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Beste adviesraadleden en overige geïnteresseerden, 
Bij het schrijven van opnieuw een versie van de nieuwsbrief moest ik denken aan de ´Lidle 
stamppotreclame´, waarin keer op keer werd gevraagd ´wat eten jullie vanavond?´ Met als 
antwoord: ´stamppot´ en een reactie: ´alweer?´  Ja, alweer een nieuwsbrief, want net als er veel 
soorten stampot zijn, is er ook een zeer grote hoeveelheid aan (nieuws) berichten met betrekking 
tot het sociaal domein. 
Maar komt de hoeveelheid (net als bij stamppot) u de ‘strot’ uit?  Laat het mij weten! Want ik zit 
niet om werk verlegen, dus ik kan strenger selecteren, wat betekent minder of kortere 
nieuwsbrieven. Maar dus ook minder nieuws/informatie! Geen reacties betekent dat ik op de oude 
voet doorga. 
Met vriendelijke groet,  
Fried Elstgeest ( elstgeest12@hotmail.com) 
 
 
Rood staat voor: JEUGD 
Zwart staat voor: GEESTELIJKE ZORG 
Bruin staat voor: WERK en INKOMEN 
Blauw staat voor: WMO 
Groen staat voor: WONEN 
Paars staat voor: DIVERS 
 
1) Eenzaamheid is van alle leeftijden en het kan iedereen treffen 
2) In ieder land herkent men belang van verbinding, van delen en van samen plannen maken 
3) Nieuw respijthuis in Alphen aan den Rijn  is een inloophuis voor GGZ-cliënten 
4) Gratis de bus pakken in Alphen, Kaag en Braassem en Nieuwkoop 
5)Het is pas feest als de burgemeester er is en ´t is pas echt feest als de burgemeester weer weg is  
6) Om pensioenverlagingen af te wenden  dringend hulp nodig van politiek Den Haag 
7) Assen weigert invoer per 1 januari van Wmo-abonnementstarief voor algemene voorzieningen 
8) Kabinet moet structureel 700 miljoen euro extra voor het sociaal domein ter beschikking stellen 
9) De Adviesraad Sociaal domein is een onafhankelijk adviesorgaan 
10) Mensen met problematische schulden hebben gemiddeld 14 verschillende schulden open staan 
11) Tientallen medewerkers bij de Rabobank zijn opgeleid als seniorenadviseur 
12)  De jeugdzorg in tientallen instellingen is in gevaar 
13) Inzet van praktijkondersteuners jeugd leidt tot minder doorverwijzingen  
14) De donkere dagen  jaarlijks terugkerende extra zorgen over (on)veiligheid 
15) Kapsalon Romy is een nieuwe familiefilm over dementie 
16) Niemand laat zijn kind van vier alleen in  bus stappen naar opa en oma, muziekles of sport  
17) Ideeën over zes belangrijke thema’s binnen de veranderopgave inburgering 
18) Wajongeren die er met de nieuwe inkomensregels op achteruitgaan: is geen garantieregeling 
19) Cliënten hebben bij gemeenten weer een gezicht gekregen. Dat is echt de winst van de transitie 
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20) Gemeenten zijn na de transitie als een kip zonder kop aan de slag gegaan 
21) Alzheimermedicijn ‘Aducanumab’ hopelijk een belangrijke stap in onderzoek naar alzheimer 
22) Vergoeding kosten Wmo-abonnementstarief voor maatwerkvoorzieningen 
23) Sinds 2009 aantal dakloze 18- tot 65-jarigen toegenomen van 17.800 naar 39.300 in 2018 
24) Raad voor Volksgezondheid en Samenleving: Bijdrage leveren aan verbeteren zorg en welzijn 
25) Bij de uitvoering en levering van hulpmiddelen gaat te veel mis 
26) Zorgen dat pgb-tarieven toereikend zijn voor goede zorg/ondersteuning en of hulpmiddelen  
27) Strijd om speeltuinen die voor íeder kind toegankelijk en leuk zijn  
28) Mensen en middelen beschikbaar voor het begrijpelijker maken van overheidstaal 
29) Ook werkzoekenden hebben behoefte aan ondersteuning en gerichte dienstverlening 
30) Gevolgen uitspraak van voorzieningenrechter over inkoop van(hoog) specialistische jeugdhulp 
31) 'Er komt een tsunami aan ouderen die echt anders wil wonen dan wat er nu wordt aangeboden 
32) ’Als je hier niet meer recht over kan lopen, heb je te veel gezopen’ 
33) Meestal komen mensen uit gevangenis in de samenleving zonder een inkomen of uitkering  
34) De zorg aan anorexiacliënten zou ondermaats zijn.  
35) Als een hulphond de beste oplossing is, dan wordt het een hond 
36) Wet verplichte ggz (Wvggz) stimuleert niet om alternatieven te bedenken voor verplichte zorg 
37) Het nieuwe pensioenakkoord dat regering heeft grote gevolgen voor onze pensioenen 
38) Kleine publieke proviandkast waar iedereen eten en drinken in kan leggen en uit kan pakken 
39) Per 1/1/2020 treedt de Wet verplichte ggz in. Er moeten nog hobbels genomen worden 
40) Lokale partijen worden onterecht vaak op één hoop gegooid 
41) Mensen die in de schulden zitten zijn vaak murw en wars van hulp 
42) Een eigen plek, al is het maar tijdelijk, is belangrijk en kan mensen helpen met een nieuwe start 
43) Aantal jongeren dat jeugdzorg ontvangt is in de 1e helft van dit jaar met 5000 toegenomen  
44) Steeds minder mensen melden zich aan als pleegouders 
 
 
 
1) Eenzaamheid is van alle leeftijden en het kan iedereen treffen 
Koepel Adviesraden Sociaal Domein 18 oktober 2019 
Jong en eenzaam? 
Susan de Vries   Eenzaamheid is een belangrijk maatschappelijk vraagstuk en veel gemeenten en 
andere partijen zijn dagelijks bezig met het ontwikkelen van een aanpak. Wat mij opvalt, is dat de 
aanpak vaak op ouderen gericht is. Heel goed natuurlijk, maar eenzaamheid is van alle leeftijden en 
het kan iedereen treffen. Vooral bij life events, zoals een verhuizing, het verbreken van een relatie of 
het overlijden van een naaste. 
Ook jongeren gaan in hun eigen levensfase door allerlei veranderingen en komen voor vele 
uitdagingen te staan; het vinden van hun eigen weg, het ontwikkelen van een identiteit, een (nieuw) 
sociaal netwerk opbouwen, uit huis gaan, studeren. In deze weg naar volwassenheid zijn gevoelens 
van eenzaamheid niet ongewoon. Ik weet dat ik toen ik zelf studeerde ook wel eens het gevoel had 
dat ik er alleen voor stond. Eenzaamheid hoort bij het leven en ook jongeren mogen zich af en toe 
eenzaam voelen. Maar wat nou als deze gevoelens langdurig aanhouden? Langdurige eenzaamheid 
heeft grote gevolgen voor het maatschappelijke functioneren, zoals uitval op school en werk. 
Daarnaast kan het leiden tot mentale en fysieke effecten als slapeloosheid, angst, depressie en 
verslaving.  
Verschillende oorzaken kunnen ten grondslag liggen aan gevoelens van eenzaamheid onder 
jongeren, zo laten ook persona’s zien die de Traineepool Metropoolregio Amsterdam in 
samenwerking met Movisie heeft ontwikkeld. Waar bij de een gemis aan sociale vaardigheden ten 
grondslag ligt aan eenzaamheidsgevoelens, kan bij de ander een negatief denkbeeld of een onveilige 
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thuissituatie een grote rol spelen. Eenzaamheid onder jongeren kent dus vele gezichten, en dat 
betekent dat ook de oplossingen per persoon verschillen. 
Preventie      Dat jongeren tijdens hun ontwikkeling vroeg of laat te maken krijgen met gevoelens 
van eenzaamheid is te voorspellen. Het is daarom belangrijk om te kijken wat we kunnen doen om te 
voorkomen dat deze gevoelens aanhouden en jongeren vereenzamen. 
De eerste stap in deze aanpak is het doorbreken van het taboe. Dit begint bij het normaliseren van 
eenzaamheid. Geen paniek, je even eenzaam voelen hoort erbij. Dit moeten zowel gebeuren in de 
samenleving als geheel als bij jongeren zelf. Als adviesraad is het van belang om eenzaamheid onder 
jongeren te agenderen binnen de gemeenten, zo is de Week tegen Eenzaamheid een geschikt 
moment hiervoor. Zolang gemeenten en betrokkenen zich niet bewust zijn van deze problematiek 
onder jongeren, zal een aanpak niet van de grond komen. 
Gemeenten en andere betrokken zijn aan zet om jonge mensen te helpen begrijpen dat 
eenzaamheid niet als een te behandelen ziekte gezien moet worden, maar als een normale 
menselijke emotie. Door middel van het starten van bewustwordingscampagnes of het creëren van 
bijvoorbeeld de persona’s kunnen eerste stappen worden gezet. Stimuleer hierbij vooral de inzet van 
jongeren zelf. Zoals de recente Twitteractie van eenzame jongeren, #maatjegezocht, liet zien kunnen 
jongeren ook zelf veel betekenen in de aanpak van dit vraagstuk. Adviseer de gemeenten om deze 
betrokkenheid van jongeren te benutten en de juiste condities te creëren voor jongeren die zich 
willen mobiliseren voor dit vraagstuk. 
Jongeren toerusten om met gevoelens van eenzaamheid om te gaan, dat een belangrijke tweede 
stap. Het leren omgaan met teleurstellingen, het leggen en onderhouden van contacten, jezelf open 
en kwetsbaar opstellen, en het vergroten van zelfvertrouwen. Het gaat om levensvaardigheden waar 
jongeren nu en later veel profijt van zullen hebben. 
Susan de Vries    Projectmedewerker team Thuis in de Wijk Movisie 

Wat werkt bij de aanpak van eenzaamheid? 
Hoewel eenzaamheid herkend wordt als een belangrijk maatschappelijk vraagstuk, worstelen 
beleidsmedewerkers en zorg- en hulpverleners in veel gemeenten met de vraag hoe zij eenzaamheid 
op een duurzame en systematische manier kunnen aanpakken. In het Wat Werkt bij-dossier bieden 
we een overzicht van de belangrijkste werkzame factoren, en van veelbelovende aanpakken. (Fried: 
zie: https://www.movisie.nl/publicatie/wat-werkt-aanpak-eenzaamheid ) 
 
 
2) In ieder land herkent men belang van verbinding, van delen en van samen plannen maken 
Eigen Kracht Centrale 18 oktober 2019 
Universele verhalen 
Tijdens de bijeenkomst van het Europese netwerk werden veel voorbeelden uitgewisseld. Ieder land 
kent eigen gewoonten en heeft eigen wetgeving, maar de landen hebben ook veel gemeen. In een 
kleine groep spraken we over Eigen Kracht-conferenties voor volwassenen. De achtergronden zijn 
vergelijkbaar: verslaving, schulden, psychiatrische problematiek, dementie en eenzaamheid. “We 
kregen een telefoontje van een mevrouw die zich zorgen maakte over haar buurvrouw, omdat zij 
bijna nooit meer buiten kwam en contact afhield,” vertelt een Europese collega. “Het was in een 
klein dorp, maar mensen houden zich ook daar vooral bezig met hun eigen leven. Ieder heeft zijn 
eigen gezin, werk en hobby’s.” 
Alleen   “Toen deze buurvrouw merkte dat het huis naast haar vuiler werd, doordat buiten 
vuilniszakken bleven staan, wilde ze iets doen en belde ons. Ik gaf haar tips om toch zelf contact te 
leggen en om de buurvrouw te vragen of we langs zouden mogen komen. Een week later belde ze 
terug. Ze had aangebeld. De eerste keren deed de vrouw niet open, de derde keer wel. Ze schrok van 
hoe haar buurvrouw eruit zag en zei tegen haar dat ze zich zorgen maakte en graag iets wilde doen. 
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Ze merkte dat de buurvrouw blij was dat ze er was, maar dat ze niet wilde praten over wat er aan de 
hand was. Wel vertelde ze dat ze zich erg alleen voelde.” 
Deur open      “Nu het ijs was gebroken, verliep het contact gemakkelijker. De deur ging letterlijk 
en figuurlijk open. De vrouw zag dat er mensen waren die wilden dat het goed met haar ging. Ze liet 
via haar buurvrouw weten dat we mochten komen. Stap voor stap konden we de kring om haar heen 
wat groter maken. Met elkaar maakten ze een plan waardoor de vrouw aanspraak kreeg, steun bij de 
ziektes die ze bleek te hebben en hulp bij dingen die haar niet meer zelf lukten.” Collega’s uit andere 
landen herkenden veel in dit verhaal: “Bij ons komt het minder voor dat er in een straat geen contact 
is, omdat de gemeenschap erg belangrijk is. Maar binnen die gemeenschap bestaat wel schaamte en 
daardoor het verzwijgen van problemen. Dan kun je dus toch heel eenzaam zijn.” In ieder land werd 
het belang van verbinding herkend, van delen en van samen plannen maken. Of het land nou meer of 
minder individualistisch ingesteld is. 
Een sterk verhaal op vrijdag  Voor mij is vrijdag altijd een dag om even stil te staan bij de 
verhalen uit de dagelijkse praktijk van mijn collega's en mij. Bijzondere verhalen, omdat uitzichtloze 
situaties soms 180 graden draaien. Sterke verhalen, omdat ze de kracht tonen van mensen die hun 
vragen durven delen met de mensen om hen heen en zo met vereende kracht tot oplossingen komen. 
Ze zijn het delen waard. 
Ik wens u een prettig weekend! 
Hedda van Lieshout 
 
 
 
 
3) Nieuw respijthuis in Alphen aan den Rijn  is een inloophuis voor GGZ-cliënten 
Nieuwsflits Cliëntenadviesraad oktober 2019  18 oktober 2019 
Respijthuis in Alphense Prins Hendrikstraat voor GGZ-cliënten 
ALPHEN AAN DEN RIJN - In de Prins Hendrikstraat in Alphen aan den Rijn, schuin tegenover de 
Swaenswijkbrug, opent woningcorporatie Woonforte in het eerste kwartaal van 2020 een respijthuis. 
Dat heeft wethouder Han de Jager (CDA) bekendgemaakt. 
Het respijthuis is een inloophuis voor GGZ-cliënten. Er komt een informatiepunt en er is de 
mogelijkheid om een paar dagen te overnachten. Het logeerhuis moet uitkomst bieden voor 
Alphenaren die psychische problemen ervaren en even op adem moeten komen als het thuis 
allemaal even niet meer gaat. 
De omgeving is bezorgd over de komst van het respijthuis. 'Ik snap die zorgen', erkent De Jager. 
'Iedereen die zo'n voorziening in de buurt krijgt, weet waarschijnlijk een in zijn ogen betere plek op 
een andere locatie.' Wel belooft De Jager: 'Wij weten heel goed wie eventueel gebruik mag maken 
van het respijthuis, dat gebeurt niet zomaar.'  
Bron: Studio Alphen.nl, 16 oktober 2019 
 
4) Gratis de bus pakken in Alphen, Kaag en Braassem en Nieuwkoop 
Nieuwsflits Cliëntenadviesraad oktober 2019  18 oktober 2019 
Gehandicapten in Alphen, Kaag en Braassem en Nieuwkoop mogen gratis met 
de bus 
Gratis de bus pakken in Alphen, Kaag en Braassem en Nieuwkoop. Dat perspectief lonkt voor pakweg 
750 veelal gehandicapte inwoners van deze drie gemeenten. Zij mogen bovendien kosteloos een 
begeleider meenemen voor hulp tijdens de reis. 
Met deze actie hopen de drie Rijnstreekgemeenten mensen die moeilijk ter been of gehandicapt zijn, 
meer in de gewone bus te krijgen. Nu reizen veel mensen die hulp nodig hebben met speciale busjes 
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van de Regiotaxi, het zogeheten doelgroepenvervoer. Dit is voor henzelf, maar ook voor de 
gemeenten, een kostbare aangelegenheid. 
Bron: AD.nl/Alphen, 24 september 2019 
 
 
 
5)Het is pas feest als de burgemeester er is en ´t is pas echt feest als de burgemeester weer weg is  
Binnenlands Bestuur 18 oktober 2019 
De Graaf: discussie over rol regioburgemeester 
Wouter Boonstra 18 okt 2019   De rol van de burgemeester in de lokale democratie is een onderwerp 
dat Thom de Graaf op het lijf is geschreven. De vice-president van de Raad van State hield donderdag 
in Sneek de tweede Hayo Apothekerlezing. ‘De burgemeester is een evenwichtskunstenaar en 
overlevingskunstenaar.’ 
Boegbeeld en aambeeld    De burgemeester heeft een breed palet aan functies, ervoer de 
huidige burgemeester van Súdwest-Fryslân Jannewietske de Vries. Ze bekleedt het ambt een jaar, 
sinds Hayo Apotheker die ketting aan haar overdroeg en de eerste lezing met zijn naam werd 
gehouden. Vice-president van de Raad van State Thom de Graaf wees tijdens zijn lezing meteen op 
een opmerkelijke wetmatigheid rond het ambt: het is pas feest als de burgemeester er is en het is 
pas echt feest als de burgemeester weer weg is. ‘De burgemeester heeft een lastige rol in de 
complexe lokale democratie: het boegbeeld van de samenleving, maar ook het aambeeld van de 
lokale democratie.’ 
Plaats voor partijloze burgemeester    Waar hij als minister nog vergeefs ijverde voor de 
gekozen burgemeester zag hij in Nijmegen zelf de weerbarstige praktijk van het burgemeesterschap. 
In een kort college maakte De Graaf duidelijk hoe het ambt in de loop der jaren is veranderd. Waar 
de burgemeester in de vorige eeuw steeds meer aan invloed leek in te boeten, werd er juist meer 
slag geleverd over zijn legitimatie en politieke kleur. Toen de gemeenteraad meer invloed op de 
benoemingsprocedure ging uitoefenen kwam er plaats voor de partijloze burgemeester. En soms is 
een niet-politiek-bestuurlijke, maar bijvoorbeeld een journalistieke achtergrond eerder een voor- 
dan een nadeel, wijst De Graaf op de aanwezige Pieter Broertjes en ook op de pasbenoemde Sjors 
Fröhlich.  
Electorale slingerbewegingen   De gemeente is een proeftuin voor verandering geworden, 
constateert De Graaf verder. De kracht van veel experimenten zit in de verbinding met het lokale, 
citeert hij bestuurskundige Suzanne Potjer. Die experimentele werkelijkheid laten aansluiten op de 
institutionele realiteit is vaak erg lastig, vooral nationaal, stelt hij vast. Een andere ontwikkeling is dat 
electorale slingerbewegingen en versnippering leiden tot instabiliteit en afgenomen legitimatie van 
de lokale democratie. De Graaf ziet de zittingsduur van raadsleden fors afnemen, waar het aantal 
fracties juist toeneemt. ‘Hoe valt van 15 fracties in Den Haag een stabiel college te smeden?’  
Sluipende normvervaging  Die ‘vergruizing’ (term van Remkes) heeft gevolgen voor de 
politiek-bestuurlijke ervaring, het institutioneel geheugen en normhandhaving in het 
gemeentebestuur. En daardoor komt de integriteit van de lokale democratie onder druk te staan. Is 
‘Den Haag’ een incidentele uitglijder of een voorbeeld van gebrekkige institutionele kennis en van 
sluipende normvervaging in het lokaal bestuur?, vraagt De Graaf. Die nieuwe politieke cultuur 
verkleint misschien de kloof tussen burger en bestuur, maar de gehanteerde methoden ondergraven 
de legitimiteit van de lokale democratie.                                                                                
Gevaarlijk mengsel    En ook ondermijning door de georganiseerde drugscriminaliteit baart De 
Graaf grote zorgen. Er zijn veel voorbeelden te noemen in de Cariben, ‘maar we moeten ook dichter 
bij huis durven kijken’. Onze economische voordelen lijken 'een gevaarlijk mengsel te worden voor 
de integriteit van bestuur en samenleving'. Als laatste ontwikkeling noemt De Graaf de 
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regionalisering van beleid en bestuur die onontbeerlijk is geworden voor gemeenten, maar ook 
onvermijdelijk lijdt tot spanningen met de lokale democratie. Niet meer de gemeentegrenzen, maar 
het bovengemeentelijke niveau bepaalt de beleidskeuzes. Een passende structuuroplossing vinden is 
de afgelopen veertig jaar nooit gelukt. 
Authentieke burgemeester is kwetsbare bestuurder   De burgemeester heeft een 
Januskop en dient als een kat over negen levens te beschikken. Hij moet evenwichtskunstenaar en 
overlevingskunstenaar zijn. Reputatieschade is hem zo toegebracht en feiten zijn daarin minder 
interessant dan beelden. Kan een burgemeester onder dat gesternte zijn rol als boegbeeld nog 
duurzaam vervullen? Ja, maar het ambt is wel veranderd. ‘Een burgemeester moet steeds meer 
‘mensenmens’ zijn en wat ooit privé was, is dat allang niet meer.’ Een burgemeester die als mens 
meer wordt gewaardeerd, is als bestuurder kwetsbaarder. De opkomst van populistische partijen 
draagt daaraan bij. Zij zien hem als aansprakelijk voor het hele gemeentelijk beleid. Er is geen 
terughoudendheid meer in beoordelen en veroordelen van de burgemeester en hij gaat steeds vaker 
via de zijdeur af. 'De burgemeester lijdt aan statusincongruentie: je gaat erover, maar eigenlijk ga je 
er niet over.' 
'Houd je bij je bestuurlijke leest'    Het burgemeesterschap is een hybride functie 
geworden. In kwesties in openbare orde en veiligheid krijgt hij steeds meer verantwoordelijkheden 
en taken. Daardoor krijgt hij een meer straffende rol. ‘Zijn al die bevoegdheden niet teveel van het 
goede geworden?’ De Graaf legde als burgemeester ooit een gebiedsverbod op aan Marokkaanse 
jongeren die overlast veroorzaakten in een winkelcentrum tijdens de Ramadan. ‘Ineens bestond de 
onpartijdige gezagdrager niet meer.’ Een rol in de borging van de plaatselijke veiligheid zal hij altijd 
hebben, maar het lijkt De Graaf verstandig dat de burgemeester zich bij de eigen bestuurlijke leest 
houdt. De bestuurlijke regiefunctie in de samenwerking past hem beter.  
Burgemeester heeft regierol    Regioburgemeesters hebben voorstellen gedaan om de 
wettelijke openbare orderol uit te breiden met het voorkomen en bestrijden van drugscriminaliteit. 
Het advies van de Raad van State was daar niet positief over. Voorkomen kan al en bestrijding van 
criminaliteit is een taak van politie en justitie. Een grotere taak van de burgemeester hierin kan 
leiden tot rolvervaging en wekt verwachtingen die hij niet kan waarmaken. Beter richt hij zich op 
samenwerking met politie en justitie. Een sterkere rol ligt niet voor de hand, maar de burgemeester 
heeft een belangrijke taak in de regie tussen bestuurlijke partners en in de lokale driehoek.  
Discussie over rol regioburgemeester   De rol van crimefighter wringt met die van herder 
van de samenleving. Mocht die wens toch aanwezig blijven, dan is een fundamenteel debat over het 
gewenste bestuursmodel op lokaal niveau wenselijk en een duidelijk antwoord op de vraag hoe het 
bestuursrecht zich verhoudt tot de strafrechtelijke aanpak. ‘Het is toch geen snelle bypass om het 
trage justitiële traject te omzeilen?’ Niet alleen in bestuurskracht verschillen gemeenten, maar ook 
hun burgemeesters. Je kunt overwegen de bevoegdheidstoedeling aan burgemeesters te 
differentiëren, oppert De Graaf. Dit gebeurt al bij regionale rampen waar meer gemeenten bij 
betrokken zijn. De regie en de doorzettingsmacht ligt dan bij de regioburgemeester. Die heeft een 
eerste verantwoordelijkheid voor bestuurlijke samenwerking met de politie in zijn regio. ‘Die lijn kan 
natuurlijk worden doorgetrokken naar andere domeinen, zoals de regionale bestuurlijke aanpak van 
overlast en criminaliteit. 'Dat lijkt mij een relevante discussie die gevoerd kan en moet worden.’ 
 
 
6) Om pensioenverlagingen af te wenden  dringend hulp nodig van politiek Den Haag 
Binnenlands Bestuur 18 oktober 2019 
'Kortingen op pensioenen bijna onvermijdelijk' 
 17 okt 2019 Pensioenverlaging voor miljoenen Nederlanders is onder de huidige pensioenregels 
bijna niet meer te voorkomen. Daarvoor waarschuwen de grote pensioenfondsen in hun 
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kwartaalberichten. Hoewel ze afgelopen kwartaal fikse rendementen behaalden, ging hun financiële 
positie toch verder onderuit. 

