
 

 
 

 
 
Op 20 september was het Prinsjesdag en presenteerde het kabinet haar plannen voor 2023. Speciaal 
voor jou als drukbezette professional hebben wij een samenvatting gemaakt van de Rijksbegroting 
2023. Lees de belangrijkste plannen voor o.a. het sociaal werk volgend jaar   

 

Armoede en schulden  
 
• Met de Rijksorganisaties maakt het kabinet er werk van om te komen tot één gezamenlijke 

betalingsregeling te komen als er schulden bij meerdere organisaties zijn. In 2023 zet het 
kabinet stappen om schuldhulpverleningstrajecten te verkorten en de doorstroming naar de 
wettelijke schuldsanering te verbeteren. Het kabinet wil daarnaast de opstapeling van 
schulden tegengaan door een maximum te stellen aan verhogingen en rente en 
incassokosten. 
 

• Het kabinet gaat aan de slag met de aanpak van geldzorgen, armoede en schulden. Hiervoor 
wordt een programma gestart, waarbij de behoeften van mensen centraal worden gesteld. 
De aanpak bestaat uit een groot aantal acties, initiatieven en maatregelen op diverse 
terreinen. Voor het programma wordt ruim € 100 miljoen uitgetrokken. 
 

• Om stapeling van sociale en maatschappelijke problemen te voorkomen wordt door het 
kabinet incidenteel € 200 miljoen extra beschikbaar gesteld. De middelen zijn bestemd voor 
enerzijds gerichte tegemoetkomingen (zoals bijzondere bijstand, voedselbanken, initiatieven 
die deelname van kinderen aan school en samenleving financieel borgen) en anderzijds voor 
extra capaciteit, snelheid en effectiviteit in de schuldhulpverlening. 
 

• Het kabinet zet in op het faciliteren van lokale coalities van partijen dicht om mensen heen, 
die dreigende of beginnende geldzorgen kunnen signaleren, het gesprek hierover aangaan 
en ondersteuning bieden of doorverwijzen naar de juiste hulp. 
 

• Ook in 2023 stelt het Rijk € 1,4 miljard beschikbaar zodat gemeenten huishoudens tot 120 
procent van het sociaal minimum een energietoeslag van 1300 euro uit kunnen keren. 
Bovendien stelt het kabinet € 35 miljoen beschikbaar om studenten in ernstige financiële 
problemen als gevolg van de hoge energierekening tegemoet te komen.  
 

• Het kabinet wil vanaf 1 januari 2023 een tijdelijk prijsplafond invoeren voor gas en 
elektriciteit. Vanaf 1 november kan het termijnbedrag door middel van een tussenoplossing 
al omlaag. 
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Criminaliteit voorkomen 
 
• De preventieaanpak richt zich op de georganiseerde, ondermijnende criminaliteit én de 

jeugdcriminaliteit. Dit betekent dat we jongeren ondersteunen om te kiezen voor het rechte 
pad en een veilige toekomst. Het doel is de voedingsbodem voor criminaliteit weg te nemen 
en jongeren weerbaar te maken tegen criminaliteit of daarin niet verder af te glijden. 

 
Eenzaamheid 
 
• Het programma Eén tegen eenzaamheid wordt verder doorgezet. Dit gebeurt via 

(maatwerk)ondersteuning en advisering aan gemeenten, het aanjagen van de Nationale 
coalitie tegen eenzaamheid, met een publiekscampagne en ontwikkeling van kennis. De 
ondersteuning van gemeenten is gericht op het versterken van het lokale netwerk (inclusief 
private partners), signalering en huisbezoeken. Hier zal met de middelen uit het 
regeerakkoord extra op ingezet worden de komende drie jaar. Daarnaast komt er in 2023 
een regeling voor maatschappelijke initiatieven en gaat de Nationale Wetenschapsagenda 
aan de slag met kennisconsortia om de kennis over eenzaamheid en de effectiviteit van 
interventies, o.a. bij jongeren, te vergroten. In 2023 zal ook de Week tegen Eenzaamheid weer 
plaatsvinden als onderdeel van de publiekscampagne om eenzaamheid meer bespreekbaar 
te maken. 
 

