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Mensen met een bijstandsuitkering mogen meer gaan bijverdienen. Daarnaast wordt de 

leeftijdgrens voor de kostendelersnorm verhoogd naar 27 jaar. Gemeenten moeten mensen die 

langdurig in de bijstand zitten actiever benaderen en ze naar werk begeleiden. Het 

minimumloon wordt stapsgewijs met 7,5 procent verhoogd. 

Beschutte werkplekken 

Het aantal beschutte werkplekken wordt verhoogd en er moeten meer mensen met een afstand 

tot de arbeidsmarkt naar werk worden begeleid. De brede armoede- en schuldenaanpak wordt 

voortgezet. Via preventie en vroegsignalering moeten schulden worden voorkomen of 

vroegtijdig verholpen. Dit blijkt uit het regeerakkoord van het kabinet Rutte IV. 

  

Dakloosheid 

Het nieuwe kabinet wil jongvolwassenen tot hun 27e niet meer meetellen bij de vaststelling 

van de hoogte van bijvoorbeeld een bijstandsuitkering van ouders of andere huisgenoten. Dat 

moet per 2023 geregeld zijn. De kostendelersnorm zorgt voor sociale problematiek zoals 

schulden, financiële afhankelijkheid binnen huishoudens en soms zelfs dakloosheid. Veel 

gemeenten zullen tevreden zijn over dit onderdeel van het woensdagmiddag gepresenteerde 

regeerakkoord van VVD, D66, CDA en ChristenUnie. Uit onderzoek van Binnenlands 

Bestuur van juni, bleek dat meeste gemeenten de regeling willen aanpassen. Een flink aantal 

wilde hem zelfs het liefst helemaal schrappen. 

  

Ondersteunen naar werk 

Ook de verruiming van de mogelijkheid tot bijverdienen met een bijstandsuitkering zal door 

veel gemeenten met instemming worden begroet. Diverse gemeenten, zoal Amsterdam, 

experimenteren daar al mee. Andere willen dat graag doen, maar hikken tegen de huidige 

wettelijke beperkingen aan. Samen met gemeenten wil het nieuwe kabinet ervoor zorgen dat 

mensen die langdurig in de bijstand zitten actiever worden benaderd, gestimuleerd en 

ondersteund naar werk. Daarbij moet maatwerk worden geleverd en aandacht zijn voor ‘ieders 

talenten en beperkingen’. Ook meer andere mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 

moeten de komende jaren naar werk worden begeleid. Daarvoor staan onder meer gemeenten, 

sociale partners en het UWV aan de lat. De arbeidsparticipatie en positie van 

arbeidsongeschikten moet worden verbeterd. Het kabinet wil daarnaast onderzoeken hoe 

‘hardheden’ in de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) kunnen worden 

hervormd. Daarbij moet aandacht zijn voor ‘uitvoerbaarheid, betaalbaarheid en 

uitlegbaarheid.’ 

  

Kinderarmoede halveren 
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Het nieuwe kabinet wil het aantal kinderen dat in armoede opgroeit in vier jaar tijd halveren. 

Elke vier jaar wordt het sociaal minimum herijkt ‘om vast te stellen of dit toereikend is om 

van te leven en mee te doen in de samenleving’, aldus het regeerakkoord. De brede armoede- 

en schuldenaanpak wordt ‘met volle kracht’ doorgezet. Via financiële educatie, preventie en 

vroeg signalering moeten schulden worden voorkomen of aangepakt voordat ze zich al 

torenhoog hebben opgestapeld. De duur van schuldhulptrajecten wordt verkort en de toegang 

tot de Wet schuldsanering natuurlijke personen moet worden verbeterd. ‘We lossen 

probleemschulden sneller op onder meer door meer mogelijkheden te bieden om tot een 

schuldregeling te komen.’ 

  

Werken wordt lonender 

Het nieuwe kabinet investeert de komende jaren 500 miljoen euro per jaar in re-integratie, de 

hervorming van de arbeidsmarkt en de aanpak van armoede en schulden. Werken wordt 

lonender gemaakt door het verkleinen van de armoedeval. Het minimumloon wordt 

stapsgewijs verhoogd en de koppeling met uitkeringen (uitgezonderd de AOW) wordt 

gehandhaafd om het bestaansminimum te verstevigen. 
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