Pensioen ambtenaren  Metaalfonds PME noemt kortingen in 2020 ‘bijna onvermijdelijk’ 
en het andere metaalfonds PMT vreest al voor ‘onrust in de samenleving’ als de pensioenen straks 
omlaag moeten. Ook ambtenarenfonds ABP en zorgfonds PFZW zijn somber. ‘Het ziet ernaar uit dat 
we volgend jaar de pensioenen moeten verlagen en ook voor de jaren daarna ziet het er niet goed 
uit’, stelt ABP-voorzitter Corien Wortmann-Kool. 
Lage rente   Boosdoener is wederom de lage rente. Vooral de forse rentedaling in augustus was 
voor de fondsen een klap. Hierdoor moeten ze volgens de regels flink meer geld in kas houden. Bij 
ABP, het grootste fonds, stegen de verplichtingen zo tot meer dan 500 miljard euro. 
Dekkingsgraden   Of er gekort moet worden, hangt voor ABP en PFZW af van hun zogeheten 
dekkingsgraden. Die moeten eind dit jaar boven een kritische grens zitten, maar ze zijn daar recent 
juist onder gezakt. PFZW scoorde 92,2 procent, terwijl de graadmeter bij ABP bleef steken op 91 
procent. De situatie bij PME en PMT, met dekkingsgraden van 93,4 en 94,6 procent, is iets anders 
omdat voor hen binnenkort een meerjarige hersteltermijn afloopt. Als het ze niet lukt om orde op 
zaken te stellen, zijn ze verplicht in te grijpen. 
Overgangsregeling      ‘Om verlagingen af te wenden hebben we dringend hulp nodig van 
politiek Den Haag’, zegt directeur Peter Borgdorff van PFZW. De sector is al met het kabinet in 
gesprek over manieren om 'onnodige' kortingen te voorkomen. De fondsen hopen op een 
overgangsregeling in aanloop naar het nieuwe pensioenstelsel. 
Ingrijpen door de politiek   Inmiddels lijkt ook president Klaas Knot van De Nederlandsche 
Bank (DNB) open te staan voor ingrijpen door de politiek. ‘Als pensioenfondsen nu zouden moeten 
korten omdat ze een grote buffer moeten opbouwen, en er zou zekerheid zijn dat dat in het nieuwe 
stelsel niet het geval zou zijn, dan zou je kunnen overwegen om die kortingen achterwege te laten’, 
zei hij eerder deze week tegen de NOS. Knots uitspraak had overigens geen betrekking op de situatie 
bij de metaalfondsen. (ANP) 
 
 
7) Assen weigert invoer per 1 januari van Wmo-abonnementstarief voor algemene voorzieningen 
Google melding Wmo: Binnenlands Bestuur  19 oktober 2019 
Assen weigert 'Wmo-abo-tarief' in te voeren 
Yolanda de Koster 19 okt 2019 Assen weigert per 1 januari het Wmo-abonnementstarief voor 
algemene voorzieningen in te voeren. Hiermee geeft de gemeente een duidelijk signaal af naar het 
rijk. ‘We krijgen steeds meer verantwoordelijkheden, maar we kunnen steeds minder sturen’, aldus 
wethouder Harmke Vlieg (sociaal domein, ChristenUnie). 
Onverantwoord  ‘Het kan zo niet langer’, aldus de wethouder. ‘Het rijk geeft ons alsmaar extra 
taken, zonder dat daar extra middelen tegenover staan. Met de invoering van het Wmo-
abonnementstarief wil het kabinet de middeninkomens ontzien, maar legt de rekening bij 
gemeenten neer. Dat is onverantwoord.’ 
Miljoenentekort Tegen de zin in van gemeenten voerde het kabinet per dit jaar al het Wmo-
abonnementstarief voor maatwerkvoorzieningen in. Per 1 januari 2020 gaat dit vaste, 
inkomensonafhankelijke tarief ook gelden voor algemene Wmo-voorzieningen. Assen gaat dat niet 
doen. De invoering ervan zou de gemeente alleen al 1,5 miljoen euro extra kosten voor wat betreft 
de algemene voorziening schoonmaak, en dat terwijl de gemeente voor 2020 al met een tekort van 
11 miljoen euro kampt. 
De dupe  Bovendien worden de meest kwetsbare inwoners van Assen de dupe van die wettelijke 
plicht. Inwoners uit Assen met een inkomen tot 120 procent van het wettelijk minimum betalen nu 
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niets voor de algemene voorziening schoonmaak. ‘Voor hen pakt het abonnementstarief dus slecht 
uit’, aldus Vlieg. Veertig procent van de mensen die nu eenvoudige schoonmaakhulp via de algemene 
voorziening krijgen, krijgen nu alles vergoed. Straks zouden zij 19 euro per maand moeten betalen. 
Bovendien functioneert de algemene voorziening nu prima, vindt de wethouder. Na een lichte toets 
door gecontracteerde aanbieders krijgen inwoners van Assen van de gemeente tien euro per uur 
korting op het tarief. Ze betalen dan zelf nog zo’n vijftien euro per uur. Als Assen de wet zou gaan 
naleven, zouden zij vanaf januari 19 euro per maand gaan betalen. 
Beleidsruimte  ‘Of het rijk compenseert alle kosten of laat ons zelf sturen’, stelt de wethouder 
resoluut. De Wmo wordt in haar ogen ‘opgeblazen’ als het abonnementstarief ook voor algemene 
voorzieningen wordt ingevoerd. ‘Het advies van de Raad van State was glashelder’, brengt ze in 
herinnering. In zijn advies stelde de Raad van State dat het abonnementstarief gemeenten een 
instrument ontneemt ‘om de beheersbaarheid van de collectieve uitgaven aan maatschappelijke 
ondersteuning te bewaken’. Volgens de Raad van State wordt met de invoering van het Wmo-
abonnementstarief de beleidsvrijheid van gemeenten beknot; iets dat niet bevorderlijk is voor de 
interbestuurlijke verhoudingen. Dat onderschrijft Vlieg volmondig. ‘Als we de middelen niet krijgen, 
dan moeten we voldoende beleidsruimte krijgen en die wordt nu keer op keer beknot.’ 
 Streep Het is tijd om nu een streep te zetten, vindt Vlieg. ‘Elke keer wordt iets ingevoerd, de 
gevolgen ervan worden gemonitord. Voordat zo’n monitor er ligt, zijn we twee jaar verder. Dan moet 
er nog een jaar over worden vergaderd voordat er mogelijk iets wordt aangepast. Dat werkt niet. Wij 
betalen nu de rekening en we moeten nu een sluitende begroting opleveren.’ 
 
 
8) Kabinet moet structureel 700 miljoen euro extra voor het sociaal domein ter beschikking stellen 
Binnenlands Bestuur 20 oktober 2019 
700 miljoen euro nodig voor sociaal domein 
Yolanda de Koster 19 okt 2019 De decentralisaties en de gemeentelijke bezuinigingen op begeleiding, 
beschermd wonen en opvang hebben ‘volstrekt onaanvaardbare’ gevolgen. Het kabinet moet 
structureel 700 miljoen euro extra voor het sociaal domein aan gemeenten ter beschikking stellen. 
Dat stellen de RIBW Alliantie en Federatie Opvang in een brief aan de Tweede Kamer. De 0,7 miljard 
is het bedrag dat het rijk in 2015 heeft bezuinigd toen het de begeleiding vanuit de Algemene wet 
bijzondere ziektekosten (Awbz) naar de Wmo 2015 – en daarmee naar gemeenten – overhevelde. De 
Tweede Kamer moet bij de begrotingsbehandeling van VWS bij de minister aandringen om dat 
bedrag aan gemeenten ter beschikking te stellen voor het sociaal domein, vinden beide organisaties. 
De Kamer behandelt de begroting eind deze maand. 
Toename dakloosheid ‘Er is een gevaarlijk gebrek aan plaatsen voor vrouwen en kinderen die 
slachtoffer zijn van huiselijk geweld. Teveel mensen met een ernstige psychische aandoening staan 
op eindeloze wachtlijsten voor beschermd en begeleid wonen’, stellen de RIBW Alliantie en Federatie 
Opvang in hun brief aan de Kamer. ‘Woningcorporaties signaleren dat mensen met ggz problematiek 
onvoldoende hulp krijgen om zich als goed huurder waar te maken. Er is een onvoorstelbare 
toename van het aantal dakloze mensen, in tijden waarin miljarden euro’s op de rijksbegroting 
overblijven.’ 
Minder begeleiding  Vrijwel alle (centrum)gemeenten hebben een groot tekort op hun 
begroting voor het sociaal domein, stellen de RIBW Alliantie en de Federatie Opvang verder. ‘Voor 
een behoorlijke uitvoering van de Wmo, Participatiewet en wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening 
is veel meer geld nodig dan gemeenten van het rijk ontvangen.’ Door gemeentelijke bezuinigingen 
krijgen cliënten onder meer minder uren begeleiding, er worden kortdurende beschikkingen 
afgegeven en er is nauwelijks tot geen onafhankelijke cliëntondersteuning voor mensen die van 
opvang of beschermd wonen gebruik willen of moeten maken. Dit leidt tot ‘meer dakloze mensen op 
straat, meer huurders in begeleid wonen die bij gebrek aan dagbesteding en begeleiding risico lopen 
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te ontsporen, meer kinderen en gezinnen in onveiligheid en meer werk voor de politie en 
crisisdiensten’, stellen beide organisaties. 
 
9) De Adviesraad Sociaal domein is een onafhankelijk adviesorgaan 
Google melding Wmo: Den Helder Actueel 21 oktober 2019 
Adviesraad Sociaal Domein denkt actief mee 
Door Ronald Boutkan - 21 oktober 2019  Den Helder – De Adviesraad Sociaal domein is een 
onafhankelijk adviesorgaan dat het college van B&W van de gemeente Den Helder gevraagd én 
ongevraagd adviseert op ieder gebied van het sociaal domein. Hieronder vallen jeugdzorg, 
participatie, armoedebeleid, hulpmiddelen, vervoer, zorg et cetera. 
De ASD is sinds twee jaar gegroeid van ‘achter de feiten aan lopen’ tot een orgaan dat actief 
meedenkt in de ontwikkeling van beleid op het gebied van onder andere jeugdzorg en WMO. Dit kan 
de ASD alleen goed doen als zij op regelmatige basis input krijgen van de inwoners van Den Helder. 
De leden van de ASD zijn met zorg gekozen vanuit verschillende interesses en werkvelden uit de 
gemeente.  
De ASD vertegenwoordigt de inwoners van de gemeente Den Helder en is daarom spreekbuis 
namens deze inwoners. De ASD wil om die reden gevoed worden met informatie over wat bij de 
mensen speelt op het gebied van alle takken van het sociaal domein. Daarom is voorafgaand aan de 
vergadering van de ASD, iedere derde donderdag van de maand op het stadhuis aan de Drs. F. 
Bijlweg, een inloopspreekuur in het leven geroepen van half zeven tot zeven uur. Iedereen mag daar 
gebruik van maken.  
De leden van de ASD: 
* Peet Offermans, voorzitter. Peet komt uit de vakbeweging, is mantelzorger voor vrouw en kleinkind 
met Duchenne, nauw betrokken als vrijwilliger bij de Verbinding. Tevens lid van het voormalige 
WMO platform. 
* Jaap Hertog, penningmeester. Jaap is visueel gehandicapt en vertegenwoordigt het Oogfonds. Ook 
hij heeft in het voormalige WMO platform gezeten. 
* Ed Bouwmeester, secretaris. Ed is zeer actief in het bestuurlijke leven in Den Helder en de 
Schooten. Hij is (o.a.) voorzitter van het wijkplatform De Schooten-Boatex, voorzitter van de stichting 
huurdersbelang, hij zit in het wijkcoördinatieteam Den Helder.  
* Mart van Huizen is mantelzorger voor zijn zoon, heeft in het mantelzorgpanel gezeten en was 
tevens lid van het voormalige WMO platform. 
* Vok Buur is voormalig huisarts in De Schooten, vice voorzitter van het wijkplatform De Schooten-
Boatex, betrokken bij de Tour de Lasalle, vrijwilliger bij de buurtlunch en de koffie pop-up in 
winkelcentrum SchootenPlaza. Portefeuille: vervoer/ mobiliteit/toegankelijkheid. 
* Nel van Ockenburg is voorzitter van Alzheimervereniging Den Helder en verzorgt in dit kader 
trainingen dementievriendelijkheid en het Alzheimer café, is vertrouwenspersoon van Vrijwaard en 
Tellus, zit in de stuurgroep eenzaamheid en is nauw betrokken bij de wijkplatforms De Schooten-
Boatex en Julianadorp. Zij heeft gewerkt in de ouderenzorg. Portefeuille: ouderenzorg/ dementie. 
* Nel van den Broeke heeft gewerkt op een deurwaarderskantoor en doet de indicatiestelling voor 
de Voedselbank. Portefeuille: schuldhulpverlening/ armoedebeleid. 
* Rita van Kleef is docent op het ROC, betrokken bij schoolverlatersproblematiek en heeft gewerkt in 
de jeugdzorg/internaten. Portefeuille: jeugd/jeugdzorg. 
 
 
 
10) Mensen met problematische schulden hebben gemiddeld 14 verschillende schulden open staan 
Zorg+welzijn 21 oktober 2019 
De Schuldenwijzer is de eerste stap naar overzicht 
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Mensen met problematische schulden hebben gemiddeld bij veertien verschillende schuldeisers 
schulden open staan. Dat blijkt uit cijfers van de vereniging voor schuldhulpverlening en sociale 
bankieren (NVVK). Overzicht in je schulden krijgen is dus prioriteit nummer één. Daarvoor is er nu de 
Schuldenwijzer. 
Mensen in de schulden hebben vaak geen overzicht over welke schulden ze precies bij wie hebben. 
Schuldhulpverleners zijn soms wel tot drie maanden bezig om dat overzicht te krijgen. Aan de 
buitenkant van de deur staan de gerechtsdeurwaarders, die niet weten of de mensen bij wie ze langs 
gaan überhaupt kunnen betalen. ‘Sommige mensen doen de deur open en vertellen dat ze in de 
problematische schulden zitten, anderen zeggen niets over schulden en weer anderen doen de deur 
niet eens open.’ 
Schuldenwijzer   De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) en 
Stichting Netwerk Gerechtsdeurwaarders (SNG) hebben de Schuldenwijzer ontwikkeld om overzicht 
te krijgen over individuele schulden. Het doel is dat de burger kan inloggen op de Schuldenwijzer en 
een overzicht ziet van alle instanties waar hij al langere tijd een schuld heeft lopen. Niet alleen de 
burger moet dit kunnen inzien, maar ook de schuldhulpverlener, na toestemming van zijn cliënt. 
Digitaal toegankelijk    Vrijdag 18 oktober werd de Schuldenwijzer digitaal toegankelijk voor 
burgers. Als een gerechtsdeurwaarder beslag heeft gelegd op iemands loon, uitkering of pensioen, 
staat dat in de Schuldenwijzer. Op www.schuldenwijzer.nl kunnen burgers inloggen met hun 
DigiD en krijgen ze een overzicht van alle beslagen die op henzelf van toepassing zijn en voor welke 
hoofdsom die beslagen zijn. Alle 160 gerechtsdeurwaarder kantoren hebben ook toegang tot dit 
systeem. 
Lancering succes    De lancering van de Schuldenwijzer afgelopen vrijdag 18 oktober was een 
succes. De website werd 50.000 keer bezocht en er is 15.000 keer ingelogd met het DigiD. Er waren 
momenten waarop er 250 keer tegelijkertijd werd ingelogd. ‘Dat was meer dan verwacht’, zegt Paul 
Otter, bestuurslid van de KBvG en een van de initiatiefnemers van de Schuldenwijzer. ‘De website 
was daar niet helemaal op berekend. Voor sommige mensen is de site tijdelijk minder goed 
bereikbaar geweest. Die problemen zijn nu opgelost. De capaciteit van de website is vergroot en hij 
werkt nu stabiel en  goed.’ 
Schuldhulpverleners ook toegang    De Schuldenwijzer laat nu alleen nog de beslagen zien. 
Een volgende stap die komende tijd genomen moet worden, is dat schuldhulpverleners met 
toestemming van hun cliënten ook in de Schuldenwijzer kunnen inloggen. ‘Nu kan de 
schuldhulpverlener al samen met de burger inloggen met de DigiD, als ze naast elkaar zitten. Maar 
veel schuldenaars hebben geen DigiD’, weet Otter. ‘Zo’n DigiD aanvragen levert natuurlijk vertraging 
op. Waar we naartoe willen is dat schuldhulpverleners een eigen toegang krijgen.’ De Gemeenten 
moeten dan bepalen welke schuldhulpverleners toegang krijgen. Soms zijn het professionals die 
schuldhulp geven, maar soms zijn het vrijwilligers. ‘De gemeenten zijn verantwoordelijk voor 
schuldhulpverlening. Zij moeten bepalen wie toegang krijgt als erkend schuldhulpverlener. Naar 
verwachting zal dit in de loop van volgend jaar rond zijn.’ 
Overheid mee    De Schuldenwijzer moet ook alle schuldeisers bevatten om een totaal overzicht 
te kunnen krijgen van de individuele schulden. Te beginnen bij de grootste schuldeiser van 
Nederland: de overheid. Otter: ‘De overheid komt in vele gedaantes bij de burger binnen: De 
gemeente int onroerendezaakbelasting, de waterschappen innen waterschapsbelasting. De 
Belastingdienst, het CIB, DUO, de sociale verzekeringsbank, het UWV. We willen graag dat al deze 
overheden aanhaken in de Schuldenwijzer. Er zijn al een aantal gemeenten en waterschappen die 
hebben toegezegd dat ze mee willen doen.’ 
Optimistisch   Otter is optimistisch over of dat gaat lukken. ‘Een overzicht van alle schulden is 
over het algemeen dé eerste stap om uit de schulden te komen. Het is misschien wishful thinking, 



  
NIEUWSBRIEF 178                                                            
ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN KAAG EN BRAASSEM 

11 

 

maar als er een platform is waarop cliënten en schuldhulpverleners én gerechtsdeurwaarders zijn 
aangesloten zijn, dan kan de overheid – politiek gezien – niet meer achterblijven.’ 
Sterre ten Houte de Lange      Freelance (web)redacteur Zorg+Welzijn 
 
11) Tientallen medewerkers bij de Rabobank zijn opgeleid als seniorenadviseur 
Zorg+welzijn 21 oktober 2019 
Financieel misbruik signaleren is ook een taak van de bank 
Tientallen medewerkers bij de Rabobank zijn opgeleid als seniorenadviseur. Zij helpen ouderen die 
langer zelfstandig thuis wonen met bankzaken, en geven ook voorlichting over hulp, zorg en over 
financieel misbruik. Roxana Faujdar, productmanager wonen van de Rabobank: ‘Het gaat vaak om 
80-plussers in een afhankelijkheidsrelatie met kinderen of met een mantelzorger.’ 
Al enkele jaren nemen de grote banken hun maatschappelijke taak om oudere klanten weerbaar te 
maken tegen financieel misbruik serieus. Dat is begonnen met de campagne in 2016 tegen financieel 
misbruik van ouderen van toenmalig staatssecretaris Martin van Rijn, die de banken bij het 
tegengaan van financieel misbruik betrok. Bankmedewerkers kunnen signalen van financieel 
misbruik snel herkennen en eventueel stappen ondernemen. Maar uitsluitend met toestemming van 
de klant. 
Financieel misbruik   De toestemming van de – oudere – klant is niet zelden het probleem als 
er sprake van financieel misbruik lijkt te zijn. De oudere die door familie of naasten wordt uitgebuit 
heeft grote moeite zelf te erkennen dat hij of zij wordt misbruikt. Financieel misbruik is de meest 
voorkomende vorm van ouderenmishandeling: Volgens onderzoek van het Wetenschappelijk 
Onderzoek en Documentatiecentrum (WODC) heeft één op de twintig thuiswonende 65-plussers 
hiermee weleens of vaker te maken. Afgelopen de zomer is de overheid wederom een campagne 
gestart tegen ouderenmishandeling en financieel misbruik: “Het houdt niet op, totdat je iets doet.” 
Signalen oppikken      De Rabobank heeft veel ouderen in haar klantenbestand en begeleidt 
deze ouderen met hun bankzaken. De bank heeft al enkele jaren een productmanager wonen, met 
een speciale focus voor ouderen en langer zelfstandig wonen. Roxane Faujdar vervult deze functie: 
‘Wij geven voorlichting aan ouderen over hoe je veilig je bankzaken organiseert. Dat doen we bij 
bijeenkomsten in bibliotheken of verzorgingshuizen, op plekken waar ouderen samenkomen. We 
geven ook voorlichting aan professionals in wijkteams en in de zorg. Zij kunnen signalen van misbruik 
oppikken en in samenwerking met onze klanten kunnen wij als bank dan stappen ondernemen om 
het financieel misbruik te stoppen. De klant moet daar altijd toestemming voor geven.’ 
Financiële situatie   De Rabobank biedt ook aan alle bankmedewerkers een e-learning aan 
waarin duidelijk wordt hoe signalen van financieel misbruik zijn te herkennen. ‘Wij spreken mogelijk 
getroffen ouderen in onze bankkantoren’, zegt Faujdar. ‘Je ziet fysieke signalen van stress of slechte 
uiterlijke verzorging. Mensen komen met hun naaste naar de bank voor een volmacht of willen een 
en/of rekening openen. In de e-learning krijgen bankmedewerkers tips over hoe ze het gesprek met 
de klant aangaan als ze een niet-pluis gevoel hebben. Alle banken werken met een stappenplan in 
zo’n situatie; dat begint met een onderzoek naar de financiële situatie van de klant tot een eventuele 
melding bij Veilig Thuis als er daadwerkelijk sprake is van misbruik.’ 
Maatschappelijke bank   Waarom is het opsporen van financieel misbruik een taak van de 
bank? ‘Allereerst omdat het altijd om een bankrekening gaat’, zegt Faujdar, ‘dus wij zijn er altijd bij 
betrokken en kunnen direct maatregelen nemen als dat nodig is. Wij hebben veel senioren onder 
onze klanten, wij hebben een goed lokaal bankennetwerk en wij zijn een maatschappelijke bank. We 
willen onze maatschappelijke taak goed uitvoeren. Niet alleen bij financieel misbruik maar ook door 
kwetsbare mensen te helpen veilig ouder te worden. Wij kijken bijvoorbeeld ook met onze oudere 
klanten naar doorstroommogelijkheden naar een andere woning of geven verbouwingsadviezen als 
er geld nodig is voor een extra hypotheek.’ 
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Keten  Belangrijk is uiteraard de “ketensamenwerking” met partijen in het sociaal domein. De 
Rabobank werkt samen met partners in 62 lokale allianties tegen financieel misbruik van ouderen. 
Daarin zitten huisartsen, politie, wijkteamleden en andere sociale professionals. Faujdar: ‘Het is 
belangrijk dat je elkaar weet te vinden als het nodig is, dat je elkaar tips kunt geven over hoe je 
financieel misbruik kunt aanpakken. Wij hebben bijvoorbeeld dit jaar in Zoetermeer van januari tot 
juni 25 gevallen van financieel misbruik kunnen voorkomen. Dat vind ik toch zeker wel een succes.’ 
Ook andere banken nemen deel in de “Brede alliantie tegen financieel misbruik van ouderen” van 
partners op lokaal niveau. Meer weten over de alliantie? 
https://www.financieelveiligouderworden.com/ 
De Rabobank en Interpolis hebben het platform IkWoonLeefZorg ontwikkeld, waar je veel 
informatie vindt over mantelzorg, wonen en zorg, sociale activiteiten en aanpassingen die je 
woning veiliger en comfortabeler  maken: www.ikwoonleefzorg.nl 
Carolien Stam  Redacteur Zorg+Welzijn 
12)  De jeugdzorg in tientallen instellingen is in gevaar 
Algemeen Dagblad 21 oktober 2019  
Tientallen jeugdzorginstellingen dreigen failliet te gaan 
De jeugdzorg in tientallen instellingen is in gevaar. Juist organisaties die hulp bieden aan kinderen 
en tieners die niet zonder intensieve zorg kunnen, lopen het risico om failliet te gaan. Jeugdzorg 
Nederland noemt de rode cijfers ‘alarmerend’.  
Marcia Nieuwenhuis 21 okt. 2019 Zestig jeugdhulpinstellingen schreven in 2018 rode cijfers. Dat is 
bijna 30 procent meer dan het jaar ervoor, toen nog 47 organisaties verlieslijdend waren. Dat blijkt 
uit onderzoek naar de jaarcijfers van 268 jeugdhulpinstellingen dat is gedaan door Intrakoop, een 
corporatie die honderden zorginstellingen door het hele land helpt bij het inkopen van bijvoorbeeld 
eten, software en medicijnen. 
‘Alarmerend’     Jeugdzorg Nederland noemt de vele rode cijfers ‘alarmerend’. ,,Het is extra 
zorgwekkend omdat juist die instellingen in financiële nood zitten die de meest specialistische zorg 
leveren, die anderen niet bieden’’, benadrukt woordvoerder Eva de Vroome. Het gaat volgens de 
brancheorganisatie bijvoorbeeld om instellingen die zorg bieden aan pleegkinderen en aan jongeren 
die ‘een gevaar vormen voor zichzelf of voor anderen en die nergens anders op hun plek zijn’.  
         Als rode cijfers zich twee à drie jaar voortzetten, kun je op je vingers natellen dat het mis gaat 
                                            Harald Bresser, Intrakoop  
Met het omvallen van de Brabantse jeugdzorginstelling Juzt is al een van de grotere instellingen door 
zijn hoeven gegaan. Vorige week ketste weer een overname af van de  organisatie die zorg biedt aan 
1800 jongeren. Dit weekend werd bekend dat de Gelderse instelling Pluryn zo ernstig in de financiële 
problemen zit dat het zijn deuren wil sluiten voor schrijnende, acute gevallen. 
Accountants sluiten faillissementen niet uit. ,,Als rode cijfers zich twee à drie jaar voortzetten, kun je 
op je vingers natellen dat het mis gaat’’, voorspelt Harald Bresser van Intrakoop. Volgens financiële 
experts is bijna de helft van de jeugdzorginstellingen ‘kwetsbaar’ omdat er te weinig geld in kas is. Dit 
komt ook doordat personeelskosten hoger uitvallen, vanwege een schrijnend tekort aan personeel.  
Het kabinet heeft in de voorjaarsnota al een miljard euro extra uitgetrokken voor de jeugdzorg: 420 
miljoen voor dit jaar en 300 miljoen in 2020 en 2021. 
Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor de jeugdzorg, maar moesten dat wel met 15 
procent minder budget doen. De tarieven die met gemeenten zijn afgesproken, blijken nu ook steeds 
minder kostendekkend te zijn. In eerste instantie werkten veel gemeenten samen in 
jeugdzorgregio’s, maar inmiddels hebben die allemaal hun eigen regels opgesteld. Dat leidt vooral 
voor grote, gespecialiseerde instellingen die voor veel verschillende gemeenten leiden tot hoge 
administratiekosten.  
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1 miljard ‘organisatiekosten’       Ruim een miljard euro gaat in de jeugdzorg op aan 
‘organisatiekosten’, staat in een analyse die vandaag verschijnt. Dat is bijna een derde van het totale 
budget. 
Organisatieadviesbureau Berenschot kwam recent tot de conclusie dat ruim 1 miljard in de jeugdzorg 
opgaat aan ‘organisatiekosten’, dat is bijna 30 procent van het totale jeugdzorgbudget van 3,7 
miljard euro. Accountantskantoor Verstegen uit Dordrecht, dat ook meewerkte aan de analyse die 
vandaag verschijnt en huisaccountant is van honderd jeugdzorginstellingen, bevestigt de rekensom 
van Berenschot.  
Die instellingen zijn samen goed voor een omzet van 2,5 miljard euro. In 2017 boekten deze 
organisaties samen een resultaat van 46 miljoen, in 2018 was nog 33 miljoen over. Van de zestig 
organisaties die vorig jaar rode cijfers schreven, kampten er twintig in 2017 ook al met een verlies. 
De onderzochte instellingen hadden eind 2018 ruim 1100 vacatures, 4 procent meer dan in 2017. Het 
aantal vacatures dat langer dan drie maanden openstaat zonder een geschikte kandidaat te hebben 
gevonden, steeg zelfs met meer dan een derde ten opzichte van een jaar eerder. Door het 
schrijnende personeelstekort waren organisaties ook veel meer geld kwijt aan het inhuren van extern 
personeel. Daar werd met 156 miljoen euro 13,5 procent meer voor neergeteld. 
GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld vroeg Zorgminister Hugo de Jonge middels Kamervragen al om 
opheldering. Zij vraagt zich af of het klopt dat er nu pas voor het eerst de totale kosten voor het 
coördineren van de jeugdzorg zijn berekend en waarom dat dan niet eerder is gedaan. Ook vraagt ze 
of de minister het percentage, net als de onderzoekers, hoog vindt. De minister heeft laten weten 
tijd nodig te hebben om die vragen te beantwoorden. 
‘Geen bijdrage aan betere zorg’      Volgens hoogleraar Organisatie van de Gezondheidszorg 
Richard Janssen van de Erasmus Universiteit Rotterdam en Universiteit van Tilburg is het overdoen 
van de zorg naar de gemeenten ‘gepaard gegaan met de reflex: ‘nu we verantwoordelijk zijn, gaan 
we ook ons eigen beleid maken’. Dat is volgens hem ‘begrijpelijk’, maar leidt tot veel kosten en 
allerlei verschillende regels ‘die niet per se bijdragen aan betere zorg’. 
Verschillende Zuid-Hollandse jeugdinstellingen slepen gemeenten voor de rechter omdat ze de 
tarieven van de gemeente te laag vinden. Zij stellen: ‘Onder deze voorwaarden gaan we failliet’. 
Volgende week doet de rechter uitspraak. Een advocaat van Curium, een academisch centrum voor 
kind- en jeugdpsychiatrie, reageerde verbijsterd: ,,Er wordt een berekening gemaakt van de 
productiviteit, daar wordt een wiskunde op losgelaten die werkelijk is losgezongen van de realiteit.’’ 
Eerder deze maand werd ook al duidelijk dat elf ziekenhuizen in Nederland er slecht voor staan. Ook 
al deden ziekenhuizen het financieel iets beter dan vorig jaar, ‘het gevreesde zorginfarct’ is volgens 
accountants ‘niet afgewend’. 
 
