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 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.
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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 4:84 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 1 200,– 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 1 200,– 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 1 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. 
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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 1 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?
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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. 
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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. 
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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! 
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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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Over Stimulansz

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