Dak- en thuisloosheid 
 
• Het kabinet maakt werk van het voorkomen van dakloosheid, de om- en afbouw van de 

maatschappelijke opvang en het realiseren van woonplekken met passende ondersteuning 
voor (dreigend) dakloze mensen. Voor de periode vanaf 2023 zal het kabinet een plan 
presenteren dat op dit moment wordt uitgewerkt en waarbij preventie van dakloosheid en 
‘wonen eerst’ belangrijke principes zijn. In 2023 zal tevens de nadruk liggen op de uitvoering 
van een inhoudelijke werkagenda. Belangrijke doelstellingen daarin zijn onder andere het 
stimuleren van regionale samenwerking, het verbeteren van de toegang tot beschermd 
wonen, het garanderen- of beter mogelijk maken van flexibel op- en afschaalbare ambulante 
begeleiding en het realiseren van voldoende woningen en woonvarianten 
 

  



 

 
 

Geweld in afhankelijkheidsrelaties 
 
• Het kabinet werkt aan de doorontwikkeling van de aanpak van huiselijk geweld en ook 

kindermishandeling door te focussen op het doorbreken van de cirkel van geweld. Er wordt 
daarom ingezet op de plegersaanpak en het plegersaanbod van gemeenten, 
deskundigheidsbevordering in traumabehandeling en maatregelen tegen 
ouderenmishandeling. Verder wordt gewerkt aan de maatregelen rondom schadelijke 
praktijken die genoemd staan in het coalitieakkoord. Daarnaast krijgt de aanpak van seksueel 
grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld in 2023 vorm in het Nationaal Actieplan. De 
aanpak van loverboyproblematiek en mensenhandel krijgt vorm in het programma Samen tegen 
Mensenhandel.  
 

Gezonde leefstijl   
 
• Het kabinet zet zich volop in voor een gezond, fit en veerkrachtig Nederland door het 

stimuleren van een gezonde leefstijl in een gezonde leefomgeving. Daar begint het 
voorkomen van veel gezondheidsproblemen mee. Een belangrijk onderdeel van een gezonde 
leefstijl is sporten en bewegen. Daarom is het noodzakelijk dat meer Nederlanders aan de 
beweegrichtlijnen voldoen. Om dit te bereiken wordt de Beweegalliantie in 2023 verder 
uitgebouwd, wordt het Sportakkoord doorgezet en worden de lokale coalities verbreed met 
het thema ‘Bewegen’. Vanuit het Nationaal Preventieakkoord wordt samen met veel 
maatschappelijke partners al hard gewerkt aan een gezonde generatie in 2040, gericht op het 
stoppen met roken, het terugdringen van problematisch alcoholgebruik en het tegengaan 
van overgewicht.  

 

Inburgering 
 
• Het nieuwe inburgeringsstelsel is ingegaan op 1 januari 2022. Met de invoering van deze wet 

start de inburgering sneller, wordt een hoger taalniveau gevraagd en wordt maatwerk en 
begeleiding geboden door gemeenten. Het kabinet houdt goed in de gaten of het nieuwe 
stelsel werkt zoals het moet en heeft daarbij ook volop aandacht van inburgeraars die vallen 
onder de Wet inburgering 2013. 
 

 
 
  



 

 
 

Inkomen 
 
• Het kabinet wil werken lonender maken en het bestaansminimum verstevigen. Dit betekent 

dat het minimumloon per 1 januari 2023 wordt verhoogd van 7,5 procent naar 8,05 procent. 
Inclusief de reguliere indexatie stijgt het minimumloon per 1 januari 2023 dan in totaal met 
10,15 procent. 
 

• Om de bestaanszekerheid te versterken, wil het kabinet het sociaal minimum elke vier jaar 
herijken om vast te stellen of dit toereikend is om van te leven en mee te doen in de 
samenleving. De eerste stap is dat een onafhankelijke commissie sociaal minimum aan de 
slag gaat en presenteert in 2023 haar eindrapport. 

 
Integraal zorgakkoord 
 
• Om de zorg voor iedereen kwalitatief goed, toegankelijk en betaalbaar te houden heeft het 

kabinet een Integraal Zorgakkoord afgesloten met sectoren in de curatieve zorg. Hierbij zien 
de afspraken toe op: 
 
 Preventie en leefstijl 
 Waardegedreven zorg met de patiënt, kwaliteit, uitkomstgerichte zorg, pakketbeheer 

en contractering 
 Samenwerking sociaal domein, huisartsenzorg en ggz 
 Versterken organisatiegraad basiszorg 
 Regionale samenwerking 
 Arbeidsmarkt en ontzorgen van zorgprofessionals 
 Digitalisering en gegevensuitwisseling 

 

Jeugd 
 
• Gemeenten, aanbieders, jongeren en het Rijk zijn het erover eens dat flinke hervormingen in 

de jeugdzorg nodig zijn om te zorgen dat kinderen en gezinnen de juiste zorg op de juiste 
plek krijgen, het stelsel zorginhoudelijk en organisatorisch te verbeteren en duurzaam 
houdbaar te maken. Om die reden geven het kabinet en de VNG in 2023 uitvoering aan het 
opstellen van de Hervormingsagenda Jeugd, in samenwerking met aanbieders, professionals 
en cliënten.  
 