 
13) Inzet van praktijkondersteuners jeugd leidt tot minder doorverwijzingen  
Binnenlands Bestuur 21 oktober 2019 
Toegang tot jeugdzorg kan beter 
Yolanda de Koster 18 okt 2019 Het werken met praktijkondersteuners jeugd bij huisartsen in Lelystad 
functioneert nog niet zoals gewenst. In diverse gemeenten leidt de inzet van de 
praktijkondersteuners jeugd tot minder doorverwijzingen naar specialistische jeugdzorg en tot 
besparingen op het jeugdbudget. De vraag waarom de resultaten in Lelystad achterblijven, is nader 
onderzoek waard. Dat stelt de rekenkamer Lelystad. Hij stelt ook dat het in Lelystad ontbreekt aan 
tijdige, gerichte en samenhangende sturingsinformatie op het gebied van jeugdzorg. 
Huisarts    Huisartsen zijn in Lelystad nog steeds de belangrijkste verwijzers naar tweedelijns 
jeugdzorg. In 2018 werd 45 procent van de verwijzingen naar jeugdzorgtrajecten door de huisarts 
gedaan; 3 procent minder dan in 2015, het eerste jaar van de decentralisatie. Het aantal verwijzingen 
door de huisarts is echter na een daling in 2016 weer toegenomen in 2017 en 2018. Het aantal 
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verwijzingen via de gemeentelijke toegang is in de loop van der jaren gestegen van 11 procent (2015) 
naar 28 procent in 2018. Zij is daarmee inmiddels de een na grootste verwijzer naar de jeugdzorg. 
Gecertificeerde instellingen tekenen voor 12 procent van de verwijzingen. 
Huiverig    Behalve de inzet van praktijkondersteuners jeugd bij huisartsen, kan in de poging 
verwijzingen naar (dure) tweedelijnszorg terug te brengen, worden gekozen voor beperking van de 
zelfstandige verwijsbevoegdheid van huisartsen zoals verschillende gemeenten doen. De Lelystadse 
rekenkamer is daar huiverig voor. Hij vreest dat dit juridisch gezien ‘op of over het randje’ is. 
Investeren in samenwerking levert waarschijnlijk meer op. Kansrijker acht de rekenkamer ook de 
invoering van een protocol jeugdhulpaanbieders. Daarbij wordt na een verwijzing met de 
hulpverleners duidelijke afspraken gemaakt over de aard en omvang van de geboden voorziening. 
Diverse gemeenten hebben daar goede ervaringen mee, zo stelt de rekenkamer. 
Zichtbaarheid  De zichtbaarheid en laagdrempeligheid van de gemeentelijke toegang tot de 
jeugdzorg kan beter. Als die toegang zichtbaarder beter is, en er is sprake van een probleem, ligt 
deze gemeentelijke ‘route’ voor jongeren en ouders eerder voor de hand. ‘De gemeente zou 
‘ambassadeurs’ kunnen inzetten die de toegang laagdrempeliger maken. Ook zou de gemeente 
diensten kunnen bundelen om cliënten beter van dienst te zijn en de zichtbaarheid te vergroten’, 
aldus de rekenkamer. 
 Sturingsinformatie  Net zoals in veel gemeenten is er in Lelystad een gebrek aan tijdige, 
gerichte en samenhangende sturingsinformatie op het gebied van jeugdzorg, constateert de 
rekenkamer. Er zou in ieder geval ‘voldoende informatie moeten zijn over verwijsstromen, over het 
verband tussen preventieve activiteiten en het beroep op jeugdzorg en over problemen waar 
inwoners bij het zoeken naar ondersteuning en zorg in de praktijk tegenaan lopen’, aldus de 
rekenkamer. Bij gebrek aan toereikende informatie kan geen optimale afweging over de inrichting 
van de jeugdzorg worden gemaakt. 
Gerichte dialoog    De rekenkamer adviseert te investeren in kwaliteitsmonitoring op 
indicatoren als uitval, cliënttevredenheid en doelrealisatie. De rekenkamer denkt daarbij onder meer 
aan kwaliteitsmetingen bij zorgaanbieders, aan online dashboards met informatie over de uitvoering, 
aan doelgroepenanalyses en aan het ontsluiten van geaggregeerde gegevens uit de 
zelfredzaamheidsmatrix. ‘Zorg ook voor een structurele dialoog met zorgaanbieders over wat de 
uitkomsten van deze monitoring betekenen voor de effectiviteit van de jeugdzorg. Het is belangrijk 
om een gerichte dialoog te kunnen voeren op basis van cijfers’, aldus de rekenkamer. Hij adviseert 
onderzoek op casusniveau te doen zodat kan worden bepaald of het jeugdzorgstelsel in de praktijk 
functioneert zoals beleidsmatig en bestuurlijk wordt beoogd. Ook is het raadzaam de werking van 
het lokale jeugdzorgstelsel met andere gemeenten en/of regio’s in Nederland te vergelijken. 
          De rekenkamer Lelystad heeft elf (literatuur)onderzoeken van onder meer rekenkamers elders 
in het land onder de loep genomen en daaruit rode draden gedestilleerd. Er is met name gekeken 
naar de toegang tot de jeugdzorg. Op basis daarvan is de rekenkamer tot een aantal aanbevelingen 
gekomen. 
 
 
14) De donkere dagen  jaarlijks terugkerende extra zorgen over (on)veiligheid 
PlusOnline 22 oktober 2019 
Samen houden we de buurt veilig 
Tekst Angela Jans De donkere dagen breken weer aan. Gezellig, maar ook met de jaarlijks 
terugkerende extra zorgen over (on)veiligheid. Met behulp van WhatsAppgroepen en Facebook 
waarschuwen veel senioren elkaar. Waarom slaat dat eigenlijk zo aan? 
Vroeg in de ochtend piept de telefoon. Een bericht in de appgroep Attentie Buurtpreventie: ‘Op de 
dijk staat een verdachte auto met draaiende motor.’ Theo Schaap, beheerder van deze Alphense 
groep, woont vlak bij de plek des onheils en neemt direct een kijkje. “Het bleek iemand te zijn die op 
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zijn afspraak stond te wachten. Niets aan de hand. Dan meld je dat in de app en is iedereen 
gerustgesteld.” 
Zo simpel kan het zijn. Al is het niet per se de bedoeling dat je zelf de straat op gaat. Elkaar of de 
politie waarschuwen bij verdachte situaties is doorgaans voldoende. Buurtbewoners die zich 
verenigen in WhatsAppgroepen zorgen daarmee voor extra veiligheid in hun wijk. Tilburger Ton Evers 
(60) kan erover meepraten. Nadat hij in 2014 het idee had gelanceerd om WhatsApp en Facebook in 
te zetten voor het terugdringen van het aantal woninginbraken, leken deze inderdaad direct fors af 
te nemen.  
Onderzoek van Tilburg University toonde vervolgens aan dat de maatregelen daadwerkelijk hadden 
geleid tot een daling van het aantal inbraken met 50 procent in de betrokken wijken. Daarna kreeg 
de aanpak veel navolging, nationaal én internationaal. En op verschillende manieren. Vaak onder het 
motto Attentie Buurtpreventie of bijvoorbeeld Waaks! 
De appgroep brengt cohesie in de wijk      Waaks! is een project op meerdere plekken in 
Amsterdam en andere plaatsen in Nederland. Gemeente, politie en buurtbewoners werken hierin 
samen in een appgroep. Onder hen Harry Brockhus (67). Hij woont in Amsterdam-Zuid: “Een gestolen 
voorwiel van mijn fiets. Eerlijk gezegd is dat het ergste wat mij ooit is overkomen. Toch ben ik 
ingegaan op een uitnodiging om me aan te sluiten bij Waaks! voor buurtpreventie. 
Het is een goed initiatief. Op deze manier kun je zelf wat doen om de buurt veiliger te maken. Dat 
vind ik een prettig idee.” Tot nu toe heeft Brockhus één keer een melding gemaakt via WhatsApp. 
“Maar deze appgroep levert ook op andere manieren genoeg op: het brengt cohesie in de wijk, 
creëert een gevoel van saamhorigheid met andere buurtbewoners.” 
Senioren waken over hun buurt   Senioren zijn waakzaam in hun woonomgeving en dragen 
eraan bij dat de buurt veilig is en blijft. Bijna de helft van de senioren heeft ooit een melding gedaan 
bij de politie, blijkt uit het rapport ‘Senioren waken over hun eigen buurt’ van KBO-PCOB uit 2018. 
Het meest werd inbraak gemeld (30 procent), gevolgd door een verdacht persoon (25 procent), 
relschoppers, een aan-rijding of blikschade (alle drie 9 procent). 
Verder meldden ze zaken als vuurwerkoverlast, auto-inbraak, geluidsoverlast en personen die zich 
verdacht ophielden in de straat. Maar liefst 45 procent van de senioren speelt een rol in het veilig 
houden van de wijk, zo blijkt ook uit bovengenoemd rapport. “We krijgen al jaren signalen dat het 
onveiligheidsgevoel onder senioren toeneemt”, zegt Jan Brinkers, beleidsadviseur bij KBO-PCOB. 
Dat blijkt niet gebaseerd te zijn op feiten: het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt al sinds de 
eeuwwisseling en op basis van de laatste Veiligheidsmonitor uit 2017 over door de politie 
geregistreerde misdrijven dat het aantal gewelds-, vermogens- en vandalismedelicten in alle regio’s 
daalt. Toch adviseert seniorenorganisatie KBO-PCOB op basis van de uitkomsten van haar onderzoek 
senioren zelf actief te zijn bij het veiliger maken van hun buurt. 
“Wij raden onder meer aan: neem deel aan Buurtpreventie WhatsApp-groepen, zorg voor goede, 
gecertificeerde sloten en mocht er toch wat gebeuren: doe altijd aangifte bij de politie. Senioren 
doen dat vaak niet omdat ze denken dat het aan henzelf ligt, omdat ze de deur niet op slot hadden of 
in een babbeltruc zijn getrapt. Schaamte speelt dan mee. Onterecht”, meent Brinkers. 
Inbraak veroorzaakt veel leed   Bij Betty (62) uit Waalwijk is nooit ingebroken. Wel bij haar 
onder-buren. Zo dichtbij, dat veroorzaakte schrik en boosheid bij Betty. Inmiddels is ze verhuisd en 
heeft ze de nieuwe woning laten beveiligen door een bedrijf dat is aangesloten bij het 
Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW). Daarna is ze kennis gaan maken met de buren en niet alleen 
voor de gezelligheid: “Als je verdachte situaties wilt kunnen opmerken in je omgeving, moet je weten 
wie waar thuishoort.” 
Vervolgens heeft ze zich aangesloten bij een WhatsAppgroep van buurtbewoners. “Daarmee houden 
we elkaar op de hoogte als we bijvoorbeeld met vakantie gaan. Dan kunnen de thuisblijvers een 
oogje in het zeil houden. Een inbraak of een overval, dat kan heel veel leed veroorzaken. Voor mijn 
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gemoedsrust is het belangrijk om te kunnen zeggen: ‘We hebben gedaan wat we konden.’ Daarom 
hebben we ook camera’s laten plaatsen op ‘zwakke’ plekken bij ons huis.” 
Wees altijd alert    Dat er veel behoefte is aan informatie over beveiliging weet wijkagent Gre 
van der Vorst. Regelmatig gaat hij op pad in Oosterhout om preventief te wijzen op diefstalgevoelige 
situaties. “Een fiets die niet op slot staat, een garagedeur die open is, autosleutels die voor het 
grijpen liggen: hoe gemakkelijker je het maakt, hoe groter het risico. Zorg ook voor verlichting bij elke 
buitendeur. Haal bij deuren waar een raam in zit, altijd de sleutel aan de binnenkant uit het slot, 
want anders kunnen ze de ruit inslaan, de sleutel omdraaien en zo naar binnen. Dat bepaalt of een 
dief je deur voorbijloopt of niet.” 
De preventieslogan luidt niet voor niets: ‘Maak het ze niet te makkelijk’. Cijfers wijzen uit dat een dief 
binnen drie minuten binnen wil staan. Duurt het langer om een slot te forceren, dan wordt de 
pakkans te groot. Zeker als er via WhatsAppgroepen met de politie wordt ‘meegekeken’. 
Niet voor ‘beste wensen’     Het is wel de kunst om het berichtenverkeer in zo’n groep te 
beperken. Voor je het weet ontstaan er ‘gesprekken’ over andere zaken. Schaap, beheerder van een 
groep in Alphen, heeft weleens ingegrepen. “Bijvoorbeeld toen iemand iedereen in de app een fijn 
nieuwjaar ging wensen. Aardig, maar daar is deze groep niet voor bedoeld.” Geen ‘beste wensen’ 
dus, wel berichten als: ‘Pas op, een man probeert met een babbeltruc binnen te komen.’ Of ‘Er loopt 
iemand langs geparkeerde auto’s.’ Daar is een Buurtpreventie-app voor. 
Evers ziet in Tilburg dagelijks meldingen voorbijkomen. Soms gaat het fout. Dan wordt iemand 
onterecht beschuldigd of als verdachte aangemerkt. Zo werd in Tilburg een jongen door 
buurtbewoners ‘aangehouden’ omdat hij een foto van een huis had gemaakt. Bleek hij bij nader 
inzien krantjes te bezorgen en was hij door zijn exemplaren heen. Met behulp van de foto wilde hij 
het adres vastleggen voor de nabezorging… 
Wist u dat… 
- u met een Politiekeurmerk Veilig -Wonen 90 procent minder kans hebt op inbraak? 
- 15 procent van de senioren zich -weleens onveilig voelt in de buurt? 
- 52 procent bereid is privacy in te -leveren ten behoeve van veiligheid? 
- senioren de buurt goed in de gaten houden en dat bijna de helft ooit -aangifte heeft gedaan? 
Bron: KBO-PCOB. 
 
 
 
15) Kapsalon Romy is een nieuwe familiefilm over dementie 
Alzheimer Nederland 22 oktober 2019 
Kijktip: Kapsalon Romy, prijswinnende familiefilm  
Kapsalon Romy is een nieuwe familiefilm over dementie. De film draait vanaf 2 oktober in de 
bioscoop en heeft al belangrijke filmprijzen gewonnen.  
Kapsalon Romy is een verfilming van het gelijknamige boek van Tamara Bos. Het verhaal gaat over 
Romy en haar oma Stine. De ouders van Romy zijn net gescheiden en druk met hun werk en nieuwe 
relatie. Oma past daarom vaak op Romy. Met tegenzin, want Stine heeft ook nog een kapsalon waar 
ze allerlei dingen voor moet regelen. 
Romy en oma hebben geen goede band. Maar dat verandert als Stine steeds verwarder wordt, door 
beginnende alzheimer. Romy helpt haar met dingen die niet meer zo goed lukken. In plaats van dat 
oma op Romy past, passen ze op elkaar. Stine vertelt haar kleindochter veel over vroeger, toen ze in 
Denemarken woonde. Als oma steeds sneller achteruit gaat, besluit Romy haar grootste droom in 
vervulling te laten gaan. 
n de film Kapsalon Romy worstelt Romy’s oma (Beppie Melissen) met beginnende alzheimer. Als ze 
haar kleindochter in vertrouwen neemt, verdiept hun band zich. Scenarioschrijfster Tamara Bos: 
‘‘Mijn oma was de inspiratiebron voor deze film. Als kind zag ik hoe ze veranderde. Opeens kon ik stil 
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naast haar zitten en aaide ze mijn hand. Er ontstond een bepaalde zachtheid, openheid, die er eerder 
niet was.” 
Over de makers       Kapsalon Romy is een film van de makers van de populaire kinderfilm Het 
paard van Sinterklaas. Mischa Kamp is de regisseur van de film. Tamara Bos bewerkte haar boek tot 
een scenario. De schrijfster baseerde het verhaal deels op herinneringen aan haar eigen oma, die 
dementie had. 
De rol van oma Stine wordt gespeeld door Beppie Melissen en die van Romy door Vita Heijmen. Er 
zijn bijrollen voor Noortje Herlaar, Guido Pollemans, Bianca Krijgsman en George Tobal. 
Gewonnen prijzen      Kapsalon Romy heeft al veel prijzen gewonnen. De film was namelijk al te 
zien op verschillende internationale filmfestivals. In oktober 2018 won de film op de Frankfurter 
Buchmesse Film Awards 2018 de prijs voor beste kinderboekverfilming. Afgelopen mei ontving de 
film de BFF Children’s Film Award op het Zweedse Kristiansand International Children’s Film Festival 
2019. Een belangrijke prijs voor familiefilms. Eind juni kreeg de film een eervolle vermelding van de 
kinder- en ouderjury op het Sneakers Film Festival in Polen. In juli won de film prijzen op het Tel Aviv 
International Children’s Film Festival en het Italiaanse Giffoni Film Festival. 
Kortom: meer dan genoeg reden om samen met je (klein)kind naar de bioscoop te gaan. Gaat dat 
zien! 
 
 
16) Niemand laat zijn kind van vier alleen in  bus stappen naar opa en oma, muziekles of sport  
LCR@ttentie 22 oktober 2019 
BLOG Amma Asante: 'Laat volwassenen met beperkt budget gratis in het ov' 
Deze week las ik in de krant dat D66 en PvdA willen dat kinderen voortaan op woensdagmiddag en in 
het weekend gratis met het openbaar vervoer kunnen reizen. Een sympathiek idee, maar ik vraag mij 
echt af of dit zoden aan de dijk gaat zetten. De kinderen moeten dan wel onder begeleiding van een 
volwassene reizen, maar voor hen wordt niets geregeld. Zij moeten gewoon blijven betalen.  
       Ik trek de toegevoegde waarde van dit voorstel dan ook in twijfel. Wat je ook regelt voor 
kinderen, als je niets doet voor de ouders, zal het beoogde effect uitblijven. Vooral ook omdat bij 
gezinnen met weinig geld uitstapjes op de laatste plek van hun lijst met noodzakelijkheden staan. 
Denk hierbij niet alleen aan de bezoekjes aan opa en oma, maar ook aan de bioscoop, de dierentuin 
of naar buitenschoolse activiteiten zoals dans- en muziekles. Gezinnen die weinig geld te besteden 
hebben, betalen eerst hun vaste lasten zoals wonen, zorgverzekeringen en later volgt eten, drinken, 
kleding en schoeisel en daarna pas de uitstapjes. En het zijn juist die leuke uitstapjes of deelname 
aan sport, muziek of danslessen die ervoor zorgen dat de kinderen even uit de stresssituatie van 
geldgebrek, armoede en schulden kunnen treden om onbekommerd plezier te hebben. Naast plezier 
leveren sport, muziek en dans ook een positieve bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen.  
       Ik moet denken aan het gezin van vader en moeder met vier schoolgaande kinderen in Haarlem. 
Ik sprak hen een paar jaar geleden in het kader van een onderzoek naar armoede en culturele 
participatie van kinderen uit minimagezinnen. Ik zocht uit wat de beweegredenen waren voor 
gezinnen om hun kinderen niet deel te laten nemen aan culturele en sportactiviteiten. De conclusie 
was dat de drempels voor participatie neer kwamen op: geld, onbekendheid met de fondsen, 
onbekendheid met het aanbod in de wijk, en de logistiek van het halen en brengen. Wat bleek 
namelijk: in de loop van de jaren is het aanbod van jeugdtheater en muziekinstellingen op wijkniveau 
enorm verschraald. Aanbieders van culturele activiteiten gaven destijds aan dat zij, mede door 
bezuinigingen, voornamelijk kinderen uit betere milieus bereiken. Zij zouden graag zien dat meer 
kinderen komen, maar zij vestigen zich voornamelijk in de ‘betere wijken’ omdat daar ouders wonen 
die de lessen kunnen betalen. Daardoor zijn zij minder aanwezig in wijken waar mensen wonen met 
weinig geld. 
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Dit gezin zat in de schuldhulpverlening en had per week ongeveer 80 euro te besteden. 80 euro voor 
eten, drinken, kleding, reizen en eventuele feestjes, verjaardagen en buitenschoolse activiteiten van 
de kinderen. Iedereen die kan rekenen weet dat het godsonmogelijk is om dit te bolwerken met 80 
euro per week. De 80 euro ging dus naar de meest noodzakelijke uitgaven zoals eten en drinken. De 
moeder vertelde dat het voor haar zelfs een probleem was om de bus te pakken naar de 
voedselbank. Buskaartjes betalen voor vier kinderen om naar de stad te reizen voor muziek of 
danslessen zou helemaal moeilijk zijn. ‘Het moet allemaal op de fiets te berijden zijn en anders gaat 
het feestje niet door’, gaf zij aan.  
         En zo is de cirkel weer rond. De overheid bezuinigt op het aanbod en creëert een gat, de markt 
stapt in dit gat en vervolgens zijn het alleen de financieel draagkrachtige ouders die hun kinderen 
kunnen laten participeren en staan de gezinnen met weinig geld in de kou. Want de instellingen 
trekken weg uit de arme wijken en gaan de financieel draagkrachtige ouders achterna. De financieel 
minder draagkrachtige ouders blijven achter met een verschraald aanbod en hoge reiskosten als ze 
wél iets willen ondernemen. Met name jonge kinderen werden hiervan de dupe omdat zij niet 
makkelijk op de fiets konden stappen om naar het aanbod in de stad toe te reizen. Je laat jouw 
dochter van zes immers niet alleen op de fiets naar de stad rijden.  
Een bemiddelaar – tussen ouders en instellingen – die ik sprak gaf dit ook aan: ‘Kinderen gaan niet 
naar buiten de wijk voor lessen. Omdat ouders het vervoer niet hebben of geen tijd hebben. Of er 
zijn broertjes en zusjes waardoor ze het logistiek niet voor elkaar krijgen. Voor gezinnen met geld is 
het makkelijker.’ 
      Kortom: een super sympathiek voorstel van D66 en PvdA, maar regel het ook voor de 
volwassenen want anders heeft het weinig nut. Niemand laat zijn zoon of dochter van vier alleen in 
de bus stappen richting opa en oma, muziekles of sportactiviteiten.  
Amma Asante  Voorzitter Landelijke Cliëntenraad 
 
 
17) Ideeën over zes belangrijke thema’s binnen de veranderopgave inburgering 
Kennisplatform Integratie & Samenleving 22 oktober 2019 
Hoe geef je als gemeente vorm aan het nieuwe inburgeringsstelsel? 
Verslag van een kennisatelier 
18 oktober 2019       Op 1 januari 2021 gaat de nieuwe wet inburgering van kracht. Dit houdt onder 
andere in dat gemeenten de regie krijgen over inburgering, in plaats van inburgeraars zelf. Hoe geef 
je dit als gemeente of maatschappelijke instelling in de praktijk vorm? Om deze vraag te 
beantwoorden organiseerde KIS op 20 september een kennisatelier met 46 deelnemers, waaronder 
gemeenten, regiocoördinatoren DIVOSA, taalaanbieders, VluchtelingenWerk, maatschappelijke 
instellingen en experts. 
Aan kennistafels en in een paneldiscussie wisselen deelnemers ideeën uit over zes belangrijke 
thema’s binnen de veranderopgave inburgering. Per thema kwamen bruikbare tips naar boven. We 
zetten ze op een rij: 
Jonge statushouders in de onderwijsroute     Momenteel lukt het veel jonge 
statushouders niet om het reguliere Nederlandse onderwijssysteem in te stromen en als het lukt, is 
dit vaak een opleiding onder hun niveau. 
Tips: 
* Bied binnen het taalschakeltraject loopbaanoriëntatie en advies bij studiekeuze aan en begeleid 
statushouders intensief (het taalschakeltraject moet niet alleen om het leren van de taal gaan). 
* Faciliteer al vroeg in het taalschakeltraject ontmoetingen met onderwijsinstellingen om de 
doorstroom naar onderwijs te bevorderen: de doorstroom gaat niet vanzelf. Stel samen met het 
onderwijs het Plan Inburgering en Participatie (PIP) op. 
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Duurzaam persoonlijk plan inburgering en participatie    Momenteel worden 
statushouders nog niet voldoende ondersteund. Bovendien krijgen statushouders met een grotere 
afstand tot de arbeidsmarkt minder intensieve begeleiding richting werk, terwijl zij die begeleiding 
juist harder nodig hebben. Met het Plan Inburgering en Participatie (PIP) hoopt men hier verandering 
in te brengen. Dit is een persoonlijk plan op maat dat tijdens een uitgebreide intake wordt 
samengesteld door een gemeente en de statushouder zelf. 
Tips: 
* Het PIP is een integraal document dat zich richt op meerdere leefdomeinen en afstemming is 
nodig. Zorg dus voor interne ontschotting in de gemeente en ontschotting tussen de verschillende 
organisaties. 
* Zorg ervoor dat statushouder kan uitstromen naar een passende baan met perspectief. Maar wel 
met oog voor de competenties en capaciteiten van de statushouder. De ‘droombaan’ moet wel 
haalbaar en realistisch zijn. Hierbij is het van belang dat de consulent dit gesprek goed kan voeren. 
Kleine deelstappen kunnen ook leiden naar de ‘ideale’ baan. 
* Geef voldoende aandacht aan deskundigheidsbevordering. Amsterdam geeft bijvoorbeeld een 12-
daagse opleiding voor consulenten om de doelgroep te leren kennen. Bij communicatie is het ‘elkaar 
verstaan’ belangrijk, maar niet alleen letterlijk. Het gaat ook om de culturele nuances in een gesprek. 
In een divers samengesteld team met ervaringsdeskundigen kan men veel van elkaar leren. 
Participatie vrouwelijke statushouders      Vrouwelijke statushouders hebben een 
ongunstiger arbeidsmarktpositie ten opzichte van mannelijke statushouders. In het nieuwe 
inburgeringsstelsel zal er meer ondersteuning voor vrouwelijke statushouders komen en de nieuwe 
wet zal gemeenten veel mogelijkheden bieden om vanuit een breder perspectief vrouwelijke 
statushouders betere kansen op participatie te bieden. 
Tips: 
* Houd bij vrouwen met een ongunstiger arbeidsmarktpositie rekening met de thuissituatie. Maak bij 
het opstellen van een PIP gebruik van de ruimte die er is voor maatwerk. 
* Maak ‘kinderopvang’ onderwerp in de inburgering en leg uit wat het inhoudt in Nederland. 
De groep ‘en ondertussen’    Dit is de groep statushouders die nog niet kunnen profiteren 
van de nieuwe wet, omdat ze voor januari 2021 beginnen (of zijn begonnen) met hun inburgering. In 
de helft van de gemeenten zijn maatregelen genomen of in de maak om deze groep betere kansen 
op een goede start te geven. In de andere helft van de gemeenten zijn voor deze mensen (nog) geen 
voorzieningen getroffen, met als risico dat zij tussen wal en schip belanden. 
Tips: 
 * Kijk samen met DUO welke inburgeraars in de gemeente tegen het eind van hun 
inburgeringstraject zitten en hun lening grotendeels hebben uitgeput. Met deze mensen moet er een 
plan op maat worden gemaakt. 
*  Breng de caseload van klantmanagers omlaag zodat zij ook aandacht kunnen besteden aan de 
‘ondertussen groep’. 
Kwaliteitseisen van taalaanbieders     De grote vraag naar inburgeringslessen heeft ervoor 
gezorgd dat er malafide of onvoldoende gekwalificeerde taalaanbieders op de markt zijn gekomen. In 
het nieuwe inburgeringsstelsel zijn de inburgeringstrajecten en de kwaliteit ervan de verantwoording 
van gemeenten. 
Tips: 
* Sluit een convenant met taalaanbieders, en houd toezicht. In Amsterdam heeft de gemeente 
bijvoorbeeld een convenant met taalaanbieders, met de volgende afspraken: de klant staat centraal, 
de aanbieder garandeert een kwalitatief goed lesaanbod, er is uitwisseling van gegevens, er is 
transparantie naar de klant over tarieven, roosters, etc. 
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* Geef voorlichting over taalaanbieders aan statushouders. 
* Zorg voor coördinatie en afstemming tussen klantmanager, taalmaatje en docent. Stimuleer 
praktijkgerichte lessen en buitenschoolse taalconversatie. 
Participatie in de Z – route      Voor inburgeraars die een beperkt leervermogen hebben of 
die in hun eigen taal analfabeet zijn en voor wie de reguliere examenroute geen optie is, wordt een 
speciale leerroute ontwikkeld: de Z-route. Het doel van de Z-route is zelfredzaamheid in de 
samenleving en het zo veel mogelijk beheersen van de taal. 
Tips: 
* Presenteer de Z-route als opstap naar een betaalde baan. Schenk aandacht aan het doel van de 
route, namelijk een beter perspectief op betaald werk met inzet van eigen kwaliteiten en taal als 
middel daarvoor. 
* Vergroot de competenties van klantmanagers met betrekking tot cultuursensitief werken en inzicht 
in levensdomeinen zoals opvoeding en gezin. 
 
