bieden en 
de zelfredzaamheid versterken in aanvulling op wat iemand zelf kan 
verzorgen. Floris is bezig om te bouwen aan zijn toekomst middels zijn 
opleiding zodat hij later zelf in zijn levensonderhoud kan voorzien. 

Oplossing
Toch bijstand verstrekken om de woonkosten te 
betalen en Floris een kans op een goede toekomst 
bieden. 

 



 

 De ervaringen met de omgekeerde toets leren ons dat we nog een aantal 
hobbels te nemen hebben. We hebben u laten zien dat een aantal 
problemen binnen het ene domein in het andere domein opgelost kunnen 
worden. Dit blijkt alleen in de praktijk niet zo eenvoudig. Het ondeelbare 
budget ‘sociaal domein’ wordt binnen de gemeente wel degelijk 
opgedeeld. En iedere wethouder en ieder afdelingshoofd voelt zich  
terecht  verantwoordelijk voor ‘zijn’ budget. Er ligt voor ons dus een 
uitdaging om inzichtelijk te maken wat de effecten op lange termijn 
gemeentebreed zijn, niet alleen voor de eigen afdeling. 

 Een tweede hobbel die we zien is het mensbeeld dat aan de verschillende 
wetten ten grondslag ligt. Heel gechargeerd gezegd zijn Wmoklanten 
hulpeloos, klussen bijstandsgerechtigden zwart bij, zijn schuldenaren 
door eigen schuld in de problemen gekomen en zijn jeugdzorgklanten 
dwars en ongemotiveerd. Dit is natuurlijk verschrikkelijk kort door de 
bocht, maar in de cultuur van de verschillende afdelingen is vaak wel iets 
terug te vinden van dit mensbeeld. Hier ligt een schone taak voor ons om 
de mensbeelden uit de verschillende wetten nader tot elkaar te brengen, 
in ieder geval op lokaal niveau. Multipech gezinnen die bij alle afdelingen 
bekend zijn, zouden hulpeloos en ongemotiveerd zijn en bijklussen. 
Willen we deze mensen echt een goede dienstverlening bieden, dan 
zullen we in ieder geval op lokaal niveau de mensbeelden met elkaar 
moeten bespreken. Een mooi voornemen voor komend jaar, deze 
mensbeelden in de visie op het sociaal domein vastleggen. 

 Wij gaan met veel energie aan de slag met deze hobbels. U ook?
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 Stimulansz draagt met toonaangevende kennis, vakmanschap en 
innovatie bij aan de slagkracht in de volle breedte van het sociaal 
domein. Wij helpen gemeenten om hun nieuwe rollen  waarin ze 
regisseren en faciliteren in het sociaal domein  vorm te geven en te 
versterken. We maken wet en regelgeving voor professionals en burgers 
toegankelijk in de vorm van informatie en ondersteuning. We doen dit in 
klare taal.  
We trainen en adviseren vanuit een diepgaande kennis van de praktijk.
In bedrijfsvoering nemen we het voortouw met producten en diensten 
op het gebied van kwaliteit en benchmarking, en met het verzamelen en 
duiden van data. We bieden oplossingen met praktische waarden. 

  
‘Onze kracht is dat we de praktijk van de professionals in het sociaal 
domein door en door kennen, dat onze adviezen en producten praktisch 
van aard zijn en gericht op het vergroten van de effectiviteit van de 
primaire processen in het sociaal domein.’
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 Onze klanten zeggen over ons:
‘ Stimulansz is vertrouwd, gedegen, 
accuraat en levert werk af met een 
hoog kwaliteitsniveau’
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Nibud 

Het Nibud heeft allerlei handige informatie over jongeren geld op hun website. 

zie https://www.nibud.nl/beroepsmatig/kennisgebieden/jongeren-en-kinderen/ 

 

Geldplan  

De website geldzaken is gemaakt door het Nibud, Vereniging eigen huis, VEB en FFB. 

Er is een speciaal geldplan voor jongeren die 18 jaar worden. Een handig hulpmiddel om te zien wat 

je moet regelen en verder staat er ook andere handige informatie over geldzaken voor jongeren op 

deze website  

https://www.startpuntgeldzaken.nl/nibud/alle-geldplannen/geldplan-bijna-18/ 

 

 

https://www.startpuntgeldzaken.nl/nibud/alle-geldplannen/geldplan-bijna-18/


  

    

In Haaglanden en daarbuiten zijn een aantal inspirerende projecten en initiatieven.  

Hieronder beschrijven wij ze kort: 

 

Next step (Horizon) 

Horizon heeft in Alphen een nieuw woonconcept ontwikkeld voor jongeren op de grens van 18- en 

18+. Jongeren gaan op het terrein van Horizon samen met elkaar wonen, zoals dat gaat in een 

studentenhuis. Jongeren worden begeleid door ervaringsdeskundigen en met minimale ambulante 

begeleiding. De ontwikkeling die gezocht wordt is dat de woonplek niet verandert, terwijl de 

financiering dat wel doet, zodoende zorgen ze voor een overzichtelijke overgang. 

Contactpersoon:  

Sandra Knops werkbegeleider Trainingshuis  

0172 448842 of 06 14602087 

sandra.knops@horizon.eu 

 

Ervaringshuis (Stichting Anton Constandse) 

Stichting Anton Constandse wil een ervaringshuis op gaan zetten in Den Haag. Een ervaringshuis 

heeft een ervaringsdeskundige als hoofdbewoner. Daarbij wonen 4 tot 5 jongeren die graag met 

meerdere jongeren in een huis willen wonen. In het ervaringshuis kunnen jongeren die 

jeugdhulp  hebben gehad en/of thuisloos zijn, tot rust komen en bouwen aan een nieuwe toekomst 

en aan een nieuwe “familie”. zie http://be4you2.nl/index.php/wat-3 

Contactpersoon: 

Ronald van Aken, bestuurssecretaris Anton Constandse 

070 3210214 

r.v.aken@stichtingantonconstandse.nl 

  

Wonen met je eigen vriendinnen/vrienden (Stichting Anton Constandse)  

Een groep van 4 vriendinnen met GGZ-problemen hebben Stichting Anton Constandse gevraagd hen 

te helpen. Zij zochten een huis waar zij samen kunnen wonen met hulp van Anton Constandse. Dat is 

gelukt, de vriendinnen hebben via Anton Constandse van een woningbouwcorporatie een huis 

gekregen en kunnen ook zelf nieuwe bewoners kiezen als één van hen weggaat. 

Contactpersoon: 

Ronald van Aken, bestuurssecretaris Anton Constandse 

070 3210214 

r.v.aken@stichtingantonconstandse.nl 

 

  

mailto:sandra.knops@horizon.eu
http://be4you2.nl/index.php/wat-3
mailto:r.v.aken@stichtingantonconstandse.nl


Housing First (Leger des Heils en Limor) 

Wonen is een basisrecht. Housing First Jongeren is een bijzonder woon-zorgconcept, dat uitgaat van 

dat basisrecht. Jongeren die niet geschikt zijn om in een groep te wonen krijgen een individuele plek 

en begeleiding op maat. Aanmelden kan alleen via het CCP in Den Haag. 

https://www.limor.nl/housing-first-jongeren 

Contactpersonen: 

Diana van Duijvenbode, Leger des Heils 

070 3115547 

d.vanduijvenbode@legerdesheils.nl 

Melanie Schmit, Limor 

085 485 60 00 

mschmit@limor.nl  

 

Pitstop (Leger des Heils) 

Het Leger des Heils is bezig met het opzetten van een Pitstop project in Haaglanden. Pitstop is een 

woonproject voor mensen die tijdelijk vastlopen.   

Zij wonen in hun eigen wijk en worden ondersteund door vrijwilligers en professionals. 

https://www.legerdesheils.nl/midden-nederland/de-pitstop 

Contactpersoon: 

Ruud Bouman, Leger des Heils 

070 3115547 

r.bouman@legerdesheils.nl 

 

Co-housing (JIT) 

In het voormalige gebouw van SZW heeft de gemeente een maatschappelijke broedplaats opgezet. 

Het JIT in het pand een woonproject opgezet waar jonge statushouders wonen met studenten. Er zijn 

naast bedrijven ongeveer 150 woonplekken gecreëerd. Het JIT ondersteunt de statushouders.  

https://www.denhaag.nl/nl/inburgeren-en-naturalisatie/statushouders/huisvesting-

statushouders/locatie-anna-van-hannoverstraatszw-huisvesting-statushouders.htm 

Contactpersoon: 

Hassan El Bouzidi, JIT 

06 30 16 61 57 

h.elbouzidi@hetjit.nl 

 

Migrascoop 

Stichting Migrascoop is ontstaan vanuit een burgerinitiatief van Haagse inwoners die zich 

professioneel inzetten voor de participatie en integratie van statushouders. De doelstelling van de 

stichting is het huisvesten, begeleiden, ambulant ondersteunen en zoveel mogelijk doorgeleiden naar 

werk van statushouders. Zij hebben twee nieuwe projecten aan de Pompstationlaan (34 mannen en 

vrouwen) en in Ypenburg (120 mannen) en binnenkort komt er een bij op de Jupiterkade (58 

personen). 
http://migrascoop.nl/ 

Contactpersoon: 

Lenny Kosters 

070 3502086  

l.kosters@stichtingantonconstandse.nl 

 

https://www.limor.nl/housing-first-jongeren
mailto:d.vanduijvenbode@legerdesheils.nl
mailto:mschmit@limor.nl
https://www.legerdesheils.nl/midden-nederland/de-pitstop
mailto:r.bouman@legerdesheils.nl
https://www.denhaag.nl/nl/inburgeren-en-naturalisatie/statushouders/huisvesting-statushouders/locatie-anna-van-hannoverstraatszw-huisvesting-statushouders.htm
https://www.denhaag.nl/nl/inburgeren-en-naturalisatie/statushouders/huisvesting-statushouders/locatie-anna-van-hannoverstraatszw-huisvesting-statushouders.htm
mailto:070%203502086 


Beschermd wonen-light voor jongeren  

Cardea, Prodeba en De Binnenvest hebben met begeleiding van JSO een maatschappelijke 

businesscase samengesteld voor een woonvorm met flexibele begeleiding. Doelgroep is jongeren 

tussen 18 en 30 jaar, die niet beschermd hoeven te wonen maar nog wel enige begeleiding nodig 

hebben.  De uitkomst: Beschermd Wonen-light. Zij zijn nu bezig met het zoeken naar een geschikte 

pand. 

https://www.jso.nl/onze-opdrachten/nieuwe-woonkans-jongeren-beschermd-wonen-light/ 

Contactpersoon: 

Jeanette van der Meer  

06 34 94 99 23 

j.vd.meer@jso.nl 

 

Place2bu  

Is een wooninitiatief in Utrecht waar rond de 500 jongeren, statushouders en mensen uit de 

maatschappelijke opvang met elkaar samenwonen. Het zijn tijdelijke woonplekken voor mensen die 

samen een buurtgemeenschap vormen. 

https://www.place2bu.nl/welkom-bij-place2bu/wat-is-place2bu/ 

  

Drie inspirerende voorbeelden die gepresenteerd worden op 4 sept: 

 

1. Jongerenwoningen Rijswijk (gemeente Rijswijk, woningbouwcorporatie en JIT) 

http://www.cjgrijswijk.nl/in+rijswijk/jongerenhuisvesting/default.aspx 

 

2. Krachtpatsers (Perspektief, Jeugdformaat, Middin i.s.m. woningbouwcorporaties) 

https://www.jso.nl/wp-content/uploads/20161215-Factsheet-Krachtpatsers-Delft-2.pdf 

 

3. Timon, verschillende woonvormen met ondersteuning van mensen uit de wijk 

https://www.timon.nl/hulpaanbod/professionals/kleinschalige-

woonvormen/jeugdzorgstraatje/ 

 

https://www.jso.nl/onze-opdrachten/nieuwe-woonkans-jongeren-beschermd-wonen-light/
mailto:j.vd.meer@jso.nl
http://www.cjgrijswijk.nl/in+rijswijk/jongerenhuisvesting/default.aspx


 

Ben je op zoek naar maatjesprojecten voor jongeren in Haaglanden? 

Kijk dan op de website van het JIP. Zij hebben een overzicht van alle maatjesprojecten voor jongeren. 

Zie https://jiphaaglanden.nl/themas/maatjesprojecten/ 

 

Op zoek naar een methode? 

Movisie, Vilans en Actiz hebben in 2014 de 44 meest bekende methoden verzameld.  

Zie https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/publication-attachment/Aan-de-slag-met-sociale-

netwerken%20%5BMOV-2237000-1.1%5D.pdf 

 

Ook in de Toolkit eigen regie van Movisie staat beschreven hoe je het netwerk kan betrekken en 

versterken. 

https://www.movisie.nl/toolkit-werken-aan-eigen-regie 

 

Op de website voor de wijkteams over het werken met jeugd, vind je ook een beschrijving van een 

aantal geschikte methoden. 

https://www.wijkteamswerkenmetjeugd.nl/eigen-kracht-en-sociaal-netwerk 

 

Waarom is support belangrijk? 

Filmpje Spirit ExpEx in gesprek over Support met jongeren die gewoon thuis zijn opgegroeid. 

https://www.youtube.com/watch?v=NbrkRH9Zbx0&list=PLX3XtM7A75C6gdF5I19jGDx7jAscbfLUt&in

dex=2 

https://jiphaaglanden.nl/themas/maatjesprojecten/
https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/publication-attachment/Aan-de-slag-met-sociale-netwerken%20%5BMOV-2237000-1.1%5D.pdf
https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/publication-attachment/Aan-de-slag-met-sociale-netwerken%20%5BMOV-2237000-1.1%5D.pdf
https://www.movisie.nl/toolkit-werken-aan-eigen-regie
https://www.wijkteamswerkenmetjeugd.nl/eigen-kracht-en-sociaal-netwerk


 

 

Ben jij tussen de 16 en 27 en ga je niet naar 
school en heb je geen betaald werk of ander 
inkomen? De Jongerenacademie van Delft 
Support is er voor jou! Zij helpen je naar 
onderwijs of werk en kunnen trainingen 
verzorgen.  
 

Onderwijs, werk en inkomen 
De professionals van Delft Support helpen je werk 
te vinden, terug te gaan naar school of andere 
oplossingen te vinden voor je probleem. Er zijn 
verschillende trajecten mogelijk zoals de 
trainingen van de Jongerenacademie en de 
werktrajecten bij Werkse!. 
 
Een paar voorbeelden 

• Je gaat niet meer naar school, wat moet je nu 
doen? 

• Je zoekt een baan, maar hoe pak je dat aan? 

• Je weet niet welke opleiding je moet gaan 
volgen. 

• Je hebt schulden of andere problemen. 

• Je hebt vragen over een uitkering. 

 
 
Trainingen van de Jongerenacademie 
Ben je jonger dan 27 jaar en heb je nog geen 
startkwalificatie? Volg dan de trainingen van de 
Jongerenacademie. Bij de Jongerenacademie kun 
je terecht als je een passende opleiding zoekt, een 
leerwerkplek voor een BBL-opleiding, een 
stageplek of werk. 
 
Een startkwalificatie heb je als je een opleiding 
hebt afgerond op minimaal havo of mbo 2-niveau. 
Soms lukt dat niet door verschillende oorzaken, 
zoals verkeerde studiekeuze, schulden of andere 
problemen. 

Zo werkt het 
Je volgt 3 dagdelen per week trainingen en gaat 1 
dagdeel aan de slag met opdrachten. De 
trainingen worden in groepsverband gegeven. 
Onderwerpen die aan bod komen zijn: solliciteren, 
onderwijs, studiefinanciering aanvragen, schulden 
en maatschappelijke problemen. Het duurt 
ongeveer 12 weken. Je krijgt net zo lang hulp als 
nodig is. 
 
 

De Jongerenacademie 

is er in Delft voor jou!  



Eindresultaat 
Na de Jongerenacademie weet je welke opleiding 
je wilt volgen of het werk dat je wilt doen. Je weet 
meer over je eigen gedrag en werkhouding. 
Verder heb je je aangemeld voor een opleiding en 
heb je gesolliciteerd naar een leerwerkplek, 
stageplek of werk. Heb je na 12 weken geen idee 
over je toekomst? Neem dan contact op met je 
werkconsulent van de gemeente. 
 
 

Projecten 
De Jongerenacademie neemt deel aan diverse 
projecten om de dienstverlening steeds verder te 
verbeteren, zoals   

• Jongeren met autisme   

• KIX! 

• Jongeren Perspectief Fonds 

• Back2school 

 
 

Aanmelden of contact 
Heb je een vraag? Aarzel niet, bel 14015 of mail 
naar jongerenacademie@delft.nl. Voor het 
aanmelden kun je online een afspraak maken. 
Neem je legitimatiebewijs mee naar je afspraak.  
Verzorgers of begeleiders kunnen alleen 
telefonisch een afspraak maken. 
  
 
Delft Support is een uitvoeringsorganisatie van de 
gemeente Delft en is sinds 1 januari 2018 
verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet en 
de Wet maatschappelijke ondersteuning. 



MEE Zuid Holland Noord en het sociaal netwerk. 

MEEZHN is er voor alle mensen in regio Zuid Holland Noord met een beperking, dit kan lichamelijk of 

verstandelijk zijn, een chronische ziekte of niet aangeboren hersenletsel. Voor al deze mensen geld 

dat het vaak lastiger is om een netwerk op te bouwen en te onderhouden. Daarom is er binnen MEE 

veel aandacht voor het sociale netwerk van onze cliënten. 

Bij MEE zijn alle consulenten getraind in de methode “sociale netwerk strategie”. Dit betekend dat zij 

verschillende strategieën hebben bij de cliëntondersteuning om het netwerk zoveel mogelijk te 

betrekken. Als een cliënt geen netwerk heeft zullen zij proberen of het mogelijk is dit op te bouwen.  

De consulent zal samen met de cliënt gaan onderzoeken wat zijn netwerk is en wat er nodig is om 

een netwerk  te betrekken en indien nodig op te bouwen. Er wordt dan een afweging gemaakt of dit 

een netwerk vanuit de informele hoek kan zijn, of dat er een ook een professioneel netwerk nodig is.  

Meer info over aanmelden bij MEE: http://www.meezhn.nl/  of tel 088 775 2000 

 

Het informele netwerk kan ook een vrijwilliger zijn die vanuit de vrijwillige thuishulp wordt 

aangevraagd. Of er worden activiteiten gezocht via het wijkcentrum, activiteiten in de buurt of via 

het VTV. Bij het VTV worden ontmoetingsgroepen, clubs, sport en creatieve activiteiten 

georganiseerd voor mensen met een verstandelijke beperking of vorm van autisme. Er is ook daarbij 

ook veel aandacht is voor het opbouwen van vriendschappen en een netwerk. 

Meer info over VTV: https://www.stichtingvtv.nl/ 

Meer info over de vrijwillige thuishulp: http://www.vrijwilligethuishulp.nl/  

 

Daarnaast biedt MEE ook cursussen, trainingen en ontmoetingsgroepen waar de cliënten aan deel 

kunnen nemen. Zo worden er trainingen Sociale vaardigheden, weerbaarheid, vriendschap, 

seksualiteit en relaties gegeven. Ook is er een training “Wie ben ik, wie ken ik”, deze training gaat 

specifiek over het opbouwen van een netwerk. 

Tijdens deze trainingen leren de deelnemers onder andere de vaardigheden die nodig zijn om een 

netwerk op te bouwen en te onderhouden.  

Specifiek voor jongeren met autisme en een normale intelligentie is er de PEERS training. Bij deze 

training worden zowel de jongeren als hun ouders getraind. De PEERS training gaat specifiek over het 

hoe je vrienden maakt en houdt, iets wat voor jongeren met autisme niet vanzelfsprekend gaat. 

