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Cijfers Bestaanszekerheid

Grote groep heeft schulden

 1 op de 5 huishoudens NL heeft risicovolle problematische schulden 

 2014-2017: 4% meer minima in de regio (> NL)

 2014-2017: 13,8% meer langdurige minima in de regio (>NL)

We bereiken niet iedereen

 80% aanvragen wijkteam is financieel

 Slechts 1200 inwoners in een traject

 1,2 miljoen huishoudens met schulden in Nederland heeft geen 

formele hulp

 1000 inwoners wisten adviseurs geldzaken te vinden



Cijfers Werken aan ontwikkeling
Groep met beperking groeit

 78% van het bijstandsbestand heeft een lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking en is 

niet zelfstandig in staat om het wettelijk minimumloon te verdienen

 2017-2018: groei doelgroep lagere loonwaarde van 68% naar 78%. Groei zet in 2019 door

 Drechtsteden top drie regio in Nederland die inwoners met een beperking aan het werk helpt.

Groep met zwaardere hulpvraag groeit

 Stapeling problematiek zorg, werk, gezondheid, leefstijl bij 29 procent van inwoners

Bijstand gaat weer groeien

 voorspelde stijging van de bijstand in 2019 en 2020 (Bron: CPB / CBS). 



Cijfers Zorg voor ondersteuning
Aantal unieke cliënten stijgt van 15.543 eind 2017 naar 17.928 in eerste vier 

maanden dit jaar

Groei per jaar

 HO +8 % p.j.

 IB + 14% p.j.

 VV + 4,6% p.j.

 Woonvz + 12% p.j.

Oorzaken: vergrijzing, ambulantisering, extramuralisering, invoering abbonementstarief



De drie maatschappelijke opgaven



De situatie
Bestaanszekerheid
 Gezin: vader, moeder (30) en 2 kinderen

 Inkomen ongeveer € 400,-- netto p/w. Soms iets meer 

 2 schoolgaande kinderen, rekeningen die zich opstapelen,  

geen geld voor extra's, schuld

 Schaamte 

 Ruzie, stress



Ambities

Bestaanszekerheid versterken

Obstakels voor

bestaanszekerheid wegnemen

 We geven inwoners met financiële

problemen weer perspectief

 We nemen stressfactoren weg en

houden rekening met wat inwoners

en hun gezin zelf kunnen

 We zorgen voor een makkelijk en

laagdrempelig

schuldhulpverleningsproces

 We bieden financieel overzicht en

zekerheid

Inwoners eerder

en beter bereiken

 We pakken signalen over 

achterstanden en schulden actief op 

en bieden hulp

 We bevorderen vroegsignalering van 

schulden

 We stellen schuldhulpverlening

verplicht voor inwoners met een

bijstandsuitkering en problematische

schulden

Stabiliteit bieden

en bevorderen

 We geven voorlichting, coaching en

training aan wie dat nodig heeft

 We beheren waar nodig het inkomen

of betalen de vaste lasten door via 

de bijstandsuitkering

 We helpen inwoners om voldoende

inkomen te hebben en zetten het 

regionaal minimabeleid gericht in 

 We bieden goed afgestemde

ondersteuning aan inwoners met een

gecombineerde hulpvraag



De situatie
Ontwikkelen naar werk

 Kees (50)

 Jarenlang in loondienst ‘met zijn handen gewerkt’

 Reorganisatie, ontslag, ww uitkering, sollicitaties, afwijzingen of zelfs geen 

reactie

 Schaamte, zorgen over onder andere pensioen, weer terug naar start

 Veranderende maatschappij en eisen werk, gedemotiveerd

 Vraagt om hulp bij het vinden van structuur, ritme, motivatie en gewoon een 

leuke baan



Iedereen die kan werken,

direct naar de arbeidsmarkt

bemiddelen

 We verleggen de focus van matching 

naar inclusief werkgeverschap

 We maken de inzet van 

werkgeversinstrumenten

conjuctuurafhankelijk

Inwoners waardevol maken

voor de arbeidsmarkt

 We investeren in de ontwikkeling

van onze kandidaten

 We houden inwoners zonder

arbeidsmogelijkheden in beeld

 We stellen schuldhulpverlening

verplicht voor inwoners met een

bijstandsuitkering

 We investeren in 

netwerksamenwerking met 

werkgevers

Inwoners met verminderde

arbeidsmarktwaarde

begeleiden

 We verbinden de opgave

“Bestaanszekerheid versterken” met 

de uitstroom naar werk

 We hebben meer oog voor zekerheid

en duurzaamheid en minder voor een

directe match

Ambities

Ontwikkeling naar werk



De situatie
Zorgen voor ondersteuning

 Meneer en mevrouw Van Kampen (70)

 Wonen zelfstandig, geen kinderen

 Meneer lichte vorm van dementie, zwerft regelmatig over straat, 

mevrouw kampt ook met gezondheidsproblemen

 Nog altijd geen geschikte andere woning gevonden

 WMO aanvraag, indicaties voor hulp stapelen zich in rap tempo op

 Toch geen WLZ indicatie



Kwalitatief, doelmatig en

effectief ondersteunen, met 

keuzevrijheid voor inwoners

 We zorgen voor kwalitatieve en

doelmatige ondersteuning

 We gaan van reactief naar proactief

toezicht

 We delen onze kennis

Mensgericht ondersteunen

 We bieden goed afgestemde

ondersteuning aan inwoners met een

gecombineerde hulpvraag

 We faciliteren meedoen op een

flexibele manier

 We ontzorgen mantelzorgers

Innovatie en samenwerking

aanjagen

 We maken het mogelijk om vanuit de 

regio middelen labelloos in te zetten

 We verkennen, bevorderen en

combineren slimmere manieren van 

ondersteuning

Ambities

Zorgen voor ondersteuning