 
18) Wajongeren die er met de nieuwe inkomensregels op achteruitgaan: is geen garantieregeling 
LCR@ttentie 23 oktober 2019 
Wajong harmoniseren? Ja, maar mét perspectief! 
Dat het nodig is om een aantal onderdelen in de Wajong aan te pakken, is zeer wenselijk. Herziening 
van de studieregeling? Prima! Wajong als vangnet verbeteren? Ook in orde. Het wegnemen van 
verschillende inkomensregelingen ontneemt jonggehandicapten de mogelijkheid om een inkomen 
boven het wettelijk minimum loon (wml) te krijgen. Dat kan en moet echt anders, als het adagio 
‘werk moet lonen’ wordt gehanteerd, zo meent de Landelijke Cliëntenraad (LCR) in reactie op het 
wetsvoorstel Wijziging van de Wajong dat komende week in de Tweede Kamer wordt behandeld. 
Groeien   ‘Wajongers die inkomen hebben uit arbeid, moeten uit kunnen komen op minimaal het 
wml’, zegt LCR-voorzitter Amma Asante. ‘Ze moeten ook in inkomen kunnen groeien. Extraatjes 
kunnen houden! Dat kan allemaal met een paar eenvoudige ingrepen. Zorg dat bijvoorbeeld een 
wajongere die minder dan 20% van het wml verdient die inkomsten mag houden náást de uitkering. 
Ontwikkeling en een hoger loon moeten echt leiden tot een hoger inkomen. De garantieregeling voor 
Wajongeren die er met de nieuwe inkomensregels op achteruitgaan is geen garantieregeling.’ 
Overgangsregeling niet schrappen   In het voorstel staat verder dat de overgangsregeling 
voor iedereen die vóór 1980 is geboren wordt geschrapt. Het gaat om een klein aantal mensen (275). 
De gevolgen voor hen kunnen groot zijn als zij terugvallen.  
Klik voor: Reactie van de LCR op het wetsvoorstel Wijziging Wajong (LCR-TK-0061 23 oktober 2019) 
(Fried: zie: http://www.landelijkeclientenraad.nl/Content/Downloads/LCR%20TK-19-
0061%20brief%20aan%20TK%20beh%20Wijz%20Wet%20Wajong.pdf )  
 
 
 
19) Cliënten hebben bij gemeenten weer een gezicht gekregen. Dat is echt de winst van de transitie 
Zorg+welzijn 23 oktober 2019 
 ‘Veel professionals doen wat nodig is, ondanks het systeem’ 
‘Cliënten hebben bij gemeenten weer een gezicht gekregen. Dat is echt de winst van de transitie. We 
hebben het weer over mensen van vlees en bloed.’ Vijf jaar na de transitie maakt Janny Bakker-Klein, 
bestuurder van Movisie, de balans op. 
Janny Bakker-Klein kent het sociaal domein van binnenuit. Begonnen als verpleegkundige, koos ze 
later toch voor een studie rechten en werkte ze als klachtenfunctionaris in een academisch 
ziekenhuis. Vervolgens werd ze directeur van de Nierstichting en weer later wethouder in de 
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gemeente Huizen. Ruim een jaar is ze nu voorzitter van de raad van bestuur van Movisie, het 
landelijk kennisinstituut voor sociale vraagstukken. 
Obstakels  De bevlogen bestuurder weet hoe complex veranderingen in het sociaal domein zijn. 
‘We zijn vooral heel goed in praten. Heel veel praten in allerlei jargon. Zo is iedereen natuurlijk vóór 
vraaggestuurd werken, voor maatwerk uiteraard ook. Maar ga het maar eens echt doen. Dan stuit je 
meteen op allerlei obstakels, op allerlei normatieve vraagstukken. De vraag past niet, dit kan zomaar 
niet.’ 
Waar gaat het mis?     Veranderingen in het sociaal domein gaan langzaam, concludeert ze vijf 
jaar na de transitie en in haar proefschrift Anders kijken, een zoektocht naar responsiviteit in het 
sociaal domein waar ze in december op promoveert aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. 
Centraal daarin de vraag ‘waarom gaan we in het sociaal domein zo met mensen om?’ Het is een 
vraag die ze zich in haar carrière vaak heeft gesteld. Waar gaat het mis? Waarom slagen we er – 
ondanks alle goede bedoelingen van professionals, alle wetten en regels – vaak niet in om mensen 
echt te helpen? Waarom is het zo moeilijk om van betekenis te zijn?’ 
Te abstract      Eén van de problemen is dat de cliënt te abstract is geworden, zegt ze. ‘We 
hebben het over doelgroepen, over ouderen, over 15.000 daklozen. Heel abstract. Dat zie je ook bij 
discussies over uitgeprocedeerde asielzoekers. Vrijwilligers zien een moeder met kleine kindjes die je 
niet op straat kan laten staan, ze zien mensen van vlees en bloed. Maar het systeem ziet het anders. 
Het systeem ziet alleen een groep die hier niet mag zijn.’ Bij zo’n abstract mensbeeld hoort ook 
achterdocht en wantrouwen. ‘We gaan er dan ook meteen vanuit dat mensen altijd op het eigen 
gewin uit zijn. In de praktijk is dat helemaal niet het geval.’ 
Ongelijk behandelen   Een ander hardnekkig obstakel is de angst bij professionals om mensen 
ongelijk te behandelen. De angst voor precedentwerking is groot. ‘Dat heb ik in Huizen vaak gemerkt. 
Er werd dan een schrijnend geval vanuit de Wmo aangedragen, een familie die huisvesting nodig had. 
Volgens de ambtenaar van volkshuisvestiging kon dat absoluut niet. “Er zijn nog zoveel soortgelijke 
schrijnende gevallen”, klonk het dan. Nou dan wilde ik die wel zien, misschien dat we ook voor hen 
wat konden doen. Maar die gevallen kwamen nooit’. 
Het goede doen     Toch is Bakker-Klein ondanks deze obstakels en reflexen allesbehalve 
pessimistisch. ‘De winst van de transitie is dat gemeenten weer over mensen spreken. Mensen 
hebben weer een gezicht gekregen.’ De bestuurder van Movisie benadrukt dat veel professionals in 
het sociaal domein in de dagelijkse praktijk juist wel doen wat nodig is. Ze zijn creatief, luisteren goed 
en maken het verschil. ‘Maar zij zijn dan vervolgens wel twee uur bezig om in het systeem werk te 
verantwoorden wat ze eigenlijk niet hebben gedaan. De werkelijkheid ziet er dus heel anders uit dan 
dat we uit de cijfers lezen.’ 
Omgekeerde wereld     Het systeem plooien naar die weerbarstige realiteit, dat kost tijd, stelt 
Bakker-Klein. ‘Het goede nieuws is dat het goede wél gebeurt, maar het slechte nieuws is dat het erg 
ingewikkeld blijkt om het systeem daarop aan te passen. En dat is eigenlijk de omgekeerde wereld.’ 
Chaos   De kloof tussen systeemwereld en realiteit is – ook na de transitie – nog steeds erg groot.  
‘Het sociaal domein is nu eenmaal chaos. Mensen doen ook nog eens domme dingen. Het is niet zo 
dat als je er kwartje instopt, er ook een kwartje uitkomt. Soms komt er helemaal niets uit. Die 
onvoorspelbaarheid is voor beleidsmakers heel erg moeilijk.’ Maar die onvoorspelbaarheid betekent 
volgens haar niet dat iedereen ‘zo maar wat doet’. ‘Er is natuurlijk kennis. Kennis over effectieve 
interventies. Wat werkt er nu bij eenzaamheid, bij discriminatie en wat helemaal niet? Door deze 
kennis te delen – dat doen wij bij Movisie natuurlijk ook – bieden we professionals wel handvatten. 
Veranderingen gaan langzaam in het sociaal domein en ik vind dat Movisie de dure plicht heeft om te 
versnellen.’ 
Maak het klein  Daarbij is het volgens de bestuurder belangrijk dat professionals de ruimte 
krijgen. ‘Ze weten vaak zelf heel goed of iemand meer tijd nodig heeft of een schop onder haar of zijn 
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kont. Daar hebben we helemaal niet zoveel regels voor nodig. We hebben het namelijk over 
individuele mensen. Dé ouder bestaat niet, de jongere net zo min. Maak het klein en richt het 
aanbod en beleid op die individuele mensen in.’ 
Jessica Maas 
 
 
20) Gemeenten zijn na de transitie als een kip zonder kop aan de slag gegaan 
Zorg+welzijn 23 oktober 2019 
‘Wat is nu goede zorg? Begin daar eens mee’ 
Gemeenten zijn na de transitie als een kip zonder kop aan de slag gegaan. Beleidsarm en zonder al te 
veel visie, concludeert Marcel Boogers, hoogleraar Innovatie en Regionaal Bestuur aan de 
Universiteit Twente. ‘Een visie op goede zorg ontbreekt.’ 
Hoogleraar Marcel Boogers is hoopvol. Langzaam komt er meer aandacht voor de vraag hoe de zorg 
in Nederland eigenlijk is georganiseerd. ‘De overdracht van de taken naar de gemeente kent twee 
kanten, zeg ik altijd. Transitie, dat is de overdracht, en transformatie, dat is een andere manier van 
werken.’ Maar na de transitie hebben de gemeenten volgens de hoogleraar de mouwen opgestroopt 
en zijn aan de slag gegaan. ‘We moeten constateren dat de taken tamelijk beleidsarm zijn 
uitgevoerd. Maar doordat ze naar de gemeente gingen, dus dichterbij de zorgbehoevenden, had dit 
wel meteen een aanzuigende werking.’ Met alle tekorten tot gevolg. 
Vraag       Boogers: ‘Als een kip zonder kop zijn gemeenten, er was natuurlijk ook weinig 
voorbereidingstijd, aan de slag gegaan. Eigenlijk zijn gemeenten vooral bezig met brandjes blussen en 
incidenten oplossen. De vraag hoe willen we dat jeugdzorg of zorg in de hele breedte er in onze 
gemeente, onze regio, uitziet, is niet gesteld.’ De bezuinigingen werden vervolgens ook doorvertaald 
richting de zorgaanbieders. ‘Een aantal moest sluiten, andere instellingen moesten zo knippen in het 
budget waardoor de kwaliteit van zorg achteruit holde.’ Het zijn stuk voor stuk ernstige gevolgen van 
het gebrek aan visie, stelt Boogers. 
Innovatie   Vanwege de grote bezuinigingstaakstelling die met de decentralisaties gepaard ging, is 
hem de neiging groot om vooral naar kosten en budgetten te kijken. Voor de innovatie van zorg is 
hierdoor minder aandacht, terwijl dat ook besparingen kan opleveren. Gemeenten moeten daarom 
pas op de plaats nemen en de juiste vragen stellen, luidt zijn pleidooi. ‘Vinden we het normaal dat 
jongeren in taxibusjes van de ene kant in de regio naar de andere kant worden vervoerd of willen we 
de zorg dichterbij organiseren?’ 
Incidenten   Boogers, tevens ook senior-adviseur bij BMC Advies, zit regelmatig met 
gemeentebesturen om tafel. ‘Wat verstaan we eigenlijk onder kwalitatief goede zorg? Als ik deze 
vraag aan bestuurders voorleg, dan krijg ik van de wethouder vaak het antwoord: Eén gezin, één 
plan. Maar dat is geen visie. Wat is goede zorg? Wat vinden we belangrijk? Nabijheid, 
toegankelijkheid, korte wachtlijsten, waar zet je op in? Welke kwaliteitsmaatstaven hanteer je? Hoe 
houden we het zorglandschaap vitaal? Dat zijn nieuwe vragen voor lokale bestuurders, maar zonder 
deze vragen te beantwoorden, kun je geld in het systeem blijven stoppen.’ 
Regionaal      De nieuwe visie met de bijbehorende vragen over de zorg en het regionale 
zorglandschap moet volgens Boogers niet door elke gemeente worden uitgedokterd, maar juist 
binnen het regionaal samenwerkingsverband. Eerder toonde de hoogleraar in een onderzoek aan dat 
een gemiddelde Nederlandse gemeente in vijftien samenwerkingsverbanden met vijftig andere 
gemeenten samenwerkt. Een ongeorganiseerde camping, noemde hij het eerder. Hij riep destijds 
gemeenten op kritisch te kijken naar de nut en noodzaak van deze verbanden. ‘Maar je hebt elkaar in 
de regio wel nodig. Alleen al om het motto Eén gezin, één plan uit te voeren. Met een moeder die in 
de ene gemeente woont en vader bijvoorbeeld in de ander. Samen een visie ontwikkelen is 
ingewikkeld, misschien dat gemeenten daar ook hulp bij nodig hebben, maar het is hard nodig. Ook 
om de kosten te besparen.’ 
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Effect     Hij vreest anders een financiering zonder einde en ziet nog meer nadelige effecten. ‘Er 
komt nu zoveel op het bordje van de gemeente terecht. Daar zit het geld. Met als gevolg dat heel 
veel problemen nu geframed worden als jeugdzorg terwijl we het eigenlijk over 
opvoedingsvraagstukken of gezinsproblematiek hebben. Neem bijvoorbeeld ADHD. Geen land ter 
wereld met zoveel indicaties ADHD, PDD-NOS, dyslexie. Dat zegt heel veel. Dat heeft vaak te maken 
met de kwaliteit van het onderwijs of situaties thuis. Gemeenten beginnen dat nu door te krijgen.’ De 
ene gemeenten gaat daar innovatiever mee om dan de andere, weet hij. ‘Een aantal gemeenten zet 
nu bijvoorbeeld praktijkondersteuners in bij huisartsen om vroegtijdig te signaleren. Van 
zorgprofessionals verwacht je eigenlijk dat ze zichzelf overbodig te maken.’ 
Jessica Maas 
 
 
21) Alzheimermedicijn ‘Aducanumab’ hopelijk een belangrijke stap in onderzoek naar alzheimer 
Alzheimer Nederland 23 oktober 2019 
Mogelijk nieuw Alzheimermedicijn op de markt  
Farmaceutisch bedrijf Biogen gaat een aanvraag indienen om haar Alzheimermedicijn ‘Aducanumab’ 
te laten registreren door de Amerikaanse FDA. Dat heeft het bedrijf vandaag, 22 oktober, 
bekendgemaakt. Het is de eerste fase om het medicijn op de markt te brengen. Later dit jaar wil het 
bedrijf hetzelfde in Europa doen. Alzheimer Nederland is verheugd over het nieuws. ‘’Dit is hopelijk 
een belangrijke stap in het onderzoek naar alzheimer. Een aanzet op weg naar het genezen of 
voorkomen van deze ziekte. Daarnaast blijven we ons natuurlijk inzetten om dit te bereiken voor álle 
vormen van dementie”, zegt directeur Gerjoke Wilmink. 
Dinant Bekkenkamp, teamleider Wetenschappelijk onderzoek: "Al vijfien jaar zijn er geen nieuwe 
medicijnen op de markt gekomen, en de medijcijnen die we hadden waren symptoombestrijders. Dit 
is een middel dat echt ingrijpt op het ziekteproces, dat is heel bijzonder." Als alles goed gaat, 
betekent het nieuws dat er voor het eerst in 15 jaar een nieuw medicijn op de markt komt tegen 
alzheimer. Toch zijn er ook nog veel vragen, waardoor het niet zeker is of het middel daadwerkelijk 
beschikbaar komt. Die onzekerheid komt onder meer door een ander bericht. In maart van dit jaar, 
maakte Biogen nog bekend dat ze het onderzoek naar ‘Aducanumab’ stopten. Volgens een analyse 
had het middel geen effect. 
Nieuwe gegevens      Nu blijkt uit een nieuwe analyse dat het middel toch effect had bij 
patiënten die een hoge dosis van het medicijn kregen. Op dit moment is het onduidelijk waar deze 
nieuwe analyse toe gaat leiden. Mogelijk wordt de nieuwe analyse geaccepteerd door de 
Amerikaanse en Europese instanties die medicijnen beoordelen, waardoor toelating op de markt een 
stap dichterbij is. Het kan echter ook zo zijn dat deze instanties vragen om nieuw onderzoek, 
waardoor het nog jaren zal duren voor het middel op de markt komt. 
Effect Aducanumab In het persbericht geeft Biogen aan dat patiënten op verschillende testen 
van geheugen en andere mentale taken, minder snel achteruit gaan. Dit betekent dat het middel de 
ziekte van Alzheimer dus niet kan stoppen of genezen, maar mogelijk wel kan afremmen. Ook bij 
andere testen, zoals het uitvoeren van dagelijkse handelingen, gingen mensen die het medicijn 
kregen minder snel achteruit dan patiënten die een nepmedicijn (placebo) kregen. 
Niet voor iedereen  Het nieuwe middel werkt helaas niet voor iedereen. Tijdens het onderzoek 
werden mensen onderzocht met beginnende ziekte van Alzheimer. Eerdere onderzoeken met 
vergelijkbare medicijnen bij mensen in een meer gevorderd stadium van de ziekte mislukten. Daarom 
is het onwaarschijnlijk dat het medicijn werkt bij mensen in een gevorderd stadium van de ziekte. 
Daarnaast grijpt het middel in op een specifiek eiwit dat alleen voorkomt bij de ziekte van Alzheimer. 
Daarom zal het middel niet werken bij andere vormen van dementie. 
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Wanneer komt het op de markt?  Dat is onzeker. Eerst moeten de overheidsinstanties die 
zorgen voor de zogenaamde ‘registratie van medicijnen’ het onderzoek bestuderen. Wanneer ze het 
onderzoek voldoende overtuigend vinden, kan het medicijn naar de volgende instantie. Dan zal het 
College voor Zorgverzekeringen beoordelen of het middel iets toevoegt aan de bestaande 
behandelingen en/of het goedkoper is dan een even effectieve behandeling. De registratie en 
beoordeling van een medicijn neemt zeker één tot anderhalf jaar in beslag en kan soms nog langer 
duren. 
Onderzoek blijft hard nodig 
Gerjoke Wilmink, directeur Alzheimer Nederland: "Dit is hopelijk een belangrijke stap in het onderzoek 
naar alzheimer. Een aanzet op weg naar het genezen of voorkomen van dementie. Daarnaast blijven 
we ons natuurlijk inzetten om dit te bereiken voor alle vormen van dementie". 
 
 
22) Vergoeding kosten Wmo-abonnementstarief voor maatwerkvoorzieningen 
Googlew melding Wmo: Binnenlands Bestuur 23 oktober 2019 
Rijk moet Wmo-abo-tarief compenseren 
Yolanda de Koster 23 okt 2019 Als gemeenten dit jaar meer dan 145 miljoen euro kwijt zijn aan het 
Wmo-abonnementstarief voor maatwerkvoorzieningen, moeten deze kosten volledig worden 
vergoed. Dat stelt de VNG in een brief aan de Tweede Kamer. De actie van Assen om het Wmo-
abonnementstarief voor algemene voorzieningen volgend jaar niet in te voeren, krijgt veel (virtuele) 
bijval. 
Lef  ‘Een geweldig signaal, wie volgt’, twitterde de Bestse wethouder Wilma van der Rijt. ‘Eindelijk 
een wethouder met lef’, postte Hanneke Balk, oud-wethouder van Cranendonck en Waalre, op 
twitter. ‘Hear hear’, twitterde Ignas Minnema, financieel expert van de gemeente Weststellingwerf. 
‘Een interessant spanningsveld tussen gemeentelijke autonomie en uitvoering middels medebewind’, 
reageerde Job Wolters, coördinator strategie sociaal domein bij de gemeente Borger-Odoorn op 
LinkedIn. 
Verkeerde uitwerking  De VNG benadrukt nog eens in de brief aan de Kamer dat gemeenten 
de invoering van het Wmo-abonnementstarief ‘een verkeerde maatregel met een verkeerde 
uitwerking’ vonden. Het leidt onder meer tot meer aanvragen, zoals voorspeld en nu ook in de 
praktijk blijkt. ‘Door de lagere eigen bijdragen hebben de gemeenten in 2019 te maken met een 
inkomstenderving en een substantiële aanzuigende werking’, aldus de VNG in de Kamerbrief. ‘Het is 
zeer de vraag of de per 2019 aan het gemeentefonds toegevoegde bedrag van 145 miljoen euro, als 
compensatie voor de meerkosten en inkomstenderving, toereikend is.’                                         
Stijging    Voor komend jaar, na de invoering van het abonnementstarief voor ook algemene 
voorzieningen, wordt een verdere stijging in het gebruik verwacht alsmede een afname aan 
inkomsten uit eigen bijdragen. Veel gemeenten bieden huishoudelijke ondersteuning als algemene 
voorziening aan. Gemeenten die dit als maatwerkvoorziening aanbieden, zien juist bij deze 
voorziening een toename in het aantal aanvragen. Toename in het aantal aanvragen leidt daarnaast 
tot stijging van de gemeentelijke uitvoeringskosten. 
Tussen gemeenten en kabinet is afgesproken dat er een monitor komt. In september volgend jaar 
komen de eerste cijfers over de ontwikkelingen over 2019 binnen. 
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23) Sinds 2009 aantal dakloze 18- tot 65-jarigen toegenomen van 17.800 naar 39.300 in 2018 
Google melding Wmo: Nederlands Dagblad 23 oktober 2019 
Leger des Heils vreest snelle toename aantal daklozen 
 Piet H. de Jong    Het aantal daklozen in Nederland zal snel toenemen als de overheid niet in actie 
komt. Die waarschuwing geeft het Leger des Heils in een brief aan de Tweede Kamer.  
De hulporganisatie trekt aan de bel omdat uit eigen onderzoek blijkt dat gemeenten steeds meer 
beknibbelen op het budget voor het Leger des Heils. Sinds de invoering van de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning (WMO) in 2015 is de zorg om te voorkomen dat mensen dakloos worden, gehalveerd.  
Ook werken rijk en gemeente onvoldoende samen om tot goede oplossingen te komen, stelt het 
Leger des Heils in de brief aan de Vaste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en 
Volksgezondheid.  
Het Leger des Heils dringt erop aan dat er meer geld wordt vrijgemaakt voor ambulante begeleiding 
van mensen om zelfstandig te wonen. Die vorm van hulp is beter, en uiteindelijk goedkoper, aldus 
het Leger, dan kortdurende opvang van maximaal een half jaar.  
De hulporganisatie vreest dat wanneer de hulp aan deze kwetsbare mensen onvoldoende geleverd 
wordt, het aantal daklozen snel stijgt. In 2018 zijn er 40.000 daklozen, volgens het CBS. Dat is een 
verdubbeling ten opzichte van 2017.  
Link:  
Aantal daklozen sinds 2009 verdubbeld in Nederland 
Petra Noordhuis  Sinds de eerste schatting in 2009, is het aantal dakloze 18- tot 65-jarigen in 
Nederland toegenomen van 17.800 naar 39.300 in 2018.  
Het aantal daklozen tussen 18 en 30 jaar is in deze periode verdrievoudigd, evenals het aantal 
daklozen met een niet-westerse migratieachtergrond. Dat meldt het Centraal Bureau voor de 
Statistiek op basis van nieuwe cijfers. 
Het geschatte aantal daklozen van 18 tot 65 jaar steeg vanaf 2009 met bijna 10.000, tot 27.300 in 
2012. In de jaren daarna leek de stijgende trend ten einde, maar tussen 2014 en 2018 nam het aantal 
opnieuw toe met ruim 12.000. Ook relatief gezien verdubbelde het aantal daklozen in de periode 
2009-2018 ruimschoots, van 17 naar 37 per 10.000 inwoners van 18 tot 65 jaar. 
Net als in voorgaande jaren was in 2018 het merendeel (84 procent) van de daklozen man. Ruim 37 
procent van alle daklozen verbleef in een van de vier grootste gemeenten (G4): Amsterdam, 
Rotterdam, Den Haag of Utrecht. Van alle 18- tot 65-jarige daklozen had 57 procent een 
migratieachtergrond. 
Van de daklozen in 2018 waren er 12.600 (bijna een derde) tussen de 18 en 30 jaar, ruim drie keer 
zoveel als in 2009. Ongeveer de helft was tussen de 30 en 50 jaar. Hoewel het aandeel daklozen in 
deze leeftijdsgroep tussen 2009 en 2018 afnam van 57 procent naar 49 procent, vormden zij nog 
steeds de grootste groep. 
Het aantal daklozen met een niet-westerse migratieachtergrond verdrievoudigde tussen 2009 en 
2018 nagenoeg, van 6500 naar 18.300. Op het totaal aantal 18- tot 65-jarige daklozen steeg het 
aandeel van 36 procent in 2009, naar ongeveer de helft in 2016 en later. Het aantal daklozen met 
een westerse migratieachtergrond verdubbelde in deze periode ruimschoots, het aantal daklozen 
met een Nederlandse achtergrond verdubbelde bijna. 
Daklozen met een niet-westerse achtergrond zijn gemiddeld jonger: 39 procent van hen was 18 tot 
30 jaar (7100), tegen 27 procent van de daklozen met een Nederlandse of westerse achtergrond. Een 
relatief groot deel (ruim de helft) van de niet-westerse daklozen verblijft in een van vier grootste 
gemeenten. Van de daklozen met een Nederlandse achtergrond was dat nog geen kwart, en van de 
daklozen met een westerse migratieachtergrond bijna een derde. 
Het gaat in dit onderzoek van het CBS om mensen die ‘feitelijk dakloos’ zijn. Dit zijn mensen die 
slapen in de open lucht, in overdekte openbare ruimten, zoals portieken, fietsenstallingen, stations, 
winkelcentra of een auto, of binnen slapen in passantenverblijven van de maatschappelijke opvang 
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en eendaagse noodopvang, of op niet-structurele basis bij vrienden, kennissen of familie, zonder 
vaste verblijfplaats. De resultaten in het onderzoek zijn exclusief de mensen die illegaal in Nederland 
verblijven én dakloos zijn.  
 