Daarom worden de vaardigheden die je hiervoor nodig hebt stapsgewijs en heel gestructureerd 

aangeleerd. Tegelijkertijd worden de ouders getraind in het coachen van hun kind zodat er ook 

buiten de trainingsuren om ondersteuning is bij het oefenen met de aangeleerde vaardigheden. 

Meer info over trainingen, cursussen en ontmoetingsgroepen bij MEE: http://www.meezhn.nl/wat-doet-

mee/alle-diensten-van-mee/cursussen-trainingen-en-ontmoetingsgroepen 

Blog met ervaringsverhalen van jongeren met een beperking: 

https://ikmagmeedoen.com/category/18-18/ 

 

Door al deze verschillende manieren te combineren hopen we dat onze cliënten zelfstandiger en 

prettiger hun leven zonder onze ondersteuning te kunnen voortzetten. 

http://www.meezhn.nl/
https://www.stichtingvtv.nl/
http://www.vrijwilligethuishulp.nl/
http://www.meezhn.nl/wat-doet-mee/alle-diensten-van-mee/cursussen-trainingen-en-ontmoetingsgroepen
http://www.meezhn.nl/wat-doet-mee/alle-diensten-van-mee/cursussen-trainingen-en-ontmoetingsgroepen


 

 

Oproep: meld u aan voor een pilot toekomstgericht werken met kwetsbare jongeren 

 

Wilt u kwetsbare jongeren op weg helpen naar zelfstandigheid met een integrale en toekomstgerichte 

aanpak? Kunt u daarbij ondersteuning gebruiken? In het kader van de landelijke aanpak 16-27 zijn wij 

op zoek naar partijen in het sociaal domein die dit najaar mee willen doen aan één van onze pilots.  

 

In deze pilots werken we samen aan de ontwikkeling van het zogeheten toekomstplan, soms ook perspectiefplan 

genoemd, dat helpt om de jongere centraal te zetten, de focus bij de toekomst te leggen en de eigen kracht en het 

netwerk van de jongere te benutten. Het plan sluit aan bij de motivatie en leefwereld van een jongere. Alle 

levensgebieden worden in kaart gebracht (werk, scholing, inkomen, wonen, vrienden, relaties, vrije tijd en zorg), 

zodat helder is waarop ondersteuning nodig is en waarop niet. Het maakt duidelijk wie wat doet, zowel vanuit de 

jongere en zijn of haar netwerk, als vanuit de formele ondersteuning. Alle professionals die bij een jongere betrokken 

zijn werken met hetzelfde toekomstplan 

 

Meer zicht krijgen op wat nodig is 

Om jongeren integraal te ondersteunen op een manier die aansluit bij hun leefwereld, hebben gemeenten de 

afgelopen jaren meer taken gekregen op het gebied van arbeidsparticipatie, jeugdhulp en maatschappelijke 

ondersteuning. In de praktijk blijken de nieuwe beleidsuitgangspunten eigen regie en maatwerk echter vaak lastig te 

realiseren. De versnippering binnen het sociaal domein en het nog te weinig betrekken van jongeren zelf staan de 

ontwikkeling van een toekomstgerichte aanpak in de weg. Doel van de pilots is om meer zicht te krijgen op wat het 

vraagt van professionals, hun organisaties en hun financiers om toekomstgericht, integraal en vanuit de behoeften 

van jongeren te werken. 

 

Ondersteuning regio’s 

Het Nederlands Jeugdinstituut en zijn samenwerkingspartners in de Aanpak 16-27 helpen de deelnemers om de 

vragen, knelpunten en uitdagingen die hierbij spelen, helder te krijgen. De ondersteuning bestaat onder meer uit een 

gezamenlijke analyse en startfoto op regionaal niveau evenals een op maat gesneden plan van aanpak voor 

ondersteuning en begeleiding gedurende het traject. We bieden niet alleen advies over inhoud en aanpak maar 

helpen ook om de resultaten te borgen in beleid en uitvoering. We doen dat onder het motto ‘samen lerend doen wat 

werkt’ en met het oog daarop investeren we in een vitaal leernetwerk voor professionals.  

 

De lessen die we in deze pilots leren, vertalen we naar landelijke instrumenten, bijvoorbeeld in de vorm van 

richtlijnontwikkeling, beroepsprofielen en veldnormen.   

 

Aanmelding 

Herkent u deze problematiek en ziet u het als een uitdaging om hierin verandering brengen? Meld u dan aan voor 

een van onze pilots. Dat kan vanaf begin september t/m 15 oktober 2018 via 

https://www.aanmelder.nl/inspiratiebijeenkomst_van_thuis_naar_werk/wiki/344220/pilots. U kunt ook nu al uw 

belangstelling kenbaar maken via i.batyreva@nji.nl.  

 

De voorwaarden voor deelname aan de pilots worden nader toegelicht op de genoemde website. Een belangrijke 

daarvan is dat minimaal twee van de volgende groepen hierbij samenwerken:  

- welzijn (jongerenwerk, wijkteams, Wmo-voorzieningen);  

- jeugdhulp (jeugd- en opvoedhulp, jeugd-ggz, jeugd-lvb, jeugdbescherming, jeugdreclassering) en 

jeugdgezondheidszorg;  

- gemeentelijke diensten werk en inkomen en RMC/leerplicht; 

- praktijkonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en MBO.  

 

http://www.16-27.nl/
https://www.aanmelder.nl/inspiratiebijeenkomst_van_thuis_naar_werk/wiki/344220/pilots
mailto:i.batyreva@nji.nl
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Durft u het aan?  
Omgekeerde 
Modelverordening
sociaal domein
Ongewoon. 
Omgekeerd.
Omdenken.
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Stimulansz

 het mag, en het kan
 Deborah uit Groningen is om. Haar collega’s ook? Ze besloot haar mail 

met de woorden: “Het gekke is dat mijn collega’s heus wel willen, maar  
ze moeten het gevoel hebben dat het ook echt mag. Dat er een juridische 
borg is. Dus ik kijk met belangstelling uit naar de nieuwe model
verordening!”

 Nou Deborah, het mag. En hier is ze dan. En als je wilt kunnen we de 
verordening ook voor je op maat maken. Laat het ons dan weten via 
info@stimulansz.nl. Ik gun jou en alle andere beleidsmakers van 
gemeenten deze omgekeerde verordening. Doe er iets moois mee!

 Tot slot, voor de juristen onder u, staan in de kantlijn de verschillende 
wetten genoemd die als grondslag dienen voor de diverse teksten. Zo 
hopen we inwoners en de gemeente dichter bij elkaar te brengen.

 José Hendriksen
 Directeur Stimulansz

 een gat in de lucht
 “Ik sprong een gat in de lucht toen ik het bericht las!” Zo begint het 

spontane mailtje aan Stimulansz van Deborah, een adviseur beleids
ontwikkeling van de gemeente Groningen. Ze reageerde op onze 
aankondiging van de Omgekeerde Modelverordening sociaal domein. 
Waarom ze zo blij was? Omdat de huidige verordeningen niet goed 
aansluiten bij haar wens om “fris en burgergericht” beleid te maken. 
Deborah zat te springen om een klantvriendelijke verordening die als 
basis kon dienen voor juridische borging. En met de Omgekeerde 
Modelverordening sociaal domein is die er nu.

 ongewoon. omgekeerd. omdenken
 Deze modelverordening is anders dan anders. De verordening heeft een 

hoofdstuk per probleem waar een burger tegenaan kan lopen. Verder  
sluit deze aan bij de omgekeerde toets, onder meer door per hoofdstuk 
aan te geven wat het doel is van de gemeente op dat onderwerp. Waarom 
regelen we bijvoorbeeld nu iets voor veilig opgroeien? Wat vinden we 
daar nu écht belangrijk aan? 

 een verordening meegeven als voorlichting? ja!
 Om te voorkomen dat er verschil ontstaat tussen de verordening en het 

voorlichtingsmateriaal, is de verordening zo vormgegeven dat deze ook 
als voorlichting meegegeven kan worden. En vanzelfsprekend is zij 
geschreven in begrijpelijke taal, zodat ook burgers snappen wat zij lezen. 

Voorwoord
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Inhoud

Voorwoord

hoofdstuk 1 inleiding omgekeerde modelverordening

hoofdstuk 2 de hulpvraag 

hoofdstuk 3 werk en participatie

hoofdstuk 4 gezond en veilig opgroeien

hoofdstuk 5  wonen in een veilige en gezonde omgeving

hoofdstuk 6 de vorm van de hulp

hoofdstuk 7 inkomen en schulden

hoofdstuk 8 afspraken tussen inwoner en gemeente

hoofdstuk 9 inspraak en cliëntenparticipatie

hoofdstuk 10 kritiek op de uitvoering

hoofdstuk 11 kwaliteit en aanbesteding

hoofdstuk 12 van oud naar nieuw

hoofdstuk 13 begrippen

Colofon

Over Stimulansz
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 Het gaat om de:
• Participatiewet (PW), de IOAW, de IOAZ;
• Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs);
• Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015);
• Jeugdwet; en 
• Gemeentewet.

 De regels in deze verordening vullen de wettelijke regels aan. Het zijn 
regels op hoofdlijnen die de gemeenteraad heeft vastgesteld. Soms zijn er 
nog extra regels nodig waarin bepaalde zaken worden uitgewerkt. Ook 
dat is in deze verordening geregeld. De Cliëntenadviesraad [naam voluit] 
heeft over deze regels op [datum advies] een advies gegeven. Dat advies is 
te vinden in de bijlage bij deze verordening. 

1.2
uitgangspunten

 De regels in deze verordening zijn geschreven vanuit een aantal 
uitgangspunten. De regels:

1 zijn bedoeld om de bovengenoemde doelen te realiseren en knelpunten 
van inwoners op te lossen;

2 zijn goed leesbaar; 
3 regelen niet meer dan nodig is;
4 houden de administratieve lasten van gemeente en inwoners zo laag mogelijk;
5 kunnen goed uitgevoerd worden en zijn duidelijk voor de inwoners;
6 zijn onderling afgestemd op elkaar;
7 respecteren de wettelijke regels, maar wijken daar soms vanaf als dat 

nodig is om de doelen van de wetgever te realiseren of belangrijke 
internationale regels na te komen. 

 Deze verordening geeft gemeentelijke regels over de volgende 
onderwerpen:

• Werken en participeren
• Uitkeringen 
• Schuldhulpverlening
• Gezond en veilig opgroeien, en
• Wonen in een veilige en gezonde omgeving

1.1
waarom deze regels?

 In Nederland vinden we het belangrijk dat:
• mensen actief mee kunnen doen aan het maatschappelijk leven of aan 

het werk kunnen gaan;
• mensen een inkomen hebben waarmee ze rond kunnen komen;
• mensen hun financiën op orde hebben;
• mensen een eigen huishouding kunnen voeren en voor  

zichzelf kunnen zorgen;
• mensen een geschikte en schone woonruimte hebben,  

waarin zij zelfstandig en veilig kunnen wonen; en
• kinderen gezond en veilig kunnen opgroeien.

 Het is de taak van de gemeente om haar inwoners  
daarbij te helpen. De wetgever heeft wetten gemaakt  
om dit te bereiken. 

hoofdstuk 1 inleiding omgekeerde modelverordening
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1.3
kernwaarden

 Bij het toepassen van de regels uit deze verordening houdt de gemeente 
rekening met de doelen van de genoemde wetten. De gemeente zorgt 
ervoor dat het resultaat van een besluit recht doet aan die doelen. De 
gemeente gaat daarbij uit van de volgende kernwaarden:

1 Inwoners zijn in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor het realiseren 
van de genoemde doelen.

2 Inwoners zetten zich ervoor in om deze doelen te bereiken.
3 De gemeente helpt waar dat nodig is en stimuleert inwoners om zelf 

oplossingen te vinden voor problemen, bijvoorbeeld met hulp van familie, 
vrienden en bekenden (het sociale netwerk).

4 Kwetsbare groepen, zoals kinderen en inwoners met een beperking, 
hebben extra hulp nodig om volwaardig mee te doen aan de samenleving. 

 Per hoofdstuk wordt aangegeven welke van deze en andere kernwaarden 
de basis van de regels vormen en welke rol zij spelen. De begrippen die in 
deze verordening worden gebruikt, worden toegelicht in hoofdstuk 13. 

1.4
artikel en wet

 Deze verordening is gebaseerd op de wetten die bij 1.1 zijn genoemd. Niet 
alle wetten zijn op ieder artikel van toepassing. Dat verschilt per artikel. 
Per artikel is aangegeven welke wetten op dat artikel van toepassing zijn. 

PW | IOAW | IOAZ | Wgs | Wmo | Jeugdwet | Gemeentewet | Awb | Burgerlijk Wetboek
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2.1
stap 1: melding bij de gemeente

2.1.1 
indienen hulpvraag 

 Inwoners die hulp nodig hebben kunnen zich melden bij de gemeente.  
De inwoner kan deze melding op de volgende manieren doen:

• schriftelijk, door […]
• mondeling, bij […]
• telefonisch, via […] of
• digitaal, via […] 

2.1.2
doel en procedure

 Het doel van de melding is om de hulpvraag van de inwoner in behan
deling te nemen. De gemeente bevestigt de melding binnen [aantal dagen] 
per brief/email aan de inwoner en nodigt de inwoner daarbij uit voor een 
gesprek met een medewerker. In die uitnodiging maakt de gemeente 
duidelijk waar en wanneer het gesprek plaatsvindt en 
waarover het gesprek zal gaan.  
Ook geeft de gemeente informatie over  
de mogelijkheid om gratis hulp te 
krijgen door een onafhankelijk 
deskundige (cliënt ondersteuner) 
en de mogelijkheid om zelf een 
plan op te stellen waarin de 
inwoner uitlegt hoe zijn 
persoonlijke situatie is en wat hij 
wil bereiken met zijn vraag 
(persoonlijk plan).

Jeugdwet | Wmo | PW | IOAW | IOAZ | Wgs

Jeugdwet | Wmo | PW | IOAW | IOAZ | Wgs

hoofdstuk 2 de hulpvraag 

 Dit hoofdstuk gaat over de manier waarop een inwoner aan de gemeente 
hulp kan vragen als het gaat om één of meer van de onderwerpen uit 
deze verordening. Beschreven wordt hoe de inwoner een hulpvraag kan 
stellen, hoe de hulpverlening in zijn werk gaat en wat de gemeente van  
de inwoner verwacht. Uitgangspunt is dat alle hulpvragen die de inwoner 
heeft in één keer kunnen worden gesteld en dat er één procedure is. Dit  
is de standaardprocedure. Maar soms geldt voor bepaalde hulpvragen  
een bijzondere route. Die wordt aan het einde van dit hoofdstuk 
genoemd. Hoe de gemeente omgaat met signalen en hulpvragen van 
andere personen over inwoners die hulp nodig hebben, wordt hier niet 
beschreven.

Kernwaarden  Gewicht

De gemeente maakt hulp makkelijk bereikbaar

De gemeente vraagt niet meer informatie dan nodig is

De gemeente gaat zorgvuldig om met de inwoner

De inwoner is zelf verantwoordelijk, de gemeente helpt 
als dat nodig is

De eigen mogelijkheden en het sociale netwerk van de 
inwoner gaan voor
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2.1.3
gegevens 

 De gemeente verzamelt alle gegevens over de situatie van de inwoner die 
nodig zijn voor het gesprek. Als het gaat om gegevens die de gemeente 
niet zelf kan inzien, dan vraagt de gemeente aan de inwoner om die 
gegevens binnen [termijn] te leveren. Bij de uitnodiging voor het gesprek 
wordt duidelijk gemaakt welke gegevens dat zijn. 

2.2
stap 2: gesprek na de melding

2.2.1
uitnodiging voor gesprek

 Een inwoner die zich heeft gemeld bij de gemeente, krijgt een uitnodiging 
voor een gesprek met een medewerker van de gemeente. Het gesprek kan 
telefonisch plaatsvinden als dat voldoende is. 

2.2.2
doel en procedure gesprek

 Het doel van het gesprek is om een goed beeld te krijgen van het effect 
dat de inwoner wil bereiken en van zijn persoonlijke situatie. Het gesprek 
vindt plaats binnen [termijn] dagen na de melding. Bij de start van het 
gesprek identificeert de inwoner zich met een geldig identiteitsbewijs. Als 
de inwoner een persoonlijk plan heeft gemaakt, dan betrekt de 
medewerker dit bij het gesprek. Als de inwoner dat wil, kan hij iemand 
(bijvoorbeeld een familielid) vragen om bij het gesprek aanwezig te zijn.

Jeugdwet | Wmo | PW | IOAW | IOAZ | Wgs

Jeugdwet | Wmo | PW | IOAW | IOAZ | Wgs

Jeugdwet | Wmo | PW | IOAW | IOAZ | Wgs

2.2.3
inhoud gesprek

1 De medewerker bespreekt met de inwoner welk effect hij wil bereiken.  
In het gesprek onderzoekt de medewerker:

 a | de behoefte van de inwoner: wat is er nodig?
 b |  de persoonlijke situatie van de inwoner: hoe ziet die eruit en wat 

betekent dit voor het gewenste effect?
 c |  de (on)mogelijkheden van de inwoner: (hoe) kan de inwoner zelf 

bijdragen aan de oplossing van het probleem?
 d |  de omgeving van de inwoner: welke hulp kan het sociale netwerk of 

kunnen organisaties bieden?
2 De medewerker informeert de inwoner over de mogelijkheden van de 

gemeente om de persoonlijke situatie van de inwoner te verbeteren. Ook 
informeert de medewerker de inwoner over de mogelijkheden die er zijn 
om in bepaalde gevallen te kiezen voor een persoonsgebonden budget 
(pgb). De medewerker betrekt deze zaken bij het onderzoek naar de 
hulpvraag.

 
2.2.4
verslag

1 Binnen [termijn] na het gesprek stuurt de medewerker de inwoner een 
verslag van de uitkomsten van het onderzoek naar de hulpvraag en naar 
de persoonlijke situatie van de inwoner. 

2 Als de medewerker meer informatie nodig heeft voor het verslag, 
waardoor het verslag niet binnen de hiervoor genoemde termijn kan 
worden toegestuurd, dan wordt de inwoner hierover schriftelijk 
geïnformeerd.

3 Uit het verslag blijkt welk effect de inwoner wil bereiken en hoe dat kan 
worden gerealiseerd (ondersteuningsplan). Daarbij wordt gekeken naar 
de korte en naar de lange termijn. 

Jeugdwet | Wmo | PW | IOAW | IOAZ | Wgs
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4 De inwoner ondertekent het verslag en stuurt dit naar de gemeente. Als 
de inwoner het niet eens is met het verslag, kan hij dat daarop aangeven 
en het voor gezien ondertekenen.

5 Als de inwoner hulp-op-maat van de gemeente wil ontvangen, kan hij dit 
aangeven op het ondertekende verslag. De gemeente ziet het verslag dan 
als een aanvraag.

2.3
stap 3: aanvraag 

2.3.1 
aanvraag 

1 Na de melding en het gesprek met een medewerker van de gemeente, kan 
de inwoner een aanvraag indienen volgens de regels die daarvoor gelden. 
De aanvraag kan schriftelijk of digitaal worden ingediend. Het doel van 
de aanvraag is te bepalen of de gemeente hulp verleent en welke vorm 
die hulp dan heeft. 

2 Melding en aanvraag worden op hetzelfde moment gedaan als het gaat 
om een uitkering voor inwoners van 27 jaar of ouder. Het gesprek met een 
medewerker vindt dan plaats nadat de aanvraag is ingediend. 

3 De inwoner dient een aanvraag in met een aanvraagformulier van de 
gemeente.

4 Een aanvraag wordt ingediend bij de gemeente, behalve als het om een 
aanvraag voor een bijstandsuitkering gaat voor alle dagelijkse kosten 
(algemene bijstand voor levensonderhoud). Die aanvraag wordt digitaal 
ingediend bij UWV (www.werk.nl).

