
        
  

Geachte leden van de Tweede Kamer, beste staatssecretaris, 

Op 14 februari spreekt u met elkaar in het Algemeen Overleg over armoede en schulden. Vanuit 
Stichting Werkplaats COMO, Cliënten Organisaties Maatschappelijke Opvang brengen wij het 
volgende onder uw aandacht. We spitsen onze brief toe op het onderwerp Kostendelersnorm omdat 
dit wat ons betreft een onderwerp is wat dringend actie behoeft. En waarin ook veel winst te 
realiseren valt als u hier maatregelen in neemt. Andere onderwerpen worden al prima toegelicht in 
bijvoorbeeld de brief van Federatie Opvang, GGZ Nederland en de RIBW Alliantie.  
 
Kostendelersnorm draagt nog steeds bij aan armoede en dakloosheid: 
Vanaf het moment dat de Kostendelersnorm werd ingevoerd zijn er problemen ontstaan voor 
mensen die onder deze regeling vielen. Diverse organisaties waaronder Werkplaats COMO hebben 
daarvoor gewaarschuwd (zo ook Federatie Opvang, Mezzo, Landelijk Platform GGz, LCR-SUWI). 
Desondanks is de regeling nog steeds van kracht. En komen nog vele kwetsbare mensen in ergere 
problemen. Mensen kunnen niet rondkomen, kunnen elkaar niet helpen en worden door deze 
maatregel zelfs dakloos.  
 
De Kostendelersnorm was bedoeld voor die mensen die kosten kunnen delen. In de praktijk blijkt dat 
mensen op wie het van toepassing vaak helemaal geen kosten kunnen delen. Dit blijkt ook uit het 
onderzoek wat Amsterdam heeft laten doen door Regioplan. En was wat wij ook al aangaven in een 
eerdere brandbrief over de Kostendelersnorm. In een verzamelbrief heeft Staatssecretaris Klijnsma 
er indertijd op aangedrongen bij gemeenten om individueel maatwerk te leveren. In de praktijk 
blijken gemeenten dit niet of veel te weinig te doen. Zie het onderzoek van CBS naar het leveren van 
maatwerk.  
 

‘Uit het onderzoek blijkt dat gemeenten in beperkte mate maatwerk leveren in het kader van de 
kostendelersnorm. Indien er maatwerk geleverd wordt, gaat het meestal om een situatie die door 
de gemeenten als ‘schrijnend’ beoordeeld wordt. In 2016 gaven gemeenten aan dat zij nog bezig 
waren met de ontwikkeling van beleid of nog aan het nadenken waren over de uitvoering van 
maatwerk in het kader van de kostendelersnorm. Een jaar later is er in de uitvoeringspraktijk 
nauwelijks iets veranderd, behalve dat gemeenten wat meer ervaring in het toepassen van dit 
maatwerk opgedaan hebben en zich er meer bewust van zijn dat deze vorm van maatwerk 
mogelijk is. Dit heeft niet geresulteerd in meer maatwerk in het kader van de kostendelersnorm.  
Gegevens over het toepassen van maatwerk in het kader van de kostendelersnorm worden zelden 
vastgelegd in het gemeentelijke registratiesysteem.’ – uit: ‘BUS-G Maatwerk in het kader van de 
Kostendelersnorm’ door Centraal Bureau voor de Statistiek 2017 

 
Kostendelersnorm afschaffen draagt bij aan terugdringen armoede en dakloosheid: 
De onderzoeken wijzen allemaal dezelfde kant op: deze Kostendelersnorm levert veel problemen op 
en kost meer dan dat het oplevert. Wat het oplevert is veelal niks dan problemen en enorm veel 
kosten voor de samenleving. Maar bovenal kost het vele mensen kwaliteit van leven, maakt het dat 
mensen nog verder van huis zijn. Dit zijn veelal mensen die al genoeg ellende en uitdagingen op hun 
bord hebben. Mensen die het zonder Kostendelersnorm misschien met elkaar net wel zouden 
redden, deze mensen gaan nu kopje onder. En dat in een tijd dat de cijfers van armoede, schulden en 
dakloosheid de pan uit rijzen.  



 
En dan hebben we het nog niet eens gehad over de geestelijke aspecten waar armoede, schulden en 
dakloosheid allemaal toe kunnen leiden. Langdurige stress, uitzichtloosheid, geen plek voor jou in 
deze wereld, uithuisplaatsing van kinderen, uiteenrukken van families, spanningen, (verergering van) 
psychische problemen, huiselijk geweld, suïcides…  
 
Wij willen leven in een wereld waar een overheid mensen die het even niet zelf redden worden 
ondersteund in plaats van dat ze over de rand van de afgrond worden geduwd door een niet 
werkend systeem…  
 
Wat dan wel? 

 Afschaffing van de Kostendelersnorm.  
 Laagdrempelige en toegankelijke onafhankelijke cliëntondersteuning in basis overal 

aanwezig en toegesneden op specifieke groepen, zoals bijvoorbeeld straatadvocaten.  
 Maak het makkelijker voor mensen om elkaar aan woonruimte te helpen. Er zijn zoveel 

betaalbare woningen nodig, die zijn niet 123 bijgebouwd. Sommige mensen hebben wel een 
kamertje over maar de overheid helpt niet mee om dit te verhuren. Elkaar helpen is veel 
goedkoper, steunender en minder ingrijpend dan iedereen in de Maatschappelijke Opvang 
onderbrengen.  

 Daar waar lokaal maatwerk nodig is, is dit maatwerk vaak nog erg vrijblijvend. Voor basale 
zaken zou het niet moeten uitmaken in welke gemeente je woont (of dakloos bent).  

 Niet overal zijn stevige cliëntenorganisaties om vinger aan de pols te houden voor en met die 
groepen die het het moeilijkste hebben in onze samenleving. De overheid zou moeten 
zorgdragen voor een stevige basis in alle gemeenten.  

 
Met vriendelijke groet, 
 
Stichting Werkplaats COMO 
Cliënten Organisaties Maatschappelijke Opvang  
 
www.werkplaatscomo.wordpress.com  