 
24) Raad voor Volksgezondheid en Samenleving: Bijdrage leveren aan verbeteren zorg en welzijn 
Zorgvisie 24 oktober 2019  
RVS-voorzitter Jet Bussemaker: ‘Aansturing van de zorg moet anders’ 
De systemen in het zorgstelsel werken bijna perfect in de zin van verantwoording van zorg. Toch 
ontvangen mensen lang niet altijd de juiste zorg, constateert de nieuwe voorzitter van de Raad voor 
Volksgezondheid en Samenleving. ‘We zijn het perspectief van burgers kwijtgeraakt.’ 
Jet Bussemaker is een herintreedster in de zorg. Van 2007-2009 was ze staatssecretaris van het 
ministerie van VWS. Een jaar geleden aanvaardde ze het ambt van hoogleraar bij het LUMC en de 
Universiteit Leiden. Haar leerstoel is ‘Wetenschap, beleid en maatschappelijke impact, in het 
bijzonder in de zorg’. Daarnaast is ze sinds 1 juni Pauline Meurs opgevolgd als voorzitter van de Raad 
voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS). Twee banen op het snijvlak van wetenschap en beleid. 
‘Er is geen sector die zo complex is als de zorg. Het aantal stakeholders is groot. De zorg heeft 
verbindingen naar allerlei andere beleidsterreinen, zoals onderwijs, volkshuisvesting, werk en 
inkomen. Als wetenschapper, Kamerlid, staatssecretaris, bestuurder en minister heb ik kennis en 
ervaring opgebouwd op het gebied van wetenschap, zorg, onderwijs en beleid. Na mijn 
ministerschap op Onderwijs had ik me op iets heel nieuws kunnen storten. Maar het mooie van mijn 
nieuwe functies is dat ik niet alleen nieuwe dingen kan bedenken, maar ook lessen kan trekken uit 
het verleden.’ 
Neem de vijfminutenregistratie. Die heeft minister Hugo de Jonge van VWS in 2018 afgeschaft. 
Stomverbaasd was Bussemaker toen ze dat hoorde, want dat had zij immers in 2009 ook al gedaan. 
‘Het toont aan hoe je als overheid vanuit goede bedoelingen iets afschaft dat als last wordt ervaren. 
Maar dat er in de praktijk belangen zijn van spelers in de zorg om er toch aan vast te houden. Wil je 
beleid afschaffen, dan zul je dus ook moeten aangeven hoe dat moet gebeuren.’ Pauline Meurs zei 
bij haar afscheid dat sommige RVS-adviezen weinig weerklank vonden. Er viel kritiek te beluisteren 
dat de raad zich zo buiten de maatschappelijke discussie plaatst. ‘Meurs zei dat de RVS-rapporten 
wisselend ontvangen zijn. Als raad wil je dat je adviezen geaccepteerd worden. Dat ze relevant zijn 
voor de praktijk en het gevoerde beleid. Dus niet een rapport uitbrengen als een kabinet 
demissionair is.’ 
Wat wilt u bereiken als RVS-voorzitter? ‘Een bijdrage leveren aan het verbeteren van zorg 
en welzijn. Maar ik wil wel bescheiden zijn. Wij kunnen niet als raad vanaf de zeventiende verdieping 
van het ministerie alle problemen in kaart brengen en oplossen. We kunnen wel proberen nieuwe 
perspectieven te geven, andere manieren van kijken. De zorg staat voor immense problemen, zoals 
het personeelstekort. Ook is er sprake van complexe en groeiende ongelijkheid tussen 
laagopgeleiden en hoogopgeleiden. We gaan niet alleen adviseren wat er moet gebeuren, maar ook 
hoe.’ 
Waar gaat de RVS zich mee bezighouden? ‘Onze werkagenda voor de komende jaren 
gaan we samen met het veld en belangrijke stakeholders bepalen. Een geschikt thema is de 
complexe aansturing in de zorg. Dat moet echt anders, beter. Hoe toekomstbestendig zijn de 
systemen van de Zvw, Wlz en het sociale domein? Doen de wetten wel wat ze moeten doen? Het 
schuurt op de grenzen van de wetten. Dat heb ik zelf de afgelopen twee jaren ervaren toen ik 
intensief mantelzorg heb verleend aan mijn inmiddels overleden vader. Het is bijvoorbeeld heel 
ingewikkeld om uit te zoeken bij wie je moet zijn voor patiëntenvervoer. Ik kan mij goed voorstellen 
dat laagopgeleiden de weg kwijtraken in het zorgstelsel. Mijn vader had een dwarslaesie en 
daarnaast ingewikkelde medische problematiek. Hij zag zes verschillende medisch specialisten. Er 
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kwam een coördinerend specialist, maar je hebt ook nog te maken met de huisarts als generalist. 
Wanneer moet je bij wie zijn? Mijn vader kreeg een delier aan het einde van de dag en belandde op 
de spoedeisende hulp van een academisch ziekenhuis. Waarom is er dan geen acute 
noodvoorziening die naar hem komt? Of een mini-ziekenhuis in de buurt?’ 
Gaat de RVS de gereguleerde marktwerking onder de loep nemen? ‘De raad is 
vrij in het kiezen van thema’s. Ik sluit op voorhand niets uit, maar het moet wel realistisch zijn. Ik heb 
wel geleerd dat het niet zinvol is om een nieuw zorgstelsel te ontwerpen vanachter de tekentafel. Je 
kunt beter uitgaan van wat er is en kijken waar het stelsel schuurt. Daarom gaan we in ieder geval 
kijken naar de samenhang tussen de Zvw, de Wlz en het sociale domein. In mijn tijd als 
staatssecretaris was het begrip marktwerking al een soort vuilnisbak. In mijn ogen is het niet zinvol 
om marktwerking als zodanig goed of slecht te noemen. Maar als je dertien jaar een systeem hebt, 
lijkt het me logisch om dat, zonder beleidsbelang, op zijn merites te beoordelen. Neem nu 
faillissementen in de zorg. Wie heeft daarbij de regie? In mijn tijd ging thuiszorgaanbieder Meavita 
failliet. De problemen met de IJsselmeerziekenhuizen speelden toen ook al. We zagen vorig jaar de 
faillissementen van twee ziekenhuizen. Duidelijk is dat de overheid wel erg veel regie uit handen 
heeft gegeven met de gereguleerde marktwerking. Het is voor burgers lang niet altijd duidelijk waar 
de overheid nog voor staat. Er is veel onvrede in de samenleving, dat merk je ook aan de gele hesjes. 
Burgers herkennen zich vaak niet meer in overheidsdiensten of in de rol van professionals.’ 
               ‘De overheid heeft wel erg veel regie uit handen gegeven’ 
U stelt in uw oratie dat er in toenemende mate sprake is van complexe 
ongelijkheid. Wat bedoelt u daarmee? ‘Ik doel op de groeiende en complexe ongelijkheid 
tussen laagopgeleiden en hoogopgeleiden. Het preventiebeleid van de afgelopen dertig jaar werkt 
vooral voor hoogopgeleiden. Die zijn minder gaan roken en eten gezonder. De systemen in ons 
zorgstelsel werken bijna perfect in de zin van verantwoording en legitimiteit van zorg. Toch 
ontvangen veel mensen lang niet altijd de juiste zorg. We verliezen het perspectief van burgers uit 
het oog. Als mensen bijvoorbeeld psychische klachten hebben doordat ze schulden hebben, kunnen 
ze psychische hulp krijgen. Maar daarmee is er geen fundamentele oplossing voor hun financiële 
problemen. De publieke voorzieningen doen niet wat ze moeten doen. En dat is adequate 
ondersteuning bieden aan de meest kwetsbare mensen in de samenleving.’ 
U noemt het concept van een sociale investeringsstaat veelbelovend als 
alternatief voor de verzorgingsstaat. Wat houdt dat in? ‘De oude verzorgingsstaat 
verzorgde mensen van de wieg tot het graf. Daarna kwam het neoliberalisme met het concept van de 
eigen verantwoordelijkheid en de overheid die wil dat burgers participeren. Maar lang niet iedereen 
kan participeren. Kim Putters zegt dat er behoefte is aan een nieuw sociaal contract. Er moet 
duidelijkheid komen over de rol van de overheid, wat burgers mogen verwachten van de overheid. 
Anton Hemerijck spreekt over het concept sociale investeringsstaat. Dat gaat over het stimuleren van 
weerbaarheid van burgers via een proactief activerend beleid. Er is ook een link met positieve 
gezondheid van Machteld Hüber. Je kunt niet alles fixen met een medisch oplossing. Mensen moeten 
weerbaar zijn. De levering van zorg moet integraal zijn.’ 
Maar de zorg spreekt al heel lang over integrale zorg. Het lukt maar niet om 
dat breed in de praktijk te brengen. ‘De praktijk van het beleid is zeer weerbarstig. Het is 
moeilijk om beleid zo vorm te geven dat het doet waarvoor het is bedoeld. Je ziet dat bij de 
vijfminutenregistratie. Die geeft houvast in de uitvoering en helpt bij de verantwoording van zorg. Als 
je iets afschaft, moet je dus ook een concreet plan hebben hoe je het oude beleid ontmantelt. We 
zijn altijd meer gericht op nieuw beleid dan op het ontmantelen van bestaand beleid. Of neem de 
keukentafelgesprekken die in mijn tijd als staatssecretaris zijn bedacht in het programma Nieuwe 
Welzijn. Die waren in essentie een goed idee om op een informele manier bij mensen thuis, aan de 
keukentafel, in kaart te brengen wat precies hun hulpvraag is. Een oplossing op maat. Maar je ziet 
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dat ze in de praktijk bij gemeenten zijn verworden tot een matrix-model met een afvinklijst om te 
bepalen wat mensen nog zelf kunnen doen. Voor de huidige overheidsprogramma’s als de “juiste 
zorg op de juiste plek” is het ook nog maar de vraag of in de praktijk gebeurt wat de bedoeling is.’ 
U zegt in uw oratie dat zorgprofessionals zijn doorgeschoten met 
standaardiseren, specialiseren en protocollering. Wat bedoelt u precies? ‘Het 
oorspronkelijke doel van standaardisering en protocollering was het bieden van zekerheid aan 
zorgprofessionals over wat ze moeten doen en het voorkomen van ongewenste verschillen in de 
uitvoering. Maar het moet niet zo zijn dat het strikt volgen van de protocollen leidt tot zorg waarin 
mensen zich niet meer herkennen. Ik vond het zelf wonderlijk dat mijn 89-jarige vader vanwege de 
patiëntveiligheid geen gekookt eitje meer mocht toen hij naar een verpleeghuis ging. Dan is de 
protocollering in mijn ogen doorgeschoten. Het andere uiterste is dat zorgverleners alleen maar 
doen wat ze zelf goed vinden. Maar we moeten niet vergeten dat protocollering een middel is, geen 
doel op zich. Er moet ruimte zijn voor het vakmanschap van zorgprofessionals.’ 
Wat vraagt de toekomst van het vakmanschap van zorgprofessionals? ‘Het is 
verstandig om te bekijken wat de multidisciplinaire samenwerking vraagt van het vakmanschap. Bij 
artsen is de verhouding tussen specialisten en generalisten interessant. Artsen en verpleegkundigen 
zouden meer samen kunnen opleiden. Binnen wijkteams wil je ook dat professionals elkaars taal 
begrijpen. Ook de vele digitale mogelijkheden stellen eisen aan het vakmanschap. Je ziet aan een 
beweging als Het Roer moet om dat professionals zich ondergewaardeerd voelen in hun 
vakmanschap. We moeten zoeken naar een nieuwe balans.’ 
Ook een groot deel van de verpleegkundigen voelen zich ondergewaardeerd 
door de Wet BIG II. ‘Dat is een ernstig probleem, juist omdat we verpleegkundigen zo hard 
nodig hebben. Laat ik vooropstellen dat niet alleen je diploma, maar ook kennis en ervaring die je 
tijdens je werk opdoet gewaardeerd moet worden. In het najaar komen we met een advies over 
beroepenregulering, waar we zeker ook in zullen gaan op de positie van verpleegkundigen. Ik wil 
daar nu verder niet op vooruit lopen.’ 
Veel zorgprofessionals zeggen dat ze last hebben van beleid uit Den Haag. 
‘Maar vaak denken mensen ook dat iets moet van politiek Den Haag, terwijl dat niet zo is. Je ziet nu 
dat ze vanuit een hang naar zekerheid en controle vasthouden aan verouderde en niet meer 
bestaande werkwijzen.’ 
U schrijft in uw oratie dat zorgpartijen als ACM, NZa en het CIZ zo’n 
dominerende eigen beleidslogica hebben, dat het voor de landelijke overheid 
lastig is om de regie te hebben. Wat bedoelt u daarmee? ‘De beleidslogica van zulke 
partijen kan conflicteren met het beleid van de landelijke overheid. Neem nu de ACM. Daar heb ik 
tien jaar geleden als staatssecretaris ook al discussies mee gevoerd over wat er bij samenwerking wel 
of niet mag. Toen al zag je dat zorgaanbieders bang waren dat de ACM ze zou afstraffen of bij ze zou 
binnenvallen. Dat is nog zo. Er is bij zorgaanbieders ook veel angst voor de Inspectie voor de 
Volksgezondheid en Jeugd. Gelukkig beseffen de ACM en de IGJ dat ze moeten veranderen. Ze 
handelen daar ook naar. Het kan niet zo zijn dat zulke partijen hun eigen instellingsbelang boven het 
algemene belang stellen. De landelijke overheid laat zo veel sturing over aan anderen dat sommige 
zorgaanbieders of uitvoerders beleidsresistent worden. Die denken: we zien het wel gebeuren 
allemaal, wij doen ons eigen ding.’ 
U werkt graag met designers en kunstenaars. Waarom? ‘We kunnen van hen leren 
om anders tegen problemen aan te kijken en met andere soorten oplossingen komen. Waarom 
hebben we geen Airbnb voor mantelzorgers, zodat ze een weekendje bij iemand kunnen logeren om 
even op adem te komen? De zorg gaat over meer dan over het anders organiseren van een 
ziekenhuis of verpleeghuis. Het gaat ook over ruimtelijke ordening, over het aanpassen van wijken en 
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ontwerpen van nieuwe hulpmiddelen. Kunstenaars en designers kunnen ons helpen om creatiever te 
zijn.’ 
Toekomstagenda Zorg De RVS stelt dit jaar een nieuwe werkagenda op voor de komende 
jaren. Om te zorgen dat die aansluit bij wat er leeft in de sector kunnen alle betrokkenen een digitale 
vragenlijst invullen. Daarnaast gaat de RVS in gesprek met het ministerie van VWS, de Tweede Kamer 
en brancheorganisaties. Voor speciale doelgroepen – migranten en kwetsbare ouderen – komen er 
focusgroepen om te begrijpen waar zij behoefte aan hebben. Op 10 oktober 2019 zal de RVS op zijn 
jaarlijkse conferentie de uitkomsten van de vragenlijsten voor de zorg presenteren en met de 
aanwezigen verder in gesprek gaan over de onderwerpen van de werkagenda. De RVS publiceert de 
nieuwe werkagenda begin 2020. 
Bart Kiers schrijft zowel over cure als care. Zijn aandachtsvelden zijn de ziekenhuizen, medisch 
specialisten, wijkverpleging en ouderenzorg. 
 
 
25) Bij de uitvoering en levering van hulpmiddelen gaat te veel mis 
Per Saldo: 24 oktober 2019 
Landelijke aanpak  hulpmiddelen nú nodig 
*Brief aan minister VWS van patiëntenorganisaties over hulpmiddelen: 
 
Tweede Kamer der Staten-Generaal 
Vaste Commissie voor VWS 
Postbus 20018 
2500 EA  'S-GRAVENHAGE 
 
Onderwerp Hulpmiddelen #regelhet 
Datum    Referentie                Inlichtingen bij 
17-10-2019 19-0510/MH/RS Marijke Hempenius, m.hepenius@iederin.nl  
 
Geachte Kamerleden. 
 
Binnenkort bespreekt u de begroting van VWS.  
 
Bij de uitvoering en levering van hulpmiddelen gaat te veel mis. Adviezen van professionals als 
revalidatieartsen en ergotherapeuten worden in de wind geslagen. De aanvraag is bureaucratisch en 
duurt vaak lang. Veel mensen ervaren onheuse bejegening en een gebrek aan deskundigheid en 
maatwerk. Ook zijn er problemen bij de  keuzevrijheid voor financieringsvorm (pgb of zin), levering, 
reparatie en overname van vooral complexe hulpmiddelen. Bij de keuze voor het pgb speelt nog  een 
extra probleem namelijk de ontoereikende tarieven. Ieder(in) en de ondertekenaars van deze brief 
doen een dringend beroep op u om voor mensen die hulpmiddelen nodig hebben op korte termijn 
een merkbare verbetering te bewerkstelligen. 
Hulpmiddelen geen luxe maar basisvoorzieningen  Passende hulpmiddelen zijn voor 
mensen met een beperking onmisbaar om hun leven zo zelfstandig en volwaardig mogelijk te leven. 
De gevolgen voor mensen die te maken hebben met een niet goed werkend of slecht passend 
hulpmiddel zijn groot. Zij kunnen soms letterlijk de straat niet meer op, kunnen niet naar school of 
werk en missen contacten buiten de deur.  
Televisie-uitzending Kassa en zwartboek   Consumentenprogramma Kassa (BNN-VARA) 
besteedde zaterdag 12 oktober uitgebreid aandacht aan alle problemen met hulpmiddelen. De 
uitzending van 21 september had zoveel en zulke schrijnende reacties opgeleverd, dat de redactie 
zich genoodzaakt zag een volledige uitzending aan de problematiek te weiden. Onder de noemer 
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“#regelhet” presenteerde Kassa een zwartboek met een selectie van 100 van de bijna 900 meldingen 
uit de enquête. Dit zwartboek laat opnieuw zien dat mensen vaak maanden moeten wachten op een 
hulpmiddel waar ze echt van afhankelijk zijn. Maatwerk wordt onvoldoende geleverd en 
noodzakelijke reparaties blijven uit. Mensen ervaren knelpunten in de communicatie met 
gemeenten, zorgverzekeraars, zorgkantoren en leveranciers.  
Ook uit eerder onderzoek in opdracht van het ministerie van VWS en onderzoek van de 
Patiëntenfederatie in overleg met Ieder(in) , komen deze knelpunten naar voren. Hulpmiddelen 
worden nu uit vier wetten bekostigd, waarbij soms per hulpmiddel meerdere wetten nodig zijn. De 
grootste problemen spelen op gemeentelijk niveau, maar ook in het samenspel en de overgang 
tussen wetten gaat het niet altijd goed.  
Concrete maatregelen zijn nodig   Voor ons is de maat vol: er moet nu echt verandering 
komen in de bestaande uitvoering. Wij pleiten voor concrete maatregelen die ervoor gaan zorgen dat 
mensen de hulpmiddelen krijgen die ze nodig hebben, op tijd en van goede kwaliteit. Waarbij zij de 
keuzevrijheid hebben voor de financieringsvorm. De aanpak moet verder gaan dan 
symptoombestrijding en het oplossen van gemelde signalen. Voor ons is het noodzakelijk dat er 
overkoepelende afspraken komen tussen alle betrokken partijen, dus ook patiënten- en 
gehandicaptenorganisaties. Bestuurlijke afspraken waarin verantwoordelijkheden worden belegd en 
de basis voor een verbeterplan wordt afgesproken, waarbij het belang van de gebruiker voorop staat. 
In het bestuurlijk overleg kunnen ook afspraken worden gemaakt over regie, 
eindverantwoordelijkheid, toezicht en handhaving. 
 
Wij vragen de minister met klem om zijn verantwoordelijkheid te nemen en betrokken verstrekkers 
en leveranciers aan te spreken op hun wettelijke taak ten aanzien van hulpmiddelen. We vragen hem 
met alle betrokken partijen snel merkbare verbeteringen te realiseren. We doen daarvoor de 
volgende aanbevelingen: 
 
A. Regie en landelijk kader 
Maak met alle betrokken partijen op bestuurlijk niveau afspraken over een verbeteraanpak, zorg 
voor commitment, eigenaarschap en samenwerking om het persoonsgericht leveren van 
hulpmiddelen goed te laten verlopen: 
1. Ontwikkel met alle betrokkenen een normenkader over proces en kwaliteit; 
2. Organiseer toezicht op de landelijke afspraken en het normenkader en organiseer hierbij een 
escalatiepunt.  
 
B. Reparatie en verandering aanpak hulpmiddelen  
Maak met betrokken partijen een reparatieplan, dat gaat zorgen voor een merkbare verbetering in 
de uitvoering voor de mensen om wie het gaat. Belangrijke onderdelen van deze aanpak zijn: 
3. Maak het advies van een professional (ergotherapeut of revalidatiearts) leidend in de 
toegang; 
4. Maak bovenlokale afspraken voor de inkoop en betrek ervaringsdeskundigen hierbij; 
5. Versnel en vereenvoudig de aanvraag, levering en onderhoud van hulpmiddelen;  
6. Investeer in deskundigheid, goede communicatie en passende bejegening; 
7. Realiseer een landelijk dekkend mobiliteitsnet om problemen in de service en onderhoud 
snel op te lossen; 
8. Maak aparte afspraken over toegang en levering van complexe hulpmiddelen.  
 
C. Spoedplan voor acute problemen 
Maak met betrokken partijen een spoedplan voor mensen die in de problemen zitten. Voorop staat 
dat mensen de hulpmiddelen krijgen die ze nodig hebben, op tijd en van goede kwaliteit: 
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9. Zorg dat bestaande meldingen en klachten door betrokken partijen met spoed worden 
opgepakt en afgehandeld en zorg dat mediation beschikbaar komt;  
10. Maak bindende afspraken met gemeenten en leveranciers waar veel klachten zijn.  
 
Gebruikers voelen zich machteloos  Het zwartboek van kassa laat zien dat mensen die 
hulpmiddelen nodig hebben als het misloopt vaak alleen staan en pas worden geholpen als zij 
overlast of publiciteit veroorzaken en bovenal mondig zijn. Zij moeten het opnemen tegen machtige 
partijen als de gemeente of een commerciële aanbieder, zonder dat iemand echt 
verantwoordelijkheid neemt om het te regelen. Alleen een gang naar de ombudsman of rechter rest 
dan nog. Dit is een langdurend proces en niet effectief voor mensen die op korte termijn een passend 
hulpmiddel nodig hebben om mee te kunnen doen.  
 
VN Verdrag Handicap Deze gang van zaken druist in tegen de bedoeling van de hervormingen 
in de zorg en de decentralisaties. Niet in de laatste plaats staat dit haaks op het VN Verdrag 
Handicap. Daarmee verplicht de staat zich de volledige deelname aan de samenleving voor mensen 
met een beperking mogelijk te maken. Deze situatie duurt al veel te lang en moet anders. U kunt 
zorgen dat partijen dit gaan regelen. 
Wij wensen u een goed debat, 
Vriendelijke groet, 
Illya Soffer, directeur Ieder(in)  Dianda Veldman, directeur-bestuurder Patiëntenfederatie Nederland
  
Marcel Timmen,  directeur Spierziekten Nederland 
  
Aline Molenaar,directeur Per Saldo       Jos Dekker, voorzitter Dwarslaesie Organisatie Nederland
  
Jiska Stad-Ogier Wij Staan Op! 
1 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/05/18/kamerbrief-over-afspraken-
hulpmiddelen-woningaanpassingen-en-verhuizingen 
 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/04/01/domeinoverstijgend-vervolgonderzoek-
hulpmiddelen-woningaanpassingen-en-verhuizingen 
 
https://iederin.nl/nieuws/18568/zorg-en-ondersteuning/landelijke-aanpak-nodig-voor-problemen-met-
rolstoelen-en-scootmobielen/ 
 

Brief aan regering van minister VWS over hulpmiddelen                   (Fried: zie: 
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2019Z19956&did=2019D4
1654 ) 
 
 
 
 
26) Zorgen dat pgb-tarieven toereikend zijn voor goede zorg/ondersteuning en of hulpmiddelen  
Per Saldo 24 oktober 2019 
Pgb-tarieven bij gemeenten moeten ook toereikend zijn 
In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)  en de Jeugdwet staat dat tarieven toereikend 
moeten zijn om goede zorg en ondersteuning in te kunnen kopen. Per Saldo ziet helaas te vaak dat 
gemeenten de tarieven steeds verder willen verlagen. Dit terwijl de meeste werknemers jaarlijks 
worden geïndexeerd door middel van in cao’s afgesproken loonsverhogingen. Het verbaast Per Saldo 
dan ook dat tarieven van zorgverleners die vanuit een persoonsgebonden budget (pgb) werken niet 
worden geïndexeerd maar juist worden verlaagd. 
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11 oktober 2019  Gemeenten kennen geen landelijk maximum tarief 
Gemeentelijke tarieven kennen, bijvoorbeeld voor informele hulp, geen landelijk wettelijk maximum 
tarief zoals het bij de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Zorgverzekeringswet (Zvw) wel geregeld is. 
Elke gemeente hanteert een eigen beleid waarin dit wordt vastgelegd. 
Om tot een goed onderbouwd uurtarief van een zorgverlener te komen, voor zowel formele als 
informele hulp vanuit een pgb is het van groot belang om inzicht te krijgen in de verschillende 
kostencomponenten waaruit een uur zorg bestaat. 
Het is dan ook belangrijk dat gemeenteraadsleden over de juiste informatie beschikken om ervoor te 
zorgen dat pgb-tarieven toereikend zijn zodat budgethouders kwalitatief goede zorg/ondersteuning 
en of hulpmiddelen in kunnen kopen. 
Gemeente Apeldoorn  
Onlangs ontvingen huidige budgethouders van de gemeente Apeldoorn een brief met daarin de 
voorgestelde veranderingen om de pgb-tarieven te verlagen. Deze brief hebben wij van meerdere 
budgethouders ontvangen. Zij maken zich ernstige zorgen in verband met de inhoud van deze brief 
en deze zorgen zijn ook terecht. 
Per Saldo heeft daarom een brief naar de gemeenteraad van Apeldoorn gestuurd om hen te 
informeren over de opbouw van tarieven voor het persoonsgebonden budget zodat zij goed 
inhoudelijk het gesprek aan kunnen gaan met de wethouder. 
Loop je hier ook tegenaan bij jouw gemeente of tegen andere problemen dan is het belangrijk om 
dat bij ons te blijven melden. 
 
 
 
27) Strijd om speeltuinen die voor íeder kind toegankelijk en leuk zijn  
Minister van Gehandicaptenzaken,  Rick Brink  24 oktober 2019 
Samen kunnen spelen is een kwestie van beschaving 
12 oktober 2019  Wie herinnert zich niet de mooie speelmomenten uit zijn of haar jeugd? In deze 
herinneringen van spelen in speeltuinen, op straat of in de natuur zien we onszelf spelen met 
vriendjes en vriendinnetjes. Spelen doe je samen. 
Dat klinkt als een open deur, maar voor kinderen met een lichamelijke en/of verstandelijke handicap 
is dat absoluut niet het geval. Enerzijds omdat speelplekken voor hen niet toegankelijk zijn en 
anderzijds omdat kinderen zonder beperking zelden samen spelen met kinderen mét een beperking. 
Deze week wordt tijdens de Week van Toegankelijkheid aandacht gevraagd voor toegankelijkheid 
voor mensen met een beperking. Voor meer dan 100.000 kinderen met handicap in Nederland is 
toegankelijkheid van speelplekken een probleem. Niet mee kunnen spelen en er dus niet bij horen 
zijn negatieve ervaringen die deze kinderen de rest van hun leven meedragen.  
Spelen is de essentie van het leven. Ieder kind heeft een natuurlijke behoefte om te spelen en zo het 
leven en zichzelf te ontdekken. Onderzoeken laten zien dat spelen bij kinderen met een handicap  in 
de eerste levensjaren helemaal wordt vergeten. Dat komt doordat in deze fase veel aandacht is voor 
de gezondheid en de handicap van het kind; het kind wordt  gezien als patiënt. Maar de 
ontoegankelijkheid van speelplekken speelt daarin ook een belangrijke rol. Negen van de tien 
speelplekken zijn niet voldoende toegankelijk. Vaak zijn bij de aanleg kinderen met een handicap 
helemaal niet in beeld. Tegelijkertijd hebben kinderen een fundamenteel recht op spelen, vastgelegd 
in het Internationaal Verdrag van de Rechten voor het Kind. Aan dit recht wordt voor kinderen met 
een handicap in de praktijk nauwelijks voldaan.  
Dat blijft niet zonder gevolgen. Uit onderzoek blijkt dat kinderen met een handicap weinig tot geen 
vriendjes hebben in de buurt. Onder volwassen mensen met een beperking blijkt dat 62% zich 
eenzaam voelt. Dit ontwikkelt zich in de vroegste jeugd.  
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Door verschillende organisaties worden gelukkig initiatieven genomen zoals Natuurmonumenten en 
IVN voor toegankelijke natuur. Jantje Beton en Het Gehandicapte Kind werken samen aan meer 
toegankelijke speelplekken. Ook de minister van Gehandicaptenzaken heeft zich uitgesproken voor 
een inclusieve start.  
Wij pleiten ervoor dat uiterlijk 2025 in alle gemeenten minimaal één inclusieve speeltuin is waar ook 
kinderen met een beperking kunnen spelen. Wij pleiten voor een kennispunt waarin voorbeelden 
verzameld worden én concrete hulp geboden kan worden. De kinderen met een handicap willen 
daarin graag meedenken. Fondsen en overheden moeten samenwerken om noodzakelijke 
aanpassingen te realiseren.  
Wij roepen Minister Hugo de Jonge van VWS op om samen met ons de regie te nemen. Een nieuwe 
generatie gehandicapte kinderen hoeft niet op te groeien in eenzaamheid. Laten we daarvoor kiezen 
uit liefde voor alle kinderen.  
Henk-Willem Laan, directeur Het Gehandicapte Kind  
Dave Ensberg-Kleijkers, directeur Jantje Beton  
Rick Brink, Minister van Gehandicaptenzaken 
Kamervragen over inclusieve speeltuinen na opiniestuk Minister  
18 October 2019 Onze strijd om speeltuinen die voor íeder kind toegankelijk en leuk zijn, heeft zijn 
eerste vruchten afgeworpen. Kamerlid Vera Bergkamp(D66) heeft naar aanleiding van ons 
gezamenlijke opiniestuk(met NSGK en Jantje Beton) in het AD Kamervragen gesteldaan de 
verantwoordelijke minister, Hugo de Jonge. Wij zijn er heel blij mee, laat dit een eerste stap zijn 
richting meer budget en meer aandacht voor dit speerpunt van de Minister van 
Gehandicaptenzaken! 
Hieronder de letterlijke tekst: 
Vragen van het lid Bergkamp (D66) aan de Minister van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport over de (on)toegankelijkheid van speeltuinen voor kinderen 
met een beperking (ingezonden 15 oktober 2019). 
Vraag 1  Bent u bekend met het bericht «Gehandicapt kind moet ook mee kunnen 
spelen»? 
Vraag 2 Herinnert u zich de toezegging die u deed tijdens het algemeen overleg 
Gehandicaptenbeleid / Fokuswonen / Doelgroepenvervoer / Valys op 24 mei 
2018, dat u zich hard zou maken zodat de helft van de gemeenten een 
toegankelijke speeltuin zou hebben? 
Vraag 3   Hoeveel procent van de Nederlandse gemeenten heeft op dit moment een 
toegankelijke speeltuin? Hoe groot was dat percentage eind 2017 en eind 
2018? 
Vraag 4   Op welke wijze heeft u uitvoering gegeven aan uw toezegging tijdens het 
eerder genoemde algemeen overleg? 

