
NIEUWSBRIEF 180                                                                                                                              
ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN                                                                                                            
Gemeente Kaag en Braassem  
Website:    https://adviesraadkaagenbraassem.nl/                                                                                                                              
Datum: 10 december 2019                                                                                                                                               
Secretariaat: Mevrouw A.H.S. van der Meer- van Willigenburg                                                                                                     
Emailadres:  info@ASD.KaagenBraassem.nl 

 
Beste adviesraadleden en overige geïnteresseerden, 
Tegen het einde van het jaar krijgen we overal terugblikken te zien, te horen en te lezen. Verwacht 
die niet van mij, want ik heb genoeg aan NIEUWSberichten op een rij zetten voor u. 
Dus ook nu weer een flinke selectie uit een nog veel grotere hoeveelheid nieuwsberichten. Een 
selectie die ik maak met in gedachte dat dit de meest interessante berichten zijn voor mensen die 
zich bezighouden met het sociaal domein. 
Veel leesplezier! 
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) Medicijn in de behandeling van de ziekte van Alzheimer 
2) Wat doe je als je het gevoel hebt dat je vader met dementie meer zorg nodig heeft? 
3) Aantal ernstig zieke jongeren met een eetstoornis - vooral anorexia - flink terugdringen 
4) Er is extra asielopvang nodig, zowel op de korte als lange termijn 
5) Nog onduidelijk wat nieuwe wetgeving verplichte ggz (Wvggz) volgend jaar teweeg gaat brengen 
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26) Doorgeschoten marktwerking in de ggz corrigeren 
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1) Medicijn in de behandeling van de ziekte van Alzheimer 
Alzheimer Nederland 12 november 2019 
Mogelijk alzheimermedicijn uit China  
Het Chinese ‘Green Valley’ maakte op 2 november bekend dat de Chinese overheid het middel ‘GV-
971’ gaat toelaten als medicijn in de behandeling van de ziekte van Alzheimer. Dit gebeurt naar 
aanleiding van een groot onderzoek naar het medicijn in China. Bij meer dan 800 deelnemers, was er 
na 4 weken een bescheiden effect dat gedurende het onderzoek van ruim een half jaar aanbleef. Het 
zal echter lang duren voordat een medicijn als dit op de Europese markt komt. Er moet namelijk 
eerst nog een studie in Europa en de Verenigde Staten worden uitgevoerd, om de resultaten te 
bevestigen. Dit onderzoek staat gepland om te beginnen in het eerste kwartaal van 2020. 
           Het medicijn met de naam GV-971 (Oligomannaat), is een stof die werd ontdekt in zeewier, 
maar chemisch is nagemaakt. Volgens Green Valley zal de Chinese overheid het middel onder 
voorwaarden toelaten op de markt, waarbij extra wordt gelet op de veiligheid voor de gebruikers. De 
werking van het medicijn op het lichaam is ook nog niet helemaal bekend. Het lijkt erop dat het 
middel een gunstige werking heeft op de bacteriën in de darmen. Hierdoor worden 
ontstekingsreacties verminderd en dat zou ook een gunstige uitwerking hebben op schadelijke 
ontstekingsreacties in het brein. Die ontstekingsreacties worden vaak waargenomen bij patiënten 
met de ziekte van Alzheimer.  
Effect op mensen met alzheimer    Het effect van het middel was bescheiden. Er werd 
tijdens het onderzoek van 9 maanden na 4 weken effect gezien op ‘cognitie’. Een verzameling van 
taken zoals geheugen, oriëntatie en taal.  Helaas liet het middel geen effect zien op het vermogen 
om dagelijkse handelingen uit te voeren (zoals wassen, aankleden en het bedienen van apparaten). 
Dit wordt door artsen gezien als een belangrijke maat voor de zelfredzaamheid van mensen met 
dementie.  



Om meer te weten te komen over dit nieuwe medicijn, vroegen we Prof. dr. Philip Scheltens, 
directeur van het Alzheimercentrum Amsterdam om een reactie. Scheltens: “Het effect van het 
middel was bescheiden, maar meer dan gebruikelijk bij de huidige medicatie en met minder 
bijwerkingen. Ook was het onderzoek naar dagelijkse handelingen niet zo robuust, dus een mogelijk 
effect is niet aangetoond noch uitgesloten. Hoe dan ook is er meer onderzoek nodig. De Chinese 
bevolking verschilt namelijk van de Europese en Amerikaanse bevolking en dat kan invloed hebben 
op de werking van het medicijn. Als het werkt zou het een alternatief kunnen zijn voor bestaande 
medicijnen, met hopelijk minder bijwerkingen. Het nieuwe medicijn kan niet worden gecombineerd 
met de bestaande alzheimermedicatie.” 
Nog lang niet beschikbaar    In China is nu één grote studie uitgevoerd. Europese en 
Amerikaanse medicijnautoriteiten eisen echter minimaal twee succesvolle onderzoeken, om een 
resultaat veroorzaakt door toeval uit te sluiten. Dit zijn gewoonlijk onderzoeken met duizenden 
deelnemers verdeeld over verschillende landen. Dit enkele Chinese onderzoek, zal daarom herhaald 
moeten worden. Zodat de autoriteiten goed zicht krijgen op de studie, de effecten van het medicijn 
en de mogelijke bijwerkingen. Het opzetten en uitvoeren van dergelijke studies neemt over het 
algemeen zeker 3 tot 5 jaar in beslag.  Scheltens: “Dit nieuwe onderzoek zal ook in Nederland 
worden uitgevoerd, onder andere in het Brain Research Center in Amsterdam, Den Bosch en Zwolle.” 
Buik-brein   Ook in Nederland wordt onderzoek gedaan naar de zogenaamde buik-brein as. Het 
verband tussen de gezondheid van de darmen en de gezondheid van het brein. Twee van dergelijke 
onderzoeken worden mogelijk gemaakt door Alzheimer Nederland. Alzheimer Nederland steunt 
onderzoek naar alzheimer en andere vormen van dementie in de volle breedte. Van onderzoek naar 
oorzaken en behandelingen tot onderzoek naar betere diagnostiek, preventie en betere zorg. 
 
 
2) Wat doe je als je het gevoel hebt dat je vader met dementie meer zorg nodig heeft? 
Alzheimer Nederland 12 november 2019 
Moet ik ingrijpen bij de zorg voor mijn ouders?  
Wat doe je als je het gevoel hebt dat je vader met dementie meer zorg nodig heeft, maar je moeder 
die zorg afhoudt? Die vraag kreeg ik van een bezorgde dochter. Ze schreef: ‘Ik denk dat het tijd is om 
een Wlz-indicatie aan te vragen. Mijn moeder denkt daar anders over, terwijl ik zie dat de zorg voor 
haar steeds zwaarder wordt. Ik wil mijn ouders de ruimte geven, maar er is ook een grens voor wat 
veilig en gezond is. Moet ik ingrijpen?’ 
Het is in dit geval de keuze tussen een Wlz-indicatie aanvragen of de zorg bij je moeder laten. Met 
Wlz-indicatie krijgt je vader meer zorg, waarvan je vindt dat nodig is. Maar je wil ook niet zomaar 
voorbij gaan aan je moeder. Het is dus kiezen tussen enerzijds de autonomie van je vader en moeder, 
en anderzijds het zorgen voor passende zorg, vanuit jouw perspectief. Hoe weeg je dit  af? Wat is nu 
goede zorg? 
Autonomie is belangrijk      Naar mijn mening weegt de autonomie heel zwaar. Het is 
belangrijk dat je vader en moeder zelf kunnen regelen hoe zij hun leven vormgeven. Dat vinden we 
namelijk allemaal belangrijk. Het is essentieel dat je zelf je leven kunt invullen zoals jij dat wenst. Dat 
je zelf zoveel mogelijk de regie hebt. Iemand anders mag daarin niet zomaar ingrijpen. Dat is je 
autonomie. 
Tegelijk zien partners van mensen met dementie niet altijd dat het nodig is om verder in de toekomst 
te kijken. Soms ook vanuit angstbeelden die de toekomst geeft. Ze duwen de toekomst daarom weg. 
Dat kan natuurlijk een probleem worden. Passende zorg wordt dan, op het moment dat dat nodig is, 
moeilijk te organiseren. 
Het kan ook dat partners of andere mantelzorgers niet zien hoe ernstig de situatie is geworden. Dat 
komt soms doordat ze langzaam meegegroeid zijn in het zorgproces. Ze kunnen daardoor niet meer 
gemakkelijk ‘uitzoomen’. Soms kan een frisse blik van buiten dan helpen. 



Ga samen in gesprek   Het zou mooi zijn als je in deze situaties een tussenvorm kunt vinden. 
Dus dat je wel de regie in de handen van je ouders houdt, maar ook nadenkt over de toekomst. Het 
kan helpen om een oriënterend gesprek met elkaar over de toekomst te hebben.  Het is immers altijd 
fijn als je daar op tijd over hebt gesproken. Vraag bijvoorbeeld: waarom je moeder het nog niet nodig 
vindt om Wlz aan te vragen? Wanneer zou ze het wel nodig vinden? Wat kun jij daarin betekenen? 
Zien ze op tegen de toekomst? 
De nadruk zou wat mij betreft dus liggen op een open gesprek. Een gesprek zonder 
vooronderstellingen, zodat je echt achter haar redenen komt. Natuurlijk kun je ook vragen of iemand 
je daarbij wil helpen, zoals een casemanager. 
Let er in elk geval op dat je vader of moeder niet de indruk krijgt dat je hen in een bepaalde richting 
wilt duwen. En bij jezelf, dat dat niet je doel is. Met een open gesprek kom je in deze situaties het 
verst en behoud je zoveel mogelijk de autonomie van je ouders. 
Wat zeggen anderen? We plaatsten op Facebook een poll met de vraag: 'Wat doe je als je het 
gevoel hebt dat je vader met dementie meer zorg nodig heeft, maar je moeder die zorg afhoudt? 
Grijp je dan in en zorg je zelf voor extra zorg of laat je de zorg bij je moeder?' Op deze vraag werd 
ruim 3100 keer gereageerd. 87% van de volgers op Facebook zegt: 'Ja, ingrijpen', 13% laat de 
beslissingen over de zorg liever bij de andere ouder. Een veelgelezen reacties is: 'Probeer er samen 
uit te komen, eventueel met hulp van een zorgprofessional, zoals een huisarts of casemanager.' En 
vergeet vooral de persoon met dementie niet mee te nemen in het gesprek, zolang dat mogelijk is.  
 
 
3) Aantal ernstig zieke jongeren met een eetstoornis - vooral anorexia - flink terugdringen 
Algemeen Dagblad 12 november 2019 
Kabinet komt met aanpak tegen anorexia: ‘Die 18 weken wachtlijst waren de 
hel’ 
Het kabinet wil de komende tien jaar het aantal ernstig zieke jongeren met een eetstoornis - vooral 
anorexia - flink terugdringen. Er komen twee speciale kenniscentra voor de aanpak van 
eetstoornissen en er wordt een werkwijze opgesteld om patiënten minder te voeden onder dwang. 
Ouders van anorexia-patiënten zijn opgelucht. ‘Mijn dochter stond 18 weken op een wachtlijst.’    
Edwin van der Aa en Victor Schildkamp 12 nov. 2019 Laatste update: 12:16  
Een eetstoornis kan zich ontwikkelen tot een onverslaanbare ziekte met in zo‘n tien procent van de 
gevallen de dood als gevolg. Een kwart van de jonge vrouwen geneest niet. Zij komen in een zwaar 
hulpverleningstraject terecht. In de ergste gevallen moeten patiënten zelfs onder dwang in leven 
worden gehouden via een sonde met voeding of vocht. 
             Een groep met experts op het gebied van eetstoornissen (K-EET) heeft op verzoek van 
minister De Jonge (Volksgezondheid) een plan van aanpak gemaakt. Daarin staat hoe we binnen tien 
jaar het aantal met de dood bedreigde jongeren door deze aandoeningen ‘significant’ kunnen laten 
dalen. De minister van Volksgezondheid deelt die ambitie, meldt hij vandaag in een Kamerbrief: ‘Ik 
wil een structurele verbetering van de gehele keten van zorg voor kinderen en jongeren met 
eetstoornissen, in het bijzonder anorexia nervosa.’ 
       Dwangvoeding is een allerlaatste stap die we zoveel mogelijk moeten voorkomen 
                               Minister De Jonge (Volksgezondheid)  
In 2020 komen er als proef twee regionale expertisecentra voor eetstoornissen. In 2021 wil de 
bewindsman dit initiatief uitbreiden naar meerdere centra voor een bredere doelgroep. Denk dan 
bijvoorbeeld aan jongeren met een stoornis in het autistisch spectrum, die daardoor ziekten zoals 
anorexia hebben ontwikkeld. Nu is een veelgehoorde klacht onder ouders dat deze patiënten geen 
hulp op maat krijgen, waardoor hun aandoeningen alleen maar verergeren. 
            Minister De Jonge vindt het verder heel belangrijk dat een nieuwe werkwijze wordt opgesteld 
met afspraken over het toepassen van dwang(voeding) bij eetstoornissen. ,,Dwangvoeding is een 
allerlaatste stap die we zoveel mogelijk moeten voorkomen.” 



Wanhopig       Saskia Schnitzler is blij met het kabinetsplan. Zij maakte het vier jaar geleden 
allemaal mee: een tienerdochter met eetproblemen en de wanhopige strijd om Anne in leven te 
houden totdat er eindelijk professionele hulp beschikbaar was. Dat er twee kenniscentra komen, 
vindt ze ‘hard nodig’. ,,Sneller ingrijpen kan ontzettend veel problemen voorkomen. Nu heb je nog 
met zulke lange wachttijden te maken. Onze dochter stond achttien weken op een wachtlijst voordat 
professionele hulp beschikbaar was. Na zo’n tijd begin je niet met de psychologische hulp, dan ben je 
in eerste instantie alleen maar bezig met fysieke hulp. Je begint met zó’n achterstand aan de 
bestrijding van de ziekte.” 
         En dat terwijl zowel dochter Anne (nu 21) als haar ouders er in de zomer van 2015 zelf zo snel 
bij waren. ,,Anne kwam al in een heel vroeg stadium naar ons toe: dat haar hoofd vol zat met rare 
gedachten over eten, over afvallen... En dat ze hulp nodig had. We zijn gelijk naar de huisarts gegaan 
en die diagnostiseerde meteen: anorexia nervosa. Nog dezelfde dag! En nóg duurt het daarna 
achttien weken voordat je voor gespecialiseerde hulp in aanmerking komt.” 
Herkennen       De K-EET-experts schrijven in hun advies: ‘Kinderen en jongeren met een 
(potentiële) eetstoornis moeten eerder worden herkend, beter worden begrepen en eerder en beter 
worden behandeld. We willen echt een daling in het aantal ernstig zieke patiënten. Vroegtijdig 
herkennen en behandelen leidt tot minder lijden en minder maatschappelijke kosten.’ 
Zo moeten er verspreid over het land opnamebedden komen die bedoeld zijn voor patiënten met 
eetstoornissen. Verder dienen er expertcentra te worden opgezet voor de signalering, om tekorten 
in regionale zorg in beeld te brengen, voor scholing van hulpverleners en om second opinions te 
verstrekken over de ziektebeelden. Ook moet kennis over een aandoening als anorexia via een 
landelijk netwerk worden gedeeld.  
Voor de expertisecentra voor jongeren met meervoudige (eet)stoornissen wordt, door een 
wetswijziging van GroenLinks, in 2020 een bedrag van 11,5 miljoen euro vrijgemaakt. Op vaste basis 
is de jaren daarna een bedrag van 26 miljoen gereserveerd.  
Hel      Voor het gezin van Saskia Schnitzler waren de achttien weken op de wachtlijst een ware hel. 
Een periode waarin de ouders machteloos moesten toekijken hoe de anorexia vat kreeg op Anne. 
,,Wij probeerden van alles, erkenden het probleem, klopten overal aan. Maar het grote punt is: als er 
geen eenduidig plan van aanpak is over wat er moet gebeuren, krijgt de anorexia de ruimte om zich 
heen te grijpen. Het was voor ons een kwestie van pappen en nathouden. Van: als je het een niet wilt 
eten, dan maar een rijstwafel. Wil je niet drinken? Dan maar een bodempje water, als je maar íets 
drinkt. Je bent bezig je dochter in leven te houden. Het had geen twee weken langer moeten duren.” 
De belangrijkste tip die ze voor andere ouders heeft: ,,Je moet onderscheid leren maken tussen de 
goede, lieve kant van het brein van je dochter en het moment dat de anorexia het als een zwarte 
schaduw overneemt. Dan veranderde onze dochter gewoon helemaal: dan was het schreeuwen, 
werden we uitgescholden voor van alles, alsof er een heks naar voren kwam. Je moet jezelf aanleren 
dáár niet mee in discussie te gaan, duidelijk communiceren, van: ‘Nee, ik weet dat het moeilijk en 
angstig is, maar zó gaan we het doen’.” 
 
