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Sociaal beleid! 

in 

Zuidwest Drenthe 

Veranderingen sociale domein 

Waarom allerlei veranderingen?  
•Rijk: aantal zaken niet beheersbaar 

•Gemeente is dichter bij inwoner 

•Bezuinigingen. Efficiënter organiseren. 

 
Wat is er veranderd? 
•Jeugdwet: alle jeugdhulp (tot 18 jaar) naar gemeente 

•Participatiewet: vervangt WWB; nieuwe doelgroepen en 
stop instroom WSW (Reestmond en Alescon) 

•Wmo 2015: ‘oude’ Wmo en aantal taken uit AWBZ 

•Wet Langdurige zorg: ‘24-uurs zorg’ 

•Zorgverzekeringswet: wijkverpleging en persoonlijke 
verzorging 

werk 

werk 

Werken zonder loon / verdringing 
Positief over verplicht werken zonder 
loon 
– participatie banen 
– proefplaatsingen 

Echte banen 

Alternatief sociale werkvoorziening 
- beschut werken 
- garantiebanen 

Garantiebanen gecreëerd 
Gerealiseerde garantiebanen 
- afspraak 125.000 banen 
- trainen – coach - proefplaatsen 

 

werk 

Investeren in werkzoekenden 
Ondersteunen via reintegratiebudget 
- Inzet op kansrijke werkzoekenden 
- eigen middelen onvoldoende  
– geen middelen voor nuggers 

Versterken lokale regionale economie 
Voorwaarden bij aanbestedingen  
- social return 
- monitoren verdringing 

Investeren in basisvoorwaarden 
Begeleiding en training 
- volwassen educatie aanbod 
- Verstrekken en betrekken bij info  
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werk 

Werken zonder loon / verdringing 
Positief over verplicht werken zonder 
loon 
– participatie banen 
– proefplaatsingen 

Echte banen 

Alternatief sociale werkvoorziening 
- beschut werken 
- garantiebanen 

Garantiebanen gecreëerd? 
Gerealiseerde garantiebanen 
- afspraak 125.000 banen 
- trainen – coach - proefplaatsen 

 

inkomen 

Inkomen  

Aanvraag uitkering 
Toenemende digitalisering 
- ingewikkelde procedures 
- kwetsbare doelgroep 
  

Minima beleid 
Toename langdurige armoede 
inkomensondersteuning 
- 100/110/120% sociaal minimum 

Tegemoetkoming chronisch zieken 
Tegemoetkoming meerkosten zorg, 
vervoer, hulpmiddelen  
- vast bedrag 

 

zorg 

zorg 

zorg 

WMO maatwerkvoorziening 
Koopkracht minima 
- eigen bijdrage verlagen 
- uurtarieven verlagen 
- gemeentepolis    

Tegemoetkoming mantelzorg 
vrijwilligerswerk 
Ondersteuning en waardering 
Reiskosten – vaste bijdrage 

rechten en plichten  

plicht tot arbeid 
verplichten tot arbeid – stoppen 
uitkeringen = 1%  
- uitkeringsgerechtigden 
- werkzoekenden 

Plicht delen woonkosten 
Kostendelersnorm  
- lagere bijstand 
- economische zelfstandigheid 

 
Wachttijd bijstand 
Verstrekking mag 8 weken duren 
- voorschot uitkering  
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Advies FNV 

• Stop werken zonder loon 

• Toets verdringing onafhankelijk 

• Zorg voor voldoende voorzieningen beschut werk 

• Realiseer garantiebanen 

• Zicht op kwetsbare doelgroepen 

• Ruimhartige beoordeling inkomenstoeslag 

• Versnellen uitsluitsel bijstandsaanvraag en voorschot geven 

• Gratis en levensbrede adviseurs 

• Stop met bestrijden werklozen maar pak de werkloosheid aan 
investeer in echte banen. 