Vraag 5   Welke extra stappen gaat u zetten nu uit het bericht blijkt dat meer nodig is 
om de ambities te realiseren, temeer nu de schrijvers van het bericht ervoor 
pleiten dat uiterlijk in 2025 in alle gemeenten zeker één inclusieve speeltuin is 
waar ook kinderen met een beperking kunnen spelen? Bent u bereid de 
Kamer over deze geïntensiveerde aanpak te informeren? 
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28) Mensen en middelen beschikbaar voor het begrijpelijker maken van overheidstaal 
Schulinck nieuwsbrief 24 oktober 2019 
Extra mensen en middelen voor begrijpelijke taal 
24 oktober 2019 Taalcoaches die het land intrekken, trainingen voor ambtenaren om duidelijker te 
schrijven en praktische hulpmiddelen om communicatie met mensen te verbeteren. Staatssecretaris 
Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) stelt meer mensen en middelen 
beschikbaar voor het begrijpelijker maken van overheidstaal. Om overheidscommunicatie te 
verbeteren stuurt hij de nieuw opgerichte Direct Duidelijk Brigade het land in om ambtenaren te 
helpen bij het verbeteren en begrijpelijker maken van teksten. 
Staatssecretaris Knops: “Wij doen al veel, maar het is nog niet genoeg. De Direct Duidelijk Brigade 
gaat medewerkers van overheidsorganisaties zoals gemeentes en provincies helpen bij het 
begrijpelijk maken van teksten. Wij willen ervoor zorgen dat mensen mee kunnen doen en direct 
snappen waar brieven van de overheid over gaan”. 
De Direct Duidelijk Brigade bestaat uit een groep experts, taalcoaches en taalambassadeurs. Het 
streven is dat de brigade in 2020 uit 100 leden bestaat. De brigadeleden helpen bij het herschrijven 
van teksten en adviseren over begrijpelijk communiceren. Ook organiseert de brigade trainingen en 
zijn er taalcoaches beschikbaar die ingezet kunnen worden bij overheidsorganisaties om samen te 
werken aan heldere teksten. Het doel is om in 2019 de 100 meest verstuurde teksten te verbeteren 
zoals brieven, formulieren, folders of webteksten. 
Bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gaat ook een groep medewerkers 
aan de slag om daar de communicatie te verbeteren. De Direct Duidelijk Brigade is een uitbreiding 
van de Direct Duidelijk-campagne van het ministerie van BZK en de Nederlandse Taalunie. 
Bron: rijksoverheid.nl 
 
 
 
29) Ook werkzoekenden hebben behoefte aan ondersteuning en gerichte dienstverlening 
LCR@ttentie 24 oktober 2019 
Veel te weinig aandacht voor dienstverlening aan werkzoekenden 
Het versterken van dienstverlening aan werkgevers en het structureel matchen in de 
arbeidsmarktregio is prima. Alleen, zo zegt de Landelijke Cliëntenraad, is dat niet voldoende. Ook 
werkzoekenden hebben behoefte aan ondersteuning en gerichte dienstverlening. Te denken valt aan 
een servicepunt werkzoekenden. Daarnaast moet het systeem van digitaal matchen op de schop 
omdat het nu niet voldoet. Een laatste, belangrijke punt betreft de zichtbaarheid en uniformiteit van 
alle instrumenten en voorzieningen die beschikbaar zijn. Aandacht moet vooral ook uitgaan naar de 
kwaliteit van instrumenten en dienstverlening. De LCR stelt dit alles in de Internetconsultatie rondom 
wijziging van het Besluit SUWI als het gaat om betere vindbaarheid van werkzoekenden. 
Mismatching   De drie belangrijkste punten van de LCR betreffen de ondersteuning van 
werkzoekenden. Voor werkgevers wordt nu veel geregeld. Voor werknemers niet. Bij het matchen 
tussen werkzoekenden en werkgevers gaat nog veel mis. Zo zijn de profielen van werkzoekenden via 
UWV en gemeenten onvolledig of ontbreken. Voor werkgevers is vaak niet te zien welke ambitie 
werkzoekenden hebben. Digitale matching is om die reden een utopie en onwenselijk. 
Slechte toegang voorzieningen   Een laatste punt betreft het arsenaal aan instrumenten en 
voorzieningen. Vanuit werkzoekenden hoort de LCR dat de toegang tot voorzieningen slecht is. 
Daardoor verdwijnen kansen op banen. Als het gaat om harmonisatie van voorzieningen moet ook 
aandacht zijn voor de kwaliteit! 
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Klik voor: Internetconsultatie LCR ontwerp wijziging van het besluit SUWI ivm 
werkgeversdienstverlening tbv arbeidstoeleiding en matchen van werkzoekenden en werkgevers 
(LCR 19-0060 – 18 oktober 2019)  (Fried: zie: 
www.landelijkeclientenraad.nl/Content/Downloads/LCR%2019-
0060%20%20wijz%20besl%20SUWI%20werkgeversdienstverlening%20okt%202019.pdf ) 
 
 
30) Gevolgen uitspraak van voorzieningenrechter over inkoop van(hoog) specialistische jeugdhulp 
Binnenlands Bestuur 24 oktober 2019 
Continuïteit jeugdzorg eerste prioriteit Haaglanden 
Yolanda de Koster 23 okt 2019 De tien gemeenten in de jeugdhulpregio Haaglanden brengen de 
gevolgen in kaart van de uitspraak van de voorzieningenrechter over de inkoop van de (hoog) 
specialistische jeugdhulp. De gemeenten, waaronder Den Haag, willen vanaf 2020 nieuwe contracten 
afsluiten, maar zijn door de rechter teruggefloten. Zij moeten ervoor zorgen dat de tarieven 
kostendekkend en reëel worden. De tien gemeenten zetten nu eerst in op de zorgcontinuïteit voor 
jongeren en gezinnen vanaf januari. Daarvoor gaan zij met jeugdhulpaanbieders om tafel. 
Dat laten de gemeenten in een eerste reactie weten. De tien gemeenten die de jeugdhulp 
gezamenlijk inkopen gaan de uitspraak van de rechter bestuderen en komen begin volgende week 
met een meer uitgebreide reactie, zo laat een woordvoerder van de gemeente Den Haag namens de 
regio weten. 
Kort geding Twaalf jeugdzorginstellingen hadden deze maand een kort geding aangespannen 
tegen het inkoopbureau H10 en de daarbij aangesloten tien gemeenten. De gemeenten zijn in april 
een inkooptraject gestart voor de periode 2020-2024. De in die inkoopprocedure gehanteerde 
tarieven zijn reëel en noodzakelijk om de jeugdhulp efficiënter en effectiever te maken, zo stellen de 
gemeenten. Zij willen daarnaast toe naar resultaatgerichte bekostiging, maar besloten eerder die 
systematiek na kritiek van aanbieders pas in 2022 door te voeren. De rechtszaak spitste zich toe op 
de tarieven. De jeugdhulpaanbieders vinden dat te geboden tarieven te laag en niet kostendekkend 
zijn. Als de tarieven niet worden aangepast, kunnen zij niet langer goede jeugdhulp verlenen en 
lijden ze structureel verlies, zo betoogden zij voor de rechter. 
Appels met peren  De Haagse voorzieningenrechter stelde de aanbieders dinsdag op dat punt in 
het gelijk. De tien gemeenten moeten opnieuw naar de tarieven kijken en ervoor zorgen dat deze 
kostendekkend en reëel worden. De regio wil onder meer alleen de direct cliëntgebonden uren 
vergoeden. De indirect cliëntgebonden uren (zoals overleg met andere partijen zoals gezinsleden en 
andere hulp- en zorgverleners) kunnen niet meer worden gedeclareerd. Ook als een cliënt niet op 
een afspraak komt, komt dat voortaan voor rekening van de aanbieder. De rechter oordeelde 
daarnaast dat verschillende definities worden gehanteerd bij de diverse cijfers en percentages waar 
de gemeenten hun tarieven op baseren. Daardoor worden als het ware ‘appels met peren 
vergeleken’, aldus de voorzieningenrechter. Ook is volgens de rechter onvoldoende rekening 
gehouden met regionale en organisatie-specifieke aspecten die van invloed zijn op de kostprijs van 
de jeugdhulp. 
Externe bemiddeling     De gemeenten moeten nu dus met reële en kostendekkende tarieven 
komen. De rechter realiseert zich dat dit verstrekkende gevolgen heeft voor de gemeenten, omdat zij 
per januari nieuwe contracten wilden afsluiten. ‘Dit kan echter niet ten nadele strekken van de 
jeugdhulpaanbieders, nu zij voldoende aannemelijk hebben gemaakt dat zij in grote problemen 
komen als de aanmeldingsprocedure wordt voorgezet op de huidige wijze’, aldus de 
voorzieningenrechter. Partijen moeten op korte termijn met elkaar in conclaaf om tot een spoedige 
oplossing te komen. De rechter roept hen daarbij op zich ‘proactief en constructief op te stellen’. Hij 
beveelt externe (onafhankelijke) bemiddeling aan om ‘de ontstane impasse te doorbreken’. 
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 Ingewikkeld ‘We zullen snel met de jeugdhulpaanbieders in overleg treden over de huidige 
situatie waarbij het volgende wat ons betreft glashelder is: de borging van kwalitatieve jeugdhulp in 
onze regio voor onze jeugdigen en hun gezinnen staat voorop’, zo laat de Haagse woordvoerder 
namens de tien gemeenten weten. Er is afgelopen anderhalf jaar ‘intensief gewerkt om in 
samenspraak met jeugdhulpaanbieders een nieuwe inhoudelijke koers voor de inkoop van jeugdhulp 
te ontwikkelen. Daarbij hoort ook het komen tot reële tarieven voor de inzet van jeugdhulp. Dit 
laatste is ingewikkeld gezien de grote variatie in Nederland en in de regio in allerlei soorten 
jeugdhulp, partijen, hulpvragen en kengetallen’, aldus de woordvoerder. 
  
Het H10 inkoopbureau koopt in voor Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg, Wassenaar, Rijswijk, 
Midden-Delfland, Westland, Pijnacker-Nootdorp, Voorschoten, Delft en Den Haag. 
 
 
31) 'Er komt een tsunami aan ouderen die echt anders wil wonen dan wat er nu wordt aangeboden 
Zorgvisie 25 oktober 2019 
‘Thuis wonen is voor ouderen niet altijd fijn’ 
'Er komt een tsunami aan ouderen die echt anders wil wonen dan wat er nu wordt aangeboden. We 
zullen anders moeten bouwen in de ouderenzorg.' Dat vindt Cees van Boven, bestuursvoorzitter van 
Woonzorg Nederland. 
Van Boven is sterk voorstander van ouderenzorg in een verzorgingstehuis, zei hij op het congres Zorg 
Vastgoed van Zorgvisie op 24 oktober 2019 in Nieuwegein: ‘Ik ben er heilig van overtuigd dat dat 
beter is voor ouderen.’ De volle zaal mocht elektronisch over die bewering stemmen: twee derde 
was het met hem eens. 
Cup-a-soup        Velen zien thuis wonen voor ouderen als het hoogste ideaal, aldus Van Boven. ‘Ik 
denk dat het in werkelijkheid helemaal niet fijn is. Ouderen verliezen hun partner, besluiten hun bed 
in de huiskamer neer te zetten en daar zitten ze dan, alleen in hun vijfkamerwoning. ’s Avonds dopen 
ze een kaasstengel in hun cup-a-soup. Wat is dan de kwaliteit van leven? Vergeet niet dat de meeste 
85-plussers zich eenzaam voelen.” 
Woonzorg Nederland is daarom al een paar jaar bezig verschillende woonvormen voor ouderen te 
ontwikkelen. Want het verzorgingstehuis hoeft niet per se een kolos te zijn van 500 kamers. Dat kán, 
maar de generatie van de jaren zestig gaat het volgende decennium met pensioen en wil kunnen 
kiezen tussen groot en klein, tussen beperkt of veel contact met medebewoners of de buurt en de 
keuze tussen luxe en betaalbaar. 
Vitaler en hoger opgeleid   De wensen van de nieuwe ouderen zijn ook anders, want ze zijn 
vitaler, hoger opgeleid, mobieler, diverser en welvarender, aldus Van Boven. Die nieuwbouw voor 
ouderen moet dus zeker geen eenheidsworst worden. 
Volgens Van Boven valt er daarom veel te doen, want de keuze is nu beperkt. Terwijl over twintig 
jaar een kwart van de Nederlandse bevolking ouder is dan 65 jaar en zeker anderhalf miljoen mensen 
ouder zijn dan tachtig. Bovendien verdubbelt naar verwachting het aantal dementerenden in deze 
periode naar 500.000. ‘Het is een illusie dat je mensen met dementie lang verantwoord thuis kunt 
houden. Bovendien is dat duurder,’ meent Van Boven. 
Wandelen of fietsen      Als ouderen gaan wonen in kleinere of grotere verzorgingstehuizen 
kunnen ze langer actief blijven. Samen werken ze in hun tuin, wandelen of fietsen ze in een groepje 
en kunnen ze samen koken in de gemeenschappelijke keuken. Van Boven: ‘In zo’n gebouw zorg je 
beter voor elkaar.’ 
Zorginstellingen zitten vaak krap bij kas, maar dat is niet erg want investeerders staan te trappelen 
om te beleggen in dit soort vastgoed, stelde directeur zorg Pim Diepstraten van adviesbureau 
Finance Ideas op het congres. De zorgsector is sowieso een goede belegging meende hij, vooral 
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tijdens crises: ‘De zorg is nauwelijks conjunctuurgevoelig. Contracten worden voor twintig of dertig 
jaar afgesloten en het rendement is met nu vijf à zes procent goed.’ 
Frits Baltesen 
 
 
32) ’Als je hier niet meer recht over kan lopen, heb je te veel gezopen’ 
Leidsch Dagblad 27 oktober 2019 
Campagne ’Bob in de sportkantine’ moet alcoholdoden voorkomen 
Wilfred Simons 27/10/2019 Roelofarendsveen      De meeste sporters komen in hun eentje naar hun 
sportvereniging en gaan alleen weer naar huis. Dat moet anders, zegt Nynke Kingma van het 
Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland. ,,Het is normaal dat sporters na 
afloop van een wedstrijd hun succes vieren of hun verlies afdrinken, maar daarna stapt die sporter 
dus vaak onder invloed van alcohol in de auto.’’ 
Wethouder Yvonne Peters van de gemeente Kaag en Braassem verrichtte gisteren in de kantine van 
Watersportvereniging Braassemermeer in Roelofarendsveen de openingshandeling van de campagne 
Bob in de Sportkantine. Ze heeft in haar familie gezien tot welke ongelukken dronken rijden kan 
leiden. Haar eigen broer kon een hockeycarrière vaarwel zeggen toen hij beide benen brak na een 
botsing met een dronken bestuurder. 
Dat alcohol en rijden op de fiets of in de auto niet samengaan, weet vrijwel iedereen. Toch is het nog 
niet overal vanzelfsprekend om een Bob aan te wijzen tijdens een feest of (sport)evenement, zegt 
Kingma. Vooral rondom sportkantines heerst nogal eens een wat lossere moraal. Het 
Ondersteuningsbureau heeft daarom een campagnepakket gemaakt voor gebruik in kantines. Het 
meest in het oog lopend is een gele streep die op de vloer geplakt kan worden met de tekst: ’Als je 
hier niet meer recht over kan lopen, heb je te veel gezopen’. 
Desgevraagd komt een campagneteam op sportclubs in Rijnland uitleg geven over verantwoord 
alcoholgebruik. Barvrijwiligers kunnen daar ook les in krijgen. Extra aandacht heeft het bureau dit 
jaar ook voor veilige, goed werkende fietsen. 
 
 
33) Meestal komen mensen uit gevangenis in de samenleving zonder een inkomen of uitkering  
Zorgvisie 27 oktober 2019 
 ‘Schulden vertroebelen de relatie met de cliënt’ 
Anya Wiersma begeleidt ex-gedetineerden bij het beheer van hun financiën. Geen overbodige luxe, 
want meestal komen mensen uit de gevangenis in de samenleving zonder dat ze een inkomen of 
uitkering hebben. ‘Ik houd mijn cliënten gemotiveerd door steeds muizenstapjes te maken en te 
laten zien dat ze vooruit gaan.’ 
 ‘Soms leggen mensen gewoon de post in de magnetron, dan zien ze niet hoe diep ze in de schulden 
zijn verzonken.’ Anya Wiersma is schuldhulpverlener bij de Tussenvoorziening in Utrecht. Wiersma 
werkt specifiek met ex-gedetineerden aan hun financiën als ze uit de gevangenis komen. En ze is 
“associate member” van kennisinstituut Movisie in de projectgroep Armoede en Schulden. ‘Als je pas 
na vier weken een uitkering kunt krijgen en je hebt verder niets als je vrij komt, dan wordt de 
aandrang om proletarisch te winkelen toch groot.’ 
Is het handig dat ex-delinquenten verschillende hulpverleners krijgen, een 
voor financiële zaken en een voor maatschappelijke begeleiding? 
‘Schulden en geld zijn vaak een enorme trigger voor mensen; het genereert veel stress als je te 
maken krijgt met schulden. Als de stress hoog oploopt, dan is er geen ruimte in het hoofd voor 
bijvoorbeeld dagbesteding of een ander begeleidingstraject. Daar staat tegenover dat ik beter 
afspraken kan maken met cliënten over hun financiën als zij verder geen andere zaken van mij 
verwachten. De lijnen in de hulpverlening aan ex-gedetineerden moeten duidelijk blijven, voor de 
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cliënt en ook voor mij. Ik beheer het inkomen van een cliënt, we verdelen het geld over verschillende 
potjes. Ik houd me alleen bezig met schulden, niet met andere begeleiding voor bijvoorbeeld 
verslaving of met werk. Ik hoef niet te zeggen: “Jij kunt niet in deze activeringsregeling, want ik krijg 
nog geld van jou”.’ 
Wanneer word jij als schuldhulpverlener voor ex-delinquenten ingezet? 
‘De cliënt wordt meestal aangemeld door Justitie. Er is geen wachtlijst, want de schuldhulp wordt 
opgelegd door de rechter, justitie of de reclasseringswerker koopt dan een plek in. Ik hoef niet te 
weten voor welk delict mijn cliënt is veroordeeld. Maar als de reden van detentie met armoede te 
maken heeft en dit een belangrijke factor in recidive kan zijn, moet je het wel weten. Als de 
gedetineerde na twaalf jaar vrij komt, dan kun je wel bedenken wat er aan de hand is. Voor mij is het 
alleen belangrijk te weten voor welk delict de cliënt heeft vastgezeten als het contact niet veilig 
voor mij is. Of als de cliënt zodanig in de war is dat het noodzakelijk is dat ik weet wat zijn psychische 
achtergrond is. Ik had bijvoorbeeld een cliënt die angstig was voor buitenaardse straling uit 
stopcontacten. Dan is het wel handig voor mij om te weten dat we eerst alle stopcontacten na 
moeten gaan vóór we samen aan tafel kunnen om de schulden door te spreken.’ 
Wat is het verschil tussen schuldhulp aan ex-gedetineerden en “gewone” 
schuldhulpverlening?    ‘Als je een schuldentraject begint, zet je eerst in op stabilisering van de 
situatie. Pas daarna kun je de problemen inventariseren en kun je beginnen met de inventarisering 
van alle schulden. Dit is al een langdurig traject, dan ben je al snel zes tot acht maanden bezig. 
Daarna kom je pas toe aan de daadwerkelijke afbetaling van schulden. Bij mensen die net uit 
detentie komen heb je eigenlijk minder tijd. Hun financiële situatie is niet goed te stabiliseren, want 
ze hebben vaak geen inkomen als ze uit detentie komen. Soms komt er ineens een oude justitiële 
zaak boven en moeten ze weer terug in detentie en stagneert de schuldenregeling. Of ze hebben een 
taakstraf, moeten een schadevergoeding betalen of kunnen geen baan vinden omdat ze geen VOG – 
verklaring omtrent gedrag – krijgen. Het hele schuldentraject moet dan uitgesteld worden, bij 
schuldeisers kun je gemaakte afspraken niet nakomen. Ik kan proberen om een voorlopige regeling 
met schuldeisers te treffen. Het is lastig. Je kunt alleen muizenstapjes maken, vooral ook om de cliënt 
te laten voelen: “we gaan vooruit”. Het is een belangrijke manier om mensen te motiveren. En 
daarnaast: duidelijk zijn in wat je doet, regelmatig afspraken maken en je cliënt houvast bieden met 
de stappen die hij heeft gezet.’ 
Waarom is samenwerking met partners zo belangrijk?    ‘Wij werken veel samen en 
met de reclasseringswerkers, met gemeenten, met wijkteams, bijvoorbeeld voor een uitkering en 
bijzondere bijstand. Vaak hebben ex-gedetineerden ook ggz-zorg nodig of maatschappelijke 
begeleiding nodig. Het is belangrijk dat wij korte lijnen hebben met die professionals, om snel te 
kunnen schakelen. Zodat de ambtenaar van de afdeling werk en inkomen mij kan vertrouwen als ik 
zeg: “Geef hem alvast een voorschot”. Het is heel belangrijk dat wij, vooral in de beginperiode als de 
cliënt vrij komt, snel contact hebben met de betrokken professionals. En dat je ook afspraken kunt 
maken over een uitkering, over verzekeringen, over wie de zorgtoeslag regelt. Bij de ene professional 
lukt dat beter dan bij de andere. Nauw contact en vertrouwen tussen professionals zijn 
doorslaggevend. 
Wat echt lastig is, is het aanvragen van een uitkering. Het duurt minimaal zes tot acht weken voor 
een cliënt na aanvraag een uitkering krijgt. Zes weken geen inkomen hebben stelt mijn cliënten al 
behoorlijk voor problemen. Soms kun je al tijdens detentie een uitkering aanvragen, dan ga je 
bijvoorbeeld tijdens verlof naar het loket werk en inkomen. Maar als de cliënt dan weer terug in de 
gevangenis is, is hij voor de gemeente weer niet te bereiken, waardoor de administratie niet 
afgerond kan worden. Het zou mooi zijn als mensen al een uitkering kunnen regelen aan het einde 
van hun detentie. Een inschrijfadres is daarvoor belangrijk, anders kunnen ze geen uitkering 
aanvragen.’ 
Carolien Stam   Redacteur Zorg+Welzijn 
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34) De zorg aan anorexiacliënten zou ondermaats zijn.  
Zorg+welzijn 28 oktober 2019 
Anorexia gaat vaak samen met een andere stoornis 
De zorg aan anorexiacliënten zou ondermaats zijn en staat daarom hoog op de agenda van minister 
de Jonge (VWS). Therapeut Hermien Elgersma baalt van dit eenzijdige beeld. ‘De meeste jongeren 
worden goed behandeld en herstellen.’ 
Neem de vijftienjarige Ilse. Een goede leerling maar die op het vwo steeds meer op haar tenen moet 
lopen. Totdat ze in een zomervakantie ineens bijna niets meer eet en drinkt en erg veel gewicht 
verliest. De kinderarts spreekt over ernstige anorexia en wil haar opnemen in het ziekenhuis. Ilse wil 
dat persé niet. Dus spreekt zij met haar ouders en psycholoog af dat ze zich aan een strak 
eetprogramma houdt waarin ze bepaalde doelen haalt. Met veel moeite lukt haar dat. Maar er blijkt 
meer aan de hand. De psycholoog constateert dat Ilse ook een autisme spectrum stoornis (ASS) heeft 
en veel tijd nodig heeft om informatie goed te kunnen verwerken. Die erkenning doet Ilse goed. Ook 
omdat ze met die diagnose verder geholpen kan worden. 
Deze aanpak werkt          Ilse gaat naar een speciale school waar ze weinig prikkels en een 
overzichtelijk programma krijgt. Haar ouders krijgen uitgelegd hoe ze Ilse het best kunnen 
begeleiden. Die aanpak werkt. Ilse doet het wonderbaarlijk goed op school. Qua gezondheid is ze 
weer buiten de gevarenzone. Nu, een half jaar later, kan ze weer terug naar het reguliere onderwijs, 
al moet ze nog uitzoeken wat voor haar de meest passende school is. 
200.000 patiënten         Ilse is niet de enige met een eetstoornis. Volgens GGZ-Nederland 
kampen hier tweehonderdduizend mensen in Nederland mee. Bij zevenduizend van hen gaat het om 
anorexia nervosa. Van hen geneest ongeveer veertig procent, dertig procent verbetert, twintig 
procent ontwikkelt een chronische eetstoornis en ongeveer tien procent overlijdt aan deze ziekte of 
aan suïcide. 
Vastbinden       In het tv-programma Zembla van 16 oktober 2019 is te zien hoe erg het gevecht 
en de wanhoop kan zijn van jongeren met anorexia en hun ouders en hoe groot de onmacht van 
professionals. Zembla zoomt met name in op jongeren die herhaaldelijk worden opgenomen in 
klinieken met soms een ongunstig behandelklimaat. Er is competitie tussen cliënten met als inzet wie 
er het slechts aan toe is. Jongeren worden in een aantal gevallen vastgebonden en krijgen 
sondevoeding onder dwang toegediend. En vaak is er een eenzijdig gerichte behandeling terwijl 
sprake is van co-morbiditeit. Anorexia gaat net als bij Ilse vaak samen met ASS. Of met depressies, 
zelfverwonding, angsten, dwangmatig handelen of bijvoorbeeld persoonlijkheidsproblematiek. 
Zorg moet beter      De zorg aan kinderen en jongeren met een eetstoornis zoals anorexia moet 
dan ook beter, vindt GGZ-Nederland. De brancheorganisatie noemt onder andere gecombineerde 
zorg bij co-morbiditeit, het eerder herkennen van eetstoornissen, het beter verspreiden van kennis 
over effectieve behandelingen en het sneller geven van de juiste behandeling op de juiste plek. 
K-EET      Minister Hugo de Jonge van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) 
wil verbeteringen zien in de ‘keten’ van eetstoornissen. Daarvoor heeft hij een speciale projectgroep 
in het leven geroepen, K-EET, met daarin experts op het gebied van eetstoornissen. De Jonge wil 
oplossingen voor de lange wachttijden voor klinische behandelplekken en voor verwijsmogelijkheden 
na een opname. Ook wil hij een actueel overzicht van landelijk en regionaal behandelaanbod. 
Behandelaar       Hermien Elgersma is klinisch-psycholoog, psychotherapeut en onderzoeker bij 
Accare, GGZ-instelling voor kinderen en jongeren in het noorden van het land. Als therapeut voor 
jongeren met onder meer voedings- en eetstoornissen werkt ze met de Zorgstandaard 
Eetstoornissen van de GGZ. Ze is de behandelaar van Ilse. Elgersma baalt van de eenzijdige 
beeldvorming over de behandeling van eetstoornissen. ‘Er is in Nederland veel kennis en kunde over 
eetstoornissen. De meeste kinderen en jongeren worden goed behandeld en herstellen.’ 