 
4) Er is extra asielopvang nodig, zowel op de korte als lange termijn 
Binnenlands Bestuur 12 november 2019 
5000 extra plekken nodig voor asielzoekers 
Alexander Leeuw 11 nov 2019 Er is extra asielopvang nodig, zowel op de korte als lange termijn. Er 
komen meer mensen naar Nederland dan verwacht, sommige asielaanvragen worden te laat 
afgehandeld, er is krapte op de woningmarkt en de doorstroom gaat langzamer omdat er vaker en 
langer opvang wordt geboden dan in het verleden. 
5000 opvangplekken      Als de verwachte doorstroom volgend jaar blijkt te kloppen dan zijn er 
5000 nieuwe opvangplekken nodig, schrijft staatssecretaris Broekers-Knol (Justitie en Veiligheid, 
VVD). Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) vangt de drukte op korte termijn op door 



‘bijvoorbeeld uitstel van onderhoud en inzet van recreatieparken’. En ze overleggen met gemeenten 
over nieuwe opvanglocaties. ‘De uitdaging om de komende tijd het genoemde aantal plekken te 
realiseren kan het COA niet alleen.’ 
Regie    De staatssecretaris schakelt de hulp in van de regionale regietafels om te kijken welke 
mogelijkheden er zijn voor nieuwe opvanglocaties en om te zorgen voor een verdeling over de 
provincies. Deze regietafels worden gecoördineerd door de commissarissen van de koning. 'In 2015 
en 2016 is de structuur van de regionale regietafels onder uw voorzitterschap zeer effectief gebleken 
bij het realiseren van de toen benodigde opvangcapaciteit’, schrijft Broekers-Knol aan de rijksheren. 
Niet te vergelijken   ‘Hoewel de situatie van nu niet te vergelijken is met die van destijds, willen 
wij u vragen de RRT’s opnieuw in te zetten om de verlengingen (of vervanging als verlenging niet 
mogelijk blijkt) en de ca. 5.000 opvangplekken te realiseren. Op die manier kan tijdig met de werving 
van opvanglocaties worden begonnen. U kunt daarmee in uw hoedanigheid van rijksorgaan namens 
het Rijk het gesprek tussen gemeenten, COA en overige betrokken organisaties voeren.’ 
  
Huidige verdeling opvangcapaciteit 
Provincie               Inwoneraantal*           Locaties**                 Opvangplekken***  
Drenthe                       493.309                          5                                   3.050 
Flevoland                    421.480                           3                                   2.938 
Friesland                     649.820                           6                                   2.568 
Gelderland               2.083.104                        11                                   4.126 
Groningen                   585.486                          4                                    2.784 
Limburg                    1.116.906                          6                                    2.986 
Noord-Brabant        2.561.107                         7                                     4.300 
Noord-Holland        2.874.625                          5                                     2.129 
Overijssel                  1.161.635                         6                                     2.384 
Utrecht                      1.351.973                         3                                     1.376 
Zeeland                         383.632                         2                                        642 
Zuid-Holland             3.701.161                         4                                     1.945 
                                 17.384.238                        62                                  31.228 
Bron: Rijksoverheid. * Bron: CBS Bevolkingsontwikkeling per maand, bevolking einde periode 
september 2019, geraadpleegd 1 november 2019 ** Dit betreft alle COA opvanglocaties op 1 
november 2019, inclusief alleenstaande minderjarige opvang locaties (AMV regio-opvang), exclusief 
de beschermde opvang locaties *** Dit betreft de netto technische opvangcapaciteit op 1 november 
2019 
 
 
 
 
5) Nog onduidelijk wat nieuwe wetgeving verplichte ggz (Wvggz) volgend jaar teweeg gaat brengen 
Zorgvisie 12 november 2019 
‘Nog veel onduidelijk over uitvoering Wet verplichte ggz’ 
Het is nog onduidelijk wat de nieuwe wetgeving verplichte ggz (Wvggz) volgend jaar teweeg gaat 
brengen. Gemeenten krijgen er extra taken bij en zijn druk bezig om per 1 januari 2020 aan de basis 
alles georganiseerd te krijgen. Maar het is gissen hoe het zich volgend jaar in de praktijk gaat 
ontwikkelen. Dat stelt Liesbeth Spies, bestuurder van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
(VNG) en burgemeester van Alphen aan den Rijn. 
Zo valt volgens Spies niet in te schatten hoeveel meldingen van bezorgde burgers zijn te verwachten 
bij de nieuwe meldpunten. Ook is het afwachten hoe samenwerkingen in de regio gaan verlopen 
tussen de verschillende betrokken partijen. Of de 20 miljoen die het ministerie van VWS heeft 
toegezegd om de wet in de gemeentelijke praktijk in te bedden voldoende is, is niet bekend. ‘Dit 



bedrag is vastgesteld op basis van uitkomsten van een aantal pilots. We kunnen alleen niet 
voorspellen of deze uitkomsten wel op gaan voor alle gemeenten, als straks de wet landelijk is 
ingevoerd’, aldus Spies. 
Gegevens delen     Het is wel duidelijk dat het uitwisselen van gegevens nu al een belemmering 
vormt. De burgemeester van Alphen aan de Rijn zit namens de VNG in de Bestuurlijke Keten Raad 
(BKR). Daarin proberen de verschillende betrokken partijen een zo effectief en veilig mogelijke 
manier vinden om persoonsgegevens uit te wisselen. Herma van der Wal, vertegenwoordiger in de 
BKR namens GGZ Nederland, noemde dit eerder ‘misschien wel het grootste vraagstuk bij de 
implementatie van de Wvggz’. Van der Wal stelde dat het belangrijkste is hiervoor een goed ict-
systeem in te richten. 
Spies denkt hier iets anders over: ‘Een goed systeem kan inderdaad ondersteunend werken. Maar de 
kern van het probleem is dat per sector een andere cultuur heerst jegens het uitwisselen van 
gegevens. Met name de ggz mag hierover minder schroom hebben. Als de gemeente haar nieuwe 
taken goed wil kunnen uitvoeren, is dit essentieel, zeker in acute gevallen.’ 
Breder palet maatregelen    Met de komst van de Wvggz krijgen gemeenten er twee 
belangrijke taken bij, licht Spies toe. ‘In de huidige situatie is de enige mogelijke dwangmaatregel een 
gedwongen opname. Daar komt nu een palet aan mogelijke dwangmaatregelen bij, waaronder 
ambulante dwang’. Het gaat dan bijvoorbeeld over gedwongen medicatie, op gezette tijden verplicht 
thuis zijn en thuis slapen. Dat betekent dat er niet meer alleen geluisterd wordt naar de psychiater, 
zoals dat nu nog vaak het geval is, maar ook naar andere betrokken zorgverleners, familie en waar 
mogelijk met de persoon in kwestie. Spies: ‘Je zou kunnen stellen dat een dwangmaatregel met de 
Wvggz meer en bredere legitimatie nodig heeft. Dit moet in de praktijk een hele nieuwe invulling 
gaan krijgen.’ 
Meldpunt    Een andere taak die de gemeente erbij krijgt,  is dat zij verkennend onderzoek dient 
uit te voeren als een burger zorgen meldt over de geestelijke gezondheid van bijvoorbeeld buurman 
of familielid. Daar moeten allereerst meldpunten voor worden ingericht en op die meldpunten moet 
bepaalde expertise aanwezig zijn. Binnen twee weken dient een dergelijk onderzoek te zijn 
uitgevoerd en een terugmelding gedaan zijn aan de melder. ‘Hiermee heeft de gemeente een nieuw 
instrument in handen, waarmee ze aan het stuur komt in crisissituaties met betrekking tot psychisch 
kwetsbare burgers’, licht Spies toe. 
Crisissituaties voorkomen    ‘Als er sprake is van een crisissituatie, heeft de gemeente 
eigenlijk al ergens een afslag gemist. Het belangrijkste doel blijft om crisissituaties én gedwongen 
zorg te voorkomen. We moeten proberen aan de voorkant te zitten.’ Dat is een taak die volgens haar 
is neergelegd bij de gemeente, binnen de Wmo. Daarom is het volgens Spies heel logisch dat er in de 
Wvggz nadrukkelijk een grote rol belegd wordt bij de gemeente, omdat daar meer mogelijkheden 
liggen een andere oplossing te vinden dan dwang. De ggz ligt echter niet binnen het expertise gebied 
van ambtenaren. Ervaringswerker Hans van Eeken uitte hier in Zorgvisie zijn zorgen over, met 
betrekking tot verward gedrag. Van Eeken stelt dat burgemeesters en ambtenaren bijscholing nodig 
hebben. 
Regionaal beleggen  Spies legt uit dat ervoor gekozen is om de ggz-expertise op een andere 
manier te waarborgen. De meldpunten en daarmee de expertise rondom het vraagstuk verplichte 
ggz worden regionaal belegd, bij de al bestaande zorg- en veiligheidshuizen. ‘Omdat hier al 
specialistische kennis verzameld is en complexe casuïstiek multidisciplinair wordt opgepakt. Dat is 
niet alleen kosteneffectief, maar ook inhoudelijk de juiste plek, waar expertise al aanwezig is’, aldus 
Spies. Daarmee kan dus gebouwd worden op al bestaande structuren. ’Per 1 januari is dit wel 
geregeld, maar er zullen een paar jaar nodig zijn om deze meldpunten door te ontwikkelen én de 
samenwerking tussen de verschillende partijen zo effectief mogelijk te laten zijn’. Dat betekent 
volgens de burgemeester van Alphen aan de Rijn veel monitoren, leren én verbeteren in de eerste 
jaren van de Wvggz. 
Shannah Spoelstra 



 
 
 
6) Een nieuwe natuurinclusieve woonwijk in Olst (Overijssel) 
HetKanWel 12 november 2019 
Natuurinclusieve woonwijk krijgt een voedselbos en tiny houses 
Geplaatst door Wyke Potjer | 5 november 2019 | Wonen    Deze week kwam ik een voor mij nieuw 
begrip tegen: natuurinclusief bouwen. Het is een term, die vooral overheid en projectontwikkelaars 
lijken te gebruiken, maar goed: het dekt de lading wel. Het is niet alleen bouwen met respect voor de 
natuur (nogal een dingetje de laatste tijd, met het stikstof debacle), maar het is een manier van 
bouwen die zelfs bijdraagt aan de biodiversiteit. Zo las ik over een nieuwe natuurinclusieve woonwijk 
in Olst (Overijssel). Hier is niet alleen ruimte voor de natuur, maar ook voor tiny houses en 
woongroepen, om maar wat te noemen.   
Natuurinclusieve woonwijk    Aan de rand van Olst komt op een stuk land van 3,5 hectare 
een bijzondere nieuwe woonwijk. Bestaande oude paden en bomen behouden hier gewoon hun 
plek. Ook wordt er ruim baan gemaakt voor de vogels, steenuilen, bosmuizen en egels die al in het 
gebied wonen. Zo blijft er veel ruimte voor groen en komen er nestkasten. 
Tiny houses en vrijstaande villa’s      Olstergaard is samen met de toekomstige bewoners 
ontworpen door SVP architectuur en stedenbouw, adviesbureau Haver Droeze en Ecogroen. Alle 
huizen worden energieneutraal (uiteraard zonder gasaansluiting) en zoveel mogelijk circulair 
gebouwd. Dus met gerecyclede materialen, die na eventuele sloop gewoon weer hergebruikt kunnen 
worden. Verder is de diversiteit aan woningen groot. Zo willen sommige bewoners een tiny house, 
terwijl anderen juist weer een ruime, vrijstaande woning willen. Er zijn ook twee groepen van acht 
personen, die een woongemeenschap willen vormen en ruimte gereserveerd voor huurwoningen. 
Veldbloemen en een voedselbos   Vorige week was de presentatie van het definitieve plan 
voor deze wijk waar zelf mensen uit Groningen en Utrecht op af kwamen, zo is te lezen in De Stentor. 
”Het is supermooi dat er in dit plan zoveel afwisseling is en dat er is gedacht aan veldbloemen en een 
voedselbos. Echt een mooi concept”, zegt één van de belangstellenden tegen de krant. “We willen 
zelfvoorzienend zijn en ik vind het belangrijk dat er een soort community-gevoel ontstaat tussen de 
bewoners,” zegt zijn vriendin. De kans is groot dat ze voor een kavel in deze natuurinclusieve wijk 
gaan. 
 
 
7) In totaal 34.000 tot 51.000 huishoudens die te weinig geld hebben om rond te kunnen komen  
Algemeen Dagblad 13 november 2019 
Tienduizenden ouderen onder bijstandsgrens door mislopen extraatje op 
AOW 
De helft van het aantal gepensioneerden dat recht heeft op aanvulling op hun AOW-uitkering krijgt 
die niet en belandt daardoor onder bijstandsniveau. In totaal gaat het om 34.000 tot 51.000 
huishoudens die volgens de overheid te weinig geld hebben om van rond te kunnen komen. 
Laurens Kok 131119,  Dat concludeert de Algemene Rekenkamer in een vandaag verschenen 
rapport over inkomensregelingen voor ouderen. Volgens het instituut doet 48 tot 56 procent van de 
rechthebbende huishoudens geen beroep op zogeheten AIO-uitkering. Dat is een aanvulling op de 
AOW voor mensen die te weinig AOW-rechten hebben opgebouwd om boven het bestaansminimum 
uit te komen. 
Volgens de Rekenkamer gaat het vooral om 70- en 80-plussers die de aanvullende uitkering niet 
aanvragen. Daarnaast gaat het in veel gevallen om mensen die altijd in Nederland hebben gewoond. 
Privacywetgeving     Oorzaak van het probleem is dat mensen zich niet melden voor een 
aanvullende uitkering bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB), die ook de AOW-uitkeringen 



maandelijks overmaakt. De SVB spant zich volgens de Rekenkamer wel in om meer mensen gebruik 
te laten maken van de regeling, maar daarvoor heeft de uitkeringsverstrekker gegevens nodig van 
het UWV en de Belastingdienst. Privacywetgeving verhindert echter dat die gegevens gedeeld 
worden. 
Volgens de Rekenkamer is minister van Sociale Zaken Wouter Koolmees in een reactie op het rapport 
niet helder over hoe hij wil gaan zorgen dat het lage gebruik van de aanvullende uitkering omhoog 
gaat. Het instituut dringt er bij hem op aan om te bekijken of een koppeling van gegevens onder 
bepaalde voorwaarden mogelijk is. 
 