Jeugdwet | Wmo | PW | IOAW | IOAZ | Wgs | Awb

2.3.2
aanvraag voor hulp-op-maat

1 Vraagt de inwoner hulp-op-maat, dan kent de gemeente die hulp toe in 
de volgende situatie:

 a |  De hulp is noodzakelijk om (één van) de doelen van de in 1.1 genoemde 
wetten te bereiken;

 b |  De inwoner heeft geen mogelijkheden om het gewenste effect op  
eigen kracht te bereiken. Hij kan dit effect ook niet bereiken met 
gebruikelijke hulp van huisgenoten, met hulp vanuit het sociale 
netwerk of met behulp van andere voorzieningen of organisaties; en

 c |  De hulp past bij het gewenste effect en de persoonlijke situatie van de 
inwoner.

2 De hulp-op-maat is voldoende in inzet en van kwaliteit, zodat de inwoner 
het gewenste effect kan bereiken. 

3 De gemeente kan hulp-op-maat weigeren als de inwoner de hulpvraag 
had kunnen voorzien en kunnen voorkomen. Maar als die weigering 
betekent dat de inwoner grote problemen zal krijgen (onevenredig nadeel 
ervaart), dan kent de gemeente de hulp-op-maat wel toe.

2.3.3
advisering 

 De gemeente zorgt ervoor dat de medewerker die een melding of 
aanvraag behandelt de deskundigheid heeft die nodig is om deze  
melding of aanvraag goed te kunnen behandelen. Als de medewerker  
die deskundigheid niet heeft, zorgt de gemeente ervoor dat een wel 
deskundige een advies uitbrengt. Dit advies (deskundig oordeel) betrekt 
de gemeente bij de beoordeling van de aanvraag.

Jeugdwet | Wmo | PW |Wgs
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2.3.4 
beoordelen aanvraag

1 Bij het beoordelen van de aanvraag betrekt de gemeente alle gegevens die 
van belang zijn. Het gaat onder meer om gegevens over:

 a |  de behoeften van de inwoner;
 b |  de (on)mogelijkheden van de inwoner;
 c |  de persoonlijke situatie van de inwoner;
 d |  de mogelijkheden van het sociale netwerk, andere organisaties en de 

gemeente.
2 Om te bepalen of de gemeente hulp verleent, volgt de gemeente de 

volgende stappen:
 Stap 1: De gemeente stelt eerst vast wat de hulpvraag van de inwoner is. 
 Stap 2: De gemeente stelt hierna vast welke problemen, beperkingen en 

stoornissen er precies zijn.
 Stap 3: De gemeente bepaalt welke hulp nodig is en hoe veel. 
 Stap 4: De gemeente onderzoekt wat de inwoner zelf kan doen om het 

probleem op te lossen (eigen kracht), al dan niet met gebruikelijke hulp, 
hulp van anderen uit het sociale netwerk en van andere voorzieningen of 
organisaties.

 Stap 5: De gemeente bepaalt welke aanvullende hulp nodig is om het 
probleem op te lossen en het gewenste effect te bereiken.

3 Voor iedere stap geldt, dat de gemeente de deskundigheid inzet die nodig 
is om die stap goed te kunnen afronden. Is er bijzondere deskundigheid 
nodig, dan zet de gemeente die in. De gemeente stelt de inwoner op de 
hoogte van welke deskundigheid er op welk moment nodig is en ingezet 
wordt.

Jeugdwet | Wmo | PW | IOAW | IOAZ | Wgs | Awb 2.3.5 
beslistermijn

1 De gemeente beslist zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 8 weken 
nadat de aanvraag is ontvangen. Gaat het om een aanvraag in het kader 
van de Wmo, dan beslist de gemeente binnen 2 weken nadat de aanvraag 
is ontvangen, en in ieder geval binnen 8 weken na de melding. 

2 De beslistermijn kan schriftelijk worden opgeschoven als de inwoner niet 
voldoende gegevens heeft verstrekt of als de gemeente de aanvraag niet 
binnen de termijn kan behandelen.

2.4
stap 4. Beslissing

2.4.1
inhoud besluit

1 De gemeente stelt een besluit per brief vast en stuurt deze brief naar de 
inwoner. Het doel van dit besluit is dat de inwoner te weten komt of er 
wel of geen hulp wordt gegeven. Als de gemeente hulp geeft, staat in het 
besluit ook of de hulp in natura, in de vorm van een pgb, in geld of op een 
andere manier wordt gegeven. 

2 Geeft de gemeente hulp in natura, dan wordt in het besluit in ieder geval 
vastgelegd:

 a |  wat de hulp inhoudt en waarvoor de hulp bedoeld is;
 b |  wanneer de hulp ingaat en hoe lang de hulp duurt;
 c |  hoe en door wie de hulp wordt gegeven; en
 d |  welke voorwaarden en verplichtingen er voor de hulp gelden.

Jeugdwet | Wmo | PW | IOAW | IOAZ | Wgs | Awb
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3 Geeft de gemeente hulp in de vorm van een pgb, dan wordt in het besluit 
in ieder geval vastgelegd:

 a |  waarvoor het pgb bedoeld is;
 b |  hoe hoog het pgb is;
 c |  wanneer het pgb ingaat en wanneer het pgb eindigt;
 d |  hoe de besteding van het pgb verantwoord wordt; en
 e |  welke voorwaarden en verplichtingen er voor het pgb gelden.
4 Geeft de gemeente hulp in de vorm van geld, dan wordt in het besluit in 

ieder geval vastgelegd:
 a |  voor welk doel het geld wordt gegeven;
 b |  wanneer het geld wordt betaald;
 c |  hoe vaak het geld wordt betaald; en
 d |  welke voorwaarden en verplichtingen er gelden.

2.4.2
verval van recht

 Het recht op hulp vervalt als de inwoner niet binnen [termijn] maanden 
na het besluit begint met het gebruikmaken van de hulp, tenzij dit de 
inwoner niet te verwijten valt. Deze voorwaarde wordt ook in het besluit 
opgenomen.

Jeugdwet | Wmo

2.5
uitzonderingen

2.5.1
jeugdhulp via arts e.a.

1 De gemeente zorgt ervoor dat de jongere jeugdhulp krijgt, als de huisarts, 
jeugdarts, medisch specialist, gecertificeerde instelling of 
jeugdreclassering de jongere doorverwijst naar een jeugdhulpaanbieder. 

2 De gemeente maakt afspraken met de huisartsen, de medisch 
specialisten, de jeugdartsen en de zorgverzekeraars over zulke 
doorverwijzingen.

3 De gemeente stuurt over de jeugdhulp een besluit per brief naar de 
inwoner. Dit besluit voldoet aan dezelfde eisen als het besluit na een 
aanvraag bij de gemeente zelf. 

2.5.2
spoedeisende gevallen

1 In spoedeisende gevallen zorgt de gemeente ervoor dat de inwoner de 
hulp krijgt die nodig is, zonder dat de normale procedure wordt gevolgd. 
Het kan dan gaan om de volgende hulp: 

 a |  het bieden van hulp en zorg aan ouders en hun kinderen;
 b |  het vragen van een machtiging aan de kinderrechter voor gesloten 

jeugdhulp;
 c |  het bieden van een voorziening voor maatschappelijke ondersteuning; 

of
 d |  het verstrekken van een voorschot op een uitkering die nog niet is 

toegekend.
2  Er is sprake van een spoedeisend geval als de uitkomst van de normale 

procedure voor een aanvraag om hulp niet afgewacht kan worden. 

Jeugdwet | Awb

Jeugdwet | Wmo | PW | Wgs
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 De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners met een uitkering worden 
geholpen bij het vinden van passend werk als zij kunnen werken. Welke 
hulp dat kan zijn wordt in dit hoofdstuk beschreven. De hulpmiddelen die 
worden ingezet heten voorzieningen. Deze voorzieningen moeten op een 
goede manier worden verdeeld over verschillende doelgroepen. Hoe de 
voorzieningen worden verdeeld wordt vooral bepaald door de kansen op 
betaald werk van de inwoners. Dit hoofdstuk gaat verder over de tegen
prestatie die kan worden gevraagd en over meedoen aan activiteiten in 
de samenleving voor inwoners met een beperking. Het is belangrijk dat 
deze inwoners ook volwaardig kunnen meedoen en dat hun positie in de 
samenleving verbetert.

hoofdstuk 3 werk en participatie

3.1
doelgroep

 De gemeente helpt de volgende inwoners op weg naar werk:
1 inwoners met een gemeentelijke uitkering die niet op eigen kracht  

en met de hulp van het sociale netwerk, uitzendbureaus en andere 
organisaties de weg naar werk kunnen vinden. 

2 inwoners die geen hulp kunnen krijgen van andere instanties, zoals 
UWV, SVB of werkgevers. Per geval beoordeelt de gemeente of er hulp 
wordt gegeven.

3 jongeren tot 27 jaar die geen werk en geen havo of vwodiploma of  
mbodiploma vanaf niveau 2 hebben. De gemeente helpt hen een 
passende opleiding of passend werk te vinden, of leidt hen naar 
hulpverlening of zorg.

3.2
samenwerking 

1 De gemeente werkt samen met UWV, regiogemeenten en andere 
organisaties om inwoners te helpen passend werk te vinden.

2 De gemeente zorgt ervoor dat werkgevers ondersteund worden als zij 
inwoners die onder de doelgroep van de gemeente vallen, werk willen 
aanbieden.

PW | IOAW | IOAZ

PW | IOAW | IOAZ

Kernwaarden  Gewicht

De inwoner is zelf verantwoordelijk, de gemeente helpt 
als dat nodig is

De eigen mogelijkheden en het sociale netwerk van de 
inwoner gaan voor

De inwoner wordt zo goed mogelijk naar passend werk of 
participatie geleid

Betaald werk gaat voor onbetaald werk en inkomens
ondersteuning van de gemeente

De gemeente stemt de hulp af op de inwoner

Iedereen doet mee aan de samenleving

De gemeente heeft extra zorg voor kwetsbare groepen 

De gemeente maakt de aansluiting tussen uitkering en 
werk gemakkelijker
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3 De gemeente beoordeelt per persoon of het zinvol is om een voorziening 
in te zetten. Als dit het geval is beoordeelt de gemeente welke voor
ziening zij inzet en voor hoe lang. Daarbij kijkt de gemeente naar een 
aantal factoren, zoals de omstandigheden van de inwoner, zijn eventuele 
beperkingen, de zorg voor kinderen, mantelzorg, wettelijke verplich
tingen en de beschikbaarheid van voldoende budget. 

voorzieningen voor inwoners met een grote kans op betaald werk

3.4.1
detacheringsbaan

1 De gemeente kan een inwoner via een andere organisatie laten werken 
bij een werkgever. Dit heet detachering. Die detachering wordt vastgelegd 
in een overeenkomst tussen de gemeente, de werkgever, de andere 
organisatie en de inwoner.

2 Het doel van een detacheringsbaan is om na afloop de inwoner betaald 
werk aan te bieden onder dezelfde voorwaarden als aan een werknemer 
die in dienst is van de werkgever.

3 Een voorwaarde is dat de detacheringsbaan niet leidt tot verdringing van 
andere werknemers bij dezelfde werkgever en ook niet leidt tot oneerlijke 
concurrentie met andere organisaties. 

3.4.2
proefplaatsing

1 De gemeente kan een inwoner bij wijze van proef tijdelijk en met behoud 
van uitkering laten werken bij een werkgever.

2 Het doel van de proefplaatsing is om werkgevers te helpen een beeld te 
krijgen van de geschiktheid van de inwoner voor het werk.

3 Een voorwaarde is dat de proefplaatsing leidt tot een dienstverband van 
minimaal [termijn] maanden, als de inwoner geschikt blijkt te zijn voor 
het werk.

PW | IOAW | IOAZ

PW | IOAW | IOAZ

3.3
budget

 De gemeente kan deelbudgetten vaststellen voor de verschillende 
voorzieningen. Als dit deelbudget op is, verstrekt de gemeente geen 
voorziening meer. De gemeente kan dan nog wel advies of sollicitatie
trainingen geven.

3.4
voorzieningen – werk

1 De gemeente stemt de hulp aan de inwoner af op de positie op de 
arbeidsmarkt. Voor inwoners met een grote kans op betaald werk wordt 
andere hulp ingezet dan voor inwoners met een kleine kans op betaald 
werk. 

2 De gemeente biedt hulp aan in de vorm van voorzieningen. Het doel 
daarvan is het vinden of behouden van passend werk. 

 Voorzieningen die in ieder geval kunnen worden ingezet voor mensen 
met een grote kans op betaald werk zijn:

• proefplaatsing
• detacheringsbaan
• kortdurende scholing 
 Voorzieningen die in ieder geval kunnen worden ingezet voor mensen 

met een kleine kans op betaald werk zijn:
• werkstage
• sociale activering
• participatieplaats 
• langdurige scholing
• beschut werk
• hulp op de werkplek
• loonkostensubsidie 

PW | IOAW | IOAZ

PW | IOAW | IOAZ
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3.4.5
participatieplaats

1 De gemeente kan een inwoner die algemene bijstand ontvangt en weinig 
kans heeft op werk een participatieplaats aanbieden. De inwoner moet 27 
jaar of ouder zijn. De participatieplaats wordt vastgelegd in een overeen
komst tussen de gemeente, de werkgever en de inwoner.

2 Het doel van een participatieplaats is om de kans op betaald werk te 
vergroten. De inwoner kan langdurig met behoud van uitkering op een 
bepaalde werkplek werken en doet zo werkervaring op. Het moet gaan 
om werkzaamheden die passend zijn en speciaal voor de inwoner zijn 
bedacht. 

3 Een voorwaarde is dat het werk niet leidt tot verdringing van andere 
werk nemers bij dezelfde werkgever en ook niet leidt tot oneerlijke 
concurrentie met andere organisaties.

4 De inwoner kan na iedere 6 maanden een premie van 3 [bedrag] 
ontvangen. Een voorwaarde voor de premie is dat de inwoner voldoende 
heeft meegewerkt aan het vergroten van zijn kans op werk. De gemeente 
beoordeelt dit.

3.4.6
beschut werk

1 De gemeente biedt een inwoner een beschutte werkplek aan, als UWV 
heeft vastgesteld dat deze inwoner alleen kan werken als het werk en de 
werkplek zijn aangepast aan de mogelijkheden van die inwoner. Daarbij 
gelden de voorwaarden die in de Participatiewet zijn genoemd.

2 De gemeente zet zich ervoor in dat het aantal beschutte werkplekken dat 
de gemeente volgens het rijk jaarlijks moet realiseren, gerealiseerd wordt.

3 Het doel van beschut werk is om inwoners die alleen onder aangepaste 
omstandigheden kunnen werken, een veilige werkplek te bieden.

PW

PW

4 De proefplaatsing is alleen mogelijk als de werkgever de werkzoekende 
goed begeleidt tijdens de proefplaatsing. Als de proefplaatsing niet wordt 
omgezet in een dienstverband, moet de werkgever uitleggen wat hij heeft 
gedaan om de werknemer te begeleiden.

5 De proefplaatsing duurt maximaal [termijn] weken en kan eenmalig met 
[termijn] weken worden verlengd, als dat voor de werkgever noodzakelijk 
is om een goed beeld te krijgen van de geschiktheid van de inwoner. 

voorzieningen voor inwoners met een kleine kans op betaald werk

3.4.3
werkstage

1 De gemeente kan een inwoner die weinig kans heeft op werk, een werk
stage aanbieden. De werkstage wordt vastgelegd in een overeenkomst 
tussen de gemeente, de werkgever en de inwoner.

2 Het doel van een werkstage is om inwoners met behoud van uitkering op 
een werkplek werkervaring op te laten doen.

3 Een voorwaarde is dat het werk niet leidt tot verdringing van andere 
werknemers bij dezelfde werkgever en ook niet leidt tot oneerlijke 
concurrentie met andere organisaties.

4 De werkstage is alleen mogelijk als de werkgever de stagiair goed 
begeleidt tijdens de werkstage. De werkgever zorgt ervoor dat de stagiair 
meer vaardigheden of kennis van het vakgebied opdoet.

3.4.4
sociale activering

1 De gemeente kan een inwoner die weinig kans heeft op werk zinvolle 
activiteiten aanbieden die de inwoner dichterbij werk brengen. Dit heet 
sociale activering.

2  Het doel van sociale activering is om inwoners te helpen moeilijkheden 
op weg naar werk te overwinnen.

PW | IOAW | IOAZ
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3.4.9
tijdelijke loonkostensubsidie

1 De gemeente kan een werkgever die een inwoner in dienst neemt een 
tijdelijke loonkostensubsidie geven.

2 Het doel van deze subsidie is om werkgevers te stimuleren inwoners met 
een kleine kans op werk in dienst te nemen en extra kosten die 
werkgevers maken voor het begeleiden van deze inwoners te vergoeden. 

3 De loonkostensubsidie is maximaal [percentage]% van de loonkosten en 
duurt maximaal [termijn] maanden.

4 Een voorwaarde is dat het werk niet leidt tot verdringing van andere 
werknemers bij dezelfde werkgever en ook niet leidt tot oneerlijke 
concurrentie met andere organisaties.

3.4.10
wettelijke loonkostensubsidie

1 De gemeente kent de werkgever een wettelijke loonkostensubsidie toe als 
de werknemer wel kan werken, maar niet het wettelijk minimumloon 
kan verdienen. 

2 Het doel van deze subsidie is om werkgevers te stimuleren inwoners met 
een beperking in dienst te nemen en werkgevers een vergoeding te geven 
voor productieverlies.

3 De gemeente stelt vast of het gaat om een inwoner die niet in staat is het 
wettelijk minimumloon te verdienen. Om te bepalen hoe productief de 
inwoner op de werkplek zal zijn (welke loonwaarde hij heeft), past de 
gemeente de methode toe die in de bijlage is omschreven. De loonkosten-
subsidie aan de werkgever wordt op de loonwaarde afgestemd.

PW | IOAW | IOAZ | Awb
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4 De gemeente biedt de volgende voorzieningen aan, zodat een inwoner 
beschut kan werken:

 a | aanpassing van de werkplek of de werkomgeving;
 b | uitsplitsing van taken;
 c | aanpassingen in het werktempo, de arbeidsduur of de werkbegeleiding.
5 De gemeente kan inwoners die in aanmerking komen voor beschut werk 

voorzieningen aanbieden die de stap naar beschut werk makkelijker 
maken. Het gaat om de volgende voorzieningen:

 a | hulp bij het invullen van de dag;
 b | sociale activering;
 c | scholing, en
 d | schuldhulpverlening.

3.4.7
hulp op de werkplek van een jobcoach

1 De gemeente kan een inwoner een jobcoach aanbieden of de werkgever 
daarvoor een vergoeding geven als de inwoner extra begeleiding nodig 
heeft om zijn werk goed te kunnen doen.

2 Het doel van de jobcoach is om de werknemer te helpen zijn werk goed  
te doen.

3 De gemeente spreekt met de werkgever af hoe de jobcoach wordt ingezet 
en legt dit vast in een overeenkomst met de werkgever.

3.4.8
no-riskpolis

1 De gemeente kan een werkgever een ‘no-riskpolis’ aanbieden voor een 
inwoner die bij de werkgever gaat werken.

2 Het doel van de ‘no-riskpolis’ is dat de werkgever de loonkosten niet zelf 
hoeft te betalen als de werknemer ziek wordt.

3 De gemeente bepaalt de voorwaarden van de ‘no-riskpolis’. 

PW | IOAW | IOAZ
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3.4.15
andere voorzieningen en vergoedingen

1 De gemeente kan andere voorzieningen inzetten als dat nodig is om de 
kans op werk te vergroten. 

2 De gemeente kan de kosten vergoeden die de inwoner moet maken bij 
deelname aan een voorziening of bij betaald of onbetaald werk.