  
NIEUWSBRIEF 178                                                            
ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN KAAG EN BRAASSEM 

40 

 

Alle problemen in kaart       Als jongeren en hun ouders of verzorgers bij haar binnenkomen, 
maakt ze in eerste instantie 
een brede inventarisatie van de problemen én van wat goed gaat. Elgersma: ‘Stel dat naast anorexia 
ook ASS een rol speelt, dan kan ik de aanpak daarop afstemmen.’ Als dat niet meteen duidelijk is, kan 
dat in een later stadium alsnog naar boven komen. Want met iedere jongere en zijn ouders stelt ze 
doelen op die binnen een bepaald tijdsbestek gehaald moeten worden. Lukt dat niet, dan onderzoekt 
ze de oorzaak daarvan. 
Controle   Bij een substantieel deel van haar cliënten wordt dan alsnog een ASS-diagnose gesteld. 
Elgersma: ‘Het kan zijn dat een anorexiacliënt wel wil eten, maar door ASS moeite heeft met 
bepaalde textuur van het voedsel.’ Bij zowel anorexia, als een ASS en een obsessieve compulsieve 
stoornis is de rigiditeit vaak een voedingsbodem, zegt Elgersma. ‘Jongeren willen bijvoorbeeld ergens 
heel goed in zijn of er controle over hebben. Lukt dat niet met iets anders, dan in ieder geval wel met 
eten. Al kan het bij ASS per jongere verschillen hoe de stoornis er precies uitziet.’ 
Eetstoornis herkennen       De meeste hulpverleners herkennen mensen met een 
eetstoornis niet, zegt Elgersma. Mensen met anorexia bijvoorbeeld hebben ernstig ondergewicht. 
Het lukt ze niet om aan te komen of hebben daar angst voor. Ze ervaren hun lichaam als heel 
negatief en te dik wat duidelijk niet het geval is. Bovendien laten ze hun identiteit te veel 
beïnvloeden door wat ze eten, hun gewicht of het onder controle houden daarvan. Dat uit zich door 
niet of heel weinig te eten en drinken. Door af en toe eetbuien te hebben, waarna ze laxeren of 
braken. Of door zogenaamd supergezond te eten, wat ze juist niet doen, zegt Elgersma. ‘Jongeren 
zijn heel goed in het verbergen van hun eetstoornis, waardoor ouders en hulpverleners heel laat zien 
hoe ernstig het is. Vaak pas als ze komen met klachten als moe zijn, geen energie meer hebben of 
flauwvallen.’ 
99gram.nl        Elgersma adviseert hulpverleners: ‘Laat ze weten dat je met dat specifieke 
probleem bekend bent en er hulp voor bestaat. Begrens ze, stuur ze door naar een gekwalificeerde 
behandelaar en wijs ze bijvoorbeeld op 99gram.nl, een forum voor jongeren over eten, gewicht en 
uiterlijk.’ En als ze al zover zijn dat ze zich afsluiten en op internet zoeken naar allerlei manieren om 
zich uit te hongeren? Elgersma: ‘Blijf het bespreken, geef ze veel veiligheid en biedt hen perspectief 
op hulp.’ 
Zelf verantwoordelijk       Ook Elgersma kent de klinieken voor eetstoornissen. Af en toe gaat 
het zo slecht met haar cliënten dat ze een indicatie krijgen voor een opname. ‘Echt voorkomen lukt 
niet altijd.’ Ze probeert in dat geval samen met haar cliënt en zijn ouders een goed plan te maken 
waarbij ook de familie hulp en ondersteuning krijgt. ‘Het is belangrijk dat behandelaren doelen 
vastleggen met cliënten en ouders. Dat ze vertellen wat ze gaan doen, duidelijk maken waarom een 
opname noodzakelijk is, dat cliënten zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen herstel en dat ze mede 
verantwoordelijk zijn dat ook andere cliënten aan hun herstel kunnen werken.’ 
Opname is een intermezzo in de behandeling 
Een opname in een kliniek is een intermezzo in de behandeling, zegt Elgersma. Na opname in een 
kliniek volgt (opnieuw) ambulante behandeling. Waarbij het laatste onderdeel gericht is op eigen 
benen staan en vooral ook op terugvalpreventie. ‘De terugvalpercentages na een goede behandeling 
zijn hoog bij anorexia. Voor hulpverleners zijn er gelukkig goede preventieprogramma’s.’ 
Zelf adviseert ze haar cliënten en hun ouders bij het afsluiten van een therapie de signalen sterk in de 
gaten te houden en mocht het nodig zijn, de huisarts direct in te schakelen en meteen een plan te 
maken. 
Om reden van privacy is de naam van Ilse gefingeerd.  
Meer informatie: www.naeweb.nl | www.weet.info | www.proud2Bme.nl 
Karin van Lier 
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35) Als een hulphond de beste oplossing is, dan wordt het een hond 
Google melding Wmo: Binnenlands Bestuur 28 oktober 2019 
Amsterdam weigert vergoeding hulphond 
 Martijn Delaere 27 okt 2019 Het stadsbestuur van Amsterdam wil geen hulphond vergoeden aan 
een autistische vrouw. Zij heeft een rechtszaak aangespannen. Tientallen gemeenten vergoeden een 
hulphond wel via de Wmo of de Jeugdwet. 
Kostbare hulp  De vrouw heeft sinds haar 21e een Wajong uitkering. De gemeente voorziet haar 
van onder meer ambulante hulp en aangepast vervoer. Daarmee vindt de gemeente dat ze voldoet 
aan de doelstelling van de Wmo: ervoor zorgen dat mensen zichzelf kunnen redden en kunnen 
deelnemen aan het sociale leven. Die kostbare hulp zou Amsterdam zich kunnen besparen als ze de 
vrouw een hulphond zou geven, vindt zij zelf. En niet alleen de hulp, ook de uitkering. 
Zelfvertrouwen    Zorgverzekeraars vergoeden honden voor mensen met lichamelijke 
beperkingen (ADL-hond), signaalhonden en blindengeleidehonden. Hulphonden voor mensen met 
psychische stoornissen moeten vanuit de Wmo of Jeugdwet worden bekostigd. De opleiding van zo’n 
hulphond kost rond de 19.000 euro en duurt ongeveer twee jaar, plus acht jaar ondersteuning. 
‘Iemand met een autisme spectrum stoornis krijgt meer zelfvertrouwen. De assistentiehond merkt 
dat de stress en angst oplopen, eerder dan de vrouw dat zelf in de gaten heeft, en kan die in 
belangrijke mate wegnemen’, stelt bestuurssecretaris Joep Mourits van de Bultersmekke 
Assistancedogs op, dat jaarlijks 75 tot 100 hulphonden opleidt. Het Amsterdamse college wil de 
vrouw geen hulphond toekennen omdat de meerwaarde van een hulphond niet wetenschappelijk 
vaststaat. Het eigen Indicatieadviesbureau Amsterdam stelde dit voorjaar in een advies dat de vrouw 
gebaat zou zijn bij een hulphond. 
Kost gaat voor baat uit        Amsterdam doet bij de afwijzingen, er zijn er meer, zichzelf en 
haar burgers tekort, vindt Mourits. Volgens hem zijn individuele hulp en uitkeringen vaak duurder 
dan een assistentiehond. Als je de opleiding van een assistentiehond uitsmeert over zijn levensduur, 
dan kost deze 24/7 begeleiding de gemeente nog geen 2.000 euro per jaar. Daarnaast kun je 
besparen op andere voorzieningen.’ Naast de voordelige psychologische effecten van een hulphond, 
zien veel gemeenten hulphonden ook om deze (financiële) reden zitten, ervaart Mourits. ‘Zij 
redeneren dat de kost voor de baat uitgaat. We doen nu zaken met zo’n tachtig gemeenten. Grote 
gemeenten als Arnhem, Leeuwarden en Den Haag en kleinere als Helmond, Tynaarlo en Brummen. 
Sinds kort is Utrecht door de bocht. Arnhem heeft al verschillende assistentiehonden vanuit de Wmo 
bekostigd.’ 
Goede oplossing     Ook Etten-Leur vergoedt hulphonden als dat nodig is.  ‘We zijn er trots op 
dat we maatwerk leveren als dat nodig is’, zegt wethouder Frank Vrolijk (gezondheid en 
maatschappelijke ondersteuning, VVD). Wmo-consulenten in de Brabantse gemeente gaan het 
gesprek aan met hulpbehoevende inwoners als een hulphond de beste hulpoplossing lijkt. Vrolijk: 
‘We hebben dit jaar voor twee hulphonden de training bekostigd. De Wmo-consulenten 
constateerden dat deze mensen zo geïsoleerd waren geraakt dat er eigenlijk 24 uur per dag en zeven 
dagen in de week hulp gegeven zou moeten worden. Dat was niet te doen. We hebben de hulpvraag 
gewogen en toen kwamen we tot de conclusie dat een hulphond een goede oplossing kon zijn.’ 
Drommen   De gemeente is niet bang dat er straks drommen Etten-Leurders op de stoep staan 
voor een hulphond. Vrolijk: ‘Iedere aanvraag beoordelen we namelijk op dezelfde manier. Als een 
hulphond de beste oplossing is, dan wordt het een hond. We gaan de beste oplossing natuurlijk niet 
uit de weg.’ 
  
De bestuursrechter in Amsterdam doet een dezer dagen uitspraak over het verzoek om een 
hulphond. 
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36) Wet verplichte ggz (Wvggz) stimuleert niet om alternatieven te bedenken voor verplichte zorg 
Zorgvisie 28 oktober 2019 
‘Door nieuwe wetgeving neemt aantal dwangmaatregelen in de ggz toe’ 
De Wet verplichte ggz (Wvggz) stimuleert niet om alternatieven te bedenken voor verplichte zorg. 
Daardoor zal het aantal dwangmaatregelen alleen maar toenemen. Ook onthoudt de wet mensen 
met een psychische beperking fundamentele mensenrechten. Dat stelt hoogleraar en klinisch 
psycholoog Philippe Delespaul. 
‘Wanneer we diverse mogelijkheden legitimeren om dwang toe te passen, zullen we dwang ook 
inzetten. Hetzelfde geldt bij opnamebedden. Als we bedden hebben, dan gebruiken we ze. Door 
dwang te legitimeren zetten we mensen – hulpverleners, families en andere betrokkenen – niet aan 
om andere, creatieve oplossingen te zoeken. We moeten conceptueel echt anders gaan kijken naar 
de ggz,’ aldus Delespaul. Momenteel gaat de meeste aandacht uit naar de praktische implementatie 
van de wet. Daarin wordt volgens de hoogleraar vergeten stil te staan bij de belangrijkste vraag. Hoe 
verleen je de beste zorg aan mensen met psychiatrische problemen? ‘De intentie van de wet en 
betrokken partijen stel ik niet ter discussie. Maar, met de beste intenties creëren we gekke dingen’. 
Wantrouwen   Een dwangopname doet meer kwaad dan goed. Gedwongen opname is daarnaast 
slecht voor de relatie tussen de zorgbehoevende en zorgverlener, zo  stelt Delespaul. Wanneer 
iemand gedwongen wordt opgenomen, heeft die persoon een slechte ervaring met de psychische 
gezondheidszorg. De kans is klein dat er in de toekomst vrijwillig hulp gezocht gaat worden. Sterker 
nog, volgens Delespaul kan gedwongen opname voor sommigen traumatiserend zijn. ‘Dit betekent 
dat er nog een psychisch probleem bij komt, dat wij als sector hebben gecreëerd met ons eigen 
handelen.’ De hoogleraar verwacht dat het aantal toegepaste dwangmaatregelen met de Wvggz 
alleen maar gaan toenemen. 
Verruiming van de mogelijkheden   De Wvggz vervangt samen met de Wet zorg en dwang 
en de Wet forensische zorg per 1 januari 2020 de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische 
ziekenhuizen (Bopz). De Wvggz moet de toepassing van verplichte ggz verminderen, maar biedt 
volgens Delespaul juist meer mogelijkheden om een dwangmaatregel op te leggen dan de Wet Bopz. 
Zo maakt de nieuwe wet verplichte ambulante behandeling mogelijk, wat vooral van toepassing is op 
zorgwekkende zorgmijders en personen die thuis of op straat verloederen. Delespaul: ‘Voor mensen 
met psychische kwetsbaarheden moet de thuissituatie een veilige plek zijn. Wat doet dit met de 
burger, wanneer in die thuissituatie zorg wordt opgelegd?’. Onder invloed van het vraagstuk 
betreffende personen met verward gedrag is het begrip ‘gevaar’ alleen maar verder opgerekt. 
Fundamentele rechten   Natuurlijk is het volgens Delespaul de vraag of mensen met 
psychische kwetsbaarheden de juiste beslissingen nemen en in hoeverre we als naasten, 
zorgverlener en samenleving die moeten respecteren. Maar autonomie en zelfbeschikking zijn 
universele mensenrechten. Deze gelden ook voor mensen met een beperking door psychische 
problemen, zo stelt de hoogleraar. ‘Het wettelijke kader van de nieuwe wetgeving gaat uit van 
vermoedens van gevaar. ‘Vermoedens’ maken daarmee maatregelen als vrijheidsberoving, beperking 
van de autonomie, schending van de lichamelijke integriteit legitiem, wanneer het gaat over 
kwetsbare mensen.’ De hoogleraar vraagt zich af of het strafrecht, dat uitgaat van feiten die 
strafbaar zijn, hierin niet al voldoende juridisch kader biedt. ‘Psychotisch of niet, bij het plegen van 
een misdrijf hoort een straf. De rechter heeft daarbij handelingsruimte waarbij op een humane 
manier rekening gehouden kan worden met bijvoorbeeld psychiatrische problematiek’. 
Tuchtrecht   Daar komt volgens Delespaul nog een wrang verschil bij: ‘Een rechter is niet 
verantwoordelijk voor de recidive van een delinquent, een psychiater is wel verantwoordelijk voor de 
gevolgen van wat een patiënt doet die hij in behandeling heeft. Een rechtstaat zou een dergelijke 
verantwoordelijkheid aan niemand moeten overlaten. Dit werkt binnen de ggz vrijheidsbeperking 
verder in de hand.’ Psychiaters zullen volgens Delespaul sneller het zekere voor het onzekere nemen, 
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om maar niet voor de tuchtraad te komen. Vrijheidsberoving van kwetsbare mensen wordt daardoor 
mede bepaald door de angst en onzekerheid van mensen. ‘Laten we niet zo ingewikkeld doen over 
psychiatrie en terug gaan naar de basis. Wat kunnen we maatschappelijk doen, om niet zo ver te 
komen dat mensen gedwongen behandeld moeten worden?’. 
Actieradius         Een goede ggz-interventie benadert volgens Delespaul de cliënt dan ook vanuit 
psychiatrisch én maatschappelijk oogpunt. De ‘creatieve’ blik die nodig is om te komen tot een 
andere aanpak dan dwang, moet volgens Delespaul dan ook niet gezocht worden binnen de ggz 
alleen, maar hoort ook bij taken van de gemeente. ‘De beschikbare acties van de ggz zijn nog steeds 
te beperkt. Als medicatie of gedwongen behandeling niet werkt, beschouwen we mensen als 
uitbehandeld. Dan mag een andere sector het oppakken.’ 
Begrensde taakverdeling      De hoogleraar ziet dan ook te veel millimeterwerk per sector. 
Alleen al als het gaat over financiering van zorg of ondersteuning, staan er nog enorme schotten 
tussen de verschillende sectoren. Dat staat breder en creatiever kijken naar de mogelijkhedenin de 
weg. ‘Denk aan iemand die door eenzaamheid in isolement is geraakt en zichzelf verwaarloost. Als 
deze persoon meer heeft aan een cursus bloemschikken om sociale contacten op te doen dan aan 
psychotherapie, waarom vergoeden we dan enkel psychotherapie?’ Delespaul heeft geen 
alomvattende oplossing. Maar hij stelt dat de dialoog over deze vragen, problemen en uitdagingen 
moet worden gevoerd, zowel binnen als buiten de ggz. Dat betekent volgens hem ook dat we niet 
kunnen blijven werken binnen de bestaande, sterk begrensde taakverdeling per sector. 
Monitoring        Met F-ACT Nederland probeert Philippe Delespaul in het veld het bewustzijn te 
vergroten dat mensen met een ernstige aandoening begeleiding nodig hebben die zich richt op alle 
levensdomeinen. ‘Als je als sector het krediet van de maatschappij wil vergroten, moet je present 
zijn. Laat zien dat je als hulpverlener de cliënt en familie niet in de steek laat, maar ook de andere 
sectoren niet’. F-ACT Nederland gaat volgend jaar monitoren hoe het loopt met de Wvggz en 
overweegt waar nodig zaken voor te leggen aan het College voor de Rechten van de Mens. 
Shannah Spoelstra 
 
 
37) Het nieuwe pensioenakkoord dat regering heeft grote gevolgen voor onze pensioenen 
Plus Magazine plus online 29 oktober 2019 
Nieuw akkoord; wat betekent dat voor ons pensioen? - deel 1 
Marc Laan Het nieuwe pensioenakkoord dat regering, -werkgevers en werknemers onlangs gesloten 
hebben, heeft grote gevolgen voor onze pensioenen. We zetten de belangrijkste op een rij.  
Het Pensioenakkoord kent winnaars en verliezers. De oorzaak hiervan ligt in het besluit de 
pensioenpremies straks op een radicaal andere manier te gaan innen. In het huidige 
pensioensysteem betalen alle werkende deelnemers van een pensioenfonds hetzelfde percentage 
van hun brutosalaris aan pensioenpremie, of ze nu jong of oud zijn (de zogenaamde 
doorsneepremie). 
Alle deelnemers bouwen ook evenveel pensioen op. Omdat jongeren in verhouding minder pensioen 
terugkrijgen voor de premie die ze in de pensioenpot inleggen (hun inleg kan immers langer 
renderen en is dus op de pensioendatum veel meer waard dan de inleg van een oudere), betaalt jong 
eigenlijk voor oud. Dit systeem werkt goed als iedereen zijn hele leven bij dezelfde werkgever werkt. 
Maar de arbeidsmarkt is veranderd. Mensen veranderen vaker van baan of beginnen voor zichzelf. 
Inmiddels zijn er al één miljoen zzp’ers. 
Eigen potje   In het nieuwe systeem spaart straks iedereen voor zichzelf. We bouwen elk ons 
eigen pensioenpotje op. Er bestaat geen collectieve pot meer. Wie de winnaars van dit nieuwe 
systeem worden en wie de verliezers, valt niet makkelijk te voorspellen. Wel tekenen zich vier 
groepen af. 
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1. Werkende 60-plussers   Werkenden boven de 60 jaar hebben het meeste voordeel bij de 
nieuwe pensioenopbouw. Zij hoeven vanwege de tijdelijk bevroren pensioenleeftijd minder lang 
door te werken dan de huidige jongeren, die straks misschien tot hun 70ste door moeten. Er zit wel 
een addertje onder het gras. Wie gebruikmaakt van de mogelijkheid om eerder te stoppen met 
werken, moet er rekening mee houden dat dit tot een lager pensioen leidt. Afhankelijk van het 
inkomen kan dat tot wel €1000 bruto per jaar schelen. 
2. Gepensioneerden   Voor wie al met pensioen is, vermindert de dreiging van 
pensioenkortingen. In het akkoord is vastgelegd dat de pensioenfondsen minder grote financiële 
buffers hoeven aan te houden. Dat verlaagt het risico op geldtekorten. Of dat voldoende is, is maar 
de vraag. 
3. Jongeren    Ook de' jongeren' onder de 40 mogen zich winnaars noemen. Zij betalen door het 
afschaffen van de doorsnee-premie geen ‘subsidie’ meer voor de ouderen. Elke euro die zij in hun 
pensioen steken, rendeert alleen voor henzelf. Het pensioenfonds beheert al die individuele potjes. 
Daar staat tegenover dat jongeren in het nieuwe systeem toch nog steeds een wat hogere 
pensioenpremie moeten afdragen om de verliezende generaties, zoals de generatie 1980, te 
compenseren voor hun achterblijvende pensioenen. 
 4. Generatie 1970-80   De grote klap van het pensioenakkoord komt terecht bij mensen die 
geboren zijn vóór 1980. Zij hebben in hun jonge jaren meebetaald voor de ouderen. Nu de 
premiesubsidie van de jongeren wordt afgeschaft, profiteert deze generatie veertigers en vijftigers 
niet meer van deze extra inleg. Dit levert de komende 25 jaar een gat in hun pensioenen op, dat door 
het Centraal Planbureau geschat wordt op 50 tot 80 miljard euro. De overheid is niet van plan dit gat 
voor hen te dichten. Dat zullen de werkgevers en werknemers in de cao’s moeten regelen, zo staat in 
het akkoord. Hoe deze compensatie er precies uit komt te zien, is nog onduidelijk. 
Er zijn wel ideeën over. Eén ervan is de premies nog een tijdje kunstmatig hoog te houden tijdens 
een overgangsperiode van 25 jaar. Nadeel is dat jongeren hier toch weer voor opdraaien. 
Een andere optie is de reserves, die de pensioenfondsen straks niet meer hoeven aan te houden, 
deels te verdelen onder de veertigers  
en vijftigers. Ook hiervan is het nadeel dat jongeren deze buffers aan hun neus voorbij zien gaan. 
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Nieuw akkoord; wat betekent dat voor ons pensioen? - deel 2 
Marc Laan    Het nieuwe pensioenakkoord dat regering, -werkgevers en werknemers onlangs 
gesloten hebben, heeft grote gevolgen voor onze pensioenen. We zetten de belangrijkste op een rij.  
Onzekerder 
Het enige wat vaststaat, is dat de hoogte van de pensioenen in het nieuwe stelsel onzekerder zal zijn. 
De uitkeringen worden flexibel. De fondsen mogen meevallers bij hun beleggingen direct omzetten in 
hogere uitkeringen. Maar zij moeten bij tegenvallers ook direct korten op de pensioenen. Zij hoeven 
dus geen grote financiële buffers aan te houden voor toekomstige tegenvallers. Daarmee komt een 
einde aan het gegarandeerde pensioen. Maar de afgelopen tien jaar is wel gebleken dat ook de op 
papier gegarandeerde pensioenen voor veel mensen in de praktijk niet veilig waren.  
Kortingen dreigen   Eind 2019 is bij tientallen pensioenfondsen de actuele dekkingsgraad gezakt 
tot ver onder de wettelijk verplichte 104 procent en soms zelfs onder de 90 procent. Daardoor rollen 
de hoofdrolspelers de afgelopen weken over elkaar heen in de media. Klaas Knot, president van De 
Nederlandsche Bank en toezichthouder, wijst vooral op de noodzaak van korten. Dat wordt volgens 
hem nu al veel te lang vooruit geschoven. 
   Ook grote pensioenfondsen zoals ABP (ambtenaren) en PFZW (zorg) staan er op papier slecht voor. 
De vijf grootste pensioenbeheerders hebben daarom bij het ter perse gaan van dit nummer 
aangekondigd te broeden op een plan dat kortingen moet voorkomen of beperken. 
Bestuursvoorzitter Wortmann-Kool van het ABP stelt: “We zitten nog in een stelsel waarin we ons 
arm moeten rekenen.”  
Dekkingsgraad 100 procent     In het nieuwe Pensioenakkoord is de dekkingsverplichting al 
iets versoepeld. Er hoeft straks pas gekort te worden wanneer de dekkingsgraad onder de 100 
procent zakt. Nu is die grens 104 procent. De dekkingsgraad geeft aan hoeveel geld een fonds in kas 
moet hebben om elke toegezegde euro de komende jaren te kunnen uitkeren. Met deze minder 
strenge dekking leken de kortingen afgewend. Maar intussen verslechtert hun financiële situatie in 



  
NIEUWSBRIEF 178                                                            
ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN KAAG EN BRAASSEM 

46 

 

rap tempo. Zij maken op de aandelen-beurzen stevige rendementen, maar door de historisch lage 
rente slinken hun inkomsten snel. 
Zoals het er nu naar uitziet, blijft de rente nog lang laag. Vooral op veilige staatsleningen en 
bedrijfsobligaties. Hierin beleggen de fondsen bijna de helft van hun vermogen. Het nieuwe 
Pensioenakkoord lost dit probleem nog niet op. Daarom hopen de fondsen de versoepeling van de 
regels nu al toe te mogen passen. Of minister Koolmees daarmee instemt, is de vraag, maar hij heeft 
wel gezegd dat hij ‘onnodige kortingen’ wil voorkomen. Ondertussen weten miljoenen 
gepensioneerden nog steeds niet of ze volgend jaar wel of niet gekort gaan worden.  
Pensioenen verlagen Bij de plannen van de fondsen is wel een kanttekening te plaatsen. Ze 
beleggen namelijk de andere helft van hun vermogen op een minder veilige manier: in aandelen en 
vastgoed. Daar zijn de rendementen de laatste jaren een stuk beter. Maar niemand weet hoelang dat 
zo blijft. In het allerslechtste geval blijft er voor de probleemfondsen maar één oplossing over: de 
pensioenen  
verlagen. Misschien verzacht het Pensioenakkoord deze klap enigszins. 
Tot nog toe moeten noodlijdende fondsen hun -dekking opkrikken tot 104 procent; straks, wanneer 
het akkoord, zoals het er nu ligt (oktober 2019) van kracht wordt, volstaat een dekking van 100 
procent. Dit verkleint het gat dat het fonds moet zien te dichten. Het scheelt een hoop geld. Een 
voorbeeld: jouw fonds heeft een dekking van 97 procent en komt dus 3 procent tekort. Bij een 
pensioen van netto €1500 per maand leidt dit in het nieuwe systeem straks tot het inleveren van €45 
per maand. Zonder Pensioenakkoord is dat €120 bruto per maand, ofwel €1440 per jaar.  

Uitvoering in 2022 Het kan nog wel tot 2022 duren voordat het Pensioenakkoord in werking 
treedt. De afspraken over het nieuwe pensioenstelsel zijn slechts op hoofdlijnen gemaakt. Veel moet 
nog worden uitgewerkt in commissies waarin ook de vakbonden aan tafel zitten. De PvdA en 
GroenLinks hebben al aangegeven pas akkoord te gaan wanneer ook de vakbonden het eens zijn met 
de details van de uitwerking. Dat overleg kost tijd. Vervolgens moet de Pensioenwet aangepast. 
Daarna zijn alle pensioenreglementen in Nederland aan de beurt en moeten pensioenfondsen hun 
computersystemen op orde brengen. 
Uiteindelijk is de verwachting dat de nieuwe wet nog minstens twee jaar op zich laat wachten. De 
invoering kan dan in 2022 beginnen. En dan nog zal het een paar jaar duren voordat alle fondsen zijn 
over-gestapt.  
Bereken je AOW-leeftijd op www.plusonline.nl/pensioenleeftijd. 
 
 
38) Kleine publieke proviandkast waar iedereen eten en drinken in kan leggen en uit kan pakken 
het kan WEL 29 oktober 2019 
Met een ‘little free pantry’ help je je buren aan voedsel 
Geplaatst door Wyke Potjer |Tegenwoordig lijkt bijna elke straat z’n eigen little free library te 
hebben, een openbare boekenkast waar iedereen boeken in kan leggen of uit kan pakken. Die in 
onze straat is gemaakt van het hout van de Iepen, die twee jaar geleden werden gekapt om plaats te 
maken voor jonge Platanen. Regelmatig zie ik er iemand in gedachten verzonken door de boeken en 
tijdschriften bladeren. Een nieuw fenomeen in dit kader is de little free pantry. Een kleine publieke 
proviandkast waar iedereen eten en drinken in kan leggen en dus ook naar behoefte uit kan pakken. 
               Initiatiefnemer Jessica McClard 
The little free pantry is komen overwaaien uit de Verenigde Staten, waar inmiddels meer dan 600 
van deze gratis proviandkasten te vinden zijn. Jessica McClard is de initiatiefnemer. Zij zette ruim drie 
jaar geleden de eerste neer in haar woonplaats Fayetteville, Arkansas. Hiervoor liet ze zich inspireren 
-hoe kan het ook anders- door de little free library, een verschijnsel dat ruim tien jaar geleden 
ontstond. 
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“Ik zag de ene na de andere free little library ontstaan,” zegt Jessica McClard in een gesprek met de 
Washington Post. “De groeiende populariteit leek te maken te hebben met een grote behoefte om 
(weer) verbinding te maken met de buurt. Het ging niet zo zeer om wat je in die kast legde, maar om 
de kast zelf. Toen ik me dat realiseerde, wist ik dat ik er voedsel in zou leggen. Ik was vastbesloten.” 