 
8) Zorgen voor iemand anders houdt u langer vol als u er ook eens tussenuit kan 
IkWoonLeefZorg 13 november 2019 
Er even tussenuit als u voor iemand zorgt, kan dat?  
Zorgen voor iemand anders is vaak zwaar en intensief. Soms heeft u als mantelzorger even tijd voor 
uzelf nodig. Maar hoe regelt u dat ? U kunt uw partner of ouder toch niet zomaar alleen laten? 
Zorgen voor iemand anders houdt u langer vol als u er ook eens tussenuit kan. Maar wie neemt de 
zorg dan over? De buren? De familie? Misschien. Maar u kunt ook gebruikmaken van vrijwilligers of 
beroepskrachten, namelijk met beroepskrachten en vrijwilligers. Zo'n tijdelijke overname van zorg 
met als doel om u een adempauze te geven noemen we 'respijtzorg'.  Hoe u tijdelijke opvang kunt 
regelen, is afhankelijk van de zorgwet waaronder degene voor wie u zorgt, valt. 
Welke soorten van respijtzorg zijn er?    Het kan gaan om opvang buitenshuis, zoals 
dagopvang, of een verblijf in een logeerhuis of zorghotel. Ook kan er iemand bij de zorgvrager 
thuiskomen, als deze graag in zijn vertrouwde omgeving blijft. De respijtzorg kan uitgevoerd worden 
door een beroepskracht of vrijwilliger. Het kan incidenteel zijn, bijvoorbeeld tijdens een vakantie, of 
structureel, bijvoorbeeld een dagdeel per week of een weekend per maand. Het kan ook gaan om 
een gezamenlijke vakantie van de mantelzorger en de zorgvrager waarbij de zorg wordt 
overgenomen door een zorgprofessional. 
Mantelzorg vanuit de Wet langdurige zorg     Mantelzorgvervanging bij ziekte valt bij de 
meeste verzekeraars onder een aanvullende polis. Een overzicht van de verzekeringen en de 
vergoedingen voor respijtzorg vindt u op de website van MantelzorgNL. Sommige zorgverzekeraars 
vergoeden respijtzorg geheel of gedeeltelijk binnen de aanvullende verzekering. MantelzorgNL heeft 
de Consumentenbond laten onderzoeken welke vergoedingen de verzekeraars bieden. Bekijk het 
vergoedingenoverzicht. Als u zorg inkoopt met uw persoonsgebonden budget (pgb) kan vanuit dit 
budget ook respijtzorg ingekocht worden voor maximaal 2 dagen per week. Het zorgkantoor keurt de 
aangevraagde respijtzorg goed. 
Mantelzorg vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 
Als uw taken als mantelzorger vooral bestaan uit hulp in huis en begeleiding, vraagt u bij de 
gemeente respijtzorg aan. De gemeente beoordeelt uw aanvraag. U betaalt een eigen bijdrage die 
afhankelijk is van uw inkomen en vermogen. 
Inzet vrijwilligers      De organisatie Handen in Huis biedt een andere mogelijkheid. Deze 
vrijwilligersorganisatie richt zich op 24-uurs vervanging van de vaste mantelzorger. De periode van 
vervanging is minimaal 3 dagen (2 nachten). Voor een aanvraag bij Handen in Huis hoeft u geen 
zorgindicatie te hebben. De organisatie bepaalt zelf of uw aanvraag te honoreren is vanuit het 
bestand van 170 vrijwilligers, of niet. De meeste aanvullende verzekeringen vergoeden deze 
respijtzorg. 
Logeeradressen en zorghotels    Er zijn in Nederland meerdere zorghotels. Informatie vindt 
u op www.zorghotels.eu. Er is ook een landelijke database met respijtzorg voorzieningen. U vindt 
hier zorgboerderijen, logeerhuizen of vrijwilligerszorg. 
 



 
9) Het duurt te lang voordat Wmo toezicht overal van een gelijkwaardig en voldoende niveau is 
Google melding Wmo: FOK!  13 november 2019 
Tempo vormgeving Wmo toezicht moet omhoog 
 Monique Verlind (DJMO)  13112019 Het tempo waarin gemeenten het Wmo toezicht invullen is te 
laag. Het duurt te lang voordat het Wmo toezicht in Nederland overal van een gelijkwaardig en 
voldoende niveau is. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) dringt er in het rapport ‘Wmo 
toezicht in 2018’ op aan dat dit omhoog gaat. 
Sinds de invoering van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) in 2015 zijn gemeenten 
verantwoordelijk voor de maatschappelijke zorg en toezicht hierop. Het vormgeven en ontwikkelen 
van het Wmo toezicht blijft voor de gemeenten een kwestie van hard doorwerken. Vanaf het begin 
had de opbouw van het toezicht bij de gemeenten een lage prioriteit. IGJ stelt vast dat het voor de 
gemeenten nog steeds vallen en opstaan is om het een goede invulling te geven. 
Gemeenten vullen hun toezichthoudende taak heel verschillend in. De onafhankelijkheid en de 
transparantie van het toezicht is niet uniform en consistent. De gemeenten die goed op weg zijn met 
de randvoorwaarden voor goed Wmo toezicht moeten dit niveau vasthouden. De gemeenten die er 
nog niet zijn moeten zorgen dat zich bij deze groep aansluiten. Lukt dat niet, dan schaadt dit het 
vertrouwen in het Wmo toezicht. 
De inspectie ziet dat er langzaam een verschuiving optreedt van alleen reactief naar meer pro-actief 
toezicht. De meeste gemeenten hebben ervoor gezorgd dat meldpunten voor calamiteiten en 
geweldsincidenten goed te vinden zijn. Toch is het nog niet overal duidelijk geregeld en vastgelegd 
dat de Wmo toezichthouder zijn werkzaamheden onafhankelijk en zelfstandig kan uitvoeren. 
IGJ rapporteert jaarlijks aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de uitvoering 
van het Wmo toezicht. Doel van deze rapportage is eerst en vooral het verbeteren van de kwaliteit 
van het Wmo toezicht op gemeentelijk niveau. Daarnaast is het zaak om de samenwerking tussen de 
Wmo toezichthouder(s) en de rijksinspecties in stand te houden en waar nodig te versterken. Ook 
doet de inspectie aanbevelingen om de kwaliteit van het Wmo toezicht en de samenwerking te 
verbeteren. 
Het rapport is gemaakt op basis van een enquête onder 355 gemeenten. Ook zijn de ervaringen 
meegenomen van de inspectie in de samenwerking met Wmo toezicht en de vragen die zij van 
gemeenten en toezichthouders krijgt. 
toezicht wmo Bron: Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd  
 
 
10) Wij konden helaas door onze grote onderbezetting niet uitrukken 
Witte Weekmail 13 november 2019 
Brandweer Leimuiden 
· 7 november · Bedankt brandweer Roelofarendsveen en Nieuwveen! 
Gister was er een mogelijk gaslek aan de Meerewijck in Leimuiden. Onze top collega’s van 
Roelofarendsveen en Nieuwveen zijn uitgerukt en hebben daar hun hulp geboden.  
     Wij konden helaas door onze grote onderbezetting niet uitrukken. Nu is alles met een sisser 
afgelopen, maar wij hebben uw hulp nog altijd hard nodig! Met een volle ploeg kunnen wij sneller 
helpen als elke seconde telt. 
     Is dit iets voor u? Neem dan alstublieft vrijblijvend contact met ons op. 
 
 
11) Vanaf 2020 kunnen regiotaxi’s de bpm niet meer terugvragen 
Binnenlands Bestuur 13 november 2019 
'Afschaffen teruggaveregeling duur voor gemeenten' 



Alexander Leeuw 12 nov 2019 Het afschaffen van de teruggaveregeling kan een tegenvaller voor 
gemeenten betekenen van in totaal tientallen miljoenen euro’s. Vanaf 2020 kunnen regiotaxi’s de 
belasting van personenauto's en motorrijwielen (bpm) niet meer terugvragen. Een probleem voor 
zorgvervoer en gemeenten, zegt directeur Hubert Andela van Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV). 
Zorgvervoer  De maatregel kost KNV-leden volgens Andela, die zich baseert op onderzoek van 
Ecorys, zo’n 60 miljoen euro. Het overgrote deel daarvan komt terecht bij publiek gefinancierd 
zorgvervoer, zoals door de gemeente betaalde regiotaxi’s. Zo komen de kosten uiteindelijk bij 
gemeenten terecht. Andela: ‘Het foute aan de maatregel is dat het in het regeerakkoord kwam 
omdat niemand zich realiseerde dat taxi’s in Nederland vooral gebruikt worden voor zorgvervoer.’ 
Beperkte verschuiving      ‘Milieuvervuilend gedrag wordt beprijsd, door … het afschaffen van 
de teruggaafregeling voor taxi’s’, staat in het regeerakkoord. Maar de conclusie van 
onderzoeksbureau CE Delft, dat onderzoek naar de maatregel verrichte in opdracht van sociale 
partners in het zorgvervoer, luidt: ‘De afschaffing van de BPM-teruggaveregeling per 1 januari 2020 
zal de komende paar jaren in zeer beperkte mate leiden tot een verschuiving naar de inzet van 
volledige elektrische personen- en rolstoelbussen in het doelgroepenvervoer.’ 
Niet netjes  ‘Simpelweg omdat volledig elektrische bussen te weinig beschikbaar zijn’, 
verduidelijkt Andela. ‘En voor zover ze er zijn hebben ze een klein bereik en kosten ze een 
godsvermogen.’ Staatssecretaris Snel (Financiën, D66) stelde medio dit jaar nog, na gesprekken met 
onder andere KNV, dat er ‘voldoende zeer zuinige en emissievrije alternatieven lijken te zijn’, maar 
dat is volgens Andela niet waar. ‘Het rapport van CE Delft lag er toen al en de staatssecretaris doet 
alsof wij het met hem eens zijn. Dat is niet netjes.’ 
       De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) bevestigde tegenover BNR dat 'nagenoeg alle 
gemeenten geconfronteerd worden met flinke kostenstijgingen' en laat weten de omvang van de 
problemen in kaart te brengen. 
 
 
 
12) Kabinet moet structureel met extra geld over de brug komen voor jeugdzorg 
Binnenlands Bestuur 13 november 2019 
Kabinet moet structureel extra jeugdgeld vrijmaken 
Yolanda de Koster 12 nov 2019 Het kabinet moet structureel met extra geld over de brug komen voor 
jeugdzorg. Een stelselherziening zoals de ministers De Jonge (VWS) en Dekker (J&V) voor ogen 
hebben, is noodzakelijk, maar kost tijd. Op korte termijn moeten er maatregelen worden genomen, 
want de problemen zijn urgent. 
Knelpunten    Dat stelt een viertal samenwerkende jeugdbranches waaronder Jeugdzorg 
Nederland en GGZ Nederland in een gezamenlijke brief aan de vaste Kamercommissie van VWS. Zij 
debatteert maandag over de begroting jeugd. Niet alleen de jeugdbeschermingsketen – die de 
ministers nu regionaal en bovenregionaal wil organiseren – kent grote knelpunten. Ook in de 
jeugdhulp die wat de ministers betreft onder verantwoordelijkheid van individuele gemeenten blijft, 
zoals opvoedondersteuning en de jeugd-ggz, zijn problemen. Gemeentelijke tekorten en 
bezuinigingen, te lage tarieven, hoge administratieve lasten, regio’s die uit elkaar vallen of niet goed 
met elkaar samenwerken, de hoge werkdruk en vacatures die steeds moeilijker ingevuld kunnen 
worden, spelen de jeugdhulp parten, zo schrijven de jeugdbranches. 
Urgent probleem  De signalen van de Inspecties voor de Gezondheidszorg en Jeugd en voor 
Justitie en Veiligheid en de brief van minister De Jonge en Dekker maken ‘glashelder dat er een 
urgent probleem is’, aldus de jeugdbranches in hun brief. De branches stellen dat betere (en 
afdwingbare) afspraken over regionale en bovenregionale samenwerking noodzakelijk zijn. ‘De 
continuïteit van cruciale jeugdhulp wordt zo beter geborgd en deels hersteld.’ Maar daarvoor is 
structureel extra geld nodig. ‘Bij de erkenning van de ongelukkige samenloop van bezuinigingen en 
decentralisatie hoort boter bij de vis.’ Om de opgelopen achterstand te herstellen, volstaat de miljard 



euro niet die het kabinet met de Voorjaarsnota voor gemeenten heeft vrijgemaakt. Er zijn langjarige 
afspraken nodig om te kunnen investeren in personeel en daar horen structurele middelen bij 
evenals indexatie voor loon- en prijsontwikkeling. 
Zorgen over tijdpad     De branches hebben zorgen over het tijdpad van de voorstelde 
stelselaanpassingen. Die kosten tijd terwijl er sprake is van een urgente situatie. Tussentijdse 
maatregelen zijn nodig, zoals regionaal maatwerk, een goed gepositioneerde, onafhankelijke 
Jeugdautoriteit, landelijke afspraken over indexering van tarieven en extra structureel geld. De 
branches willen – vooruitlopend op de wetswijzigingen – een convenant met gemeenten en het rijk 
sluiten met afspraken ‘om alvast in de geest van de nieuwe stelselordening te gaan werken’. 
Te lange keten   De branches dringen er in hun brief op aan duidelijk te maken welke vorm van 
jeugdhulp op welk schaalniveau (lokaal, regionaal, bovenregionaal, landelijk) thuishoort. Ook moet 
bij de stelselherziening worden gekeken naar de samenhang van aanpalende wetgeving, zoals de 
Wet langdurige zorg (Wlz), Wet verplichte ggz (Wvggz) en de Wet zorg en dwang. Er zou daarnaast 
een onderzoek moeten komen of de taken van Veilig Thuis, de Raad voor de Kinderbescherming en 
de jeugdbeschermingsorganisaties veel meer of volledig geïntegreerd kunnen worden. 
‘Jeugdbescherming is nu een te lange keten, waardoor kinderen te lang op hulp moeten wachten’, 
aldus de branches in hun brief. 
 