3.4.16
uitstroompremie

1 De inwoner die betaald werk gaat verrichten, heeft recht op een 
uitstroompremie onder de volgende voorwaarden:

 a |  De inwoner heeft een gemeentelijke uitkering die wordt beëindigd 
vanwege het werk.

 b |  De inwoner heeft minimaal [termijn] ononderbroken een gemeentelijke 
uitkering ontvangen.

 c |  De inwoner heeft een arbeidsovereenkomst getekend voor de duur van 
minimaal [termijn].

 d |  De premie kan worden aangevraagd vanaf [termijn] na de start van de 
betaalde baan.

2 De premie bedraagt 3 [bedrag].
3 De premie wordt in [een/twee] keer uitgekeerd.

PW | IOAW | IOAZ
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voorzieningen voor alle doelgroepen

3.4.11
solliciteren 

 De gemeente organiseert [termijn] een [banenmarkt/cursus solliciteren/
cv-schrijven/training social media en werk].

3.4.12
scholing

1 De gemeente kan een inwoner scholing aanbieden, als die scholing nodig 
is om de stap naar werk te maken. 

2 De gemeente bepaalt de vorm en de duur van de scholing. De scholing 
wordt afgestemd op de mogelijkheden van de inwoner en zijn positie op 
de arbeidsmarkt. 

3.4.13
nazorg

 De gemeente zorgt ervoor dat de inwoner die aan het werk gaat, geduren
de een termijn van [termijn] nadat de uitkering is beëindigd, ondersteund 
en begeleid wordt als dit nodig is om het werk te kunnen doen. 

3.4.14
kinderopvang

1 De gemeente zorgt ervoor dat er passende kinderopvang beschikbaar is: 
 a |  als de inwoner meedoet aan een activiteit die nodig is om dichterbij de 

arbeidsmarkt te komen of om aan het werk te gaan, en 
 b | opvang niet mogelijk is binnen het sociale netwerk van de inwoner. 
2 Kosten van kinderopvang die voor rekening van de inwoner blijven, 

worden door de gemeente vergoed.

PW | IOAW | IOAZ
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3.6
dagbesteding en begeleiding

3.6.1
een ingevulde dag hebben

1 De gemeente zorgt ervoor dat inwoners die vanwege een beperking 
onvoldoende in staat zijn om de dag goed in te vullen, hulp-op-maat 
kunnen krijgen. Zij moeten wel voldoen aan de voorwaarden genoemd in 
artikel 2.3.2.

2 De hulp-op-maat houdt in dat inwoners mee kunnen doen aan 
arbeidsmatige, recreatieve of andere begeleide groepsactiviteiten voor 
maximaal [aantal] dagdelen per week.

3.6.2
veiligheid bij deelname aan de samenleving

1 De gemeente zorgt ervoor dat inwoners die hulp nodig hebben om veilig 
de dag door te komen, hulp-op-maat kunnen krijgen. Zij moeten wel 
voldoen aan de voorwaarden genoemd in artikel 2.3.2. 

2 De hulp-op-maat houdt in dat inwoners begeleid worden. De begeleiding 
kan een-op-een of in een groep plaatsvinden. Het betekent, dat de 
begeleider toezicht houdt op de dagelijkse gang van zaken en de inwoner 
helpt om op een goede manier met zijn omgeving te communiceren. De 
begeleider kan ook helpen bij normale (dagelijkse) activiteiten, zoals het 
structureren van de dag, het doen van de administratie en het beheren 
van de financiën, maar neemt deze niet volledig over.

Wmo

Wmo

3.5
tegenprestatie

3.5.1
doel van de tegenprestatie

1 De gemeente legt een tegenprestatie op als de gemeente dit een passende 
manier voor de inwoner vindt om iets terug te doen voor de samenleving.

2 Het doel van de tegenprestatie is dat de inwoner zich inzet voor de 
samenleving als reactie op de inspanningen van de gemeente voor de 
inwoner. 

3.5.2
duur en omvang tegenprestatie

 De tegenprestatie die de gemeente van de inwoner verwacht duurt 
maximaal [termijn] per jaar en maximaal [aantal uren] uur per week. Dit 
is om de volgende redenen:

1 De tegenprestatie mag het vinden van betaald werk niet in de weg zitten.
2 De tegenprestatie mag niet leiden tot verdringing van werknemers en tot 

oneerlijke concurrentie. 
3 Het moet gaan om activiteiten die maatschappelijk nuttig zijn, maar 

waarvoor geen beloning kan worden gevraagd. 

3.5.3
voorwaarden tegenprestatie

1 Bij het opleggen van een tegenprestatie houdt de gemeente rekening met 
alle persoonlijke omstandigheden van de inwoner, zoals de gezins-
situatie, de duur van de werkloosheid, eventuele beperkingen en 
vrijwilligerswerk. 

2 De gemeente legt in ieder geval geen tegenprestatie op als de inwoner 
mantelzorg verleent en dit niet te combineren is met de tegenprestatie.

PW | IOAW | IOAZ
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3.7
meedoen aan de samenleving

3.7.1
verplaatsen in en om de woning

1 De gemeente zorgt ervoor dat inwoners die zich vanwege een beperking 
niet voldoende kunnen verplaatsen in en om de woning, hulpopmaat 
kunnen krijgen. 

2 De hulpopmaat houdt in dat de inwoner een rolstoel kan krijgen die 
geschikt is voor dagelijks zittend gebruik door de inwoner.

3.7.2
verplaatsen dichtbij huis

1 De gemeente zorgt ervoor dat inwoners die vanwege een beperking 
onvoldoende mogelijkheden hebben om binnen redelijke grenzen contact 
met anderen te hebben, hulpop maat kunnen krijgen. Zij moeten wel 
voldoen aan de voorwaarden genoemd in artikel 2.3.2.

2 De hulpopmaat houdt in dat inwoners geholpen worden bij het vervoer 
dicht bij huis zodat ze mee kunnen doen met recreatieve, maatschappe
lijke en religieuze activiteiten en zelf de dagelijkse boodschappen kunnen 
doen. Die hulp kan bestaan in het aanbieden van: 

 a | de mogelijkheid om te reizen met collectief taxivervoer;
 b | een taxi;
 c | een scootmobiel, of
 d | het gebruikmaken van een vervoermiddel. 
3 Het moet gaan om:
 a | het zich verplaatsen rondom de woning;
 b | het zich verplaatsen over een langere afstand dicht bij huis; of
 c |  het vervoer naar de plek waar de inwoners deelnemen aan een 

activiteit van de gemeente om de dag in te vullen.

Wmo

Wmo

4 Om collectief taxivervoer voor inwoners die dat nodig hebben beschik
baar en betaalbaar te houden kijkt de gemeente eerst of een vervoers
probleem opgelost kan worden met collectief taxivervoer, voordat andere 
hulpopmaat voorzieningen aan de orde kunnen komen. 
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4.1 
uitgangspunten bij het bieden van hulp

1  Bij het bieden van hulp houden de gemeente en de jeugdhulpverlener 
rekening met het geloof, de levensovertuiging en de culturele achter
grond van de jongere en de ouders. 

2  Alle hulp is gericht op het versterken van de eigen mogelijkheden en het 
probleemoplossend vermogen van de jongere, zijn ouders en hun sociale 
netwerk. 

3  De gemeente betrekt de wensen van de jongere en zijn ouders bij de 
keuze welke jeugdhulp wordt ingezet. 

4  Pleegouders kunnen voor hulp in eerste instantie bij de pleegzorg
organisatie terecht. Als het nodig is kan de pleegzorgorganisatie extra 
hulp vragen aan de gemeente.

5  Als het gewenste effect van de jeugdhulp niet op eigen kracht of met het 
sociale netwerk bereikt kan worden, maar wel met hulp die vrij 
toegankelijk is, dan wordt die hulp ingezet. Het gaat dan bijvoorbeeld om 
hulp door het Centrum voor jeugd en gezin (CJG), het wijkteam, of door 
een jeugdwelzijnsorganisatie. Kan het gewenste effect niet bereikt 
worden met die hulp, dan wordt hulpopmaat ingezet. 

Jeugdwet

hoofdstuk 4 gezond en veilig opgroeien

 Jongeren in Nederland moeten zo gezond en veilig mogelijk kunnen 
opgroeien. Dat is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van 
jongeren, hun ouders en hun netwerk. Als zij daarbij hulp nodig hebben, 
dan kunnen zij een beroep doen op ondersteuning door de gemeente. 
Deze hulp wordt zo vroeg mogelijk aangeboden, om het beroep op dure, 
gespecialiseerde hulp te verminderen. Daarbij staat het versterken van de 
eigen kracht van de jongere en van het zorgend en probleemoplossend 
vermogen van het gezin en de sociale omgeving voorop. 

 Met jongeren bedoelen we in deze verordening kinderen en jongeren tot 
18 jaar en jongvolwassenen van 18 tot 23 die al jeugdhulp ontvingen toen 
zij 18 waren en die deze hulp vanaf hun 18e nog nodig hebben. Dit zijn de 
jeugdigen zoals beschreven in artikel 1.1 van de Jeugdwet.

Kernwaarden  Gewicht

De jongere moet gezond en veilig kunnen opgroeien

De inwoner is zelf verantwoordelijk, de gemeente helpt 
als dat nodig is

De eigen mogelijkheden en het sociale netwerk van de 
inwoner gaan voor

De gemeente stemt de hulp af op de inwoner en zorgt 
voor goede aansluiting met andere hulp

De gemeente heeft extra zorg voor kwetsbare groepen

Vrij toegankelijke hulp gaat voor hulpopmaat
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 c |  specialistische jeugdhulp in de vorm van begeleiding, ondersteuning of 
behandeling;

 d |  persoonlijke verzorging;
 e |  vervoer van de jongere van en naar een plek waar jeugdzorg wordt 

aangeboden;
 f |  [aanvullen]. 
 Deze hulp is niet vrij toegankelijk. De inwoner heeft daarvoor een 

verwijzing door een huisarts, een medisch specialist of een jeugdarts 
nodig, of een besluit van de gemeente.

2  De Rijksoverheid biedt het Advies- en meldpunt huiselijk geweld en 
kindermishandeling Veilig Thuis. Dit advies- en meldpunt biedt 24 uur 
per dag 7 dagen per week advies en ondersteuning aan iedereen die 
direct of indirect is betrokken bij huiselijk geweld en kindermishandeling.

4.4
overgang van 18- naar 18+

1  De gemeente is er verantwoordelijk voor dat jongeren uit de jeugdhulp 
ondersteund blijven worden als ze 18 jaar worden. Dat wil zeggen dat de 
gemeente zorgt voor een plan voor de jongere op alle belangrijke leef-
gebieden.

2  Dit plan besteedt in ieder geval aandacht aan de volgende onderwerpen:
 a |  scholing, werk of participatie
 b |  wonen
 c | inkomen
 d |  zorg en ondersteuning
 e |  vrije tijd
 f |  het netwerk van de jongeren
3  Het is mogelijk dat de jeugdhulp wordt verlengd. Dit kan maximaal tot de 

dag dat de jongere 23 jaar wordt. Deze verlenging is dan een onderdeel 
van het plan.

Wmo | Jeugdwet

4.2
preventieve maatregelen

1  De gemeente zorgt ervoor dat jongeren zoveel mogelijk gezond, kansrijk 
en veilig kunnen opgroeien. Om dat te bereiken helpt de gemeente alle 
jongeren, hun ouders en hun sociale netwerk met:

 a |  het versterken van de opvoed- en opgroeiomgeving, waarin gezinnen, 
wijken, scholen, kinderopvang en peuterspeelzalen samenwerken en 
elkaar aanvullen;

 b |  informatie, advies en trainingen;
 c |  jeugdgezondheidszorg (GGD: consultatiebureau, schoolarts); 
 d |  activiteiten voor jongeren die hun talenten ontwikkelen via het 

jongerenwerk;
 e |  opvoedondersteuning; 
 f |  een vertrouwenspersoon;
 g |  [aanvullen]. 
  Deze hulp is vrij toegankelijk. De inwoner heeft hiervoor geen  

verwijzing door een huisarts, een medisch specialist of een jeugdarts 
nodig, en ook geen besluit van de gemeente.

2  De gemeente zorgt ervoor dat signalen over zorgen bij opgroei- en 
opvoedingsproblemen zo vroeg mogelijk worden opgevangen en dat  
daar ook zo vroeg mogelijk hulp wordt geboden. Waar mogelijk biedt  
de gemeente jeugdhulp op vrijwillige basis. 

4.3
hulp-op-maat

1  De gemeente kan de volgende hulp-op-maat aanbieden:
 a |  ondersteuning bij het opvoeden en opgroeien in de vorm van advies en 

cursussen;
 b |  een plek in een pleeggezin of verblijf in een instelling. Pleegzorg heeft 

hierbij de voorkeur;

Jeugdwet

Jeugdwet
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4  Als sprake is van pleegzorg, dan wordt in alle gevallen onderzocht of 
verlenging hiervan wenselijk is. Ook dit is maximaal 5 jaar mogelijk, tot 
de dag dat de jongere 23 jaar wordt.

4.5
afstemming met andere vormen van hulp

 De gemeente zorgt ervoor dat de hulp aansluit bij andere vormen van 
hulp die aan de jongere of zijn ouders wordt gegeven. Om dat te bereiken 
maakt de gemeente afspraken met hulpverleners, instellingen, 
zorgverzekeraars en andere personen of organisaties. Die afspraken gaan 
over:

• procedures die gelden bij doorverwijzing naar hulp;
• communicatie met andere organisaties en de gemeente;
• afbakening van taken en verantwoordelijkheden; 
• aansluiting tussen vrij toegankelijke hulp en hulpopmaat;
• [aanvullen].
 De afspraken worden vastgelegd in een protocol of in een andere 

geschikte vorm.

Jeugdwet
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5.1 
uitgangspunten 

1  De gemeente zet zich ervoor in, dat inwoners met een beperking zo lang 
mogelijk zelfstandig kunnen wonen, de normale dagelijkse activiteiten 
kunnen uitvoeren en een eigen huishouding kunnen voeren.

2  De gemeente stelt normen vast voor het beoordelen van aanvragen voor 
hulp-op-maat in het kader van de Wmo. Deze normen moeten zijn 
gebaseerd op objectief onderzoek dat door onafhankelijke deskundigen is 
gedaan. De normen maken duidelijk welke concrete hulp er voor 
inwoners in hun situatie nodig is. De gemeente kan afwijken van deze 
normen als dat nodig is voor een passend en aanvaardbaar niveau van 
wonen en leven.

3  In een beleidsplan legt de gemeente vast op welke manier dit artikel 
wordt uitgevoerd. 

4  Dit artikel is ook van toepassing op dagbesteding, begeleiding en 
meedoen aan de samenleving (zie par. 3.6 en 3.7).

Wmo

hoofdstuk 5 wonen in een veilige en gezonde omgeving

 Inwoners met een beperking en/of met langdurige psycho-sociale 
problemen hebben soms hulp nodig om zo lang en zelfstandig mogelijk in 
hun eigen leefomgeving te kunnen blijven wonen. De gemeente heeft de 
taak om inwoners te helpen als ze niet in staat zijn om zelf oplossingen te 
vinden voor knelpunten in hun woning, bij normale dagelijkse 
activiteiten en in de huishouding. De gemeente moet ook maatregelen 
nemen om ervoor te zorgen dat inwoners met een beperking zo lang 
mogelijk voor zichzelf kunnen zorgen (zelfredzaamheid). De gemeente 
kijkt hierbij niet alleen naar de korte termijn, maar ook naar de te 
verwachten ontwikkelingen. In dit hoofdstuk zijn regels opgenomen over 
de hulp die de gemeente aan deze inwoners kan geven.

Kernwaarden  Gewicht

Inwoners met een beperking moeten zo lang mogelijk 
zelfstandig kunnen wonen en leven.

De gemeente heeft extra zorg voor kwetsbare groepen.

De inwoner is zelf verantwoordelijk, de gemeente helpt 
als dat nodig is.

De eigen mogelijkheden en het sociale netwerk van de 
inwoner gaan voor. 

De gemeente stemt de hulp af op de inwoner. 

De gemeente maakt de hulp makkelijk bereikbaar.
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2  De hulp-op-maat houdt in dat de woonkamer, slaapkamer, keuken, 
badkamer en de gang(en) tussen die ruimten voor zover nodig regelmatig 
schoongehouden worden. Ook het aanbrengen van structuur in de 
huishouding, het doen van boodschappen, het zorgen voor eten en 
drinken, en het wassen, drogen en strijken van kleding, bedden- en 
linnengoed kan deel uitmaken van de hulp-op-maat. 

3. Als er in het huishouden van de inwoner minderjarige kinderen zijn, dan 
bestaat de hulp-op-maat ook uit het overnemen van de gebruikelijke zorg 
voor deze kinderen. Deze hulp is vooral bedoeld om de periode tot er 
andere hulp is te overbruggen. 

5.2.3 
beschermd wonen

 Voor inwoners die hulp-op-maat in de vorm van beschermd wonen  
nodig hebben, gelden de regels die zijn vastgelegd in de verordening van 
[naam centrumgemeente], zoals vastgesteld door de gemeenteraad van 
[naam centrumgemeente] op [datum]. 

5.2.4 
maatschappelijke opvang

 Voor inwoners die hulp-op-maat in de vorm van maatschappelijke 
opvang nodig hebben, gelden de regels die zijn vastgelegd in de 
verordening van [naam centrumgemeente], zoals vastgesteld door  
de gemeenteraad van [naam centrumgemeente] op [datum].

Wmo

Wmo

5.2 
zelfstandig en veilig wonen

5.2.1 
geschikte woning

1  De gemeente zorgt ervoor dat de inwoner hulp-op-maat kan krijgen als 
het normale gebruik van zijn woning als gevolg van een beperking niet 
mogelijk is. De inwoner moet voldoen aan de voorwaarden genoemd in 
artikel 2.3.2. 

2  De hulp-op-maat houdt in dat de woning bereikbaar, toegankelijk en 
bruikbaar wordt gemaakt. Dit gebeurt door de woonkamer, slaapkamer, 
keuken, badkamer, berging en de gang(en), hal of overloop in de woning 
bouwkundig aan te passen.

3  Als de woning van de inwoner niet of slechts tegen zeer hoge kosten 
(meer dan 3 [bedrag]) aangepast kan worden, dan zal de gemeente van de 
inwoner verwachten dat hij verhuist naar een geschikte(re) woning, als 
deze beschikbaar is. De huidige woning wordt dan niet door de gemeente 
aangepast.

4  De gemeente zorgt voor een tegemoetkoming in de verhuiskosten op 
basis van de NIBUD-prijzengids als de inwoner verhuist naar een 
geschikte(re) woning en daarbij voldoet aan de voorwaarden genoemd in 
artikel 2.3.2.

5.2.2
een schone en leefbare woning

1  De gemeente zorgt ervoor dat de inwoner hulp-op-maat kan krijgen als 
hij als gevolg van een beperking zijn woning niet schoon en leefbaar kan 
houden. De inwoner moet daarbij voldoen aan de voorwaarden genoemd 
in artikel 2.3.2 van deze verordening. 

Wmo

Wmo
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2  De gemeente heeft een formulier waarmee de mantelzorgwaardering kan 
worden aangevraagd. 

3  De mantelzorgwaardering moet worden aangevraagd voor [datum]. 
4  De inwoner kan slechts voor één persoon een mantelzorgwaardering 

aanvragen 

5.3 
mantelzorg

5.3.1 
ondersteuning mantelzorger

1  De gemeente zorgt ervoor dat inwoners die mantelzorg geven in een 
situatie waarin steeds toezicht nodig is, hulpopmaat kunnen krijgen als 
zij niet meer in staat zijn om de mantelzorg vol te houden.

2  De hulpopmaat houdt in dat de mantelzorg wordt overgenomen door 
een professional.

5.3.2 
mantelzorgwaardering

1  De gemeente waardeert de inzet van mantelzorgers voor inwoners  
met een beperking. Daarom stelt de gemeente jaarlijks een mantelzorg
waardering vast. Het doel van de mantelzorgwaardering is om het  
belang van mantelzorgers voor de samenleving te onderstrepen. 

