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Quiz
• Hoeveel procent hulpvragen wijkteam is financieel van aard?

70%

• Hoe hoog is de schuld van cliënten in schuldhulp?

• Hoeveel schuldeisers hebben zij?

• Hoeveel procent van gemeenten heeft P-wet in wijkteam?
54%



Aanmeldingen schuldhulpverlening

Bron: NVVK



Waarom maatwerk

• Categoriale regelingen leggen vinger onvoldoende op de zere plek
• Bij multiproblematiek speelt bijna altijd schuldenproblematiek.      

70% hulpvragen is financieel van aard.
• Schulden zijn oorzaak of gevolg van problemen op andere 

leefgebieden.
• Eerst schulden oplossen!
• Schuldpreventie loont

• Wet- en regelgeving conflicteren soms



Casussen

• Vrouw fietst onverzekerd tegen auto
• Energierekening valt hoger uit
• Echtscheiding duurt lang
• Kosten legitimatie / verblijfsvergunningen
• Mantelzorg leidt tot inkomensterugval
• Inrichtingskosten gehandicapte zoon



Wettelijke kaders

• Participatiewet
• Wmo
• Gemeentewet
• Particuliere fondsen
• Buitenwettelijk begunstigend beleid
• Wgs, Wsnp, Wfd, Wck



Participatiewet

• Art. 35 bijzondere bijstand
• Vloeien uitgaven voort uit bijzondere omstandigheden;
• Zijn de uitgaven noodzakelijk;
• Doen de kosten zich daadwerkelijk voor;
• Kunnen de kosten gedragen worden uit de bijstandsnorm;
• Is er een voorliggende voorziening;
• Zijn er uitsluitingsgronden.

• Art. 14. Geen bijstand voor: schulden, alimentatieverplichting, boetes, 
zorgpremie, etc.

• Art. 36 Individuele inkomenstoeslag (krachten en bekwaamheden)
• Art. 16 Zeer dringende redenen



Participatiewet

Uitgaven die volgens jurisprudentie niet bijzonder zijn:
• Inrichtingskosten en de kosten van duurzame gebruiksgoederen
• Medische kosten
• Energiekosten
• Woonlasten

Niet bijzonder, wel ‘noodzakelijk’:
• Kosten van sociaal-culturele en sportieve activiteiten



Gemeentewet

• Voor voorzieningen of regelingen die het ‘algemeen belang’ dienen 
(bijv. stadspas, webshop, kindpakket).

• Minder rechtsbescherming
• Verordening
• Maar als inkomensondersteuning centraal staat: via P-wet



Particuliere fondsen

• Waar ligt de claimbeoordeling?
• Wie betaalt, die bepaalt (dus betaal uitvoeringskosten)



Particuliere fondsen

• Fondsen verschillen in doelen, doelgroepen, 
geografisch, relatie met overheid, financiering

• Voorbeelden: SUNNederland, Leergeld, Jeugdsportfonds, Jeugdcultuurfonds, 
VSB Fonds, Cordaid, Adessium, Dekkers-Fonds, SKAN-fonds, Nationaal Fonds 
Kinderhulp, Jeugdeducatiefonds, Fonds 1818, Pape-Fonds, Noodfonds Tilburg, Delta 
Lloyd Foundation, LINDA Foundation, Ridderlijke Duitsche Orde

• Verenigingvanfondsen.nl (FIN)



Buitenwettelijk begunstigend beleid

• Beleidsregels
• De CRvB toetst niet inhoud, maar of het buitenwettelijk beleid op 

consistente en redelijke wijze is toegepast.
• Kosten voor de aanvraag
• Toch verstrekken bij voorliggende voorziening
• ‘tekortschietend besef van eigenverantwoordelijkheid’ meewegen
• Vaak voor medische kosten



Toetsen van de wet

1. Waarde van de wet
2. Ethiek
3. Wet- en regelgeving
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IEDERE klantmanager in sociaal 
domein hanteert deze 
uitgangspunten 





Soms nog aparte winkels….naar prettige winkelstraat

CJG KBWmoRBL

CJG

RBL

Wmo

KB

VT

VT

Gefeliciteerd !!!  We helpen u een plan te maken met doelen.

Iedereen een integraal plan, ongeacht de 
aanvliegroute. En bijbehorende regisseur.

Dus ook een integrale afweging als het enkel lijkt te gaan 
om inkomen óf schulden óf Wmo óf armoede.
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“fondsen” beschikbaar 
voor klantmanagers 

zonder regels



Voorbeelden

1. Keukentafelgesprek Oss
2. Wijkteambudget Zaanstad, Breda en Almere
3. Doorbraakfonds Amsterdam
4. Witgoedregeling Amsterdam
5. Inkomensverklaring Helmond en Zwolle
6. Kindbudget Goirle



Vragen?