 
 
13) Ouderenzorg moet radicaal vernieuwen om uitdagingen van dubbele vergrijzing op te vangen 
Zorgvisie 13 november 2019 
‘Zorgbestuurders tonen te weinig lef’ 
De ouderenzorg moet radicaal vernieuwen om de uitdagingen van de dubbele vergrijzing op te 
vangen, maar bestuurders zijn te behoudend, zegt bestuurder Laurent de Vries van Viattence in een 
afscheidsinterview. ‘Echte innovatie komt van de werkvloer.’ 
De zorgvraag gaat de komende jaren gigantisch stijgen, omdat de babyboomers de ouderenzorg 
ingaan. Zij doen het aantal 75-plussers verdubbelen in 2035. Het aantal mensen met dementie zal in 
die periode met 190 procent stijgen. En dat terwijl de beroepsbevolking krimpt. ‘De cijfers over de 
dubbele vergrijzing zijn al jaren bekend, maar er wordt niet op geacteerd’, zegt scheidend bestuurder 
Laurent de Vries van Viattence, die na 6,5 jaar de ouderenzorg verruilt voor een baan als bestuurder 
in het onderwijs. ‘In Nederland handelen we pas als het water tegen de dijken klotst. Dat was ook zo 
bij de discussies rond de pensioenen en de hypotheekaftrek. Zorgbestuurders tonen te weinig lef om 
tegen de stroom in te gaan. Ze zijn te behoudend, spelen op zeker en gaan liever met de stroom 
mee. De oplossing wordt vaak gezocht in het verbeteren van het huidige paradigma. Maar dan krijg 
je suboptimale oplossingen. Er is juist een nieuw paradigma nodig.’ 
Waar bestaat dat nieuwe paradigma uit?     ‘Een bekostiging zonder perverse 
productieprikkel, minder nadruk op medicalisering en meer aandacht voor leiderschap op alle 
niveaus. De huidige bekostiging beloont volle bedden. Daar sturen zorgaanbieders dus ook op. Wie 
inzet op meer wijkverpleging en preventie, en zo opnames voorkomt, snijdt zichzelf in de vingers. De 
zorg zal echt toe moeten naar vormen van populatiebekostiging of uitkomstfinanciering.’ 
      ‘Met minder medicalisering bedoel ik dat de zorg helemaal is ingesteld op behandelen, zelfs bij 
mensen die in de palliatieve fase van hun leven zitten. Bij driekwart van hen worden nog 
levensverlengende handelingen gedaan. De insteek bij mensen in hun laatste fase moet gericht zijn 
op dat wat bijdraagt aan kwaliteit van leven. Als kwetsbare ouderen niet genoeg eten, kunnen 
diëtisten calorieën tellen. Maar het is veel beter als ze inzetten op lekker eten. Als ouderen te weinig 
bewegen kun je ze naar de fysiotherapeut sturen. Maar het is veel effectiever om de 
woonomstandigheden aan te passen, zodat bewoners vanzelf het verstandige doen. Wij stoppen de 
mensen met dementie niet weg op vierhoog, maar brengen ze naar de zitkamers op de begane grond 
die grenzen aan onze binnentuinen. Die nodigen uit tot wandelen.’ 



     ‘Verder is in de zorg te weinig aandacht voor leiderschap. Als je echt wilt veranderen, dan heb je 
naast visie en lef, leiderschap nodig van de bestuurskamers tot op de werkvloer. Zonder leiders krijg 
je innovatie niet van de grond. Leiderschap is echt vakmanschap. Andere sectoren, zoals de politie, 
hebben een eigen academy voor leiderschap. In de zorg heb je alleen de Erasmus School voor 
Zorgbestuur, maar die heeft een wat traditionele opvatting over leiderschap.’ 
Hoe heeft u zelf vorm en inhoud gegeven aan vernieuwing?  ‘De echte innovatie 
komt van de werkvloer. Het begint altijd met aansluiten bij de intrinsieke motivatie van de mensen 
op de werkvloer. Verzorgenden, verpleegkundigen en andere zorgverleners willen allemaal het 
goede doen voor kwetsbare ouderen. Maar een derde van hun tijd zijn ze kwijt aan administratieve 
rompslomp en belangen van de organisatie. Je moet ze bevrijden van die regeldruk. Dat betekent dat 
je de relatie tussen cliënten en zorgverleners als uitgangspunt neemt voor het beleid en de 
organisatie van je werkprocessen. Wat betekent dit voor je plannen voor wonen, het financiële 
beleid en het vastgoed? We hebben een nieuw kwaliteitsbeleid, Beelden in kwaliteit, dat de verhalen 
van bewoners als uitgangspunt neemt. We zijn gestopt met de traditionele kwaliteitskeurmerken die 
in mijn ogen geen betekenis hebben. Om in te spelen op de groeiende zorgvraag hebben we vijf 
nieuwbouwprojecten gedaan voor kleinschalig wonen. Alles zo huiselijk en normaal mogelijk. Een 
huiskamer op de begane grond en zelfstandige woningen op de hogere etages. Door het schrappen 
van een receptie en gemeenschappelijke ruimtes zijn de woningen royaal opgezet.’ 
U gaat aan de slag als bestuurder bij het Summa College voor mbo-
opleidingen in de regio Eindhoven. Waarom verlaat u de zorg? 
‘Mijn hele loopbaan staat in het teken van bijdragen aan een inclusieve en gezonde samenleving. 
Eerst bij de GGD, later in de ouderenzorg. Je ziet dat het verschil in gezondheid tussen mensen met 
een hoge en een lage SES (sociaal-economische score) steeds groter wordt. Investeren in goed 
onderwijs is de meest effectieve manier om de bevolking gezonder te maken.’ 
 
 
14) Eén op de drie jongeren die opgroeit met huiselijk geweld, gebruikt later zelf geweld 
Zorg+welzijn 14 november 2019 
‘Hoe meer misbruik, hoe groter de loyaliteit’ 
Eén op de drie jongeren die opgroeit met huiselijk geweld, gebruikt later zelf geweld tegen zijn of 
haar kinderen. De geweldspiraal gaat van generatie op generatie over. ‘We kunnen die spiraal alleen 
doorbreken als we de jongere als onderdeel van zijn omgeving zien’, aldus systeemtherapeut Jaco de 
Rapper, manager van Fier. ‘Je moet ouders en soms zelfs grootouders bij de behandeling betrekken.’ 
De cijfers liegen er niet om. Een derde van de jongeren die huiselijk geweld meemaakt, zet deze 
traditie voort, een op de zes pleegt ook geweld buiten het gezin en een op de acht jongens vertoont 
seksueel grensoverschrijdend gedrag. ‘We noemen dat laatste zo omdat deze cliënten vaak zelf niet 
weten dat zij zich schuldig maken aan misbruik. Dat is een volwassen term. Ze hebben van huis uit 
die norm niet meegekregen, kennen de grenzen niet’, aldus De Rapper. Hij is gedragswetenschapper, 
systeemtherapeut en manager bij Fier, landelijk expertise- en behandelcentrum bij geweld in 
afhankelijkheidsrelaties. ‘Deze ernstige cijfers komen uit diverse onderzoeken naar voren. Er wordt 
verdiepend onderzoek gedaan naar hoe en waarom dit gebeurt. Waarom komt de een wel los van 
die geweldspiraal en de ander niet? Wat zijn de beschermende en beschadigende factoren?’ 
Contextueel     De Rapper volgt bij zijn werk de contextuele benadering, het gedachtegoed van 
wijlen prof. Ivan Boszormenyi-Nagy. ‘Als een jongere bij Fier binnenkomt, beginnen we met 
normaliseren en stabiliseren. We kijken niet alleen wat het probleem is, naar de ernst van het 
trauma, de duur, de lengte en de ernst ervan, maar we kijken ook wie die jongere is. Welke ideeën, 
wensen, dromen, interesses heeft hij of zij? We realiseren een veilige setting, geven structuur en 
bieden therapie. We willen dat de jongere vertrouwen krijgt in zichzelf en in ons.’ 
Familie betrekken      De Rapper vervolgt: ‘Bij gesprekken betrekken we ook de familie. Voor 
ons is de cliënt belangrijk, maar ook iedereen die met hem of haar verbonden is. Wat er ook is 



gebeurd, het ontwricht het hele systeem. Daarom zie ik het liefst bij de intake meteen de ouders en 
soms later ook de grootouders. We geven hen het gevoel dat zij belangrijk zijn en erkennen dat zij de 
meeste deskundigheid van het kind hebben. Ik wil weten waar het kind vandaan komt. Vaak zijn 
ouders blind voor het onrecht dat zij hun kind aandoen. Het gebeurt soms uit onmacht omdat het 
niet lukt om goed voor het kind te zorgen. Daarom is het belangrijk om ook te weten wat er is 
gebeurd in hun leven.’ 
Generaties    Misbruik en geweld worden vaak intergenerationeel overgedragen. De Rapper 
noemt het de roulerende rekening. ‘Een soort grootboek van wat je geeft en ontvangt. Dat kan 
generatieslang uit balans zijn. Ouders hebben zelf misbruik meegemaakt, zijn liefde tekortgekomen 
en geven die rekening door aan hun kinderen.’ 
Doodknuffelen      Hij beschrijft een casus. ‘Een Turkse, homoseksuele zeventienjarige jongen 
woonde bij zijn moeder. De situatie escaleerde toen hij uit de kast kwam. Zijn moeder raakte 
helemaal overstuur en schopte hem het huis uit. We praten met de jongen en zijn moeder, die hem 
nu terug wil en hem als een klein kind bijna doodknuffelt. Dat doodknuffelen is ook een vorm van 
verwaarlozing, want zij doet dat vooral voor zichzelf. Zo’n situatie moet je vanuit de systeemaanpak 
bekijken. De moeder verloor haar ouders jong, moest in Turkije voor broers en zusjes zorgen, kwam 
alleen naar Nederland en trouwde hier een gewelddadige man. Zowel de man als zij sloegen mijn 
cliënt. Een voorbeeld van een roulerende rekening. De moeder is liefde en aandacht tekortgekomen 
en leunt daarop bij haar benadering van de jongen. Wat we willen voorkomen is dat deze spiraal 
verder gaat.’ 
Loyaliteit    Wat hulpverleners vooral niet moeten doen, is de ouders aanvallen en afkeuren. De 
feiten moeten worden benoemd, maar volgens De Rapper zit de loyaliteit aan de ouders heel diep bij 
kinderen. ‘Hoe meer misbruik, hoe groter de loyaliteit. Hoe dat te verklaren is? Het gaat niet om je 
loyaal voelen, maar loyaal zijn. Je weet dat je vader een monster is, maar als iemand op school iets 
negatiefs zegt over hem ga je toch voor hem vechten. Bloedverwantschap is sterk, zonder hen zou je 
hier niet zijn. Als hulpverlener moeten we ook niet doen alsof we het kind uit de klauwen van het 
monster willen redden. Dat is een heilloze weg, dan keert het kind zich tegen je.’ 
Timing Hoe pak je het wel aan? ‘Erken de gevoelens van het kind, benoem dat het daar recht op 
heeft en praat misbruik nooit goed. In het geval van de Turkse jongen leg ik uit: het is nog te moeilijk 
voor je moeder om te accepteren dat je homoseksueel bent. Ik vraag hem: hoe kunnen we je moeder 
helpen? Het gaat ook om timing. Soms is een pauze in het contact goed, want de jongere heeft recht 
op autonomie. Maar wijs de ouder niet af, kies niet voor de breuk. Houd hoop.’ 
Beschadigende en beschermende factoren Werkt de contextuele benadering om de 
misbruikspiraal te doorbreken? ‘Het ligt aan de cliënt en de situatie; intelligentie, persoonlijkheid, 
sociale omgeving, werk, school, partner. Er zijn beschadigende en beschermende factoren. Als je in 
het gesprek met ouders en grootouders ontdekt waardoor de balans verstoord is, kan die 
wetenschap de druk verlichten voor de jongere. Het plaatst de problematiek in de context, het zit 
immers niet alleen in hem.’ 
Vertrouwen herstellen   Bij gesprekken met de familie is de insteek niet om verhaal te halen 
voor de cliënt. ‘Ik kijk wel of ouders en grootouders in staat zijn om te begrijpen wat er mis is gegaan, 
of ze in staat zijn om spijt te hebben. Als zij zwaar leunen op “het ligt aan de ander”, dan concludeer 
ik met de cliënt dat het te confronterend voor hen is. Ik blijf wel pogingen doen om te voorkomen 
dat een jongere zonder familie en beschadigd door het leven gaat. Het levert veel op als je het 
vertrouwen kunt herstellen in zichzelf en in het leven.’ 
Neutrale houding  De Rapper benadrukt dat systeemtherapie een neutrale houding van de 
hulpverlener vergt. ‘Het vraagt meerzijdige partijdigheid. Je moet achter de belangen van iedereen 
staan, niet alleen achter die van je cliënt. Dat is lastig. Als systeemtherapeut moet je daarom ook bij 
jezelf beginnen. Onderzoek bij jezelf: wat speelt er vanuit jouw gezin van herkomst door in je leven, 
niet alleen mooie dingen, maar ook dingen die je liever anders had gezien. Intervisie is belangrijk. Als 



je zelf al tien jaar geen contact meer met je vader hebt, kun je je afvragen of je wel een geschikte 
hulpverlener bent bij een verstoorde ouder-kind relatie.’ 
Complex  Voor de Turkse jongen zijn de problemen nog niet opgelost. ‘Afgesproken was dat de 
cliënt een weekend naar huis zou gaan. Moeder kondigde aan dat zij hem van de trein ging halen, 
want ze wilde met hem als een soort verloren zoon door de straat lopen. De jongere besloot op het 
laatste moment om niet te gaan. Zijn moeder kookte toch een grote maaltijd voor hem, nodigde 
mensen uit, voor het geval hij zich zou bedenken. Complex dus. Ik blijf aanknopingspunten zoeken in 
de gesprekken met moeder, geef haar ook erkenning. Ik zoek een link met haar zoon. Ik vertel haar 
dat zij veel alleen heeft moeten doen in haar leven en dat haar zoon in dezelfde situatie zit; ook hij 
moet alleen verder. Ik vraag haar of zij hem kan helpen met haar ervaring, maar het blijft een 
moeilijke relatie.’ 
Lang begeleiden  De nijpende financiële situatie in de jeugdzorg maakt het niet gemakkelijker, 
aldus De Rapper. ‘Jeugdzorg staat onder zware druk en ik vind dat er nu onvoldoende tijd en geld is 
om zo’n gezin te blijven volgen. Het is belangrijk om complexe gezinnen lang te begeleiden zodat we 
een volgende crisis kunnen voorkomen. Je moet niet zodra het acute probleem is opgelost, de casus 
afsluiten. Ik blijf hoopvol dat de spiraal wordt doorbroken. Soms zie je toch dat een band wordt 
hersteld, er iets liefdevols ontstaat en de jongere opbloeit. En dat is toch uiteindelijk het doel; dat we 
voorkomen dat de volgende generatie de rekening gepresenteerd krijgt.’ 
 