2  De mantelzorgwaardering heeft de volgende vorm: 
 a |  [vorm mantelzorg]
 b |  [vorm mantelzorg].

5.3.3 
voorwaarden mantelzorgwaardering

1  Een mantelzorgwaardering kan worden aangevraagd door degene  
die mantelzorg ontvangt. Er moet voldaan zijn aan de volgende 
voorwaarden:

 a |  De mantelzorg wordt over een langere periode verleend.
 b |  De mantelzorg wordt verleend door iemand die geen betaalde hulp  

aan de inwoner geeft.

Wmo

Wmo

Wmo
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6.1 
hulp in natura

1  De inwoner die hulp van de gemeente krijgt, ontvangt hulp in natura (een 
dienst of een product), tenzij in de wet of in deze verordening anders is 
bepaald. Gaat het om een product, dan wordt dit in eigendom ver strekt. 
Dit geldt niet voor Wmo-hulp. Dat product wordt in bruikleen verstrekt.

2  De gemeente zorgt ervoor dat de leverancier van een product de  
inwoner voldoende helpt om het product goed te kunnen gebruiken.

3  De gemeente zorgt ervoor dat de leverancier van een product de 
wettelijke bepalingen over de garantie naleeft. 

4  De leverancier informeert de inwoner over alles wat van belang is om  
te weten over de dienst of het product. 

6.2 
hulp in geld

1  De inwoner die hulp van de gemeente krijgt ontvangt hulp in de vorm 
van geld, als dat in de wet of in deze verordening zo is bepaald. Hulp in  
de vorm van geld hoeft meestal niet terugbetaald te worden. Alleen als  
in de wet of in deze verordening anders is bepaald en dit aansluit bij  
de persoon lijke situatie van de inwoner, dan moet het geld wel worden 
terugbetaald. 

2  De gemeente zorgt ervoor dat zij de betaling aan de inwoner doet binnen 
[termijn] nadat de gemeente een besluit heeft genomen over de betaling. 

Jeugdwet | Wmo | PW | IOAW | IOAZ | Wgs | Gemeentewet

Wmo | PW | IOAW | IOAZ | Gemeentewet | Awb

hoofdstuk 6 de vorm van de hulp

 De hulp die de gemeente geeft is in principe ‘in natura’: de gemeente 
zorgt ervoor dat er hulp wordt ingezet. Dat kan in de vorm van een dienst 
zijn (bijvoorbeeld hulp in de huishouding), maar het is ook mogelijk dat er 
een product wordt gegeven (bijvoorbeeld een rolstoel). In bepaalde 
gevallen kan de hulp in de vorm van geld worden gegeven (inkomens-
toeslag) of als een persoonsgebonden budget. In dit hoofdstuk is geregeld 
op welke manier de gemeente de hulp geeft. Ook is geregeld wanneer de 
gemeente een financiële bijdrage aan de inwoner kan vragen.

Kernwaarden  Gewicht

De gemeente versterkt de zelfredzaamheid van de 
inwoner

De inwoner is zelf verantwoordelijk, de gemeente helpt 
als dat nodig is

De eigen mogelijkheden en het sociale netwerk van de 
inwoner gaan voor

De gemeente stemt de hulp af op de inwoner

De gemeente maakt de hulp makkelijk bereikbaar
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3  De betaling wordt gedaan op het bankrekeningnummer dat de inwoner 
heeft doorgegeven, tenzij het doel van de betaling alleen maar op een 
andere manier kan worden bereikt. Dan kan de gemeente het geld op een 
andere manier, in een andere vorm betalen of aan een andere persoon 
betalen. Het kan bijvoorbeeld gaan om een betaling aan een leverancier 
of een betaling in contant geld, als de inwoner geen bankrekening  
heeft. 

4  De gemeente kan beslissen om het geld niet te betalen maar te ver
rekenen met een bedrag dat de inwoner moet terugbetalen (vordering), 
als dit volgens de wettelijke regels kan. Het moet gaan om een vordering 
op grond van een van de wetten waarop deze verordening is gebaseerd.

5  De gemeente kan een besluit nemen om betalingen te doen, zonder dat 
de inwoner daar met een brief over wordt geïnformeerd.

6.3 
persoonsgebonden budget

6.3.1 
voorwaarden 

1  In plaats van hulp in natura kan de inwoner een persoongebonden  
budget (pgb) krijgen als het om Wmohulp of jeugdhulp gaat en  
voldaan is aan de voorwaarden die de Wmo en de Jeugdwet stellen. 

2  Het pgb is bedoeld voor hulp, maar kan niet aan alle kosten die daarmee 
te maken hebben worden besteed. Het pgb kan niet besteed worden aan:

 a |  kosten voor bemiddeling, tussenpersonen of belangenbehartigers;
 b |  het voeren van een pgbadministratie;
 c |  ondersteuning bij het aanvragen en beheren van een pgb

administratie; en 
 d |  kosten voor een feestdagenuitkering aan de hulpverlener(s). 

Jeugdwet | Wmo

3 De gemeente verstrekt geen pgb in de volgende situaties: 
 a |  De kosten zijn gemaakt vóórdat de aanvraag is ingediend en het is niet 

meer na te gaan of die hulp nodig was.
 b |  Het gaat om kosten voor vervoer, maar de inwoner kan gebruikmaken 

van het collectief taxivervoer. 
 c |  Uit het door de inwoner ingediende pgbplan blijkt niet dat de kwaliteit 

van de hulp voldoende gewaarborgd is.
 d |  De inwoner kan het pgb niet zelf beheren en de beoogde pgbbeheerder 

is dezelfde persoon als de beoogde hulpverlener. 

6.3.2 
pgb bij hulp door personen uit het sociale  
netwerk

 De persoon die hulp geeft mag iemand uit het sociale netwerk van de 
inwoner zijn als deze persoon voldoet aan de volgende voorwaarden:

 a |  Deze persoon hanteert een tarief dat maximaal [percentage]% bedraagt 
van het laagste toepasselijke tarief per uur of per resultaat dat een door 
de gemeente gecontracteerde leverancier hiervoor zou hanteren, en

 b |  Deze persoon heeft gemotiveerd aangegeven dat de hulp niet tot 
over belasting leidt.

6.3.3 
hoogte en tarief pgb

1 Het pgb wordt door de gemeente vastgesteld aan de hand van een plan 
over de besteding van het pgb dat de inwoner heeft gemaakt (pgbplan). 
Het plan moet goedgekeurd zijn door de gemeente.

2 Het pgb wordt gebaseerd op een offerte voor de aangegeven kosten én op 
basis van de kosten die de gemeente gemaakt zou hebben als er hulp in 
natura zou zijn verstrekt. Gaat het om een product, dan houdt de 
gemeente bij de hoogte van het pgb rekening met een reële termijn voor 
de technische afschrijving en met de onderhouds en verzekeringskosten.

Jeugdwet | Wmo

Jeugdwet | Wmo
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3 De gemeente stelt het tarief voor hulp door iemand uit het sociale  
net werk vast op het goedgekeurde tarief uit artikel 6.3.2 onder a. Dit 
tarief is minstens het wettelijk minimumuurloon, inclusief vakantie-
bijslag voor een persoon van 22 jaar of ouder met een 36-urige werkweek, 
zoals dit is geregeld in de Wet minimumloon en minimumvakantie-
bijslag.

4 Als de hulp wordt gegeven door een bloed- of aanverwant in de eerste  
of tweede graad, wordt dit altijd als hulp door iemand uit het sociale 
netwerk gezien. Wordt de hulp gegeven door een ander uit het sociale 
netwerk die beroepsmatig de hulp verleent, dan gelden de regels voor 
beroepsmatig verleende hulp. 

6.3.4 
verantwoording pgb

 De gemeente kan de inwoner vragen om duidelijk te maken hoe het pgb 
is besteed en welke resultaten de hulp voor de inwoner heeft gehad. Voor 
dat verslag maakt de inwoner gebruik van een formulier van de gemeente. 

6.4 
wat is de eigen bijdrage?

1 De gemeente kan voor een aantal voorzieningen aan de inwoner een 
eigen bijdrage vragen. Dat kan bij hulp-op-maat in:

 a |  het schoon en leefbaar houden van een woning (hulp in de 
huishouding);

 b | het aanpassen van een woning (woonvoorzieningen);
 c |  het op een verantwoorde manier kunnen deelnemen aan de 

samenleving (begeleiding); 
 d | een ingevulde dag hebben (dagbesteding);
 e | het zich kunnen verplaatsen dichtbij huis (niet voor een rolstoel).

Jeugdwet | Wmo

Wmo

2 De gemeente zorgt ervoor, dat de wettelijke regels voor het vaststellen 
van een eigen bijdrage worden toegepast. Een bijdrage is nooit hoger dan 
de feitelijke kosten van de voorziening.

3 De eigen bijdrage wordt vastgesteld conform het Uitvoeringsbesluit  
Wmo 2015. 
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 Voor inwoners die de dagelijkse kosten niet kunnen betalen heeft de 
gemeente een financieel vangnet: een maandelijkse bijstandsuitkering. 
Om deze inwoners en andere inwoners met een laag inkomen extra  
te ondersteunen kunnen zij bij de gemeente een aantal aanvullende 
uit keringen en toeslagen aanvragen. In dit hoofdstuk worden de  
belang rijkste extra’s geregeld. Ook worden er enkele basisregels gegeven 
voor de hulp die de gemeente kan bieden bij een schuldenprobleem.

hoofdstuk 7 inkomen en schulden

7.1 
armoedebeleid

 In deze paragraaf wordt beschreven waar de gemeente rekening mee 
houdt bij het maken van beleid om armoede en schulden in de gemeente 
te voorkomen en tegen te gaan.

7.1.1 
wat wil de gemeente?

1 De gemeente wil dat inwoners met een laag inkomen en zonder goede 
financiële buffer hun noodzakelijke bestaanskosten kunnen betalen en 
kunnen meedoen aan de samenleving. 

2 De gemeente biedt inwoners die moeite hebben om rond te komen of 
schulden hebben hulp aan bij het op orde krijgen van hun financiën.  
Het doel van die hulp is dat inwoners blijvend een gezonde financiële 
huishouding krijgen.

3 De gemeente werkt bij het voorkomen en bestrijden van armoede en 
schulden zoveel mogelijk samen met andere organisaties. De gemeente 
stimuleert initiatieven die zijn gericht op het bestrijden van armoede en 
het tegengaan van schulden. 

PW | Wgs | Gemeentewet

Kernwaarden  Gewicht

De eigen mogelijkheden en het sociale netwerk van de 
inwoner gaan voor

De gemeente biedt een financieel vangnet

De gemeente stemt de hulp af op de inwoner

De gemeente heeft extra zorg voor kwetsbare groepen

De gemeente versterkt de zelfredzaamheid van de 
inwoner

Iedereen doet mee aan de samenleving
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4 De gemeente legt in een beleidsplan vast hoe het armoedebeleid  
voor een bepaalde periode ingevuld wordt. De gemeente geeft daarbij  
aan welke groepen kwetsbare inwoners op welke manier financieel  
worden onder steund. Tot die groepen behoren in ieder geval:

 a |  kinderen
 b |  ouderen
 c |  inwoners met een beperking
 d |  [aanvullen]
5 De gemeente richt het armoedebeleid zo in, dat inwoners met een 

inkomen net boven de bijstandsnorm voldoende ondersteund worden  
en dat betaald werk krijgen niet leidt tot een armoedeval. 

6 De gemeente betrekt bij het maken van het armoedebeleid naast 
inkomen ook andere leefdomeinen, zoals onderwijs, maatschappelijke 
ondersteuning en jeugdhulp.

7 De gemeente zorgt ervoor dat voorzieningen die per maand of per jaar 
worden verstrekt, na afloop van die periode niet opnieuw aangevraagd 
hoeven te worden of op een eenvoudige manier opnieuw aangevraagd 
kunnen worden.

7.2 
bijzondere bijstand

 Bijzondere bijstand is een belangrijk hulpmiddel voor de gemeente  
om inwoners financieel te helpen. Hier worden de uitgangspunten 
beschreven waarmee de gemeente rekening houdt bij het toepassen  
van de regels over bijzondere bijstand uit de Participatiewet.

7.2.1 
vangnet

1 De gemeente biedt bijzondere bijstand actief aan als een financieel 
vangnet voor inwoners die geen beroep kunnen doen op eigen  
mogelijk  heden of op andere voorzieningen. Bijzondere bijstand is  
ervoor bedoeld dat inwoners met een laag inkomen en zonder goede 
financiële buffer:

 a |  extra noodzakelijke uitgaven kunnen betalen. Het gaat dan om 
uitgaven die niet uit het maandelijkse inkomen kunnen worden 
betaald, en 

 b |  voldoende mogelijkheden hebben om mee te doen aan maat-
schappelijke activiteiten. 

2 Bij het beoordelen van een aanvraag voor bijzondere bijstand betrekt  
de gemeente de kernwaarden en de doelen van het gemeentelijke 
armoedebeleid die bij artikel 7.1.1 beschreven zijn. 

3 De gemeente maakt zo weinig mogelijk gebruik van bijzondere bijstand 
in de vorm van een lening. 

4 De gemeente legt in beleidsregels vast welke rol bijzondere bijstand  
heeft bij armoedebestrijding. 

7.3 
studietoeslag 

 Studenten met een beperking hebben soms extra hulp nodig om een 
opleiding te volgen. Dat is belangrijk omdat de kans op werk met een 
afgeronde opleiding groter is. Met een studietoeslag krijgt de student  
een zetje in de rug omdat het inkomen wordt aangevuld. In deze 
paragraaf geeft de gemeente aan voor welke studenten de studie- 
toeslag is bedoeld, welk bedrag toegekend kan worden en hoe dat  
wordt uitbetaald. 

PW
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7.3.1
doelgroep

1 De studietoeslag is bedoeld voor de student die:
 a |  een MBO HBO of WOopleiding volgt;
 b |  een tegemoetkoming in de schoolkosten of studiefinanciering van  

DUO krijgt of kan krijgen;
 c |  wel kan werken, maar
 d |  door een beperking niet het wettelijk minimumloon kan verdienen. 
 e |  [aanvullen]
2 De student moet 18 jaar of ouder zijn en mag een vermogen hebben tot  

de grens die voor algemene bijstand geldt. 

7.3.2
vaststellen beperking

 Nadat de student een aanvraag heeft ingediend, onderzoekt de gemeente 
of de beperking van de student zo groot is dat hij niet het wettelijk 
minimum loon kan verdienen. De gemeente doet dat aan de hand van 
gegevens die zij van de student of van andere instanties heeft gekregen. 
Als die gegevens niet duidelijk genoeg zijn, vraagt de gemeente aan een 
deskundige om een advies te geven.

7.3.3
hoogte en duur van de toeslag

1 De studietoeslag is 3 [bedrag] per [maand/half jaar/jaar] en wordt  
[elke maand/elk halfjaar/jaarlijks in …] uitbetaald. 

2 De gemeente bekijkt elk jaar of de studietoeslag verhoogd moet  
worden. Die verhoging gaat dan in per 1 januari van het jaar erna.

3 Als de student niet meer aan de voorwaarden voldoet, wordt de 
studietoeslag beëindigd.

PW

PW

PW

7.4 
inkomenstoeslag

 Voor inwoners die al jaren moeten rondkomen van een laag inkomen en 
geen uitzicht hebben op verbetering van hun inkomen, is de inkomens
toeslag bedoeld. Dat is een extraatje dat jaarlijks kan worden aan
gevraagd en waarmee het inkomen wordt aangevuld. Hier is beschreven 
voor welke inwoners de inkomenstoeslag is bedoeld en welke aan
vullende voorwaarden er gelden.

7.4.1
doelgroep

1 De inkomenstoeslag is bedoeld voor een inwoner die in een ononder
broken periode van [periode] een inkomen heeft gehad dat lager is dan 
[percentage]% van de bijstandsnorm. De kostendelersnorm wordt niet 
toegepast.

2 Bij een korte onderbreking van de periode van [periode] raakt de inwoner 
zijn recht op inkomenstoeslag niet kwijt. De gemeente bedoelt met een 
korte onderbreking een periode van maximaal [aantal weken/maanden]. 

7.4.2
hoogte van de toeslag

1 De inkomenstoeslag is per kalenderjaar:
 a |  3 [bedrag] voor een alleenstaande;
 b |  3 [bedrag] voor een alleenstaande ouder;
 c |  3 [bedrag] voor gehuwden of samenwonenden.
2 Bij gehuwden en samenwonenden geldt dat als één van de partners  

geen recht op inkomenstoeslag heeft, de ander het bedrag voor een 
alleenstaande of alleenstaande ouder krijgt. 

3 De gemeente bekijkt elk jaar of de inkomenstoeslag verhoogd moet 
worden. Die verhoging gaat dan in per 1 januari van het jaar erna. 

PW
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7.5 
kindpakket 

 Kinderen vormen een belangrijke én kwetsbare groep waar de gemeente 
zich verantwoordelijk voor voelt. De gemeente heeft maatregelen 
genomen om armoede onder kinderen tegen te gaan en kinderen te 
helpen mee te doen aan maatschappelijke activiteiten. Deze maatregelen 
worden het kindpakket genoemd. Hier zijn de uitgangspunten benoemd 
die voor het kindpakket gelden.

7.5.1
doelgroep

 Het kindpakket is bedoeld voor gezinnen met minderjarige kinderen,  
die geen goede financiële buffer hebben en moeten rondkomen van  
een inkomen dat lager is dan [percentage]% van de bijstandsnorm.

7.5.2
inhoud kindpakket

 De gemeente stelt jaarlijks de inhoud van het kindpakket vast, in  
overleg met [organisaties]. 

1 Het kindpakket bestaat uit:
 a |  [voorziening noemen]
 b |  [voorziening]
 c |  [voorziening]
2 Het kindpakket kan worden aangevraagd bij [naam organisatie/gemeente].
3 Een aanvraag voor het kindpakket moet worden ingediend voor  

[datum]. 

PW | Gemeentewet

PW | Gemeentewet

7.6
stadspas

 Een belangrijke voorziening om mee te kunnen doen aan de samen
leving en armoede tegen te gaan is de stadspas. Met de stadspas kan  
de inwoner gratis of met korting gebruikmaken van diensten van een 
aantal maatschappelijke organisaties of korting krijgen op producten  
en diensten van een aantal winkeliers en bedrijven. 

7.6.1
doelgroep

 De gemeente stelt een stadspas beschikbaar voor de inwoner die geen 
goede financiële buffer heeft en een inkomen dat lager is dan 
[percentage]% van de bijstandsnorm.

7.6.2
inhoud stadspas

 De gemeente stelt jaarlijks vast bij welke organisaties, winkeliers en 
bedrijven de stadspas korting geeft, voor welke producten of diensten  
die korting geldt en hoe hoog die korting is. 

7.6.3
pasje

 De inwoner die er recht op heeft krijgt de stadspas op aanvraag. De pas  
is persoonsgebonden en blijft eigendom van de gemeente. De inwoner 
moet op een zorgvuldige manier met de pas omgaan en zich houden  
aan instructies die de gemeente daarvoor geeft.

Gemeentewet

Gemeentewet

Gemeentewet
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7.7
bijdrage voor maatschappelijke activiteiten

 Om actief deel te kunnen nemen aan de samenleving is het belangrijk  
dat inwoners meedoen aan maatschappelijke activiteiten. Hieraan zijn 
meestal kosten verbonden. Inwoners met een laag inkomen kunnen een 
vergoeding krijgen om te sporten en om mee te doen aan culturele, 
religieuze en andere maatschappelijke activiteiten. Ook abonnementen 
op kranten of tijdschriften kunnen worden vergoed.

7.7.1
doelgroep

 De inwoner die geen goede financiële buffer heeft en een inkomen dat 
lager is dan [percentage]% van de bijstandsnorm, kan van de gemeente 
een bijdrage krijgen voor de kosten van maatschappelijke activiteiten.

