
Sociaal werkers in Nederland helpen mensen bij 

schulden, de toegang tot een woning, werk en zorg. 

Dat doen ze meestal vanuit de Wmo, Participatiewet, 

bijzondere bijstand of Jeugdwet. Maar wat als mensen 

op meerdere leefgebieden problemen hebben? Vaak is 

een probleem op het ene terrein een belemmering voor 

hulp op een ander terrein. 

Zo kan een alleenstaande moeder er last van hebben dat 

haar ex nog bij haar staat ingeschreven. Daardoor krijgt 

zij wellicht van de Belastingdienst niet de toeslagen 

waar ze recht op heeft. De ex moet zich uitschrijven, 

maar is een spookburger en heeft geen DigiD. 

Dan kan ook de sociaal werker vastlopen. Ik zeg vaak: 

hun cirkel van invloed is klein, terwijl hun cirkel van 

verantwoordelijkheid groot is. Niet alleen een recept 

voor overspannenheid, ook de kwetsbare mensen in 

kwestie krijgen regelmatig niet de hulp die ze nodig 

hebben.

In het traject Eenvoudig maatwerk van het Programma 

Sociaal Domein werken we met het Rijk en de 

gemeenten Delft, Amsterdam, Tilburg, Den Haag, 

Enschede, Leeuwarden, Utrecht en Zaanstad aan 

oplossingen voor dit soort problematiek. We leren 

samen op drie niveaus. 

Het eerste niveau is: kijk als sociaal werker wat nodig is 

om iemand te helpen en zorg voor maatwerk. Loop je 

vast binnen de reguliere wegen en kaders? Zet dan een 

maatwerkbudget in om te doen wat nodig is. Zo dreigde 

een asielzoeker geen pleegzorg meer te krijgen doordat 

hij 18 – en dus officieel volwassen – werd. De sociaal 

werker zorgde ervoor dat de jongen bijzondere bijstand 

krijgt, waarmee de pleegzorg betaald kon worden.

Dit soort creatieve oplossingen bundelen we nu op 

een online platform. Daar kunnen sociaal werkers 

vanaf deze zomer zo’n 200 voorbeelden vinden van 

inzet van maatwerk. Die voorbeelden toetsen we op 

rechtmatigheid en maatschappelijk rendement en 

delen en verbeteren we met elkaar. Misschien kan de 

pleegzorg van de asielzoeker uit het voorbeeld beter 

uit het budget voor jeugdzorg in plaats van bijzondere 

bijstand betaald worden?

Het tweede niveau van leren is: patronen herkennen 

in de keren dat je maatwerk levert. Dan is het zaak om 

routines, de regels, aan te passen – dat is het derde 

niveau van leren. Daarvoor hebben we een Topklas 

opgericht voor gemeenten die hiermee aan de slag zijn.

Mensen met geldzorgen in een vroeger stadium helpen, 

is een ander resultaat van Eenvoudig maatwerk. Zo 

maakten gemeenten afspraken voor een vroege 

aanmelding bij schulden met onder andere het CJIB, 

SVB, woningcorporaties en de Belastingdienst. Als een 

medewerker vermoedt dat iemand financiële zorgen 

heeft, vraagt deze: “Vind je het prettig als iemand 

met je meekijkt naar je financiële situatie?” Mensen 

wachten gemiddeld vijf jaar met zoeken naar hulp bij 

betalingsproblemen, zo blijkt. Door er vroeger bij te zijn, 

kunnen we veel ellende voorkomen.
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https://www.programmasociaaldomein.nl/trajecten/eenvoudig-maatwerk-bij-gestapelde-problemen