 
15) Bij zorgmijders wordt er vaak gesproken over onbegrepen gedrag 
Zorg+welzijn 14 november 2019 
Volgens wie zijn zorgmijders eigenlijk een probleem? 
‘Onderken dat u niet alle antwoorden hebt, en altijd naar de casus kijkt vanuit uw eigen perspectief, 
achtergrond en afkomst’, betoogt Marian Verkerk, hoogleraar Zorgethiek aan het UMCG. ‘Pas dan 
komt er ruimte voor oplossingen die passen bij de cliënt.’ 
Elke avond is het hommeles. Wim, een dementerende oudere man, wil niet slapen. Hij verzet zich 
met hand en tand. De verpleging overweegt om hem gedwongen ‘gedragsmedicatie’ te geven. Als ze 
Wims kinderen vragen om hiermee in te stemmen, komt er een heel ander verhaal. Zij vertellen 
namelijk dat hij vroeger altijd in zijn leunstoel in slaap viel, zijn benen bedekt onder een geruite 
deken. Het dekentje ligt nog steeds in Wims kamer, ongebruikt op bed. Samen besluiten ze om weer 
zo’n leunstoel aan te schaffen en sindsdien gaat Wim elke avond zonder problemen naar zijn kamer. 
Wet zorg en dwang     In haar lezing tijdens het Zorg+Welzijn congres Zorgmijders op 12 
november 2019, gebruikt hoogleraar Zorgethiek Marian Verkerk deze casus. Het is een casus uit het 
boek ‘Een pil tegen roepen. Feiten en fabels rond psychofarmaca in de ouderen- en 
gehandicaptenzorg’, geschreven voor Anne-Mieke den Ouden & Jeroen Schumacher van Vilans. 
Vanaf aankomende januari is de wet Zorg en dwang van kracht. Deze wet geeft nog meer richtlijnen 
om ervoor te zorgen dat gedwongen zorg zo lang mogelijk kan worden uitgesteld. Zoals bij Wim, bij 
wie bleek dat gedwongen zorg niet nodig was toen de hulpverleners beter begrepen wie Wim was en 
waar hij vandaan kwam. 
Onbegrepen gedrag      ‘Bij zorgmijders wordt er vaak gesproken over onbegrepen gedrag,’ 
steekt Verkerk van wal. ‘Dat is voor mij al een onmogelijke term. Want wie begrijpt wie niet? Is 
Wim’s gedrag onbegrepen door Wim? Door zijn familie? Nee, de enigen die Wim’s gedrag niet 
begrijpen zijn de zorgverleners. Om dit soort gedrag wel te begrijpen moeten zorgverleners 
fundamenteel beter luisteren naar hun cliënten en hun sociale netwerk. En juist dat is lastig voor 
doeners, wat zorgverleners vaak zijn.’ 
Invullen  Verkerk verwijst naar het boek ‘Thinking fast and slow’ van Daniel Kahneman (ook in het 
Nederlands verkrijgbaar onder de titel ‘Ons feilbare denken’). ‘Een boek dat jullie allemaal móeten 
lezen’, zegt ze. ‘Daarin legt Kahneman uit op welke manieren we verhalen van anderen invullen. De 



eerste manier is anchoring, dat is dat je denkt: ik weet al wat er aan de hand is. Dit is wat het is, hier 
ligt mijn anker. De tweede manier is availability, een mentale shortcut door te denken: dit lijkt op dat 
ene geval dat ik al eerder heb gezien. En de derde manier is attribution – dat is een casus invullen 
door stereotypen te gebruiken. Dat zien we bijvoorbeeld vaak bij mensen waarvan we weten dat ze 
een psychiatrische achtergrond hebben. Daarvan denken we makkelijk: die zal wel in een waan 
zitten.’ 
Zorg voor Wim     Om beter naar de cliënt te kunnen luisteren zonder zelf in te vullen, grijpt 
Verkerk terug naar een aloude Griekse wijsheid: ken uzelf. ‘Ik wil u’, zegt ze tegen de zaal, ‘uitdagen 
om uzelf te onderzoeken. Wie bent u? Wat zijn uw normen? En wat is dus het eigen oordeel over de 
casus en waar komt die vandaan? Realiseer u dat u niet de diepvormende ervaringen hebt die uw 
cliënt wel heeft en die hem of haar hebben gemaakt tot wie hij of zij is. Probeer de zorg niet te 
bedenken vanuit de gedachte “Als ik u was geweest zou ik willen dat…” Daarin staat de eigen 
persoon nogal centraal. Probeer je te verplaatsen in wie je cliënt is, wie Wim is en wat Wim zou 
willen.’ 
De mens maakt de zorgverlener  Na de vragen uit de zaal zet Verkerk haar punt nog 
steviger aan. ‘Ik zeg dus niet: “kijk naar wat de cliënt wil”. Ik bedoel: “begrens uzelf”. Ik vind dat er 
onder professionals te weinig gesproken wordt over wat maakt wie jij bent. En welke invloed dat op 
de zorgverlening heeft. De laatste tijd is er veel gesproken over methodisch werken, richtlijnen en 
protocollen, alsof het niet uitmaakt wie die protocollen uitvoert. Waarmee ik niet zeg, gooi alle 
protocollen over boord. Zeker niet, maar erken wel dat uw persoonlijke achtergrond invloed heeft op 
de hulp die u geeft of wil geven. Omarm uw onmacht en grenzen. Maak het expliciet: “Ik denk dit, 
maar ik kan er volledig naast zitten”. En luister dan naar wat de cliënt erover zegt. Wat lastig is, dat 
weet ik ook, zeker als er zo op je vingers wordt gekeken en je bij elke misstap ongeveer het hele land 
over je heen krijgt. En toch, vraag je nog eens af: wie is hier de zorgmijder? En als deze persoon geen 
zorg krijgt, wiens probleem is dat?’ 
Sterre ten Houte de Lange Freelance (web)redacteur Zorg+Welzijn 
 
 
 
16) Veel woningzoekenden weten niet dat ze bij een corporatie terecht kunnen 
Platform 31  14 november 2019 
Wil en weerzin omtrent huisvesting (lage) middeninkomens 
“Wellicht moet je het daar aan de overkant eens proberen”, wordt de woningzoekende met een laag 
middeninkomen ingefluisterd. Maar wanneer hij het grote gebouw binnenloopt wordt hij vriendelijk 
door een corporatiemedewerker de deur gewezen. ‘‘Uw inkomen is te hoog dus u valt buiten onze 
doelgroep. Maar probeer het eens via onze achteringang: zorg dat niemand u ziet!’’ De 
woningzoekende loopt vertwijfeld naar de achterzijde van het gebouw, daar staat een deur op een 
kiertje. Boven de deur hangt een bordje: Maatwerk. “Welkom, wij kunnen u waarschijnlijk wel 
helpen”, lacht de corporatiemedewerker aldaar hem tegemoet.’’ 
Deze, theatraal omgeschreven situatie, staat symbool voor hoe een deel van de woningcorporaties 
omgaat met woningzoekenden met een laag middeninkomen. Veel corporaties willen deze groep wel 
huisvesten, maar vaak zonder dat aan de grote klok te hangen. Het gevolg? Veel woningzoekenden 
weten niet dat ze bij een corporatie terecht kunnen. De corporatieswebsites communiceren namelijk 
vaak wat anders. Daar staan de inkomensnormen beschreven waaruit blijkt dat het inkomen 
simpelweg te hoog is om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning. 
Aanzuigende werking  Corporaties zijn zich bewust van het hier toepasselijke ‘wal en het 
schip’: deze huishoudens verdienen te veel voor een sociale huurwoning en in veel gevallen te weinig 
voor een koopwoning of een particuliere huurwoning. Een deel van de woningcorporaties wil deze 
huishoudens daarom graag helpen en binnen de wetgeving hebben alle woningcorporaties daar ook 
ruim de mogelijkheid toe. De ene corporatie levert daarom maatwerk: gericht op specifieke gevallen 



van middeninkomens die een woning zoeken. Andere woningcorporaties stellen structureel 
woningen beschikbaar voor huishoudens met een laag middeninkomen. Maar in beide gevallen 
wordt hier niet of nauwelijks over gecommuniceerd. Corporaties vrezen vaak dat ze dan veel 
woningzoekenden naar zich toetrekken die ze lang niet allemaal kunnen huisvesten. En daarbij: de 
nieuwe inschrijvingen zijn toch nog lang niet aan de beurt door de vaak lange wachtlijsten. 
Communiceer!   Er is dus sprake van wil én weerzin omtrent het huisvesten van 
middeninkomens. Hoe dan ook is ons advies: corporaties communiceer er vooral over, ook als de 
regeling of het maatwerk maar voor een selecte groep geldt of als het maar een klein aantal 
woningen betreft. Nu weten woningzoekenden met een laag middeninkomen niet wanneer en in 
welke omstandigheden ze bij corporaties terecht kunnen en schrijven ze zich vaak bij voorbaat niet 
in. Door transparant te zijn kunnen woningzoekenden met een laag middeninkomen zelf hun kansen 
inschatten en beslissen of ze reageren op woningen of zich inschrijven of niet. Voor hen ook wel zo 
prettig en handig om via de reguliere ingang geholpen te worden in plaats van doorverwezen te 
worden naar de achterdeur. 
Meer informatie 
In het Inspiratieboek Woningtoewijzing bundelde Platform31 voorbeelden van hoe corporaties de 
woningzoekenden met een middeninkomen weten te bereiken.(Fried: zie: 
https://www.platform31.nl/publicaties/inspiratieboek-woningtoewijzing ) 
 
 
17) In Nederland meer dan in elk ander land mensen met een beperking op een zijspoor geplaatst 
Platform 31  14 november 2019 
De handen ineen: optimale samenwerking bij actieprogramma Weer Thuis  
Gemeenten, corporaties en zorginstellingen moeten samen aan de slag met de opgave om mensen 
uit de maatschappelijke opvang en beschermd wonen een ‘zachte landing’ in de maatschappij te 
geven. Het vinden van een optimale samenwerking blijkt vaak lastig. Waarom lukt het ons niet om 
van wal te komen en hoe voorkomen we dat we binnen de samenwerking in een impasse terecht 
komen? Welke instrumenten en inzichten helpen ons om in gezamenlijkheid de extramuralisering 
vorm te geven? Deze vragen stonden centraal tijdens het eerste landelijke werkatelier van het 
actieprogramma Weer Thuis en Platform31 op 24 september in Utrecht. Verschillende bestuurders 
en procesregisseurs van 10 deelnemende regio’s aan het actieprogramma kwamen in grote getalen 
bijeen om ervaringen uit te wisselen. Hieronder is een korte impressie van de middag te lezen. 
Eric Dannenberg :“We hebben in Nederland meer dan in elk ander land mensen met een beperking op 
een zijspoor geplaatst. Hierdoor is het aantal daklozen verdubbeld. Je komt in dit land makkelijker op 
straat dan eraf. De processen bij instanties zijn daar niet op gericht. Het is tijd voor actie.” 
Aftrap over de opgave Weer thuis in de wijk  Erik Dannenberg, voormalig voorzitter van 
de commissie Toekomst Beschermd wonen en voorzitter van Divosa, opende het werkatelier. Hij riep 
vanaf de eerste minuut op tot actie en schetste een aantal concrete thema’s waarop dit mogelijk is. 
*Processen verbeteren door contact met de cliënt: Zie een cliënt niet sec als een aanvrager voor 
beschermd wonen, maar als een persoon met specifieke behoeften en kansen. Als je weet wat er 
speelt bij de doelgroep komt dat de samenwerking met de andere organisaties binnen de opgave ten 
goede. Dan kun je beleid niet alleen op basis van onderzoeken maken, maar juist ook op basis van 
praktijksignalen en hierdoor sneller overgaan naar actie. Vraag de aanvrager dus eerst: ‘Welke 
signalen hebben we gemist, wat had u twee jaar geleden nodig?’, alvorens in te gaan op 
administratieve taken als het noteren van persoonsgegevens en adres. 
*Versimpelen: De procedures van de individuele partijen zitten elkaar soms in de weg waardoor ze 
niet helpend zijn aan de opgave. Een concreet voorbeeld: Gemeenten starten schuldsanering niet als 
iemand geen woning heeft, terwijl woningcorporaties geen woning kunnen aanbieden als iemand 
geen inkomen heeft. 



*Breed perspectief: Richt je als beleidsmaker niet alleen op professionals en instanties, maar stuur 
binnen een wijk ook op sociale controle. Betrek de groep mensen waar het goed mee gaat (vaak zo’n 
85 procent van de bewoners in de wijk) in je plan. Zij kunnen een rol spelen in het bij ondersteunen 
van zwakkere bewoners, maar moeten daarvoor wel handvatten krijgen via bijvoorbeeld school, 
huisarts of buurthuis. 
Kijk op de doelgroep en hun behoeften Het verhaal van Judith Wolf, hoogleraar 
maatschappelijke zorg aan het Radboud UMC en directeur Impuls, onderzoekscentrum 
maatschappelijke zorg, bood een mooi vervolg op het betoog van Dannenberg. Zij ging dieper in op 
de leefwereld van de doelgroep. Wat betekent het voor mensen om in de samenleving op 
achterstand te staan en dakloos te zijn? Wat zijn de belangrijke pijlers van sociale inclusie? Welke 
condities zijn nodig voor een ‘beschermd thuis’? 
Op basis van de resultaten uit langdurig onderzoek is te zien hoe voorkomen kan worden dat mensen 
instromen in maatschappelijke opvang, en wat nodig is om uitstroom succesvol te laten zijn. Enkele 
van de conclusies zijn: 
- Zorg dat je aandacht hebt voor schuldenproblematiek bij cliënten. Schulden leiden vaak tot 
instroom in de maatschappelijke opvang. 
- Hou oog voor de stapeling van problematiek. Vaak hebben mensen uit de doelgroep niet één 
probleem, maar meerdere problemen. Naast financiële problematiek is sociale uitsluiting veelal ook 
aan de orde. Ook mensen in een zelfstandige woning kunnen zich sterk sociaal uitgesloten. Heb (en 
houd) hier oog voor! 
- Mensen die na lange tijd (of voor het eerst) een eigen woning betrekken hebben ontwikkeltijd 
nodig. Zij moeten zichzelf opnieuw uitvinden en leren om te wonen. 
             Een voorbeeld van een aanpak die Judith Wolf noemde is de Critical Time Intervention. 
Binnen deze aanpak worden mensen uit de omgeving geïntroduceerd als een sociaal steunsysteem. 
Dit systeem kan emotionele en praktische steun bieden waardoor mensen makkelijker een 
verandering in de woonsituatie doorstaan. Tijdens het werkatelier refereerde Judith naar het kader 
‘Niemand tussen wal en schip’ over maatschappelijke zorg voor mensen in multi-probleemsituaties. 
Hierin wordt een beeld gegeven van de doelgroep en de inrichting en kwaliteit van de zorg. De twee 
belangrijke opgaven voor gemeenten en partners zijn volgens Judith: richt je op het behouden van 
een (goed) thuis voor bewoners. Dit kun je bereiken door te voorkomen dat mensen instromen in de 
opvang. Ten tweede, wijken gereed maken voor het concept ‘inclusief wonen’ is van groot belang. 
Hierbij kun je inzetten op het versnellen van de uitstroom. 
Workshops: ervaringen uit de praktijk over wat werkt en hoe? Om de gewenste 
kwaliteit en inrichting van zorg voor deze doelgroep te bereiken moeten partijen met elkaar 
samenwerken. In de workshops werd een verdiepingsslag gemaakt door de regio’s die vertelden over 
hun succesvolle samenwerking en oplossingen. De focus in deze workshops lag met name op het 
proces hoe men daartoe gekomen is. 
In Assen maken ze gebruik van uitstroomprofielen. Gea Veldmeijer van Actium Wonen en Ina 
Roelfsema van de gemeente Assen vertelden over hoe ze tot de indeling van vijf woonvormen zijn 
gekomen en het bijbehorend profiel van de bewoner. Samen met de doelgroep heeft de gemeente, 
corporatie en zorginstelling deze profielen opgesteld. Op basis van de type woonvormen hebben ze 
gezamenlijk afgesproken over welke passende vaardigheden een bewoner dient te beschikken. Denk 
hierbij aan de woonvaardigheden, maar ook omgaan met geld en ondersteuning op het gebied van 
persoonlijke verzorging. Vervolgens hebben ze met inzet van een klantreis gekeken waar de 
knelpunten zitten als het gaat begeleiding naar een passende woonvorm. Hier hebben de 
professionals het met elkaar over en zorgen voor verbetering. Ook hebben ze een woontraining 
ontwikkeld: wat verwachten we als verhuurder van iemand die zelfstandig woont. In de 
samenwerking met de drie partijen worden jaarlijks afspraken gemaakt over aantallen woningen, de 
spreiding over de regio en de zachte landing in de wijk. Al met al, een intensief traject. Maar het 
loont, alle partijen ervaren dat het nodig is om samen te werken in de uitstroom in deze regio. 