7.7.2
maatschappelijke activiteiten

 De bijdrage is bedoeld voor sportieve, culturele, politieke, religieuze en 
andere maatschappelijke activiteiten. Het kan gaan om: 

• een eenmalige of regelmatige activiteit; 
• het lidmaatschap van een organisatie;
• zwemlessen;
• het abonnement op een krant of tijdschrift;
• [aanvullen].

Gemeentewet

Gemeentewet

7.7.3
bijdrage

1 De gemeente vergoedt de feitelijke kosten, maar hooguit 3 [bedrag] per 
[persoon/huishouden] per jaar.

2 Een aanvraag voor een bijdrage moet worden ingediend voor [datum].
3 De gemeente bekijkt elk jaar of de maximale bijdrage verhoogd moet 

worden. Die verhoging gaat dan in per 1 januari van het jaar erna.

7.8
zorgkosten

 Voor inwoners met veel medische kosten heeft de gemeente de volgende 
voorzieningen:

 a |  Een collectieve zorgverzekering;
 b |  Een bijdrage voor chronisch zieken en gehandicapten.

7.8.1
collectieve zorgverzekering

1 De gemeente biedt samen met zorgverzekeraar [naam zorgverzekeraar] 
een collectieve zorgverzekering voor minima aan. Die verzekering bevat:

 a |  een lagere premie voor de basisverzekering en de aanvullende 
verzekeringen; en

 b |  een extra vergoeding van bepaalde zorgkosten.
2 De collectieve zorgverzekering is bedoeld voor de inwoner die geen goede 

financiële buffer heeft en moet rondkomen van een inkomen dat lager is 
dan [percentage]% van de bijstandsnorm.

3 De inwoner met een inkomen dat lager is dan [percentage]% van de 
bijstandsnorm kan daarbij ook een bijdrage voor de zorgpremie krijgen 
van 3 [bedrag] per maand. 

4 Een aanvraag om mee te doen aan de collectieve zorgverzekering moet 
worden ingediend voor [datum]. 

Gemeentewet
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7.8.2
bijdrage voor mensen met een chronische ziekte of  
beperking

1 Een inwoner die een chronische ziekte of een beperking heeft, kan van de 
gemeente een bijdrage krijgen van 3 [bedrag] per jaar. Deze bijdrage uit de 
Wmo is bedoeld voor de extra kosten die verbonden zijn aan de ziekte of 
beperking. Het gaat om een inwoner die: 

 a |  geen goede financiële buffer heeft;
 b |  moet rondkomen van een inkomen dat lager is dan [percentage]% van 

de bijstandsnorm; en
 c |  een chronische ziekte heeft als bedoeld in het Nationaal kompas 

Volksgezondheid van het RIVM. 
2 Een aanvraag voor een bijdrage moet worden ingediend voor [datum]. 
3 De gemeente bekijkt elk jaar of de bijdrage verhoogd moet worden. Die 

verhoging gaat dan in per 1 januari van het jaar erna.

7.9
schuldhulpverlening

 De gemeente heeft de taak om inwoners met schuldproblemen te helpen. 
Inwoners kunnen daarom de gemeente om hulp vragen bij het vinden 
van een oplossing voor hun schulden. Hieronder zijn de belangrijkste 
uitgangspunten genoemd die de gemeente toepast als inwoners om  
hulp vragen. 

Wmo 7.9.1
samenwerking en toegang

1 De gemeente werkt samen met andere organisaties om te voorkomen dat 
inwoners problematische schulden opbouwen. 

2 De gemeente zorgt ervoor dat inwoners op een eenvoudige manier om 
hulp kunnen vragen bij het vinden van een oplossing voor schulden. 

3 De gemeente informeert inwoners over de hulp die zij kan aanbieden  
en zorgt ervoor dat die hulp ook echt beschikbaar is.

4 De gemeente sluit geen enkele inwoner bij voorbaat uit van hulp. Een 
uitzondering op die regel is de inwoner die geen geldige verblijfstitel 
heeft.

7.9.2
schuldhulpverlening

 De gemeente zorgt ervoor dat de inwoner die hulp kan krijgen bij het 
oplossen van schulden, die hulp zo snel mogelijk krijgt.

7.9.3
besluit

1 De gemeente informeert de inwoner die hulp kan krijgen over de manier 
waarop de hulp wordt gegeven.

2 De gemeente stuurt iedere inwoner die geen hulp kan krijgen een brief 
waarin staat waarom er geen hulp wordt gegeven. 

Wgs

Wgs
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 Dit hoofdstuk gaat over de manier waarop de gemeente en de inwoner 
met elkaar omgaan. Het gaat over de manier waarop de gemeente zich 
moet gedragen en wat er van de inwoner wordt verwacht. Als de inwoner 
rechten heeft, dan staan daar vaak plichten tegenover. Houdt de inwoner 
daar onvoldoende rekening mee, dan kan de gemeente de uitkering of 
voorziening beëindigen, terugvorderen of verlagen.

8.1
hoe gaan we met elkaar om?

8.1.1
de rol van de gemeente

1 De gemeente zoekt samen met de inwoner naar een oplossing voor zijn 
probleem. Gemeente en inwoner gaan daarbij op een gelijkwaardige 
manier met elkaar om. De gemeente zorgt voor het volgende:

 a |  Voor de inwoner is het duidelijk wie er namens de gemeente contact 
met hem onderhoudt. De gemeente houdt het aantal contactpersonen 
zo beperkt mogelijk.

 b |  De inwoner heeft, om zijn probleem te bespreken, altijd recht op een 
gesprek bij de gemeente of bij de inwoner thuis.

 c |  De gemeente helpt de inwoner om zijn probleem bij een andere 
organisatie te bespreken, als het bieden van hulp bij dit probleem een 
taak is voor die organisatie. 

 d |  De website van de gemeente voldoet aan erkende kwaliteitseisen.
 e |  Er zijn eenvoudige aanvraagformulieren beschikbaar voor de inwoner 

die een uitkering of voorziening nodig heeft en die wil aanvragen.  
Het is voor de inwoner duidelijk waar die aanvraagformulieren 
verkrijgbaar zijn.

PW | IOAW | IOAZ | Wgs | Wmo | Jeugdwet | Gemeentewet | Awb

Kernwaarden  Gewicht

De gemeente en de inwoner zijn gelijkwaardige partners

De eigen mogelijkheden en het sociale netwerk van de 
inwoner gaan voor

De inwoner is zelf verantwoordelijk, de gemeente helpt 
als dat nodig is

De inwoner geeft de informatie die nodig is
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 f |  De gemeente informeert de inwoner op een passende manier over 
procedures die worden gevolgd en zorgt ervoor dat deze procedures zo 
eenvoudig mogelijk zijn.

 g |  De gemeente respecteert de privacy van de inwoner. 
 h |  De gemeente maakt zoveel mogelijk gebruik van gegevens die al 

binnen de gemeente aanwezig zijn en vraagt alleen gegevens die nodig 
zijn voor het beoordelen van de hulpvraag.

 i |  De gemeente wijst de inwoner op beschikbare deskundige hulp. 
2 De gemeente reageert op een professionele manier op gedrag van de 

inwoner dat niet door de beugel kan. De gemeente zorgt voor het 
volgende:

 a |  De inwoner wordt op tijd geïnformeerd over:
 •  zijn rechten en plichten;
 •  wat er van hem wordt verwacht;
 •  welk gedrag niet deugt;
 •  wat de reactie van de gemeente is op gedrag dat niet deugt; en 
 •  waarom de gemeente tegen het gedrag optreedt.
 b |  De gemeente geeft de inwoner de kans om zijn mening te geven 

vóórdat de gemeente beslist om op het gedrag van de inwoner te 
reageren.

 c |  De reactie van de gemeente op ontoelaatbaar gedrag past bij: 
 •  de ernst van het gedrag;
 •  de mate waarin dat de inwoner verweten kan worden; en 
 •  de persoonlijke situatie van de inwoner.
 d |  De gemeente stuurt de inwoner een brief met daarin duidelijk vermeld 

wat de gemeente gaat doen als reactie op het gedrag, wat dit precies 
betekent voor de inwoner en wat de inwoner daartegen kan doen. De 
gemeente maakt de inwoner ook duidelijk op welke manier hij het 
gedrag kan aanpassen, zodat de relatie hersteld wordt en de gemeente 
de dienstverlening zal voortzetten (als die is stopgezet).

8.1.2
de rol van de inwoner

1 De inwoner is in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor het oplossen 
van zijn probleem. De gemeente vult de mogelijkheden van de inwoner 
en zijn sociale netwerk aan als dat nodig is. De inwoner zorgt voor het 
volgende:

 a |  De inwoner zet eerst de eigen mogelijkheden in voordat hij hulp  
vraagt aan de gemeente. 

 b |  Als de gemeente hulp verleent werkt de inwoner mee aan de  
oplossing van zijn probleem. 

 c |  De inwoner zorgt ervoor dat de hulp van de gemeente niet langer  
duurt dan nodig is.

2 De inwoner werkt mee zodat snel duidelijk is op welke manier zijn 
probleem zo snel mogelijk kan worden opgelost. Dat betekent het 
volgende:

 a |  De inwoner informeert de gemeente zo snel en zo volledig mogelijk 
over alles wat van belang is voor het beoordelen van de hulpvraag,  
de persoonlijke situatie en de rechten en plichten van de inwoner.

 b |  De gemeente ontvangt alle documenten en bewijsstukken die zij nodig 
heeft zo snel mogelijk van de inwoner.

 c |  De inwoner brengt de gemeente zo snel mogelijk op de hoogte van  
zijn beperkingen, als die van belang zijn in het contact met de 
gemeente.

PW | IOAW | IOAZ | Wgs | Wmo | Jeugdwet | Gemeentewet | Awb
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8.2
afspraken en verplichtingen 

8.2.1
afstemming op houding en gedrag van  
de inwoner

1 De gemeente verlaagt een uitkering als dat volgens de regels van de  
wet en deze verordening past bij de houding of het gedrag van de 
inwoner. 

2 Bij het nemen van een besluit tot het verlagen van een uitkering houdt  
de gemeente rekening met:

 a |  de ernst van het gedrag;
 b |  de mate waarin de inwoner het gedrag verweten kan worden, en
 c |  de persoonlijke situatie van de inwoner.
3 Voordat een uitkering wordt verlaagd, geeft de gemeente de inwoner de 

kans om zijn mening te geven. De inwoner kan dat op de volgende 
manier doen:

• telefonisch
• schriftelijk
• via email
• [aanvullen]

8.2.2
verjaring

 De gemeente verlaagt de uitkering niet als het gedrag van de inwoner 
meer dan [aantal jaar] geleden heeft plaatsgevonden.

PW | IOAW | IOAZ | Awb
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8.2.3
ingangsdatum en periode verlaging

1 De gemeente verlaagt de uitkering vanaf de kalendermaand na de maand 
waarin de gemeente het besluit tot verlaging aan de inwoner per brief 
bekend heeft gemaakt. Het is mogelijk dat de verlaging al in dezelfde 
maand of over eerdere maanden wordt toegepast. Dat kan als de 
uitkering voor die maand(en) nog niet is uitbetaald. 

2 Soms kan de gemeente de uitkering niet of maar voor een deel verlagen 
omdat deze wordt beëindigd. Dan zal de gemeente het overgebleven deel 
van de verlaging alsnog opleggen als de inwoner binnen [tijdvak] na de 
beëindiging opnieuw een uitkering gaat ontvangen. 

8.2.4
berekening verlaging

1 De verlaging is een percentage van de uitkeringsnorm die van toepassing 
is op de inwoner.

2 Als de inwoner maandelijks bijzondere bijstand ontvangt, kan de 
gemeente de bijzondere bijstand verlagen met een percentage van de 
bijzondere bijstand. Gaat het om eenmalige bijzondere bijstand, dan kan 
de gemeente die bijstand weigeren als de bijstand nodig is vanwege 
verwijtbaar gedrag van de inwoner. 

8.2.5
niet nakomen wettelijke arbeidsverplichtingen 

1 De gemeente verlaagt de uitkering een maand als de inwoner een 
arbeidsverplichting uit artikel 18, vierde lid, van de Participatiewet niet 
voldoende nakomt. Die verlaging is 100% van de uitkeringsnorm. 

2 De verlaging wordt in gelijke stukken verdeeld over de maand van 
oplegging en de twee daaropvolgende kalendermaanden, als er volgens 
de gemeente sprake is van bijzondere omstandigheden.

PW | IOAW | IOAZ | Awb
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8.2.6
niet nakomen andere arbeids- 
verplichtingen 

1 De gemeente verlaagt de bijstandsuitkering een maand met [percentage]% 
van de uitkeringssnorm, voor het volgende gedrag: 

 a |  het niet voldoende proberen werk te vinden;
 b |  het niet voldoende meewerken aan het opstellen, uitvoeren en 

evalueren van een plan van aanpak;
 c |  het niet voldoende meewerken aan het afleggen van een taaltoets als 

bedoeld in artikel 18b van de Participatiewet;
 d |  het niet voldoende leveren van een door de gemeente opgedragen 

tegenprestatie;
 e |  bij de inwoner die alleenstaande ouder is: het uit houding en gedrag 

laten blijken geen gebruik te willen maken van een voorziening 
bedoeld om de kans op werk te vergroten, wat heeft geleid tot het 
intrekken van de ontheffing van de arbeidsplicht als bedoeld in  
artikel 9a, eerste lid, van de Participatiewet.

2 De gemeente verlaagt de IOAW of IOAZuitkering een maand met 
[percentage]% van de uitkeringsnorm voor het volgende gedrag:

 a |  het niet voldoende gebruikmaken van een door de gemeente 
aangeboden voorziening;

 b |  het niet meewerken aan een onderzoek naar de mogelijkheden om  
te werken;

 c |  het niet aannemen van aangeboden werk;
 d |  het niet behouden van werk. 

8.2.7
stoppen verlaging

 De gemeente kan de verlaging stoppen (niet uitvoeren) als uit houding  
en gedrag van de inwoner overduidelijk blijkt dat hij alsnog de arbeids
verplichtingen nakomt. De inwoner moet de gemeente zelf verzoeken  

PW | IOAW | IOAZ | Awb
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om de verlaging te stoppen. Hij moet het verzoek per brief of email 
hebben ingediend binnen [termijn] nadat het besluit om de uitkering  
te verlagen is genomen. 

8.2.8
te weinig besef van verantwoordelijkheid

1 De gemeente verlaagt de uitkering van een inwoner die zich te weinig 
realiseert dat hij zelf verantwoordelijk is voor zijn eigen levens onder
houd. De verlaging hangt af van het bedrag dat de gemeente daardoor 
onterecht heeft uitbetaald (benadelingsbedrag).

2 De verlaging duurt [termijn] en wordt vastgesteld op:
 a |  [percentage]% van de uitkeringsnorm bij een benadelingsbedrag tot 

3 [bedrag];
 b |  [percentage]% van de uitkeringsnorm bij een benadelingsbedrag vanaf  

3 [bedrag].

8.2.9
onacceptabel gedrag

 De gemeente verlaagt de uitkering van een inwoner die zich onacceptabel 
gedraagt tegenover personen en instanties die de Participatiewet, de 
IOAW en IOAZ uitvoeren. De uitkering wordt [termijn] verlaagd met 
[percentage]% van de uitkeringsnorm.

8.2.10
niet nakomen van andere verplichtingen

 De gemeente verlaagt de uitkering van een inwoner die een opgelegde 
verplichting als bedoeld in artikel 55 van de Participatiewet niet 
voldoende nakomt. 

1 De verlaging is [percentage]% van de uitkeringsnorm voor [termijn] als het 
gaat om:

 a |  verplichtingen die gericht zijn op werk;

PW | Awb
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 b |  verplichtingen in verband met bijstand die in een bepaalde vorm 
(bijvoorbeeld in natura) of voor een specifiek doel wordt verstrekt;

 c |  een opgelegde verplichting om een noodzakelijke medische 
behandeling te volgen;

 d |  verplichtingen die zijn gericht op vermindering van de bijstand.
2 De verlaging is [percentage]% van de uitkeringsnorm voor [termijn] als het 

gaat om verplichtingen die gericht zijn op beëindiging van de bijstand.

8.2.11
samenloop van gedragingen

1 Gedrag waardoor de inwoner meerdere verplichtingen uit deze paragraaf 
niet nakomt, leidt tot één verlaging. De grootste verlaging die van 
toepassing is voor het gedrag geldt dan, en ook de duur die bij die 
verlaging hoort.

2  Als sprake is van meerdere gedragingen die ertoe leiden dat één of  
meer verplichtingen niet worden nagekomen, wordt voor iedere 
gedraging een afzonderlijke verlaging opgelegd. Deze verlagingen  
worden gelijktijdig of - als dat niet mogelijk is - na elkaar opgelegd. 

8.2.12
herhaling (recidive)

 De duur van de verlaging wordt verdubbeld als de uitkering binnen twaalf 
maanden na de datum van het besluit waarmee de verlaging is opgelegd 
opnieuw wordt verlaagd. De duur wordt ook verdubbeld als de gemeente 
de eerdere verlaging vanwege dringende redenen van de inwoner heeft 
vastgesteld op 3 0,- (nihil). 

PW | IOAW | IOAZ | Awb
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8.3
terugvorderen uitkering

8.3.1
terugvordering en incasso

1 De gemeente vordert gemeentelijke uitkeringen terug in de gevallen die 
in de wet zijn beschreven en doet dat volgens de regels van de wet. De 
gemeente vordert niet terug als terugvordering onaanvaardbare gevolgen 
heeft voor de inwoner. 

2 Bij een klein bedrag kan de gemeente besluiten om dit niet terug te 
vorderen, als dit te veel tijd en geld kost. De gemeente vordert een klein 
bedrag wél terug als er te veel uitkering is betaald omdat de inwoner 
onvoldoende informatie heeft gegeven aan de gemeente. 

3 Bij de incasso zorgt de gemeente ervoor dat inwoners een inkomen 
blijven houden dat past bij hun persoonlijke situatie. Dit inkomen is in 
ieder geval gelijk aan of hoger dan de beslagvrije voet.

8.4
beëindigen en terugvorderen voorziening 

8.4.1
beëindiging voorziening

1 De gemeente kan een voorziening beëindigen als:
 a |  de voorziening niet langer passend of nodig is;
 b |  de inwoner zich niet houdt aan voorwaarden en verplichtingen die aan 

de voorziening zijn verbonden;
 c |  de voorziening is verstrekt op grond van onjuiste of onvolledige 

gegevens van de inwoner;

PW | IOAW | IOAZ 
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 d |  de gemeente niet langer kan vaststellen of een voorziening kan worden 
voortgezet, omdat de inwoner onvoldoende meewerkt aan een 
onderzoek naar het recht op de voorziening;

 e |  de voorziening voor een ander doel wordt gebruikt dan bedoeld;
 f |  de inwoner niet binnen [termijn] gebruik heeft gemaakt van de 

voorziening, tenzij hem dat niet te verwijten is. 
2 De voorziening kan met terugwerkende kracht worden beëindigd 

(ingetrokken).

8.4.2
terugvordering voorziening

 De gemeente kan de voorziening of de waarde daarvan van de  
inwoner terugvorderen. Dat kan vanaf het moment waarop is voldaan 
aan één of meer van de intrekkingsgronden die genoemd worden in 
artikel 8.4.1.

8.5
hoe controleert de gemeente of de afspraken worden 
 nagekomen?