Free little pantry in Nederland    En aldus geschiedde. Het principe was heel simpel: 
iedereen kon een little free pantry bouwen en iedereen kon er voedsel in leggen of uithalen. Het 
duurde niet lang voordat er in Fayetteville een tweede proviandkast verscheen. En binnen een paar 
maanden telde de Verenigde Staten zelfs honderden free little pantries. 
Inmiddels is het verschijnsel ook overgewaaid naar het buitenland, waaronder Nederland. Op deze 
kaart van Jessica McClard is te zien dat ons land inmiddels in 6 plaatsen publieke proviandkasten 
heeft staan. Met uitzondering van een little free pantry in Engeland, lijken we binnen Europa 
trouwens voorlopig het enige land te zijn, dat dit fenomeen omarmt. Er even vanuit gaande, dat de 
kaart van McClard up-to-date is natuurlijk. 

Middelburg  Zo staat er in Middelburg eentje, die eerder deze maand het tweejarig bestaan 
vierde en vorig jaar nog het landelijke nieuws haalde. Pak wat je nodig hebt en geef wat je missen 
kan, is het motto dat boven de kast prijkt. “Het is allemaal zo weg,” zei beheerder Joan tegen RTL 
over de inhoud van de kast.  “Het is heel mooi dat het werkt, maar tegelijkertijd ook triest dat het 
nodig is.” 
Meer kleine proviandkastjes      Ook Gouda heeft een eigen little free pantry. Dit 
weggeefkastje van Pinkstergemeente Morgenstond werd staat hier al sinds 2016, hetzelfde jaar 
waarin McClard met haar initiatief begon. Het jaar daarna opende de Stichting SoGoed het eerste 
openbare proviandkastje in Purmerend. Inmiddels staan daar meerdere little free pantries. En wie 
even verder zoekt ziet ook kleine weggeefkastjes in Heemskerk, Wijk aan Zee en Delfgauw. 
 
 
39)  Per 1/1/2020 treedt de Wet verplichte ggz in. Er moeten nog hobbels genomen worden 
Zorgvisie 30 oktober 2019 
‘Veel commitment voor succesvolle implementatie wet verplichte ggz’ 
Per 1 januari 2020 treedt de Wet verplichte ggz (Wvggz) in. Daarvoor moeten nog wel een aantal 
hobbels genomen worden. Zo ligt er een tijdelijk noodplan klaar voor de informatiestromen. Herma 
van der Wal, voorzitter raad van bestuur bij Dimence Groep en namens GGZ Nederland betrokken bij 
de Wvggz: ‘We hebben met z’n allen hard gewerkt aan een wet die nadruk legt op behandeling met 
inbreng van iedereen.’ 
Van der Wal begon in de jaren ’90 haar carrière als psychiater. ‘In die tijd maakte ik de overgang mee 
van de krankzinnigenwet naar de Wet Bopz. Dat was al een enorme verbetering en sloot veel beter 
aan op de ontwikkeling van de zorg voor psychiatrische patiënten’. De huidige Wvggz ondersteunt de 
manier waarop psychiatrie tegenwoordig uitgeoefend wordt nog beter. ‘De afgelopen eeuw heeft de 
psychiatrie een enorme beweging gemaakt, zeker als het gaat over gedwongen zorg. Dat was 
jarenlang een kwestie voor de psychiater en de rechter. De Wvggz maakt het overwegen van 
gedwongen zorg een verantwoordelijkheid voor een veel breder palet aan partijen’. 
Taak van de samenleving   GGZ Nederland, de VNG, het OM, MIND, de NvvP, iedereen is 
volgens Van der Wal intensief betrokken geweest bij de totstandkoming van de wet. Werkgroepen 
hebben zich gebogen over diverse vraagstukken. Psychiaters, geneesheer-directeuren, bestuurders 
en patiënten zijn bevraagd. Van der Wal: ‘De wet vraagt om een wederkerigheid tussen samenleving 
en patiënt. Het verplicht de samenleving om iets te doen met mensen die ‘gek’ doen, in plaats van ze 
alleen te laten opnemen.’ En dat is volgens de bestuursvoorzitter een groot goed. 
Kleine groep  ‘Mensen met een psychische stoornis hebben vaak geen ziektebesef. Toch wil je 
deze mensen een behandelperspectief bieden om beter te worden. De Wvggz biedt duidelijke kaders 
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om de juiste zorg op de juiste plek toe te passen’. Dat kan dus in sommige gevallen een 
dwangmaatregel of opname zijn. Van der Wal: ‘We moeten hierbij niet vergeten hoe klein de groep 
patiënten is waarop verplichte zorg wordt toegepast. Ik schat dat ongeveer 5 procent van de mensen 
die jaarlijks met de ggz in aanraking komt, te maken krijgt met een of meer dwangmaatregelen. 
Tegelijkertijd is dit wel een groep die veel tijd en aandacht vereist van de zorgverleners’. 
Hype rond verward gedrag  De maatschappelijke discussie over personen met verward 
gedrag werd enorm aangewakkerd door de moord op oud-minister Els Borst. Van der Wal: ‘Ik zou 
bijna willen spreken over een ‘hype’. Nog los van het feit dat de politie anders is gaan registreren en 
daardoor de cijfers omhoog zijn gegaan, is er bij slechts 30 procent van de mensen die onder deze 
meldingen valt sprake van een psychiatrische stoornis. Van die dertig procent is een groot deel al 
ergens in de zorg bekend. Dan blijft er nog een percentage dat door een melding in beeld komt en 
vrijwillig zorg toelaat. Er blijft maar een hele kleine groep over waar dwangmaatregelen overwogen 
kunnen worden.’ 
Meldingen over mensen met dementie   Van der Wal ziet het aantal mensen dat te 
maken heeft met psychiatrische problematiek ook niet stijgen. ‘Die 5 procent waar verplichte ggz een 
uitkomst kan bieden, is rij stabiel. Binnen de Dimence groep zien wij daarin geen stijging de 
afgelopen jaren.’ Wel verwacht de bestuursvoorzitter dat er steeds meer meldingen gedaan zullen 
worden vanwege zorgen over mensen met dementie. ‘In de samenleving zie ik steeds meer een 
handelingsverlegenheid ontstaan om mensen die verward ogen, te helpen. De discussie over 
personen met verward gedrag, die vaak vanuit het kader van veiligheid wordt gevoerd, helpt hier 
niet in mee.’ Binnen de kaders van de Wvggz gaat de gemeente een belangrijke taak hebben om bij 
meldingen dwang of alternatieven van zorg of ondersteuning te overwegen, in overleg met 
betrokkenen zoals naasten, hulpverleners en een onafhankelijk geneesheer-directeur. 
Uitwisseling van gegevens  Nu meer spelers betrokken worden bij de overweging iemand 
een dwangmaatregel op te leggen, zal er over en weer meer informatie gedeeld moeten worden. 
Namens GGZ Nederland zit de bestuursvoorzitter in de Bestuurlijke Keten Raad (BKR), waarin alle 
betrokken partijen vertegenwoordigd worden. ‘Met de BKR buigen we ons met alle betrokken 
vertegenwoordigers over het misschien wel grootste vraagstuk bij de implementatie: hoe kunnen 
gegevens op de meest efficiënte en veilige manier tussen de verschillende betrokken sectoren 
gedeeld worden? Dat is een ingewikkeld proces dat heel zorgvuldig plaats moet vinden’, zo stelt Van 
der Wal. ‘Het allerbelangrijkste is hiervoor een goed ict-systeem op te zetten. Elke speler werkt met 
zijn eigen systeem om gegevens uit te wisselen en op te slaan. Dat maakt het ingewikkeld. Om al die 
systemen bij elkaar te krijgen, hebben we ook de inzet nodig van de verschillende ict-leveranciers.’ 
Tijdelijke noodoplossing    Hoewel iedereen hard werkt aan een zogeheten ‘koppelpunt’ om 
de informatiestromen in goede banen te leiden, ligt er ook een tijdelijk noodplan klaar. ‘Voordat we 
met een nieuw systeem aan de slag kunnen, willen we hiermee hebben kunnen testen. De 
verwachting is dat het pas gereed is tegen de zomer van 2020. Tot die tijd zullen we gebruik maken 
van versleutelde mail’, aldus Van der Wal. Hoewel VWS per 1 januari geen opdrachtgever meer is van 
de BKR, hebben de betrokken partijen besloten om samen te blijven optrekken op het vraagstuk 
‘informatie uitwisseling’, totdat het koppelpunt er is. Dit illustreert de betrokkenheid en gevoelde 
verantwoordelijkheid van alle partijen, ook na 1 januari aanstaande. 
Financiering indirecte uren    De aanpak vanuit het kader van de Wvggz vraagt om overleg en 
contact met andere partijen en betrokkenen in de omgeving van de cliënt. Van der Wal: ‘De 
financiering voor deze ‘indirecte’ uren is nog niet eenduidig belegd. Vooral in het geval van een 
verkennend onderzoek rond een melding is dat ingewikkeld, omdat het dan nog onduidelijk is, of de 
persoon in kwestie hulp gaat krijgen, waar en in welke vorm en vooral wie deze uren gaat 
financieren.’ 
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Tekort aan psychiaters    Ook zal nog goed gekeken moeten worden naar de bezetting. ‘Er zijn 
naar verwachting zo’n 130 extra psychiaters nodig. Die zijn er niet, er is al een tekort zonder 
invoering van deze wet. Als de beschikbare psychiaters meer tijd gaan steken in deze 5 procent van 
de patiënten, zullen op veel andere plekken wachtlijsten ontstaan. Het is dus essentieel dat goed 
gekeken wordt wat door andere sectoren opgepakt kan worden’. Psychiaters verwachten overigens 
ook dat de binnen de Wvggz ingestelde klachtencommissies gaan zorgen voor meer klachten, 
waaraan zij veel tijd kwijt gaan zijn. Daarnaast wordt niet reikhalzend uitgekeken naar een toename 
van de registratielast als gevolg van deze wet. 
Hoop op ruimte om te leren      Van der Wal: ‘Het wordt afwachten of het storm gaat lopen 
met meldingen van burgers en aanvragen voor verplichte ggz. We zullen zoveel mogelijk met elkaar 
moeten optrekken om tot het juiste zorgaanbod te komen. Het eerste jaar zal een leercurve hebben 
en in de ene regio zal de samenwerking beter gaan dan in de andere. Maar, er is veel commitment 
van alle betrokken partijen, zowel bij de totstandkoming, als de implementatie van de wet. We 
hopen dat de Inspectie net als bij de Wet Zorg en Dwang de ruimte geeft om te leren en zo 
gaandeweg te verbeteren’. 
Shannah Spoelstra 
 
 
 
40) Lokale partijen worden onterecht vaak op één hoop gegooid 
Binnenlands Bestuur 30 oktober 2019 
Gooi lokale partijen niet op één hoop 
Yolanda de Koster 30 okt 2019 Lokale partijen worden onterecht vaak op één hoop gegooid. Er is in 
onderzoek weinig aandacht voor onderlinge verschillen. Desondanks is er wel een aantal gemene 
delers. Zo heeft de gemiddelde lokale partij minder moeite met het aantrekken van nieuwe 
raadsleden dan lokale afdelingen van landelijke partijen. 
Verkiezingscampagne   Lokale partijen zoeken vaak buiten de eigen partijkaders naar politici. 
De belangrijkste inkomstenbron is de financiële afdracht van raadsleden en wethouders. De 
verkiezingscampagne is de grootste uitgavenpost. De gemiddelde politieke partij staat (inhoudelijk) 
rechts van het midden. Een deel van de kiezers stemt op een lokale partij omdat de favoriete 
landelijke partij niet aan de raadsverkiezingen meedoet. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Lokale partijen 
in Nederland. Een overzicht van kennis over lokale partijen 2002-2019’ van Tilburg University. Dat is 
dinsdagavond gepresenteerd door bestuurskundige Julien van Ostaaijen die de (wetenschappelijke) 
literatuur bestudeerde die sinds 2002 over lokale partijen is verschenen. 
Diversiteit  Er is weinig aandacht voor diversiteit tussen lokale partijen, zo blijkt uit het onderzoek 
naar de onderzoeken. Als voorbeeld daarvan haalt het onderzoek van Tilburg University de 
stemmotieven van kiezers van lokale partijen aan. ‘Zijn stemmers van lokale partijen nu anti-politiek? 
Zijn het de landelijke PVV-stemmers? De gemiddelde kiezer van een lokale partij is misschien 
cynischer dan die van een lokale afdeling, maar dat betekent niet dat alle kiezers (en raadsleden) van 
lokale partijen dergelijke eigenschappen bezitten. Het gemiddelde heeft doorgaans weinig aandacht 
voor de waarschijnlijk aanwezige verschillen tussen de ongeveer 800 in gemeenteraden actieve 
lokale partijen.’ 
Haagse lijntjes  Veel is nog onbekend over de ontwikkeling van lokale partijen, zoals levensduur 
en afsplitsingen. Relatief weinig is belend hoe lokale partijen contact onderhouden met hun 
achterban en de lokale gemeenschap. ‘Zijn er andere vormen van betrokkenheid dan lidmaatschap 
en houden lokale partijen op andere en wellicht innovatievere manieren contact met de lokale 
gemeenschap’, aldus van Ostaaijen in zijn onderzoek. Ook is nog onbekend hoe lokale partijen 
‘lijntjes leggen’ naar Den Haag of provincies. ‘Lokale partijen hebben geen landelijk partijnetwerk om 
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op terug te vallen. Hoe en met wie overleggen zij in de regio, provincie en op landelijk niveau.’ Er is 
evenmin onder de loep genomen of ‘lokalo’s’ een ander stijl van politiek bedrijven dan politici van 
lokale afdelingen van landelijke partijen. 
 Eén gemeente     Definities van lokale partijen lopen in de verschillende onderzoeken uiteen. In 
het onderzoek van Tilburg University wordt onder een lokale partij een partij verstaan die in één 
gemeente meedoet aan gemeenteraadsverkiezingen of voornemens is dat te doen. De Fryske 
Nationale Party (FNP) en NIDA vallen daarmee niet onder de door Tilburg University gehanteerde 
definitie. 
      De universiteiten van Tilburg, Twente, Leiden en Groningen doen de komende jaren verder 
onderzoek naar het functioneren van lokale partijen in Nederland. 
41) Mensen die in de schulden zitten zijn vaak murw en wars van hulp 
Zorg+welzijn 31 oktober 2019 
 ‘Schuldhulpverleners kunnen niet het schaap met vijf poten zijn’ 
Mensen die in de schulden zitten zijn vaak murw en wars van hulp. Dat is te wijten aan de stress die 
hun leven overheerst. En wat kun je daar als professional mee? ‘Naar jezelf kijken hoe je jouw cliënt 
aanspreekt’, leggen Nadja Jungmann en Judith Wolf uit op het Z+W congres Armoede en Schulden. 
‘Als je in de spreekkamer komt met een houding van: o jee daar heb je weer zo’n stereotype 
persoon, zal geen enkele aanpak werken.’ 
Hoe krijg je mensen met schulden weer in beweging? Deze vraag stond centraal bij de deelsessie van 
Nadja Jungmann en Judith Wolf tijdens het Zorg+Welzijn congres Armoede en Schulden doorgrond 
op woensdag 30 oktober. De focus lag tijdens het congres op de vraag wat stress doet met mensen, 
en speciaal met mensen die – langdurig – in de schulden zitten. Gemiddeld zitten mensen vijf jaar in 
de schulden als ze bij de schuldhulpverlening aankloppen. Ze hebben dan – gemiddeld – zo’n 40.000 
euro aan schulden bij – gemiddeld – veertien schuldeisers. 
Gezondheid    Stress leidt tot verstoring van de denk- en doen functies van mensen. Dat geldt 
voor alle vormen van stress, zoals burn-out, rouw en ook als je langdurig in de schulden zit. 
Jungmann, Lector Schulden & Incasso, Hogeschool Utrecht, en Wolf, hoogleraar maatschappelijke 
zorg, betogen in hun presentatie dat stress leidt tot veel slechte effecten voor mensen in de 
schuldhulpverlening. De gezondheid wordt aangetast, de motivatie en activiteit van cliënten nemen 
sterk af, evenals het cognitieve en emotionele functioneren; mensen worden depressief. 
Effecten van stress  ‘Voor professionals in de schuldhulpverlening is het belangrijk dat ze zicht 
krijgen op deze effecten van stress’, zegt Wolf. ‘Zij krijgen te maken met cliënten die geen werk 
hebben, moeite hebben met de opvoeding van kinderen, problemen hebben in hun relatie en met 
veel lichamelijke klachten bij de huisarts zitten.’ Professionals moeten zich ervan bewust zijn dat al 
deze problemen geen afzonderlijke hulpdomeinen zijn, maar dat je op alle domeinen stappen kunt 
zetten, aldus Nadja Jungmann. ‘Je steekt als begeleider als het ware een satéprikker door alle 
problemen om alles aan elkaar te rijgen.’ 
Schaap met vijf poten    ‘Ik vind dat lastig’, antwoordt een professional uit de zaal. ‘Ik ben 
sociaal raadsvrouw en schuldhulpverlener, maar geen maatschappelijk werker.’ Judith Wolf erkent 
de spagaat waarin professionals kunnen raken: ‘We kunnen niet het schaap met de vijf poten zijn. 
Het is wel nodig dat je als specialist het besef hebt van wat er allemaal gebeurt met jouw cliënt die 
wordt beheerst door emotionele stress. Dat je begrijpt waarom hij niet gemotiveerd is en niet op 
afspraken verschijnt.’ 
Onmacht   Dat betekent niet dat je niet duidelijk kunt maken aan de cliënt dat zijn afwezigheid op 
afspraken ook gevolgen heeft, maakt Nadja Jungmann duidelijk. ‘Maar je moet niet direct deze 
onmacht van je cliënt veroordelen. Dat begint al bij hoe je jouw vragen formuleert over het niet 
verschijnen op de afspraak. Wij vragen direct: “Waarom ben je niet op die afspraak verschenen?” De 
cliënt schiet meteen in de defensie. Je kunt ook zeggen: “Je bent niet geweest, hoe kijk je daar nu op 
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terug?” Dan krijg je een heel ander gesprek en een andere interactie met deze persoon. Je nodigt 
jouw cliënt uit om zijn handelen toe te lichten. De cliënt krijgt ruimte om zelf een keuze te maken en 
daarmee is hij een meer gelijkwaardig deelnemer.’ 
Tafeltje Dekje    Een professional in de zaal gooit in de groep dat het juist beter is om meer taken 
over te nemen van cliënten. ‘Dat is afhankelijk van de mate waarin mensen in staat zijn om zichzelf te 
sturen,’ antwoordt Judith Wolf. En dus moeten professionals kijken naar de persoon van de cliënt; 
wat kan hij of zij zelf en waar heeft hij compensatie of ondersteuning in het leven bij nodig. ‘Dat kan 
een wandelstok zijn, vrienden of buren, of gewoon Tafeltje Dekje. Het gaat er om dat je als 
professional met jouw cliënt zoekt naar hoe de cliënt een goed leven heeft en wat daarvoor nodig is.’ 
Stress-sensitieve dienstverlening      En weer is de conclusie tijdens de deelsessie van het 
congres dat de professional zicht moet houden op de individuele situatie van de cliënt. Judith Wolf 
heeft daarvoor de methode Krachtwerk ontwikkeld; professionals ondersteunen hun cliënten bij het 
vinden van een door de cliënt gewenste kwaliteit van leven. Nadja Jungmann is de grondlegger van 
de “stress-sensitieve dienstverlening” bij schuldhulpverlening, waarin ze ook trainingen geeft. 
Waarschuwingen Toch zijn er zeker ook situaties waarin mensen – nog – niet te benaderen zijn 
voor hulp of begeleiding bij schulden, erkennen Jungmann en Wolf. En de hulpverlening wordt toch 
meer complex als er bij de cliënt sprake is van beperkingen, zoals lvb, psychische stoornis of als 
kinderen in een gezin verwaarloosd worden. ‘Je houdt altijd je professionele verantwoordelijkheid 
om specialistische hulp in te roepen’, zegt Judith Wolf. ‘Dan nog is het belangrijk hoe je de hulpvraag 
naar de cliënt insteekt’, vult Nadja Jungmann aan. ‘Je kunt zeggen dat je Veilig Thuis wilt inschakelen, 
maar je kunt ook naast de persoon gaan staan en hem uitleggen dat hij zelf de mogelijkheid heeft om 
een keuze te maken voor de hulp die nodig is. Het gebeurt nog al te vaak dat professionals met 
goedbedoelde waarschuwingen hun cliënten naar gedwongen hulp duwen.’ 
Meer weten over stress-sensitief werken van Nadja Jungmann>> (Fried : zie: 
https://www.schuldenindeopvang.nl/magazine-en-publicaties-federatie-opvang/handreiking-
gemeenten/toegang-tot-schuldhulpverlening/stress-sensitieve-dienstverlening-laat-mensen-
floreren/ I) 
Meer weten over Krachtwerk van Judith Wolf>> (Fried : zie: 
https://www.movisie.nl/interventie/krachtwerk ) 
Carolien Stam Redacteur Zorg+Welzijn 
 
 
42) Een eigen plek, al is het maar tijdelijk, is belangrijk en kan mensen helpen met een nieuwe start 
Platform 31  31 oktober 2019 
Flexwonen 
Ik hoef u niet te vertellen dat de druk op de woningmarkt op dit moment hoog is. Veel mensen 
moeten lang wachten en weten niet of en wanneer ze een woning kunnen krijgen. Dit zijn heel 
vervelende situaties. Plannen gaan niet door en het ongemak neemt toe. Er is ook een groep waarbij 
de nood zo hoog is dat er op korte termijn een oplossing moet komen. Bijvoorbeeld bij onhoudbare 
woonsituaties na een scheiding, ziekte of ontslag. 
Iedereen kent wel personen in zulke situaties, ook ik. Ik help al langer een familielid zoeken naar 
woonruimte sinds hij ruim een jaar geleden zijn relatie beëindigde. Tot nu toe tevergeefs. Afgelopen 
zomer kwamen daar kort na elkaar nog drie verzoeken van familie en vrienden bij.  
Soms zijn de situaties zo moeilijk dat je zelfs voor een bepaalde periode je bank aanbiedt. Uiteindelijk 
is dat voor niemand een houdbare situatie. Een eigen plek, al is het maar tijdelijk, is belangrijk en kan 
mensen helpen met een nieuwe start. Vandaar dat ik de inzet van BZK op flexwonen belangrijk vind. 
Flexwoningen kunnen door de bouw in de fabriek relatief snel worden gerealiseerd.(Fried: zie: 
https://www.woningmarktbeleid.nl/onderwerpen/flexwonen/documenten/praktijkverhalen/2019/0
6/03/flexwonen-voor-een-woningmarkt-die-meebeweegt-met-een-dynamische-samenleving ) 
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Ook kunnen er locaties of gebouwen worden benut die in eerste instantie niet voor wonen bedoeld 
zijn. Ook voor jongeren, arbeidsmigranten of studenten biedt dit uitkomst. 
Natuurlijk trekt flexwonen alleen de woningmarkt niet uit het slop. Met Prinsjesdag zijn daarom een 
reeks maatregelen aangekondigd die gericht zijn op de lange termijn, waaronder een impuls van 1 
miljard euro om het woningtekort in te lopen en de bouwproductie hoog te houden. Dit valt samen 
met de Nationale Woonagenda en de dit jaar gesloten woondeals. Daarbovenop echter stimuleren 
we flexwonen actief met onder meer een vrijstelling van de verhuurderheffing voor flexibele 
woningen. Ook kunnen gemeenten langer (15 in plaats van 10 jaar) afwijken van het 
bestemmingsplan en zijn recent de Versnellingskamers Flexwonen van start gegaan. 
Hoewel ik weet dat er over tijdelijke woonoplossingen ook scepsis is, en daar ga ik graag met u het 
gesprek over aan, is niets doen voor mij echt geen optie. Veel mensen zijn met tijdelijke 
woonoplossingen goed geholpen. Daarbij brengt flexwonen positieve maatschappelijke effecten met 
zich mee (Fried: zie: https://kennisopenbaarbestuur.nl/media/255863/doorkijk-in-de-
maatschappelijke-effecten-van-flexwonen.pdf )   en jaagt het innovatie in de bouw aan. 
Het doet mij dan ook goed om te zien dat de tijd van doen is aangebroken. Door het land ontstaan 
steeds meer initiatieven, zoals in de gemeenten Hoeksche Waard, Den Bosch en Purmerend. We 
gaan van beleid naar uitvoering. Via deze weg vraag ik u om mee te doen. Meld u aan voor de 
Versnellingskamers via flexwonen@minbzk.nl en laat u vooral ook inspireren door de goede 
praktijkvoorbeelden. Laten we samen zoeken naar oplossingen voor vragen die er nog zijn en vooral 
niet vergeten voor wie we het doen. 
 
 
43) Aantal jongeren dat jeugdzorg ontvangt is in de 1e helft van dit jaar met 5000 toegenomen  
Schulinck nieuwsbrief 31 oktober 2019 
Opnieuw meer jongeren in jeugdzorg 
Het aantal jongeren dat jeugdzorg ontvangt is in de eerste helft van dit jaar met 5000 toegenomen 
tot 366.000, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Volgens statistiekbureau CBS ziet hier al 
jaren een stijgende lijn in, evenals de duur van de verleende zorg. 
Jeugdzorg is een verzamelnaam voor jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Het wordt 
gegeven aan jongeren met psychische of gedragsproblemen en kan door de rechter worden 
opgelegd. De verantwoordelijkheid voor jeugdzorg werd in 2015 bij gemeenten gelegd. 
De duur van de zorg nam de afgelopen jaren toe van gemiddeld 233 dagen in het eerste halfjaar van 
2015 naar 346 dagen in de eerste helft van dit jaar. 
In gemeenten in het noordoosten van Nederland en het midden van Limburg wordt het meest 
gebruik gemaakt van jeugdhulp. Het gaat om meer dan 13 procent van de jongeren tot 18 jaar. In 
deze regio’s was ook het aandeel jongeren met jeugdbescherming relatief hoog. 
Bron: ANP 
 
 
 
44) Steeds minder mensen melden zich aan als pleegouders 
Schulinck nieuwsbrief 31 oktober 2019 
Zorgwekkend tekort aan pleegouders 
Steeds minder mensen melden zich aan als pleegouders. Pleegzorg Nederland noemt het groeiende 
tekort zorgwekkend en begint woensdag met een nieuwe campagne om meer pleegouders te 
werven. 
Volgens de koepelorganisatie zijn er jaarlijks minstens 3500 nieuwe opvangplekken nodig. Vorig jaar 
kwamen er maar 2566 bij, bijna 1000 te weinig. Nu telt Nederland ruim 16.500 pleeggezinnen. Het 
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aantal kinderen en jongeren dat vorig jaar voor korte of langere tijd in Nederlandse pleeggezinnen 
woonde bedroeg ruim 22.700. 
"Het tekort aan pleegouders betreft niet alleen het aantal beschikbare mensen, maar ook het gebrek 
aan variatie in type pleegouders. We hebben gemerkt dat veel mensen niet weten dat er 
verschillende manieren zijn om pleegouder te zijn. Daardoor denken veel van hen bij voorbaat al dat 
pleegzorg niets voor hen is", aldus de organisatie. De campagne moet onder meer duidelijk maken 
dat iemand ook pleegouder kan worden in deeltijd. 
Bron: ANP 