De realisatie van een transferpunt voor de uit- en doorstroom beschermd wonen was in Venlo de 
oplossing om de samenwerking vlot te laten verlopen. Partijen waren niet goed op elkaar ingespeeld 
en het lukte niet om onderling afspraken te maken, vertelde Tom Houben, beleidsadviseur gemeente 
Venlo. Het kostte even wat tijd en aandacht om uiteindelijk een projectleider voor de opgave aan te 
stellen. Maar de gemeente nam de regie. Door te werken vanuit de gezamenlijk ambitie, tijd voor de 
relaties te hebben is er nu een herkenbaar proces.  
Lees het interview met Tom Houben, beleidsadviseur bij gemeente Venlo (Fried: zie: 
https://www.platform31.nl/nieuws/succesvol-afsprakenkader-voor-beschermd-wonen ) 
De Centrale Intake Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen Twente (CIMOT) is het punt waar 
alle informatie bij elkaar komt voor de mensen (18+) die in aanmerking komen voor wonen en 
ondersteuning na beschermd wonen. Betsy Letteboer, aandachts-functionaris wonen, is de trekker 
van dit orgaan en het gezicht voor de betrokken partijen en organisaties. Het succes van deze aanpak 
is dat er bij aanvang een werkgroep is geformeerd, met mensen met daadkracht en draagvlak uit de 
betrokken organisaties die actief zijn voor de opgave om niemand op straat te laten slapen. 
Bovendien waren organisaties bereid om een deel van de autonomie in te leveren. Betsy legt de 
verbindingen tussen organisaties. Het moet helder zijn wat je van elkaar verwacht en erkenning 
krijgen voor wat je met elkaar doet. Zo is de uitstroom in Twente georganiseerd. De lijnen zijn nu 
ultrakort, waardoor corporaties altijd binnen een half jaar een passende woning vinden en er 
ambulante zorg na beschermd wonen is geborgd. 
Susan van Klaveren, projectleider bij Platform31, stelt dat een passende woning een preventiemiddel 
kan zijn voor probleemgedrag. Het is niet de geboden zorg die centraal zou moeten staan, maar de 
wensen van de persoon voor een bepaalde woonvorm. Een fijne woonomgeving draagt bij aan de 
stabiliteit en het welzijn van een cliënt. Zij ziet dat er een breed arsenaal aan ‘woonvarianten’ nodig 
is om tegemoet te komen aan de verscheidenheid van de woonwensen van kwetsbare mensen. Ook 
de visie op de weg die een cliënt moet afleggen naar een zelfstandige woonruimte is veranderd. 
Voorheen moesten mensen ‘leren wonen’ middels de woonladder waarbij de mate van 
zelfstandigheid bij elke trede groter werd. Mensen werden dan wel steeds verplaatst naar een 
andere woonomgeving wat weer veel onrust met zich mee bracht. Nu leren we dat het ‘Housing 
First’ principe beter werkt waarbij mensen direct een eigen woning krijgen. Het is dus tijd om met 
elkaar niet alleen na te denken over de kwantiteit van de woningen, maar ook de kwaliteit. 
En nu: handen uit de mouwen!     Eenmaal teruggekeerd in de Grote Zaal, blikten Netty van 
Triest (projectleider Platform31) en Erwin van Leeuwen (projectleider WeerThuis) vooruit op de 
lopende projecten binnen Weer Thuis. Hierbij benadrukte Netty met name de rol (en het nut) van de 
praktijklabs waarin corporaties, zorginstellingen en gemeenten op regionaal niveau samenwerken. 
Door regio’s onderling te vergelijken, komen duidelijke verschillen in aanpak en problematiek naar 
voren. Tegelijkertijd laten deze praktijklabs zien dat er voor elke situatie een eigen aanpak en 
oplossing is. Het excuus om niet te gaan samenwerken wordt hiermee weggeveegd. Tijd om gehoor 
te geven aan de oproep van Erik Dannenberg: ACTIE! 
Meer informatie   Project Weer thuis: meerpartijensamenwerking 
Als onderdeel van het landelijke actieprogramma Weer Thuis! organiseert Platform31 voor 
professionals leeractiviteiten op het thema samenwerken met meerdere partijen.(Fried:zie: 
https://www.platform31.nl/thema-s/wonen-zorg-en-gezondheid/wonen-en-zorg/weer-thuis-
meerpartijensamenwerking  ) 
Meer informatie Programma Wonen en zorg 
Platform31 bundelt de belangrijkste kennis over wonen en zorg voor u op een overzichtelijke pagina. 
Op deze pagina koppelen we beschikbare kennis aan stedelijke praktijk, stellen relevante kennis 
beschikbaar en informeren over de nieuwste trends en ontwikkelingen.  
(Fried: zie: https://www.platform31.nl/thema-s/wonen-zorg-en-gezondheid/wonen-en-zorg ) 
 
18) Soms kan een stiefouder een belangrijke rol in het leven van kinderen hebben 



Veenendaalse Krant.nl 14 november 2019 
Heeft een stiefouder een rol in de procedure?  
13-11-2019, Soms kan een stiefouder een belangrijke rol in het leven van kinderen hebben. Dit kan 
bijvoorbeeld doordat een kind binnen het gezin van een ouder en stiefouder wordt verzorgd en 
opgevoed. De stiefouder draagt dan mede de zorg voor de kinderen. Verder wordt een stiefouder 
ook alimentatieplichtig voor de kinderen die tot zijn of haar gezin behoren. Al met al heeft de 
stiefouders dus behoorlijke verantwoordelijkheden. Maar heeft hij ook rechten? 
      Wat nu als er een procedure volgt tussen bijvoorbeeld de ouders? Mag de stiefouder dan ook zijn 
mening geven in de zittingszaal? Meestal is dat niet het geval. Als er dus bijvoorbeeld en procedure 
over alimentatie wordt gevoerd, dan is de stiefouder wel verplicht de financiële stukken in de 
procedure te overleggen, echter hij mag niet bij de zitting aanwezig zijn. Hetzelfde geldt als er een 
procedure tussen ouders loopt over bijvoorbeeld gezag, de vraag waar de kinderen gaan wonen (hun 
hoofdverblijf) en/of hoe de zorgregeling er uit moet komen te zien. Zelfs als een stiefouder al jaren 
intensief betrokken is bij de opvoeding van de kinderen wordt hij net in de zittingszaal toegelaten, 
omdat de stiefouder niet als belanghebbende wordt gezien. Enkel belanghebbenden mogen bij de 
zitting aanwezig zijn. 
WIE IS BELANGHEBBENDE? Volgens de wet is een belanghebbende ,,degene op wiens 
rechten of verplichtingen de zaak rechtstreeks betrekking heeft. Degene die niet de ouder is en de 
minderjarige op wie de zaak betrekking heeft gedurende tenminste een jaar als behorende tot zijn 
gezin verzorgt en opvoedt, wordt aangemerkt als belanghebbende". 
Gelet op deze formulering zou je denken dat een stiefouder dus wel belanghebbende is. Meestal 
wordt deze bepaling echter niet ruim genoeg uitgelegd om ook de stiefouder in de zittingszaal toe te 
laten. Als het namelijk gaat om beslissingen over bijvoorbeeld gezag en/of omgang dan raakt dit niet 
rechtstreeks de rechten en verplichtingen van de stiefouder. 
In mei 2019 heeft er een procedure plaatsgevonden, waarin het Hof de stiefmoeder wél als 
belanghebbende heeft aangemerkt. Wat was er aan de hand? Partijen hebben drie kinderen. Alle 
drie de kinderen zijn onder toezicht gesteld. Al meer dan drie jaar wonen twee van de drie kinderen 
in het gezin van de vader en stiefmoeder en worden zij door hen verzorgd en opgevoed (in het kader 
van een uithuisplaatsing). Vader wilde dat de kinderen hun hoofdverblijf bij hem zouden krijgen en 
dat hij alleen het gezag over de kinderen zou krijgen. 
Het feit dat sprake is van verzorging en opvoeding binnen het gezin voor de duur van meer dan een 
jaar is voor het Hof voldoende om de stiefouder aan te merken als Belanghebbende. Het Hof merkt 
de band tussen de ouders, de kinderen en hun stiefmoeder aan als family life in de zin van artikel 8 
EVRM (Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens). Ook op basis hiervan meent het Hof dat de 
stiefouder toegelaten moet worden in de zittingszaal. 
mr. Natasja Barské  Gelling 
Dit artikel wordt u aangeboden door BVD advocaten. Nieuweweg 4042, 3905 LN Veenendaal. 
Contact: barske@bvdadvocaten.nl. Info: www.bvdadvocaten.nl. De echtscheidingslijn van BVD 
advocaten is tot 21.00 uur 's avonds bereikbaar via 0318531799. Ook afspraken zijn in de avond 
mogelijk. 
 
 
19) Vroegsignaleringstaak van gemeente begint als signaal over betalingsachterstand binnenkomt 
Schulinck nieuwsbrief 14 november 2019 
Veranderopgave schuldhulpverlening    Meer dan alleen gegevensuitwisseling 
14 november 2019 – Carin Lennertz Begin september schreef ik over de voorgenomen wijzigingen van 
de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs). Inmiddels is het wetsvoorstel aangeboden aan de 
Tweede Kamer en kan iedereen reageren op de nadere regels die daarbij horen. Het zwaartepunt van 
de voorgenomen wijzigingen van de Wgs ligt bij het uitwisselen van persoonsgegevens voor 
vroegsignalering. Daarnaast wordt ook het proces van eerste contact tot beschikking uitgetekend en 



veranderen de inlichtingen en medewerkingsplicht. Het is belangrijk dat gemeenten ook deze 
wijzigingen goed in het vizier hebben zodat zij daar hun processen en beleid op aan kunnen passen.  
      In het wetsvoorstel wordt de taak van de gemeente uitgebreid. Naast het geven van hulp bij 
problematische schulden als een belanghebbende daar zelf om komt vragen, moet de gemeente ook 
een intake gaan aanbieden bij signalen van bepaalde schuldeisers over betalingsachterstanden 
(vroegsignalering). 
Vroegsignaleringstaak bij (enkelvoudig) signaal      De vroegsignaleringstaak van de 
gemeente begint als een signaal over een betalingsachterstand binnenkomt dat een goede indicatie 
vormt voor meer schulden. In nadere regels, het Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening, is 
beschreven welke signalen het startpunt vormen. Na ontvangst van het signaal moet de gemeente 
de betreffende inwoner een aanbod doen om een eerste gesprek te voeren, waarin besproken wordt 
of en zo ja welke schuldhulp hem kan worden aangeboden. De wetgever heeft aangegeven dat een 
enkelvoudig signaal al voldoende aanleiding is om een aanbod tot een eerste gesprek te doen. Dat 
zou betekenen dat de gemeente op alle signalen actie moet ondernemen. Het is de vraag of dit in de 
praktijk werkbaar gaat zijn. Gemeenten kunnen hun visie hierover nog tot uiterlijk 26 november 2019 
kenbaar maken door te reageren op de internetconsultatie over het Besluit gemeentelijke 
schuldhulpverlening. 
De nieuwe vroegsignaleringstaak heeft ook invloed op het gemeentelijk beleid. In ieder geval zal het 
beleidsplan schuldhulpverlening moeten worden aangepast omdat daarin moet worden aangegeven 
hoe de samenwerking met schuldeisers wordt vormgegeven. Het gaat dan specifiek om de 
samenwerking met verhuurders, zorgverzekeraars en water- en energiebedrijven in het kader van 
vroegsignalering. 
Aanvraagproces schuldhulpverlening    De wetgever heeft ervoor gekozen om zowel het 
proces dat de gemeente moet gaan volgen voor de nieuwe vroegsignaleringstaak als het 
aanvraagproces van de huidige schuldhulpverleningstaak uit te tekenen in wetgeving. Van eerste 
contact tot aan beschikking, het staat straks allemaal in artikel 4 en artikel 4a van de Wgs. Ook is 
uiteengezet welke termijnen van toepassing zijn en wanneer een beschikking moet worden 
afgegeven. De gemeente zal zijn eigen schuldhulpproces moeten vergelijken met het proces dat in de 
Wgs komt te staan en waar nodig het proces moeten aanpassen. 
Inlichtingen- en medewerkingsplicht veranderen    In de huidige Wgs moet een 
belanghebbende zelf alle relevante inlichtingen verstrekken. Dat is voor minder-redzame personen 
een hele moeilijke opgave. De wetgever komt hen tegemoet door te regelen dat zij de informatie die 
de gemeente zelf kan verkrijgen niet meer opnieuw hoeven te verstrekken. Dat is een goede 
ontwikkeling. 
Wat ook verandert is de ingangsdatum van de inlichtingen- en medewerkingsplicht. Op dit moment 
gelden die verplichtingen zowel tijdens de aanvraag als vanaf het moment dat schuldhulpverlening is 
toegekend. Het wetsvoorstel verandert dit door te regelen dat beide verplichtingen alleen gelden 
vanaf het moment dat schuldhulpverlening is toegekend. 
Het voorgaande betekent dat er in het schuldhulpproces onderscheid gemaakt moet worden tussen 
de periode waarin de aanvraag loopt en de periode vanaf toekenning schuldhulpverlening. Tijdens de 
aanvraagperiode gelden de inlichtingen- en medewerkingsplicht van de Wgs niet meer. In die 
periode gelden wel de regels van de Algemene wet bestuursrecht. Dit heeft ook invloed op het 
gemeentelijk beleid over schuldhulpverlening. 
      Gemeenten kunnen nog hun visie geven over het Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening. 
Tot slot   Vanuit het ministerie van SZW is toegezegd dat medio 2020 bekend is hoe de nieuwe 
Wgs en het besluit er definitief uit komen te zien. De wijzigingen treden naar verwachting in werking 
op 1 januari 2021. Gemeenten krijgen zes maanden de tijd om zich voor te bereiden. In die zes 
maanden moet de gemeente niet alleen kijken naar de uitwisseling van persoonsgegevens, maar ook 
naar het gehele schuldhulpproces en het beleid over schuldhulp. Maar voordat de gemeente zich 
focust op de voorbereiding, kan nog input gegeven worden voor de nieuwe regels. Mijn tip: 



gemeenten grijp jullie kans en reageer op de internetconsultatie over het Besluit gemeentelijke 
schuldhulpverlening want deze regels lijken een grote impact te gaan hebben op het 
vroegsignaleringsproces. 
 