8.5.1
controle

1 De gemeente controleert regelmatig of de inwoner recht heeft op een 
uitkering of voorziening en of hij de juiste uitkering of voorziening  
heeft aangevraagd of ontvangt. De gemeente kan daarvoor gebruik 
maken van:

 a |  huisbezoeken: medewerkers van de gemeente gaan langs bij de 
inwoner en kijken in en om de woning. De gemeente kan een 
huisbezoek aankondigen, maar dat hoeft niet;

Wmo | PW | Burgerlijk Wetboek
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 b |  heimelijke waarnemingen: medewerkers van de gemeente verzamelen 
gegevens over de inwoner zonder dat de inwoner hierover vooraf is 
geïnformeerd. Dat verzamelen gebeurt bijvoorbeeld door 
buurtonderzoek of camera-observaties;

 c |  bestandsvergelijkingen: de gemeente vergelijkt de gegevens van  
de inwoner met de gegevens die bekend zijn over deze inwoner bij  
andere organisaties, zoals bij UWV, de Belastingdienst en andere 
gemeenten;

 d |  signalen en tips van organisaties of particulieren;
 e |  andere passende onderzoeksmethoden.
2 De controle van de voorzieningen is ook bedoeld om de kwaliteit van de 

voorziening te beoordelen en om te kijken of de voorziening op de juiste 
manier wordt gebruikt.

3 Bij de controle van uitkeringen en voorzieningen zorgt de gemeente 
ervoor dat de regels die horen bij de opsporing van strafbare feiten 
worden nageleefd.

4 Bij beëindiging van de uitkering of voorziening op verzoek van de 
inwoner, onderzoekt de gemeente wat de reden is van de beëindiging.  
De gemeente gaat ook na of de uitkering of voorziening tot de einddatum 
terecht is verstrekt.

8.5.2
voorkomen van fraude

 De gemeente streeft ernaar om fraude te voorkomen (preventie). Daarom 
informeert de gemeente inwoners op een gepaste manier over rechten en 
plichten en over de gevolgen van misbruik en oneigenlijk gebruik van 
uitkeringen en voorzieningen.
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8.5.3
beleidsplan en beleidsverslag

1 De gemeente stelt jaarlijks een beleidsplan vast. In dat plan legt de 
gemeente vast hoe zij fraudebestrijding aanpakt en ervoor zorgt dat 
inwoners zich zo goed mogelijk aan de regels houden (handhaving).

2 In het beleidsplan staat in ieder geval:
 a |  wat de gemeente precies met fraudepreventie bedoelt;
 b |  wanneer en hoe de gemeente inwoners informeert over rechten en 

plichten (voorlichting);
 c |  welke onderzoeksmethoden wanneer kunnen worden ingezet; en
 d |  hoe de gemeente samenwerkt met andere organisaties om fraude 

tegen te gaan.
3 De gemeente stelt na afloop van ieder kalenderjaar een beleidsverslag 

vast. Daarin beschrijft de gemeente of de gestelde doelen voor dat jaar 
zijn behaald en de redenen waarom dat wel of niet is gebeurd.

8.5.4
privacy

1 De gemeente stelt voor onderzoeksmethoden die vaak worden toegepast 
protocollen op. Het gaat in ieder geval om protocollen voor de inzet van:

 a |  huisbezoeken
 b |  buurtonderzoeken
 c |  [aanvullen] 
 De protocollen moeten ervoor zorgen dat er geen ongeoorloofde inbreuk  

op het privéleven van inwoners plaatsvindt. De gemeente maakt de 
protocollen openbaar bekend. 

2 Bij het uitvoeren van onderzoek zorgt de gemeente ervoor dat inbreuk  
op persoonlijkheidsrechten, zoals op de bescherming van het privéleven, 
niet verder gaat dan wat noodzakelijk, passend en wettelijk toegestaan is. 

Jeugdwet | Wmo | PW | IOAW | IOAZ
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8.5.5
toezichthouders

 De gemeente wijst een of meer ambtenaren aan die de taak hebben erop 
toe te zien dat de wetten en de bijbehorende regels worden nageleefd.
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 Het beleid dat de gemeente maakt en uitvoert is bedoeld voor de 
inwoners. Met de ervaringen van de inwoners kan de gemeente haar 
beleid als het nodig is aanpassen en verbeteren. In dit hoofdstuk is 
vastgelegd hoe inwoners hun invloed kunnen uitoefenen. Ook is geregeld 
dat er een cliëntenadviesraad is en is de taak van deze raad beschreven. 
Ten slotte is hier ook geregeld op welke manier inwoners met 
leveranciers, zoals zorgaanbieders, kunnen overleggen over diensten en 
producten die bedoeld zijn voor de inwoners met een beperking.

9.1
inspraak van inwoners

1 De gemeente kiest ervoor om inwoners inspraak te geven in de onder-
werpen die in deze verordening worden geregeld. De regels van de 
[Inspraakverordening gemeente] zijn daarop van toepassing, maar worden 
aangevuld met de regels in dit hoofdstuk. 

 Inwoners kunnen inspraak hebben bij:
 a |  plannen voor beleid en regels;
 b | de manier waarop de gemeente beleid en regels uitvoert;
 c |  de manier waarop medewerkers van de gemeente omgaan met 

inwoners (bejegening);
 d |  de manier waarop zorgaanbieders en leveranciers hun taken  

uitvoeren.
2 Inspraak houdt ook in het doen van voorstellen voor ander beleid, andere 

regels of een andere uitvoering.
3 De gemeente kan inwoners op de volgende manier inspraak geven:
 a |  via de cliëntenadviesraad;
 b |  door inwoners te raadplegen, bijvoorbeeld met enquêtes en 

bijeenkomsten;
 c |  door samen met inwoners een plan te ontwerpen;
 d |  via de jeugdraad;
 e |  [aanvullen].
4 De gemeente kiest die vorm van inspraak die past bij het onderwerp  

en bij de groep die het betreft. De gemeente bepaalt na overleg met de 
cliëntenadviesraad welke vorm de inspraak heeft. 

Jeugdwet | Wmo | PW | IOAW | IOAZ | Gemeentewet

Kernwaarden  Gewicht

De gemeente en de inwoner zijn gelijkwaardige partners

De gemeente gaat zorgvuldig om met de inwoner.
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9.2
hulp van de gemeente bij inspraak

 De gemeente zorgt voor goede inspraak en doet dat op de volgende 
manier: 

 a |  Het moment waarop inspraak kan worden gegeven, geeft inwoners 
voldoende mogelijkheid om invloed te hebben op plannen van de 
gemeente over beleid, regels of de uitvoering daarvan.

 b |  De inwoners worden deskundig ondersteund, zodat de inspraak 
volwaardig is.

 c |  De inwoners kunnen deelnemen aan overleg met de gemeente over 
kernwaarden, beleid, regels en de uitvoering daarvan.

 d |  De inwoners krijgen op tijd en voldoende informatie om goede inbreng 
te kunnen geven.

9.3
cliëntenadviesraad

1 De gemeente zet zich ervoor in dat er een cliëntenadviesraad is die een 
afspiegeling vormt van de verschillende groepen inwoners voor wie deze 
verordening iets regelt. Het doel van de gemeente om een cliënten advies
raad in te stellen is om inwoners inspraak te geven in het beleid, de 
regels en de uitvoering daarvan. 

2  De cliëntenadviesraad bestaat uit:
 a |  inwoners die een uitkering van de gemeente ontvangen of hebben 

ontvangen;
 b |  inwoners met een beperking die ervaring hebben met Wmohulp van 

de gemeente; 
 c |  jongeren of hun ouders die ervaring hebben met gemeentelijke 

jeugdhulp;
 d |  inwoners die zich sterk betrokken voelen bij één van deze groepen; en
 e |  een onafhankelijk voorzitter.

Jeugdwet | Wmo | PW | IOAW | IOAZ
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3 De leden van de cliëntenadviesraad kunnen kandidaten voordragen.
4 De leden van de cliëntenadviesraad worden benoemd door de gemeente, 

voor een periode van [termijn].
5 De cliëntenadviesraad benoemt de voorzitter voor een periode van 

[termijn].
6 De cliëntenadviesraad vergadert elk jaar [frequentie] keer. 
7 De gemeente heeft ten minste 4 keer per jaar contact met de 

cliëntenadviesraad. 
8 De gemeente evalueert elk jaar ten minste één keer met de cliënten

advies raad hoe de samenwerking gaat. Dan wordt ook besproken of de 
inspraak goed functioneert. De cliëntenadviesraad stuurt na afloop  
van dit overleg een verslag aan de gemeenteraad. 

9.4
taken en bevoegdheden cliëntenadviesraad

1 De cliëntenadviesraad maakt ervaringen, meningen en inzichten van 
inwoners die afhankelijk zijn van hulp van de gemeente kenbaar aan de 
gemeente.

2 De cliëntenadviesraad adviseert de gemeente over plannen om beleid, 
regels of de uitvoering daarvan bij te stellen.

3 De gemeente vraagt de cliëntenadviesraad om advies uiterlijk [termijn] 
voordat de gemeente deze plannen wil vaststellen. De cliëntenadviesraad 
adviseert de gemeente uiterlijk [termijn] voordat de gemeente deze 
plannen wil vaststellen.

4 De cliëntenadviesraad kan ongevraagd voorstellen doen aan de gemeente 
over verandering van beleid, regels of de uitvoering daarvan.

5 De cliëntenadviesraad kan geen klachten, bezwaarschriften of andere 
onderwerpen bespreken die over individuele personen gaan. 

6 De cliëntenadviesraad kan zelf regels vaststellen over de manier waarop 
de raad zijn werk doet.

Jeugdwet | Wmo | PW | IOAW | IOAZ
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9.5
budget, vergoeding en voorzieningen

1 De gemeente geeft de cliëntenadviesraad elk jaar een budget voor de 
onkosten.

2 De gemeente stelt elk jaar een budget vast voor andere vormen van 
inspraak.

3 De leden van de cliëntenadviesraad ontvangen per [termijn] 3 [bedrag] als 
onkostenvergoeding. 

4 De gemeente zorgt ervoor dat de cliëntenadviesraad gebruik kan maken 
van een vergaderruimte en van andere voorzieningen die nodig zijn om 
de taken goed uit te kunnen voeren.

5 De gemeente stelt een medewerker (ambtelijk secretaris) aan die de 
cliëntenadviesraad helpt om zijn werk goed te doen. 

9.6
inspraak bij zorgaanbieders en leveranciers

1 Leveranciers zijn verplicht om inwoners die gebruikmaken van hun 
diensten, inspraak te geven en daarover regels te maken. De gemeente 
bepaalt over welke onderwerpen de inspraak gaat en welke vorm de 
inspraak heeft. 

2 De gemeente controleert of de zorgaanbieder of leverancier zich houdt 
aan de regels voor inspraak. 

Jeugdwet | Wmo | PW | IOAW | IOAZ
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 De gemeente probeert het beleid en de regels zo goed mogelijk uit te 
voeren. Toch is het mogelijk dat inwoners het niet eens zijn met de 
aanpak van de gemeente. In dit hoofdstuk staan enkele regels over de 
mogelijkheid om een klacht in te dienen, een vertrouwenspersoon te 
spreken of bezwaar te maken. Daarbij is aangesloten bij de visie op 
klachtbehandeling van de Nationale ombudsman.

10.1
doelen klacht- en bezwaarprocedure

1 De gemeente ziet een klacht of bezwaar als:
 a |  een stimulans om de hulpvraag van de inwoner nog eens te 

onderzoeken;
 b | een middel voor de inwoner om zijn mening kenbaar te maken;
 c |  een mogelijkheid om de dienstverlening aan de inwoners te 

verbeteren;
 d | een manier om een vertrouwensbreuk te herstellen; en
 e | een middel om fouten bij de uitvoering van wettelijke taken te 

repareren.
2 De inwoner die een klacht of bezwaar heeft ingediend, krijgt de 

gelegenheid om zijn klacht of bezwaar mondeling toe te lichten. Dit 
gebeurt niet als het voor de gemeente overduidelijk is dat een mondelinge 
toelichting geen enkele zin heeft.

3 De inwoner kan kritiek op de uitvoering van wettelijke taken door de 
gemeente uiten via een eenvoudige en effectieve klachten- en 
bezwaarprocedure.

4 De gemeente zorgt ervoor dat klachten en bezwaren zo snel mogelijk, 
maar in ieder geval binnen de wettelijke termijnen, worden afgehandeld.

5 De gemeente zorgt ervoor dat de inwoner die een klacht of bezwaar heeft 
ingediend zich gehoord voelt.

10.2
klachtenfunctionaris gemeente

1 De gemeente heeft een klachtenfunctionaris. De inwoner kan bij deze 
medewerker een klacht indienen over:

 a | het gedrag van medewerkers en de bejegening van de inwoner; 
 b |  de manier waarop de gemeente meldingen en aanvragen heeft 

afgehandeld;

Awb | Gemeentewet

Awb | Gemeentewet

Kernwaarden  Gewicht

De gemeente en de inwoner zijn gelijkwaardige partners

De gemeente handelt professioneel en neemt de inwoner 
serieus.

De gemeente helpt de inwoner om op een eenvoudige 
manier zijn mening te geven.
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 c |  de manier waarop de gemeente voorzieningen en diensten heeft 
uitgevoerd.

2  De gemeente regelt hoe een klacht kan worden ingediend en hoe de 
klachtenprocedure verloopt.

10.3
klachten over andere personen of organisaties

1  De inwoner die een klacht heeft over het gedrag van een persoon of 
organisatie die door de gemeente is ingehuurd, moet zijn klacht eerst 
indienen bij die persoon of organisatie. Die persoon of organisatie moet 
een klachtenregeling hebben en deze met de gemeente hebben gedeeld. 

2 De gemeente controleert of de klachtenregeling van personen of 
instanties die zijn ingehuurd wordt nageleefd.

3 Als de inwoner niet tevreden is over de manier waarop de klacht door de 
ingehuurde persoon of organisatie is afgehandeld, kan de inwoner een 
klacht indienen bij de gemeente.

4  De inwoner die geraakt is door geweld of ander strafbaar gedrag van 
personen of instanties die de gemeente heeft ingehuurd, kan dit melden 
bij de gemeente. De gemeente regelt hoe die melding wordt behandeld.

10.4
vertrouwenspersoon

1 De gemeente zorgt ervoor dat de inwoner die hulp van de gemeente 
krijgt, een onafhankelijke vertrouwenspersoon kan spreken. De inwoner 
kan bij deze vertrouwenspersoon terecht voor een vertrouwelijk gesprek 
over bijvoorbeeld ongewenste omgangsvormen, problemen, klachten en 
vragen in verband met de geboden hulpverlening. 

Awb

Jeugdwet | Gemeentewet

2 Voor de Jeugdwet geldt: de vertrouwenspersoon kan de inwoner  
(jongere, ouder of pleegouder) op verzoek ondersteunen bij problemen, 
klachten en vragen in verband met de hulpverlening door de gemeente, 
de jeugdhulp aanbieder, de gecertificeerde instelling jeugdbescherming  
en jeugd reclassering en het advies en meldpunt huiselijk geweld en 
kinder mishandeling (Veilig Thuis).

10.5
bezwaar

1 De inwoner die het niet eens is met een besluit dat is genomen op grond 
van de genoemde wetten en van deze verordening, kan daartegen 
bezwaar maken volgens de regels die zijn beschreven in de [titel bezwaar-
schriftenverordening gemeente]. 

2 Voordat de gemeente een besluit op een bezwaarschrift neemt, neemt 
een medewerker telefonisch contact op met de inwoner om het bezwaar 
te bespreken. De medewerker geeft uitleg over het besluit van de 
gemeente en informeert bij de inwoner naar argumenten, feiten en 
omstandigheden die van belang zijn voor de beoordeling van het 
bezwaar. Dit gesprek is gericht op verbetering van de besluitvorming door 
de gemeente. Het kan ertoe leiden dat de inwoner het bezwaar intrekt of 
dat de gemeente een ander besluit neemt.

Awb
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 De diensten en producten die de gemeente levert, moeten van goede 
kwaliteit zijn. Diensten moeten aansluiten bij de behoefte van de 
inwoner. Producten moeten degelijk zijn en goed bruikbaar voor de 
inwoner. De gemeente moet zich bij de inkoop van diensten en producten 
aan bepaalde regels houden. Dit hoofdstuk gaat over de kwaliteit, de 
inkoop en de aanbesteding van diensten en producten.

11.1
kwaliteit

1 Alle diensten en producten die de gemeente in het kader van deze 
verordening aanbiedt moeten van goede kwaliteit zijn.

2 De diensten en producten:
 a |  passen bij de behoefte van de inwoner;
 b | zijn veilig, geschikt en bruikbaar voor de inwoner;
 c |  voldoen aan normen en eisen die door de beroepsgroep of in het 

vakgebied algemeen zijn aanvaard;
 d | respecteren de rechten van de inwoner; 
 e |  worden afgestemd op andere diensten of producten die aan de  

inwoner worden geleverd;
 f |  worden geleverd volgens een bepaalde opzet die op tijd aan de  

inwoner wordt meegedeeld.
3 De gemeente stelt beleidsregels vast waarin de kwaliteitseisen  

worden uitgewerkt.

Jeugdwet | Wmo | Gemeentewet
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Diensten en producten van de gemeente zijn kwalitatief 
goed en passend bij de behoefte van de inwoner

De gemeente handelt professioneel en neemt de  
inwoner serieus

De gemeente werkt efficiënt en doelgericht

De gemeente stemt de hulp af op de inwoner
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11.2
inkoop en aanbesteding

1 De gemeente zorgt ervoor dat de kwaliteit van de diensten en producten 
in het kader van deze verordening een belangrijke rol speelt bij de inkoop 
en de aanbesteding. 

2 Bij inkoop en aanbesteding verwacht de gemeente van leveranciers  
dat zij:

 a |  diensten en producten leveren tegen de door hen berekende kostprijs, 
zonder dat de kwaliteit en de levering in gevaar komen; en 

 b |  als zij personeel hebben, dat zij zich houden aan de regels van het 
arbeidsrecht.

3 De leverancier moet aantonen dat bij de kostprijs rekening is  
gehouden met:

 a |  het soort dienst of product;
 b |  de omvang van het diensten of productenpakket dat wordt geleverd;
 c |  de arbeidsvoorwaarden van het personeel volgens de cao die van 

toepassing is;
 d |  een redelijke toeslag voor overheadkosten;
 e |  personeelskosten die niet direct met de dienstverlening te maken 

hebben, zoals kosten voor bijscholing, ziekte en verlof van personeel;
 f |  kosten als gevolg van verplichtingen voor leveranciers, zoals 

rapportage en administratieve verplichtingen;
 g |  het jaarlijks aanpassen van de kostprijs in verband met stijging van  

de kosten.

Jeugdwet | Wmo | Gemeentewet
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 In dit hoofdstuk zijn de laatste bepalingen opgenomen. Hier wordt 
geregeld welke verordeningen vervangen worden door deze verordening 
en wanneer deze verordening ingaat. Hier is ook opgenomen dat de 
gemeente bepalingen uit deze verordening kan uitwerken of verder 
invullen, dat met regelmaat beoordeeld wordt of de verordening nog goed 
werkt, wat de officiële naam is van deze verordening en dat de gemeente 
van deze verordening kan afwijken als dit echt nodig is.

hoofdstuk 12 van oud naar nieuw

12.1
onderzoek naar de werking van de verordening

1 De gemeente onderzoekt [termijn] of de verordening voldoende bijdraagt 
aan de doelen die de gemeente wil bereiken. Om dat te kunnen nagaan 
verzamelt de gemeente systematisch informatie over:

 a |  [informatie];
 b |  [informatie], en
 c |  [informatie].
 De gemeente houdt zich daarbij aan de Algemene Verordening Gegevens

bescherming (AVG).
2 De gemeenteraad bespreekt een verslag van dit onderzoek en past de 

verordening aan als dat nodig is. 

12.2 
uitvoeringsregels

 De gemeente kan uitvoeringsregels maken over de onderwerpen die in 
deze verordening zijn geregeld. Deze uitvoeringsregels kunnen de vorm 
hebben van beleidsregels of van een (nadere) regeling. Beleidsregels 
geven aan hoe de gemeente met een bepaalde bevoegdheid omgaat. 

