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Zoon 30 jaar oud, CVA gehad in juni 2014; revalidatie in Blixembosch

Gestopt met studie, geen studiefinanciering meer: uitkering aangevraagd

Moeder uit Aruba naar Nederland: mantelzorg, maar inwonend bij zus

Na 6 maanden, moeder inwonend bij zoon: Kostendelernorm toegepast op 

uitkering zoon: €687,59 per maand uitkering

Moeder komt door huis in Aruba niet in aanmerking voor uitkering

Schuld dreigt

Casus: inwonende mantelzorger



Alternatief scenario als er niets gebeurt

WMO/WLZ  = dure zorg

PGB = veel administratieve rompslomp en meer kosten

Participatiewet Artikel 18 voor zoon = tijdelijke oplossing, elke paar maanden 

herzien, terwijl situatie waarschijnlijk langdurig niet zal veranderen.

Participatiewet Artikel 18 voor moeder = tijdelijke oplossing, elke paar 

maanden herzien, plus moeder moet gaan solliciteren etc. onder regelgeving 

van participatiewet.



Systeemproblemen

Mogelijkheden zijn er, maar erg lastig te realiseren, binnen huidige systeem. 

Goedkoopste en beste oplossing: mantelzorg faciliteren, maar kan niet binnen 

systeem. 



Somalisch gezin, moeder, 2 volwassen kinderen, 3 minderjarige kinderen en oma. 

Oma heeft 24uurs zorg nodig, verzorging gebeurt door moeder. 

Oma kan niet ingeschreven worden bij gezin, want woning is te klein,

Oma krijgt geen urgentie voor eigen woning in de buurt, woningcorporatie wil geen 

grote woning voor 7 personen aanbieden.  

Moeder zou te weinig uitkering krijgen (kostendelersnorm) als oma officieel in huis 

woont. 

Volwassen kinderen dragen niet bij aan huishouden (schulden)  terwijl uitkering 

moeder wel gekort wordt

Moeder veel stress en psychosomatische klachten door problemen met geld, met  

instanties en met oma. 

Casus: gecompliceerd gezin



Alternatief scenario als er niets gebeurt

Oma naar instelling= dure zorg

Moeder zwaardere psychische problemen, kan leiden tot hogere 

zorgkosten

Overbelaste moeder kan ingrijpende gevolgen hebben voor 

minderjarige kinderen met als uiterste consequentie wellicht dure en 

ongewenste uithuisplaatsing



Systeemproblemen

• Woningcorporaties doen niet mee in integrale arrangementen

• Kostendelersnorm leidt tot druk op verbreken gewenste en 

goedkopere zorgarrangementen 



• 17 jaar, zwanger, geen contact met ouders, “foute vrienden”, 

zwerft tussen verschillende vrienden.

• Besproken in Veiligheidshuis, JBRA betrokken, geen stabiele 

huisvesting en inkomen

• Met bemiddeling een kamer gevonden, maar kan huur en borg 

niet betalen.

• Geen recht op uitkering bijzondere bijstand. 

Casus: tienermoeder



• Meneer, diagnose MS, niet meer in staat om te werken: IVA 
uitkering, >110% wsm

• Gescheiden, co-ouderschap, 3 kinderen, brengt kinderen met auto 
naar school (13km verderop)

• Schulddienstverlening, kan zijn auto niet betalen uit het vrij te 
besteden bedrag

• Heeft op basis van Wmo recht op een Canta ad €10.000. 

Casus: de Canta…



Joost, 45 jaar oud. Woont alleen en ontvangt een bijstandsuitkering, heeft 

schulden ter hoogte van € 150.000,-, een schuldregeling wordt nu opgestart,  zijn 

vaste lasten worden betaald. Heeft een eigen bedrijf gehad.

Leeft geïsoleerd en heeft een verslavingsprobleem (alcohol). Ouders waren 

beiden verslaafd aan medicijnen en alcohol. Vader in de jaren ’90 overleden 

waardoor het mis ging bij Joost. Hij is gaan drinken. Door spanningen is hij brand 

gaan stichten in een aantal gebouwen, hij merkte dat hij hier rustig van werd. 