 
 
20) De combinatie van werk en mantelzorg komt met name vaak voor in de groep 45-65 jarigen 
Movisie 14 november 2019 
Werk en mantelzorg: maak het bespreekbaar  
Sociale steun van collega’s en werkgever van groot belang voor 
mantelzorgers  
8 november 2019    In Nederland combineert 1 op de 4 werkenden zijn of haar baan met 
mantelzorgtaken. De combinatie van werk en mantelzorg komt met name vaak voor in de groep 
45-65 jarigen. Naar verwachting zal het aantal dat werk met mantelzorgtaken combineert in de 
komende jaren fors toenemen. Het geven van mantelzorg kan zorgen voor stress, een hoger risico 
op depressie en een toename in ziekteverzuim, vooral wanneer de benodigde mantelzorg lastig te 
combineren is met werk.  
Het op een gezonde wijze combineren van werk en mantelzorg kan dus soms een uitdaging zijn. 
Vrouwen geven vaker mantelzorg dan mannen, terwijl zij de laatste decennia ook meer zijn gaan 
participeren op de arbeidsmarkt. Hierdoor combineren vrouwen vaker dan mannen werk met 
mantelzorgtaken. Eerder onderzoek wees uit dat vrouwen vaker last hebben van mentale problemen 
dan mannen. Ook zijn er aanwijzingen dat de impact van het combineren van werk en mantelzorg op 
mentale gezondheid anders kan zijn voor vrouwen dan voor mannen. Zo werd eerder gevonden dat 
ervaren druk door het combineren van rollen het risico op een burn-out verhoogt bij vrouwen, en dat 
vrouwen die werk en mantelzorg combineren vaker emotionele problemen ervaren dan mannen die 
dit doen. 
Amsterdam UMC locatie VUmc heeft in samenwerking met MantelzorgNL, Movisie, Vrije Universiteit 
Amsterdam,  RIVM en TNO in kaart gebracht in hoeverre er verschillen bestaan tussen mannen en 
vrouwen in mentale gezondheid door de combinatie werk en mantelzorg. Daarnaast is onderzocht of 
het daarbij uitmaakt of iemand een lage of hoge socio-economische positie heeft. 
Geen sterke aanwijzing voor verschillen mannen en vrouwen Femmy Bijnsdorp, als 
onderzoeker verbonden aan Amsterdam UMC locatie VUmc, vertelt enthousiast over het onderzoek: 
‘Op basis van literatuur en eerder uitgevoerd onderzoek weten we dat er verschillen tussen mannen 
en vrouwen kunnen zijn als het gaat over de combinatie werk en mantelzorg. Het is belangrijk om 
vast te stellen of er gezondheidsverschillen zijn tussen mannen en vrouwen bij het verlenen van 
mantelzorg, zodat professionals in zorg en welzijn en werkgevers hier adequaat op kunnen inspelen. 
Het biedt aanknopingspunten om de mantelzorger beter te ondersteunen en mensen in een 
kwetsbare positie te helpen om veerkrachtig te zijn.’ 
            'Het biedt aanknopingspunten om de mantelzorger beter te ondersteunen' 
‘Vrouwen verlenen meer mantelzorg dan mannen. Zij zijn de afgelopen decennia ook meer gaan 
participeren op de arbeidsmarkt, in vergelijking met vroeger, waardoor de mantelzorg of het werk in 
het gedrang kan komen. Voor mannen is het geven van mantelzorg minder vanzelfsprekend, maar 
ook dit is aan het veranderen. We weten dat de impact van mantelzorg op mannen en vrouwen 
verschillend kán zijn. Met dit project onderzoeken we of dat zo is, en zo ja, op welke manier. We 
konden gebruik maken van onderzoeksdata van deelnemers die meerdere jaren zijn gevolgd, 
waardoor we ook kunnen vaststellen in hoeverre de mentale gezondheid door de combinatie werk 
en mantelzorg verandert over de tijd. ‘In het onderzoek hebben we echter geen sterke aanwijzingen 
voor verschillen tussen mannen en vrouwen aangetroffen. We zien dat het verlenen van mantelzorg 
effect heeft op mannen én vrouwen.’ 



Toename depressieve klachten   ‘Bij dit onderzoek hebben we gekeken naar depressieve 
klachten als indicator voor mentale gezondheid. Uit het onderzoek blijkt dat het geven van 
mantelzorg geassocieerd is met depressieve klachten bij oudere werknemers. Dan hebben we het 
over mensen van 45 jaar en ouder. Ook het starten met het verlenen van mantelzorg houdt verband 
met een toename in depressieve klachten.’ 
Zijn deze onderzoeksresultaten verrassend?   ‘Aan de ene kant wel, aan de andere kant 
niet. Ik had verwacht dat het effect van mantelzorg op depressieve klachten zowel voor mannen als 
vrouwen aanwezig zou zijn, maar dat dit voor vrouwen sterker zou gelden. Ook had ik gedacht dat bij 
mensen met een laag opleidingsniveau het effect van mantelzorg op depressieve klachten groter zou 
zijn, en zeker bij vrouwen met een laag opleidingsniveau. Dat blijkt niet zo te zijn. Anderzijds zijn er 
dus geen duidelijke verschillen tussen mannen en vrouwen aangetroffen. De effecten van mantelzorg 
op mentale gezondheid die we op populatieniveau vonden zijn relatief klein, maar een klein 
gemiddeld effect betekent dat er ook subgroepen zijn waar de effecten groter (of kleiner) zijn. Welke 
subgroepen dit precies zijn moet verder onderzoek uitwijzen.' 
     'De werkgever weet soms niet hoe te handelen, open communicatie speelt een belangrijke rol' 
Minder depressieve klachten door sociale steun       Uit het onderzoek blijkt dat 
mantelzorgers minder last hebben van depressieve klachten als ze door hun werkgever en collega’s 
gesteund worden. ‘Sociale steun, zoals we dat noemen, blijkt in het onderzoek een beschermende 
factor te zijn. Dat heeft ermee te maken in hoeverre mensen terecht kunnen bij hun collega’s en 
leidinggevende met hun problemen en hoe vaak zij hulp of steun krijgen van hen. Mensen met 
mantelzorgtaken die hogere mate van steun ervaren, hebben minder depressieve klachten dan 
werkende mantelzorgers die deze steun niet ervaren. De bewustwording op dit punt begint te 
komen, maar werkgevers hebben nog niet scherp hoe ze dit in de praktijk moeten doen. Soms wordt 
er een drempel ervaren om problemen te melden. En de werkgever weet soms niet hoe te handelen. 
Open communicatie speelt hierin een belangrijke rol.’ 
Zelf de touwtjes in handen kunnen houden   Ook autonomie in het werk wordt 
aangemerkt als beschermende factor. ‘Dat is de mate waarin je zelf kunt beslissen hoe je je werk 
uitvoert, in welke volgorde je werkzaamheden doet en in welk tempo, en je eigen agenda kunt 
beheren.  In de ene sector is dit makkelijker dan in de andere. Goede afspraken met leidinggevenden 
en collega’s over het inrichten van werk kan de mate van autonomie verhogen, ook wanneer 
autonomie in werk in een bepaalde sector niet vanzelfsprekend is.’ 
Over het onderzoek    Onderzoeksopzet en deelnemers: Er is gebruik gemaakt van een 
cohortstudie naar de gezondheid en verschillende vormen van participatie van werkende 45-
plussers, gemanaged door TNO. Uit dit bestaande gegevensbestand zijn alle werknemers 
geselecteerd uit de jaren 2015, 2016 en 2017. In het onderzoek participeerden in totaal 12.447 
werknemers, waarvan 4.183 mensen mantelzorgtaken hadden. 
Conclusies op basis van het onderzoek: 
* Er zijn geen sterke aanwijzingen voor verschillen in gezondheid tussen mannen en vrouwen door de 
combinatie werk en mantelzorg; de gevonden relaties waren vergelijkbaar tussen mannen en 
vrouwen. 
* Het geven van mantelzorg is gerelateerd aan depressieve klachten bij oudere werknemers. 
* Starten met mantelzorgtaken is geassocieerd met een toename in depressieve klachten. 
* De relatie tussen het geven van mantelzorg en depressieve klachten verschilt niet tussen 
werknemers met een laag en hoog opleidingsniveau. 
* Sociale steun van leidinggevende en collega’s en autonomie in werk zijn beschermende factoren 
tegen depressieve klachten bij werknemers met mantelzorgtaken. 
Subsidiegever: ZonMw, programma Gender en Gezondheid 
Samenwerkingspartners: Amsterdam UMC (locatie VUmc), MantelzorgNL (de landelijke vereniging 
voor mantelzorgers), Movisie, Vrij Universiteit Amsterdam, RIVM en TNO. 



Bespreekbaar maken is de key ‘Als het gaat om de combinatie werk en mantelzorg is er nog 
een wereld te winnen. Deels ligt dat bij mantelzorgers. Een groot deel, bijna de helft, bespreekt zijn 
of haar zorgsituatie níet met de leidinggevende. Terwijl we weten dat leidinggevenden en managers 
er zeker wel voor open staan. In bijna alle gevallen worden er oplossingen gevonden, waar het 
gesprek wordt aangegaan.’ Aan het woord is Jan Anne van Dijk, werkzaam als programmamanager 
bij Mantelzorg NL. We vragen hem te reageren op de onderzoeksresultaten. 
                            'Het begint met meedenken' 
‘Wat mij intrigeert is het punt dat je zelf invloed kunt hebben op je werk. En dat de betrokkenheid 
van collega’s en leidinggevenden zo belangrijk is. Het is voor iedereen van belang dat de 
mantelzorger op de been blijft, allereerst voor de mantelzorger zelf. Het onderzoek laat zien dat 
sociale steun op het werk enorm belangrijk is. Dat begint met meedenken. Veel mantelzorgers 
vinden het spannend om het erover te hebben. Wij horen vaak: het is privé en ik wil het privé 
houden. Ik wil geen stempeltje krijgen of worden gezien als een probleemgeval. En we horen ook: de 
werkgever heeft geen oplossing, of ik ben bang voor mijn carrière.’ 
‘In het onderzoek wordt ingezoomd op de verschillen tussen mannen en vrouwen. Die verschillen 
blijken dus niet zo groot te zijn. Ik had dat niet verwacht – we weten dat mannen eerder de 
praktische kant van mantelzorg voor hun rekening nemen terwijl vrouwen er geestelijk meer door 
belast worden.’ 
Wat doen werkgevers om werkende mantelzorgers te ontlasten en bij te 
staan?    ‘Veel werkgevers zoeken het in traditionele HR-maatregelen zoals verlof en minder uur 
werken. Maar dit gaat over iets anders. Er is een cultuuromslag nodig. 
                                   'Er is een cultuuromslag nodig' 
Uiteindelijk krijgt iedereen in zijn of haar leven te maken met mantelzorg. En dat is niet vreemd, dat 
is normaal. Hoe bespreekbaar is dat op de werkvloer? Ik heb het wel meegemaakt dat ik in een 
bedrijf kwam waar de collega’s niet wisten dat de directeur ook mantelzorger was, voor zijn 
gehandicapte zoon. Hij zag zichzelf trouwens niet als mantelzorger – zoals veel mantelzorgers. 
Mantelzorg is een beleidsterm – het gaat over naasten die zorgen voor een ander. De aandacht gaat 
begrijpelijkerwijs uit naar de zorgvrager, vandaar dat veel mantelzorgers zichzelf ook wegcijferen. 
Dat deed deze directeur ook. Toen vroeg ik: zou je jouw zorgsituatie niet eens een keer delen met je 
collega’s? Dat deed hij. Het sloeg in als een bom.’ 
‘Vervolgens ontstond het goede gesprek. Daar pleiten wij als Mantelzorg NL ook voor. Maak 
mantelzorg bespreekbaar, deel jouw verhaal, geef het goede voorbeeld. Het gesprek over wettelijke 
regelingen en verlof is óók belangrijk, maar laat het niet in de plaats van het goede gesprek komen!’ 
‘Wij gaan met de inzichten van het onderzoek instrumenten maken om als werkgever en werknemer 
het gesprek aan te gaan. Een gesprekskaart of praatplaat met openingszinnen die je kunt gebruiken. 
Het valt of staat bij lef: durf je dit thema te agenderen? Mensen vinden het ingewikkeld om zo’n 
gesprek te beginnen of ernaar te vragen. Als dat eenmaal gebeurt, ontstaat het goede gesprek.’ 
Podcast over verschillen tussen mannen en vrouwen in mantelzorg 
In hoeverre verschillen mannelijke en vrouwelijke mantelzorgers van elkaar? Dionne Boekestijn van 
ZonMw gaat hierover in gesprek over met prof. dr. Jet Bussemaker, hoogleraar in Leiden en voormalig 
politica, en dr. Karin Proper, senior onderzoeker bij het RIVM. (Fried: zie: 
https://www.movisie.nl/artikel/werk-mantelzorg-maak-
bespreekbaar?utm_campaign=MovisieMail&utm_content=Movisiemail+14112019&utm_source=Nie
uwsbrief&utm_medium=email ) 
 
 
 
 
21)Volgens minister veel te makkelijk om aan de slag te gaan als zorginstelling in  wijkverpleging 
Zorgvisie 14 november 2019 



