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Gemeenten moeten verschillende loketten 
verzorgingsstaat met elkaar verbinden
Poortwachters gemeentelijke voorzieningen proberen toeloop kwetsbare mensen van buiten te voorkomen 

Eelke Blokker 

A  A  ls de verzorgingsstaat 
straks dichter bij de bur-
ger wordt uitgevoerd, 
door gemeenten met veel 
minder budget, dan zal 
die vooral in het teken 

staan van minder hulp. Burgers die hun 
problemen zelf of samen kunnen op-
lossen, moeten het zelf of samen doen. 
Daarbij wil iedere gemeente voorkomen 
dat ze gratis en voor niets de rotte appels 
van de buren opruimt. 

Daarom selecteren gemeenten aan 
de poort scherp wie wel en wie geen toe-
gang krijgt tot zorg en sociale zekerheid. 
Hogere drempels bij de toegang leiden 
logischerwijs tot minder kosten. Dat is 
alleen lang niet altijd zo in alle indivi-
duele gevallen. Vooral niet als het om 
mensen gaat die de verzorgingsstaat het 
hardst nodig hebben.

Elizabeth is 23 jaar. ze is thuisloos. 
De afgelopen tien jaar heeft ze op ver-
schillende adressen in heel Nederland 
gewoond. Sinds vijf maanden heeft ze 
een kindje en woont ze tijdelijk bij haar 
ex-schoonmoeder in. Uit nood. Die 
situatie is geen lang leven beschoren. 
Omdat Elizabeth ook ziek is, heeft ze 
op medische grond urgentie voor een 
woning aangevraagd in de gemeente 
waarin ze nu ingeschreven staat. Die 
aanvraag werd afgewezen. Niet omdat 
ze niet in nood verkeert. Ook niet omdat 
ze niet ziek is. Maar omdat ze niet langer 
dan twee jaar staat ingeschreven in die 
gemeente. 

Dat is een harde toelatingseis voor 
urgentie. En die eis geldt in alle Ne-
derlandse gemeenten. Soms is dat één 
jaar, vaak twee jaar. Het probleem van 
Elizabeth is dat ze de afgelopen tien jaar 
in geen enkele gemeente langer dan één 
of twee jaar heeft gewoond. ze komt dus 
nergens in Nederland in aanmerking 
voor urgentie.

Wat moet Elizabeth dan? zelf een 
woning zoeken? De wachtlijst voor een 
betaalbare sociale huurwoning is acht 
jaar. Een huis kopen of in de vrije sector 
huren is onhaalbaar. 

En de noodopvang dan? Om toegang 
te krijgen tot de noodopvang, die sinds 
2006 lokaal wordt uitgevoerd, geldt in 
beginsel dezelfde eis: twee jaar of langer 
staan ingeschreven in de gemeentelijke 
basisadministratie. 

Bovendien is de noodopvang, hoe 

lief en betrokken de begeleiders daar 
ook zijn, ongeveer de slechtst mogelijke 
omgeving om een kind in op te voeden. 
Desondanks lijkt Elizabeth, met wat 
doorzettingsvermogen en de hulp van 
een betrokken straathoekwerker, hier 
nog de meeste kans op te maken. 

Maar Elizabeth heeft helemaal geen 
hulp of begeleiding in een noodopvang 
nodig. ze heeft een huis nodig. En daar 
krijgt ze geen toegang toe. Omdat iede-
re gemeente in Nederland probeert te 

voorkomen dat ze extra toeloop krijgt 
van kwetsbare mensen van buitenaf. 
Vandaar die eis van twee jaar. Dat bete-
kent voor Elizabeth dat een beroep op 
noodopvang haar enige haalbare uitweg 
is. 

Een plek in een dergelijke opvang, 
die in de praktijk vaak in handen is van 
het Leger des Heils, kost gemiddeld € 90 
per persoon per dag. De gemiddelde 
verblijfsduur is zes maanden. De extra 
maatschappelijke kosten van het niet 
verstrekken van urgentie aan Elizabeth 
zijn daarmee algauw € 33.000 euro. Dat 
zijn kosten die op de gemeentelijke be-
groting neerslaan.

Daarom doen gemeenten er goed aan 
hun poortwachters niet alleen te voor-
zien van instrumenten, waarmee zij in 
termen van rechtmatigheid gelijke geval-
len gelijk kunnen behandelen. Want dat 
leidt, veel vaker dan alleen bij Elizabeth, 
tot onzichtbare, ongewenste en wille-
keurige uitkomsten. 

Slimme gemeenten stellen hun poort-
wachters juist in staat om ongelijke 
gevallen te behandelen naarmate ze van 
elkaar verschillen. Waarbij ze niet alleen 
beoordelen of toegang tot één bepaalde 
vorm van hulp in zichzelf rechtmatig 
is. Maar ook meewegen hoe doelmatig 
wel of geen toegang is ten opzichte van 
duurdere of goedkopere alternatieven op 
andere plekken in de verzorgingsstaat. 
Want die verzorgingsstaat wordt in to-
taliteit echt niet beter of betaalbaarder 
wanneer we mensen als Elizabeth en 
haar kleintje dwingen een beroep op 
intramurale zorg te doen, omdat we haar 
geen urgentiepapiertje kunnen verstrek-
ken.

Eelke Blokker is oprichter van het 
Instituut voor Publieke Waarden 
(IPW). Elizabeth meldde zich deze 
week bij het Sociaal Hospitaal, een 
initiatief van het IPW om mensen te 
helpen die vastlopen in bureaucratie. 

Een slimme gemeente  
houdt rekening met 
verschillen en behandelt 
ongelijke gevallen niet gelijk