Hiervoor heeft hij 10 jaar vast gezeten en heeft hij nu een wekelijkse meldplicht 

bij reclassering/VNN. Moeder is in de zomer overleden.  

Casus: handhaving



Joost wordt gezien als een lieve man die wel wil, maar het niet geleerd 

heeft. Hij maakt wel stappen in de goede richting en begint langzaam 

aan te participeren in de wijk. 

I.v.m. zijn verslaving is hij erg beïnvloedbaar. Wordt onder druk gezet 

door drie zwervende jongeren en kan daar geen weerstand aan bieden. 

Deze jongens verblijven in de woning van Joost, intimideren hem en 

zetten hem onder druk.

Van één van de jongens is bekend dat hij een Wajonguitkering ontvangt. 

De sociaal werker begeleidt Joost en signaleert dat er meerdere 

bewoners op het adres van Joost verblijven. 



Systeemwereld is 

Melding maken van de situatie en dus toepassing van de kostendelersnorm en 

terugvordering bijstand én een bestuurlijke boete i.v.m. schending van de 

inlichtingenplicht (fraude). Gevolgen zijn hierbij dat de schuldregeling niet 

wordt doorgezet, de schuld nóg groter wordt, motivatie om uit de situatie te 

komen een deuk oploopt, terugval naar slechtere tijden aanwezig is, etc.  



Gezin, 4 kinderen, 50 euro per week 
• Man en vrouw relatief laag IQ; kinderen zijn ook geen hoogvliegers

• Man arbeidsongeschikt, WIA uitkering 1340 per maand, vrouw werkt niet

• Oudste dochter van 16 volgt opleiding Beveiliging; opvoedingsproblemen; heeft dubieus vriendje; is vaak van huis

• Dochter van 12 zit op speciaal onderwijs; zoon van 10 volgt nog regulier onderwijs

• Jongste  zoon heeft epilepsie; slaapt bij de ouders op de kamer; vraagt veel aandacht ;dag-, nachtritme wordt daardoor 

verstoord

• Opvoedondersteuning van gemeente 6 uur per week 

• In 2009 uit schuldhulpverlening gekomen; doen hun uiterste best de eindjes aan elkaar te knopen

• Ontvangen zorgtoeslag, hebben collectieve polis, huurtoeslag, voedselbank, bijzondere bijstand, fonds bijzondere noden

• Opnieuw schuld van 8500,- door: aanslag gemeente niet kunnen betaald, Menzis, boete scooter (start € 300, opgelopen naar 

€ 1200 door “verdubbelaar CJIB”) 

• Bewindvoering en budgetrekening bij stadsbank; leven van € 50 per week (??); willen niet meer omdat anders geen geld 

overblijft voor reiskosten naar Zwolle naar gespecialiseerde kliniek voor de jongste zoon

• Opa springt regelmatig bij 

• Elke 2 weken komt sociaal werker van wijkteam langs.

Ouders doen hun uiterste best, willen wel werken, zien de komende jaren geen perspectief.

Hoe moet dat nu verder ?





Woont zelfstandig, dochter woont niet in de buurt

Gecompliceerde breuk, er was een operatie nodig

Na aantal weken ziekenhuis, toch maar weer naar haar vertrouwde huisje

De wijkzuster helpt bij de wondverzorging

Het valt toch wat tegen. Omdat  ze niet goed meer kan lopen kan ze niet bij de koelkast 

komen om eten te pakken 

Ze vraagt de wijkzuster om voor haar een boterham te smeren. Maar die zegt: “Dat mag 

ik niet doen. Ik kom hier alleen maar om uw been te verzorgen (Zvw). Dan moet u maar 

met de gemeente bellen” (WMO)

De dochter belt met de gemeente en er wordt voor mevrouw  geregeld dat er iemand 

langs komt (Wmo-voorziening) om mevrouw  de broodmaaltijd voor te zetten

Het gaat minder met haar, ze is vaak duizelig, haar handen gaan trillen, ze kan geen 

kopje koffie meer vasthouden, laat staan een hap eten. Dan mag de wijkzuster haar wel 

helpen. Dit is tenslotte lijfgebonden zorg 

Zou dit anders kunnen  en moeten en zo ja ?

Mevrouw van 84 breekt haar been