Gemeentewet

Gemeentewet

Kernwaarden  Gewicht

De gemeente handelt professioneel en neemt de inwoner 
serieus

De gemeente werkt efficiënt en doelgericht

De gemeente stemt de hulp af op de inwoner
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 Met een (nadere) regeling worden bepaalde regels van de verordening 
verder uitgewerkt. De mogelijkheid om deze uitvoeringsregels te maken 
wordt begrensd door de wet.

12.3
afwijken van de verordening (hardheidsclausule)

 De gemeente kan afwijken van een bepaling uit deze verordening als 
toepassing van die bepaling een onredelijke uitkomst heeft voor de 
inwoner of voor een ander die direct bij het besluit betrokken is. Een 
uitkomst is in ieder geval onredelijk als de doelen van de in 1.1 genoemde 
wetten of de doelen van deze verordening door het toepassen van de 
regels juist niet worden gehaald. 

12.4
intrekken oude verordeningen

 De volgende verordeningen worden ingetrokken op de datum dat deze 
verordening ingaat:

• [citeertitel oude verordening]
• [citeertitel oude verordening]
• [citeertitel oude verordening]
• [citeertitel oude verordening]
• [citeertitel oude verordening]
• [citeertitel oude verordening]
• [citeertitel oude verordening]

Gemeentewet

Gemeentewet

12.5
overgangsrecht

1 Een maandelijkse voorziening of uitkering die op grond van een 
ingetrokken verordening wordt verstrekt, blijft ook na [ingangsdatum] 
doorlopen. Deze voorziening of uitkering loopt door totdat de gemeente 
een nieuw besluit over die voorziening of uitkering heeft genomen.

2 Een aanvraag die de inwoner heeft ingediend vóór [ingangsdatum] en 
waarover de gemeente pas later een besluit neemt, handelt de  
gemeente af volgens deze verordening. Voor een aanvraag op grond  
van de Participatiewet, de IOAW en de IOAZ die is ingediend vóór 
[ingangsdatum] geldt juist dat de gemeente deze afhandelt volgens de 
ingetrokken verordening. Maar als een besluit volgens deze nieuwe 
verordening gunstiger uitpakt voor de inwoner, past de gemeente deze 
verordening toe.

3 Op bezwaarschriften tegen een besluit op grond van een van de bij 12.4 
genoemde ingetrokken verordeningen, past de gemeente die ingetrokken 
verordening toe.

12.6
ingangsdatum en naam 

1 Deze verordening wordt genoemd: Verordening sociaal domein  
[naam gemeente].

2 Deze verordening treedt in werking op [ingangsdatum].

Gemeentewet

Gemeentewet
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 In deze verordening worden allerlei begrippen gebruikt. Deze begrippen 
hebben dezelfde betekenis als in de wetten waarop deze verordening is 
gebaseerd. Waarom deze begrippenlijst? 

• Soms worden bepaalde begrippen in meerdere wetten gebruikt en 
hebben ze in die wetten een verschillende betekenis. Hier staat wat de 
betekenis van deze begrippen in deze verordening is.

• Voor een aantal begrippen geldt dat ze in deze verordening een ruimere 
betekenis hebben dan in de genoemde wetten, omdat zoveel mogelijk is 
aangesloten bij het normale, dagelijkse taalgebruik.

• Ook staan er voor de duidelijkheid ook enkele wettelijke begrippen in de 
lijst, die in deze verordening wel dezelfde betekenis hebben, maar hier in 
andere woorden zijn omschreven.

• Ten slotte worden in deze verordening ook begrippen gebruikt die niet 
zijn terug te vinden in de wetten. Ook die zijn hier omschreven. 

hoofdstuk 13 begrippen

 andere voorziening: een voorziening waarop de inwoner een beroep kan 
doen voor de hulp die hij nodig heeft, anders dan hulpopmaat. Het gaat 
om voorzieningen die buiten de regeling liggen van de aangevraagde 
voorziening of om voorzieningen die binnen het bereik van die regeling 
liggen, maar vrij toegankelijk zijn voor de inwoner. Dat kan een andere 
uitkering zijn, een algemeen gebruikelijke, algemene of collectieve 
voorziening, of voorzieningen als alimentatie en toeslagen. 

 arbeidsinschakeling: aan het werk (kunnen) gaan.

 arbeidsverplichting: de verplichting om mee te werken aan de arbeids
inschakeling of het leveren van een tegenprestatie, als bedoeld in artikel 
9 van de Participatiewet. 

 armoedeval: achteruitgang in inkomen als een uitkeringsgerechtigde  
een baan aanneemt op of rond het minimumloon. Dit komt door het 
weg vallen van tegemoetkomingen van de gemeente of van toeslagen 
zoals huurtoeslag en zorgtoeslag.

 bijstandsnorm: de maximale hoogte van de bijstandsuitkering bedoeld  
in artikel 5, onderdeel c van de Participatiewet. De hoogte hangt af van  
de woon en leefsituatie en de leeftijd van de inwoner.

 bijstandsuitkering: de algemene bijstand voor levensonderhoud, bedoeld 
in artikel 5, onderdeel b van de Participatiewet. Gaat het om een jongere 
van 18 tot 21 jaar, dan wordt met bijstandsuitkering bedoeld: de algemene 
bijstand plus de aanvullende bijzondere bijstand op grond van artikel 12 
van de Participatiewet.

 collectief taxivervoer: vervoer van deur tot deur, op afroep en met een 
deeltaxi (ook wel collectief vraagafhankelijk vervoer genoemd).

Naar inhoudsopgave
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 effect: het resultaat of het doel. 

 financiële buffer: vermogen. Een goede financiële buffer is een 
vermogen op of boven de vermogensgrens bedoeld in artikel 34, lid 3 van 
de Participatiewet.

 fraude: het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige gegevens, of het 
verzwijgen of niet (op tijd) verstrekken van gegevens. Het gaat om 
gegevens die nodig zijn om te bepalen of er recht op een uitkering of een 
voorziening is, en om de duur en hoogte van die uitkering of voorziening 
vast te stellen. Als gevolg hiervan wordt een uitkering of voorziening 
helemaal of gedeeltelijk ten onrechte verstrekt.

 gebruikelijke hulp: de hulp die over het algemeen mag worden verwacht 
van de echtgenoot, ouders, inwonende kinderen of andere huisgenoten. 
Voor de Jeugdwet wordt met ouders ook andere opvoeders en verzorgers 
bedoeld.

 gemeente: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 
[naam gemeente].

 gesprek: gesprek waarin de inwoner zijn hulpvraag, zijn persoonlijke 
situatie en het effect dat hij wil bereiken bespreekt.

 hulp: ondersteuning bij de arbeidsinschakeling of inkomensonder
steuning als bedoeld in artikel 7 van de Participatiewet, maatschappelijke 
ondersteuning als bedoeld in artikel 1.1.1 van de Wmo, jeugdhulp als 
bedoeld in artikel 1.1 van de Jeugdwet, of schuldhulp verlening als bedoeld 
in artikel 1 van de Wgs.

 hulp-op-maat: een op de inwoner afgestemde voorziening. 
• Als het gaat om een voorziening in het kader van de Wmo: een 

maatwerkvoorziening. 
• Als het gaat om een voorziening in het kader van de Participatiewet: een 

voorziening bij de arbeidsinschakeling of bijzondere bijstand. 
• Als het gaat om schuldhulpverlening als bedoeld in de Wet gemeentelijke 

schuldhulpverlening: op de inwoner afgestemde hulp bij het aflossen van 
schulden. 

• Als het gaat om een voorziening in het kader van de Jeugdwet: een 
voorziening die op een jongere of zijn ouders is afgestemd als bedoeld  
in artikel 2.3 van de Jeugdwet.

 hulpvraag: de behoefte aan ondersteuning die de inwoner bij de melding 
heeft.

 inkomen: het inkomen, bedoeld in artikel 32, lid 1 van de Participatiewet.

 inspraak: inspraak als bedoeld in artikel 150 van de Gemeentewet. Met 
inspraak wordt in artikel 3.6 van deze verordening ook bedoeld het recht 
om invloed uit te oefenen en over iets mee te beslissen.

 inwoner: de persoon die een direct belang heeft bij een besluit van de 
gemeente (artikel 1:2, lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht). Als de 
inwoner een hulpvraag heeft die nog niet heeft geleid tot een verzoek  
om een besluit te nemen of tot feitelijk handelen door de gemeente,  
dan wordt met inwoner bedoeld: degene die als ingezetene in de basis
registratie personen van de gemeente is ingeschreven, of, als het gaat  
om hulp op grond van de Participatiewet, de IOAW of de IOAZ: degene  
die woonplaats heeft in de gemeente, volgens de regels van artikel 10,  
lid 1 en 11 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek. 
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 IOAW: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeids
ongeschikte werkloze werknemers.

 IOAZ: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeids
ongeschikte gewezen zelfstandigen.

 jeugdhulp: hulp als bedoeld in artikel 1.1 van de Jeugdwet.

 jongere: de minderjarige. Als het gaat om de Jeugdwet: de jeugdige, 
bedoeld in artikel 1.1 van de Jeugdwet.

 jongerenwerk: basisaanbod van sociaalculturele voorzieningen voor 
jongeren, zoals kinderwerk, tiener en jongerenwerk, sportbuurtwerk  
en jongereninformatie. Het basisaanbod bevat ook activiteiten die 
stimulering van de ontwikkeling of het voorkomen van problemen  
bij jongeren tot doel heeft. 

 kindpakket: een pakket van voorzieningen, meestal in natura, dat de 
gemeente voor gezinnen met een laag inkomen beschikbaar stelt. Het 
doel van het pakket is te voorkomen dat kinderen die opgroeien in 
armoede niet mee kunnen doen aan bijvoorbeeld sport, culturele 
activiteiten of activiteiten van school.

 kostendelersnorm: norm voor de hoogte van een uitkering volgens 
artikel 22a van de Participatiewet. Naarmate meer mensen in een huis 
wonen, ontvangt iedere afzonderlijke uitkeringsgerechtigde een lagere 
uitkering omdat meer mensen de kosten kunnen delen.

 levensonderhoud: de dagelijkse bestaanskosten, zoals kosten voor 
voeding, kleding, huur, energie, water en (zorg)verzekeringen.

 leverancier: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die goederen of 
diensten levert tegen betaling.

 medewerker: de persoon die namens het college van burgemeester en 
wethouders optreedt. 

 NIBUD-prijzengids: een handboek dat wordt uitgegeven door het NIBUD. 
In deze gids staan gangbare, actuele prijzen van producten en diensten.

 persoonlijke situatie: alle omstandigheden, mogelijkheden en persoons
kenmerken van de inwoner die van belang zijn, inclusief de behoefte van 
de inwoner en de godsdienstige en levensbeschouwelijke overtuiging.

 ondersteuningsplan: een plan van aanpak dat de gemeente opstelt, 
waar in de knelpunten staan die de inwoner in het maatschappelijk  
leven ervaart, waarin de gewenste hulp wordt geïnventariseerd en de 
gemeente mogelijke oplossingen aandraagt.

 persoonlijk plan: een plan van aanpak dat de inwoner opstelt, waarin  
de knelpunten staan die de inwoner ervaart en de gewenste hulp wordt 
geïnventariseerd. Gaat het om jeugdhulp, dan wordt hieronder verstaan: 
een familiegroepsplan.

 pgb: persoonsgebonden budget, een geldbedrag waarmee iemand zelf 
hulp(middelen) in kan kopen.

 pgb-plan: een plan van aanpak dat de inwoner opstelt over de hulp die  
hij nodig heeft en die hij met het pgb wil inkopen. In het plan geeft de 
inwoner onder andere aan welke hulpverlener op welke manier en op 
welke momenten de noodzakelijke hulp gaat geven en hoe de kwaliteit  
en de continuïteit van die hulp gewaarborgd worden.
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 professional: iemand die beroepsmatig hulp verleent.

 samenwonen: een gezamenlijke huishouding voeren als bedoeld in 
artikel 3 van de Participatiewet.

 sociaal netwerk: huisgenoten of andere personen met wie de inwoner 
een sociale relatie onderhoudt (inclusief mantelzorgers). 

 uitkering: de bijstandsuitkering, de IOAW- of de IOAZ-uitkering. 

 uitkeringsnorm: de voor de inwoner in zijn situatie maximale hoogte 
van een uitkering; dit is de bijstandsnorm uit de Participatiewet of de 
grondslag bedoeld in de IOAW of IOAZ. Gaat het om een jongere van  
18 tot 21 jaar, dan wordt met uitkeringsnorm bedoeld: de bijstandsnorm 
plus de aanvullende bijzondere bijstand op grond van artikel 12 van de 
Participatiewet.

 vermogen: totaal aan bezit in geld en goederen; het vermogen als  
bedoeld in artikel 34 van de Participatiewet.

 voorziening: hulp in de vorm van een dienst, activiteit, product, pgb  
of geldbedrag. 

 vrij toegankelijke hulp: hulp die beschikbaar is zonder verwijzing  
van een huisarts, medisch specialist, jeugdarts of besluit van de 
gemeente. 

 wet: de Participatiewet, de IOAW, de IOAZ, de Wet gemeentelijke 
schuldhulpverlening, de Wet maatschappelijke ondersteuning, de 
Jeugdwet, de Algemene wet bestuursrecht of de Gemeentewet.

 wmo 2015: Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.

 wmo-hulp: de maatschappelijke ondersteuning, bedoeld in artikel 1.1.1 
van de Wmo.
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 Stimulansz draagt met toonaangevende kennis, vakmanschap en 
innovatie bij aan de slagkracht in de volle breedte van het sociaal 
domein. Wij helpen gemeenten om hun nieuwe rollen  waarin ze 
regisseren en faciliteren in het sociaal domein  vorm te geven en te 
versterken. We maken wet en regelgeving voor professionals en burgers 
toegankelijk in de vorm van informatie en ondersteuning. We doen dit in 
klare taal.  
We trainen en adviseren vanuit een diepgaande kennis van de praktijk. 
In bedrijfsvoering nemen we het voortouw met producten en diensten  
op het gebied van kwaliteit en benchmarking, en met het verzamelen  
en duiden van data. We bieden oplossingen met praktische waarden. 

  
Onze kracht is dat we de praktijk van de professionals in het sociaal 
domein door en door kennen, dat onze adviezen en producten praktisch 
van aard zijn en gericht op het vergroten van de effectiviteit van de 
primaire processen in het sociaal domein.

Stimulansz

Over Stimulansz

Stimulansz vertaalt  
nieuwe ontwikkelingen naar  
betekenisvolle inzichten en  
oplossingen voor de praktijk
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VAVO opleiding HAVO 4-5i 

 

Het Rijnmond College heeft een speciale tweejarige opleiding HAVO 4-5i 

ontwikkeld voor jongeren die: 

• door willen stromen vanuit vmbo-tl; 

• die al een jaar H4 achter de rug hebben, maar willen her profileren; 

• die zijn blijven zitten in H4 of VWO4; 

• of die wel bevorderd zijn in H3 maar waarvan de opleiding toen 

enige tijd onderbroken is geweest. 
 

Die laatste twee groepen omvatten vooral jongeren die een tijd niet naar 

school zijn geweest door bijvoorbeeld ernstige ziekte (fysiek of psychisch) 

of andere problemen en nu hun opleiding niet meer op een reguliere 

school kunnen afmaken.  

VAVO Rijnmond College merkte dat dit geen doorsnee leerlingen zijn. Zij 

hebben veel extra begeleiding en zorg nodig. Dat proberen zij te bieden. 

 

Kenmerken van de begeleiding:  

➢ er bovenop zitten: meteen bellen als een leerling niet aanwezig is bij 

een les/toets; 

➢ vasthoudend: contact blijven zoeken/houden; 
➢ steeds nieuwe kansen bieden door maatwerk: bijvoorbeeld 

begeleiding per mail/telefoon bij (langdurige) afwezigheid, extra 

toetsen, inhaalprogramma’s, niet vasthouden aan presentienorm 

(toch over laten gaan ook al voldoen ze niet helemaal aan de norm). 

 

Het is een leerroute waarbij sinds 2016-2017 de stof van het examenjaar 

is verdeeld over twee leerjaren. Doordat men al meteen in Havo 4 aan de 

slag gaat met alle onderdelen van het schoolexamen, wordt de kans op 

een diploma aanzienlijk vergroot. 

In schooljaar 2017-2018 is nog meer ingezet op begeleiding door 

mentoren én leerlingbegeleiding. Daarmee zijn goede resultaten geboekt.  

Kernwaarde van de school is kansen bieden en maatwerk en dat helpt om 

docenten mee te krijgen.  
 

Meer weten over hoe je dit in je school mogelijk kan maken? 

Contactpersonen: 

VAVO Rijnmond College, telefoon: 088 945 30 00 

Sjaak Kipping, teamleider, S.Kipping@vavorijnmondcollege.nl 

Dianne Kaho, leerlingbegeleider, d.kaho@vavorijnmondcollege.nl 

Op dinsdag, woensdag en vrijdag ook bereikbaar op: 06 46944553 

Karin Mathijssen, leerlingbegeleider, c.mathijssen@vavorijnmondcollege.nl 

Op maandag en donderdag ook bereikbaar op: 06 46944613 

 

Website: https://vavorijnmondcollege.nl/ 
 

mailto:d.kaho@vavorijnmondcollege.nl
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In de regio Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Zwolle heeft Timon woongroepen waar jongeren van 18 jaar 
en ouder worden begeleid om zelfstandig te leren functioneren in de maatschappij. Deze jongeren hebben 
bijvoorbeeld moeite met het vasthouden van een opleiding of baan en hun sociaal netwerk is vaak beperkt.

Goede buren
In de woongroepen wonen zogenoemde ‘kernbewoners’. De rol van de kernbewoners laat zich wel om-
schrijven als ‘een goede buur’ zijn. Ze ondernemen gezamenlijke activiteiten met de jongeren en bieden een 
luisterend oor.

Deze vrijwilligers delen het gewone leven met jongeren. Binnen de veilige omgeving die zij bieden, vindt 
professionele hulpverlening plaats. Iedereen heeft een eigen woonruimte. In een woongroep leven meerdere 
gezinnen, stellen en singles samen met gemiddeld 4 tot 6 jongeren. Vaak eten zij meerdere malen per week 
samen. Een paar keer per maand is er een huisvergadering. Verder vinden er gezamenlijke 
activiteiten plaats zoals: klussen in de tuin, een weekendje weg, het vieren van verjaardagen en feestdagen.

Samenwerkingsrelatie met Timon
De hulpverleners van Timon dragen de verantwoordelijkheid voor de professionele begeleiding van de 
jongeren. Een coach van Timon begeleidt de kernbewoners in de uitvoering van hun rol door gesprekken en/
of desgewenst een training.

Supportgezinnen
Bij Timon Begeleid Wonen vinden jongeren zonder een hecht sociaal netwerk een plek. Deze jongeren zijn 
tussen de 18 en 23 jaar en kennen een opeenstapeling van problemen, waardoor hun leven is ontspoord. 
Dankzij professionele begeleiding van Timon krijgen zij de kans om daar in één tot anderhalf jaar tijd 
verandering in aan te brengen.

Support
Wanneer deze thuisloze jongeren uitstromen lopen zij kans om terug te vallen en te isoleren. Ze hebben 
vaak onvoldoende bronnen om bij tegenslag op terug te vallen. Zestig procent van de zwerfjongeren heeft 
een verleden in de jeugdzorg, een belangrijke steunfiguur ontbrak voor hen vaak. Jongeren zonder netwerk 
hebben steunende en betrouwbare volwassenen nodig om stabiel te landen in de maatschappij.

Timon wil jongeren met de inzet van supportgezinnen helpen om de overgang van hulpverlening naar 
zelfstandigheid soepeler te laten verlopen. Een jongere wordt in de eindfase van een traject van Begeleid 
Wonen aan een supportgezin gekoppeld. Dit gezin blijft bij uitstroom van de jongere betrokken.

Kernbewoners

www.timon.nl/vrijwilligers
  timondichterbij     @timondichterbij

TIMON VRIJWILLIGERSCONCEPTEN