  



 

 
 

 
• Het kabinet zet in op collectieve laagdrempelige voorzieningen aan de voorkant: in het 

normale leven van kinderen thuis, in de wijk en op school. Daarnaast zetten we in op stevige 
lokale teams die zelf ondersteuning/zorg leveren en formuleren een duidelijk beeld hoe deze 
teams eruit moeten zien. Om een onnodig beroep op jeugdzorg terug te dringen en de 
jeugdzorg financieel houdbaar te maken gaan we in de Jeugdwet de reikwijdte van de 
jeugdhulpplicht beperken. 
 

• Bij vragen van gezinnen is jeugdhulp niet altijd het goede antwoord. Het kabinet gaat daarom 
breder bezien wat nodig is naast zorg: schulden, huisvesting of GGZ problematiek bij ouders. 
Het kabinet legt daarnaast betere verbindingen tussen zorg en onderwijs en levert 
ondersteuning of zorg waar dat het beste past en kijkt dus in een breder perspectief naar de 
zorgbehoefte. 

 

Jeugdcriminaliteit  
 
• Aanvullend op de huidige preventieve aanpak van jeugdcriminaliteit en georganiseerde 

criminaliteit gaat het kabinet in een aantal extra wijken de jeugdcriminaliteit 
domeinoverstijgend en wijkgerichte aanpakken. Door een brede preventieaanpak voorkomt 
het kabinet dat jongeren afglijden of draaideurcriminelen worden. Hierbij werkt het kabinet 
samen met andere departementen. Deze aanpak bestaat uit situationele, slachtoffer- en 
dadergerichte maatregelen en het versterken van de justitiële functies in de wijk In 
aanvullende gemeenten en wijken waar de jeugdproblematiek groot is of waar de toename 
van de problematiek door ingrijpen is te voorkomen, zet het kabinet effectief bewezen en 
kansrijke interventies in, zoals ‘Alleen jij bepaalt wie je bent’, ‘Integrale Persoonsgerichte 
Toeleiding naar Arbeid’ en de re-integratieofficier 

 
Kansengelijkheid in het primair en voortgezet onderwijs 
 
• Gezien de invloed van de directe leefomgeving van kinderen en jongeren is het vergroten van 

kansengelijkheid een opgave voor verschillende beleidsterreinen; onderwijs is daarin een 
cruciale factor. Bij kansengelijkheid in het onderwijs gaat het erom dat kinderen en jongeren 
met verschillende kenmerken (zoals opleidingsniveau en inkomen van de ouders, 
migratieachtergrond) eerlijke kansen hebben op een succesvolle schoolloopbaan. Om dit te 
bereiken, gaat het kabinet barrières wegnemen en werken aan een stelsel waarin elke 
leerling tot zijn recht komt.  

  



 

 
 

 
• Met het programma School en Omgeving biedt kabinet coalities van scholen, gemeenten en 

maatschappelijke organisaties de gelegenheid om onder en na schooltijd aanbod te creëren, 
zodat leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Het kabinet begint in 130 gebieden waar 
de nood het hoogst is. Het kabinet geeft die gebieden de kans om leerlingen te laten 
kennismaken met een breed scala aan activiteiten, zoals sport, muziek, koken, 
huiswerkbegeleiding, tutoring, coaching en sociaal-emotionele ontwikkeling. Met een lerende 
aanpak werkt het kabinet toe naar duurzame en evidence based programma’s. Als overheid 
ondersteunen het kabinet de lokale coalities via de Gelijke Kansen Alliantie. 

 
• Ook passend onderwijs is belangrijk om aan te kunnen sluiten op specifieke leerbehoeften 

van leerlingen. De verbeteraanpak voor passend onderwijs wordt gecontinueerd. Het kabinet 
neemt maatregelen voor inclusiever onderwijs, waarbij kinderen met en zonder beperking 
samen naar school gaan en werken eraan dat er voor ieder kind een vorm van onderwijs is 
en thuiszitten tot een minimum beperkt wordt. 
 

Laaggeletterdheid 
 
• Ter ondersteuning van de aanpak van laaggeletterdheid worden in 2023 middelen, € 15,6 

miljoen, beschikbaar gesteld als bijdrage aan het landelijke programma ‘Tel mee met Taal’ dat 
door verschillende ministeries wordt uitgevoerd en gefinancierd. Met het programma 
worden onder andere gemeenten, aanbieders van cursussen, werkgevers, bibliotheken en 
maatschappelijke organisaties ondersteund om laaggeletterden te herkennen, door te 
verwijzen en te scholen. De activiteiten worden door verschillende partijen uitgevoerd. 

 

Maatschappelijke diensttijd 
 
• De maatschappelijke diensttijd (MDT) wordt uitgebreid. Hierdoor vergroot het kabinet zowel 

het aantal jongeren dat deelneemt als de bijdrage die jongeren leveren aan actuele 
maatschappelijke opgaven. Het MDT netwerk is wendbaar en opereert dicht op de actualiteit. 
Zo kan MDT bijdragen aan kansengelijkheid, inburgering en het bestrijden van eenzaamheid. 
Het kabinet zet in op een betere verbinding met het onderwijs, faciliteren samenwerking 
tussen scholen en maatschappelijke organisaties en versterken onze eigen MDT-organisatie 
om nog meer jongeren, en daarmee de samenleving, te helpen aan een MDT-traject. 

 
  



 

 
 

Mentale welzijn  
 
• Het kabinet zet zich actief in op het mentale welzijn van met name jongeren en 

jongvolwassenen, door de mentale weerbaarheid te vergroten en risico’s die kunnen 
bijdragen aan een slechte mentale gezondheid te verminderen. 
 

Personen met onbegrepen gedrag 
 
• Om ervoor te zorgen dat personen met verward gedrag passende zorg en ondersteuning 

krijgen en niet onnodig met politie en justitie in aanraking komen, intensiveert het kabinet de 
samenwerking tussen politie, GGZ en gemeenten.  
 

• De afgelopen jaren is uit lokale initiatieven gebleken wat de ‘best practices’ zijn als het gaat 
om samenwerking in de aanpak.  Het kabinet weet wat in de praktijk werkt. Oplossingen die 
goed werken in grote steden, werken niet noodzakelijkerwijs ook goed in kleinere 
gemeenten, en omgekeerd. Het kabinet vraagt daarom politie, zorgaanbieders en gemeenten 
deze best practices, zoals ‘streettriage’, nu duurzaam te implementeren.  

 
• In 2023 start de monitor die implementatie en het effect van maatregelen zichtbaar maakt. 

Ook starten het kabinet met de regionale implementatie van de levensloopaanpak voor 
personen met verward gedrag en een hoog veiligheidsrisico. 
 

Toekomstbestendige ouderenzorg 
 
• Vanuit het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) trekt het 

kabinet in 2023 € 280 miljoen uit, waaronder € 80 miljoen om te stimuleren dat ouderen die 
dat willen langer in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Ook trekken de 
rijksoverheid en gemeenten samen op om inwoners te kunnen ondersteunen in hun 
zelfredzaamheid en participatie. Daarvoor is het nodig om de uitvoeringspraktijk van de Wmo 
2015 te verbeteren en te vernieuwen. Onder andere door het versterken van laagdrempelige 
voorzieningen en mantelzorg, zodat ondersteuning in de woon- en leefomgeving van cliënten 
kan worden georganiseerd. 
 



 

 
 

Toekomstbestendige Wmo  
 
• Via het IZA werkt het kabinet samen met relevante partners aan het toekomstbestendig 

maken van de zorg. Specifiek voor de Wmo werkt het kabinet samen met veldpartijen aan 
passende ondersteuning en betaalbaarheid van voorzieningen. Er wordt gewerkt aan 
standaardisatie in de uitvoering, waardoor processen voor gemeenten en aanbieders 
eenduidiger en eenvoudiger worden. Daardoor is er meer tijd voor maatwerk en kwaliteit van 
ondersteuning. 
 

• Het kabinet werk aan een passende eigen bijdrage, waarmee de aanzuigende werking van 
huishoudelijke hulp wordt afgeremd. Zo moet ondersteuning in het kader van de Wmo 
beschikbaar blijven.  
 

• Samen met de kennisinstituten in het sociaal domein wordt ingezet op verdere ontwikkeling 
en toepassing van effectieve interventies. Daarnaast wordt ingezet op het verbeteren van de 
benodigde sturingsinformatie, de professionalisering van het sociaal werk, het verbeteren 
van de toegang en de optimalisering van de kennisinfrastructuur voor het sociaal domein, 
zodat binnen het sociaal domein meer kennisgedreven wordt gewerkt. 

 
• Een toekomstbestendige Wmo schept ook de noodzakelijke randvoorwaarden voor het 

toekomstperspectief dat in het programma WOZO is geschetst. Bij de uitwerking van 
maatregelen die specifiek ouderen betreffen stelt het kabinet de nieuwe norm centraal: 
zelfstandig als het kan, thuis als het kan, digitaal als het kan.  
 

Werk en participatie 
 
• Gemeenten krijgen € 8 miljoen in 2023 voor het ondersteunen naar werk van schoolverlaters 

met een structurele achterstand op de arbeidsmarkt. Het gaat om jongeren zonder 
startkwalificatie uit het praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs of door voortijdige 
schooluitval en jongeren uit het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) met nadruk op niveau 
1/entree en 2 in de beroepsopleidende leerweg. 
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