Minister: nieuwe bekostiging wijkverpleging komt in 2022 
Met een nieuwe bekostiging en het terugdringen van ongecontracteerde zorg wil minister Hugo de 
Jonge van VWS de versnippering in de wijkverpleging tegengaan. De Tweede Kamer wil weten hoe 
het kan dat zorgverzekeraars circa 200 miljoen euro overhouden bij de zorginkoop. Ook wil ze 
duidelijkheid over wat de minister bedoelt met een 'herkenbaar team in de wijk'. 
Een speerpunt van de minister is het terugdringen van de ongecontracteerde zorg in de 
wijkverpleging. Dat bleek in het Algemeen overleg over wijkverpleging op 13 november. Het is 
volgens de minister veel te makkelijk om aan de slag te gaan als zorginstelling in de wijkverpleging. 
Zorgverzekeraars zijn verplicht om de rekening te betalen van ongecontracteerde zorgaanbieders. Ze 
hoeven weliswaar slechts 75 procent van de factuur te betalen, maar de aanbieders zonder contract 
compenseren het lagere tarief met het leveren van extra zorg. ‘De ongecontracteerde aanbieders 
leveren per cliënt 2,7 zo veel zorg. De gemiddelde kosten per cliënt zijn twee keer zo hoog als bij 
gecontracteerde zorg. Dat is oneerlijk en onacceptabel in een tijd waarin we schaarste aan zorg 
moeten verdelen, de zorgvraag stijgt en er een tekort is aan personeel.’ 
Terugdringen ongecontracteerde zorg   Voor het terugdringen van de ongecontracteerde 
wijkverpleging maakt de minister het wetsvoorstel ‘verbeteren contracteren’. Belangrijkste 
wapenfeit wordt de wetgeving waarmee de overheid via een algemene maatregel van bestuur 
(AMvB) het tarief voor ongecontracteerde zorg kan verlagen. ‘Gelooft de minister nog wel in vrije 
artsenkeuze als patiënten een forse rekening moeten betalen om naar een zorgaanbieder zonder 
contract te gaan’, wil SP-Kamerlid Maarten Hijink weten. Maar De Jonge vindt het beroep op vrije 
artsenkeuze oneigenlijk. ‘Het is de lobby van partijen die nu profiteren van de vrije artsenkeuze.’ 
Voor het terugdringen van het aantal zorgaanbieders komt er de wet toetreding zorgaanbieders 
(Wtza). 
Uiteindelijk draait het volgens de minister maar om één ding: wat merkt oma ervan? ‘Het aanbod is 
te versnipperd. In wijken zijn er voor huisartsen en ziekenhuizen te veel kleine partijen actief. Oma 
heeft daar last van, omdat ze langer moet wachten op zorg. Ze heeft er ook last van als huisartsen, 
ziekenhuis en wijkverpleging niet goed samenwerken. Als verzekerde heeft ze er last van omdat ze 
meer premie moet betalen.’ 
Nieuwe bekostiging wijkverpleging  Ook een nieuwe bekostiging zonder perverse prikkel 
om veel zorgvolume te maken moet uitkomst bieden. Maar dat is een zware bevalling voor de sector, 
want die werkt daar al ruim vijf jaar aan. De minister noemt in het Kamerdebat een nieuwe datum: 
per 1 januari 2022 zal er in de wijkverpleging een nieuwe bekostiging zijn. De NZa maakt een systeem 
met een set cliëntprofielen. Het model lijkt op de zorgzwaartebekostiging voor verpleeghuizen. Elk 
profiel heeft een prijskaartje dat hoort bij een bepaalde zorgzwaarte. Voor de coördinatie van de 
wijkverpleging komt er waarschijnlijk een aparte betaaltitel. In het eerste kwartaal van 2020 moet de 
NZa klaar zijn met de contouren van de nieuwe bekostiging. In de zomer van 2020 moet de NZa de 
plannen af hebben. 
Circa 200 miljoen euro op de plank  GroenLinks-Kamerlid Corrine Ellemeet maakt zich 
zorgen over de zorginkoop. Ze vindt het wel ‘heel onbevredigend’ dat zorgverzekeraars circa 200 
miljoen euro op de plank laten liggen, terwijl Kamerleden van alle kanten signalen krijgen dat de 
tarieven van zorgverzekeraars te laag zijn. Het valt ook moeilijk te rijmen met de toenemende 
zorgvraag en het gegeven dat 90 procent van de ouderen thuis woont. De minister noemt de 
onderbesteding ook ‘vreemd’, maar het hoeft in zijn ogen niet te betekenen dat de zorginkoop niet 
deugt. In januari 2020 belooft hij een analyse naar de Kamer te sturen. 
Wat is herkenbaar wijkteam?   VVD-Kamerlid Sophie Hermans wil meer duidelijkheid over 
het herkenbare team in de wijk en wat het concreet betekent voor zorgaanbieders en 
zorgverzekeraars. ‘Wat moeten zij anders doen in de manier waarop ze nu de wijkverpleging 
organiseren?’ Hermans vindt dat zorgaanbieders moeten samenwerken op basis van de inhoud en 
niet op basis van een opgelegde structuur. Ze wil weten welke rol het kwaliteitskader wijkverpleging 
daarbij speelt. Dat heeft echter vertraging opgelopen, omdat er nog geen overeenstemming is over 



de kwaliteitsindicatoren. De toezegging van de minister dat hij in het eerste kwartaal 2020 zijn 
plannen voor een herkenbaar wijkteam nader zal toelichten, weerhoudt Hermans er niet van een 
Voortgezet AO aan te vragen. Daarin dienen Kamerleden moties in om het beleid te beïnvloeden. 
Dit artikel is 14 november om 9.25 aangepast. In de eerdere versie stond dat de nieuwe bekostiging 
al in 2021 zou ingaan. Dat is onjuist. Dat moet 1 januari 2022 zijn. 
Zorgvisie Congres Ouderenzorg op de juiste plek 
Zorgvisie organiseert op 11 februari het congres Ouderenzorg op de juiste plek met een geheel 
vernieuwd programma. Keynotes zijn onder meer Wouter Bos (voorzitter commissie Toekomst zorg 
thuiswonende ouderen) en Jet Bussemaker (voorzitter RVS). Meld u hier aan. 
 Bart Kiers schrijft zowel over cure als care. Zijn aandachtsvelden zijn de ziekenhuizen, medisch 
specialisten, 
 
 
22) Samen oud worden betekent niet dat je de billen van de buren moet wassen 
Beter Oud 14 november 2019 
Deze ‘krasse knarren’ zorgen goed voor elkaar  
Vergrijzing Met minder mantelzorgers en meer ouderen wordt het belangrijk dat ouderen naar 
elkaar omkijken. Maar nieuwe woonvormen zijn niet zo makkelijk te beginnen.  
Pim van den Dool    Samen oud worden betekent niet dat je de billen van de buren moet wassen, zegt 
Arnold ter Averst lachend. „Dat denken mensen wel eens, maar dat doet de thuiszorg gewoon hoor, 
mocht het ooit nodig zijn.” Ter Averst (68) woont sinds anderhalf jaar met zijn vrouw Riny in 
woonproject Knarrenhof in Zwolle. De 48 huizen staan rond een gezamenlijke binnentuin, waardoor 
een ouderwetse woonhof ontstaat.  
‘Noaberschap’ is belangrijk in de Knarrenhof. „Dat betekent omzien naar elkaar”, zegt Ter Averst. „Ik 
ben kookgek en heb vaak een portie over. Die breng ik dan naar mijn buurvrouw Marty, zij is wat 
minder mobiel. Ze vindt het heel gezellig als ik even langskom én ze smult ervan.” 
Knarrenhof is een wooncoöperatie, waar bewoners gezamenlijk eigenaar zijn van de woningen en 
het beheer en onderhoud helemaal zelf regelen. Ter Averst wijst naar de binnentuin. Het gazon is 
keurig gemaaid en de planten staan er verzorgd bij. Er is een tuincommissie en op ‘Burendag’ waren 
onlangs veel bewoners „met handschoenen en kruiwagens in de weer”, zegt Ter Averst. Die 
gezamenlijke verantwoordelijkheid is positief, vindt hij, net als de activiteiten die bewoners met 
elkaar ondernemen. Samen naar het museum, een middagje kaarten of wandelen. Of voor één euro 
drankjes drinken tijdens het ‘piekuur’ in het Hofhuys, het gemeenschappelijke gebouw midden in de 
wijk. 
       Ouderen die langer thuis wonen en elkaar een handje helpen, zo ziet minister Hugo de Jonge 
(Volksgezondheid, CDA) het graag. Het aantal 75-plussers neemt de komende jaren razendsnel toe, 
van 1,3 miljoen nu naar ruim 2 miljoen in 2030. De druk op de verpleeghuizen zal toenemen, terwijl 
daarvoor nu al zo’n vijftienduizend mensen op de wachtlijst staan. 
        Het actieprogramma Langer Thuis van De Jonge heeft mede als doel dat het aantal 
woonzorginitiatieven, zoals Knarrenhof, toeneemt. Hoeveel ‘Knarrenhofjes’ er deze kabinetsperiode 
bij moeten komen, is niet vastgelegd. „De verschillen tussen gemeenten zijn groot”, zegt een 
woordvoerder van De Jonge. Een taskforce gaat de komende maanden in beeld brengen hoeveel 
woonzorgcomplexen nodig zijn en welke obstakels gemeenten en initiatiefnemers ervaren. 
Sociaal contract     De 48 eengezinswoningen op Knarrenhof - genoemd naar de ‘Krasse 
Knarren’ uit Van Kooten en De Bie - zijn voor een relatief lage prijs (ruim 2 ton) verkocht. De 
bewoners zijn zorgvuldig geselecteerd, zegt directeur Peter Prak. „We vragen mensen naar hun 
motivatie om hier te wonen en wat ze qua talenten en hobby’s in de aanbieding hebben voor de 
groep.”  
Knarrenhof laat de bewoners een ‘sociaal contract’ tekenen waarin staat dat je de buren een beetje 
in de gaten houdt en zelf om hulp vraagt als dat nodig is. Zo’n afspraak is hard nodig zegt Prak, want 
het aantal mantelzorgers loopt volgens berekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving de 



komende decennia snel terug. Zijn er nu nog vijftien potentiële mantelzorgers op elke hoogbejaarde, 
in 2040 zijn dat er nog maar zes. En mantelzorgers zijn nu al vaak overbelast. 
           De woningen van Knarrenhof zijn onderhoudsarm. Prak wijst op de keramische dakpannen. 
„Die zijn duurder, maar er kan geen mos op groeien.” Bladvangers zorgen ervoor dat de dakgoot 
schoon blijft. Bewoners hoeven zo nooit op een trap te gaan staan om de dakgoten te reinigen. De 
woningen zijn ook levensloopbestendig. Slaapkamer en badkamer zijn op de begane grond en de 
stopcontacten zitten zo hoog dat je niet hoeft te bukken. 
Initiatieven als Knarrenhof passen goed bij de veranderende woonbehoefte van veel ouderen, zegt 
Mirella Minkman, bestuurder bij kennisorganisatie voor de langdurende zorg Vilans. „Ouderen zijn 
tegenwoordig veel langer fit en actief. De tijd dat je op je 65ste naar het bejaardenhuis ging, is echt 
voorbij. Er is een grote groep ouderen die nog van alles wil. Daar horen woonvormen als hofjes bij.”  
Prak is ervan overtuigd dat samen maar zelfstandig wonen ouderen gezond houdt. „Hoe actiever 
mensen zijn, hoe minder eenzaam en hoe gelukkiger ze zijn.” 
Lange wachtlijst         De vraag naar Knarrenhof-woningen is groot. Voor de 48 woningen in 
Zwolle staan 180 mensen op de wachtlijst. „Die hopen stiekem dat hier iemand omvalt”, zegt Prak. 
Zijn stichting probeert vergelijkbare woonhofjes door heel Nederland op te zetten. In Zutphen, 
Gouda, Hardenberg en Zeewolde moet de bouw van hofjes volgend jaar starten en in meer dan tien 
andere gemeenten is Prak bezig met onderhandelingen. Ruim dertienduizend mensen hebben zich 
ingeschreven. 
      Toch is het niet makkelijk projecten snel van de grond te krijgen. Wooncoöperaties zoals 
Knarrenhof hebben vaak moeite om financiering te regelen, weet Maarten van Poelgeest, oud-
wethouder wonen in Amsterdam. Hij is dit jaar door die gemeente aangesteld om de komst van 
wooncoöperaties te bevorderen. Van Poelgeest ziet dat gemeenten en woningcorporaties bezit of 
grond lang niet altijd tegen een lage prijs willen verkopen. Banken vinden een wooncoöperatie vaak 
„een vreemd product”, aldus Van Poelgeest, en zijn huiverig om leningen te verstrekken. „Je hebt in 
Nederland eigenlijk maar twee smaken: sociale huur en de vrije sector. Wooncoöperaties passen hier 
juridisch niet automatisch tussen”.  
Crowdfunding    Peter Prak kreeg het startkapitaal voor zijn hofjes in Zwolle, zo’n 10.000 euro 
per woning, bij elkaar doordat bouwer Trebbe het laatste deel van de aanloopkosten voor zijn 
rekening wilde nemen. En woningcorporatie Delta Wonen droeg financieel bij aan de veertien sociale 
huurwoningen op de hof. 
Elders zoekt hij creatieve oplossingen, zoals crowdfunding. In Zutphen en Gouda waren potentiële 
kopers bereid om gezamenlijk vooraf tienduizenden euro’s in te leggen. Toch zou Prak liever 
structurele financiering van de overheid krijgen om meer projecten te kunnen starten. 
Het Rijk probeert woonzorgvormen sinds kort te stimuleren met een subsidieregeling, die minister 
De Jonge in april in Knarrenhof Zwolle presenteerde. Het idee van de regeling is dat het Rijk garant 
staat voor de financiering van dit soort initiatieven. Maar hoewel Knarrenhof het voorbeeldproject 
voor de regeling is, heeft uitgerekend het Zwolse initiatief moeite subsidiegeld te krijgen. Juridische 
bepalingen zitten in de weg. De regeling gaat uit van kleinschalige bewonersinitiatieven. Maar de 
Stichting Knarrenhof organiseert het bouwproces, in samenspraak met de bewoners. Het is daarom 
een sociale onderneming, maar geldt voor de wet als projectontwikkelaar. Die financieel steunen kan 
in strijd zijn met Europese regels over staatssteun. Het ministerie kijkt hoe de regeling kan worden 
aangepast.  
Schouderklopjes   Prak vindt het prachtig dat bewindslieden en Kamerleden, zoals De Jonge, 
diens collega Kajsa Ollongren (Wonen, D66) en ChristenUnie-fractievoorzitter Gert-Jan Segers al zijn 
komen kijken. Maar, zegt hij: „Ik kan niemand aannemen op basis van schouderklopjes. Qua beleid 
vinden we elkaar helemaal, nu nog de uitvoering”. Aan vier andere initiatieven is al wel subsidie 
toegekend, in totaal zijn er dertien aanvragen gedaan.  
Voor Knarrenhof-bewoner Arnold ter Averst is het vooruitzicht dat hij niet naar het verpleeghuis 
hoeft geruststellend. Hij en zijn vrouw Riny zijn nog fitte zestigers, maar het sprak hen erg aan dat 
hun woning op het verlenen van zorg is ontworpen. Hij laat de ruime badkamer zien, waar zo nodig 



zelfs een brancard in past. „Het is fijn dat ook als we echt heel oud zijn, we hier onze oude dag 
kunnen slijten.” Omdat veel relatief jonge ouderen op Knarrenhof zijn komen wonen, heeft pas één 
bewoner thuiszorg nodig gehad, zegt Peter Prak. „En die persoon rijdt hier nu weer op de 
scootmobiel rond.” 
 
 
23) Kees Slingerland (75) stopt na vierenhalf jaar voorzitterschap van de Cliëntenadviesraad 
Nieuwsflits Cliëntenadviesraad, jrg. 3, nr. 11  15 november 2019 
Voorzitter zijn van een adviesraad: droombaan, pittige klus of iets daar 
tussenin?  
Feit is dat de voorzitter een belangrijke rol vervult binnen de adviesraad. Hij of zij moet zorgen voor 
het ‘goede gesprek’ tussen de leden om uiteindelijk met een bruikbaar advies richting de gemeente 
te komen. Wat moet je in huis hebben om een goede voorzitter te kunnen zijn? Wat is je rol naar de 
gemeente toe? Hoe merk je dat je onafhankelijk bent, of juist niet? In deze reeks laten we 9 
voorzitters aan het woord, die allemaal op een heel eigen manier invulling geven aan het 
voorzitterschap. Vaak met veel plezier, met soms ook met de nodige zweetdruppels… 
Kees Slingerland Voorzitter Cliëntenadviesraad Alphen aan de Rijn 
Werken volgens gemeentelijke verordening en huishoudelijk reglement 
Kees Slingerland (75), onder andere voormalig projectleider huisvesting voor een zorginstelling, stopt 
eind dit jaar na vierenhalf jaar voorzitterschap van de Cliëntenadviesraad. Dat is een van de twee 
adviesraden in Alphen aan den Rijn. Hij gaat met een gerust hart weg. “Er blijft natuurlijk altijd wat te 
wensen over, maar we hebben gedaan wat nodig was.” 
Anders dan elders in het land koos Alphen aan den Rijn begin 2015 voor twee raden: een 
Cliëntenadviesraad (voor burgers en cliënten die gebruik maken van de Participatiewet, de Jeugdwet 
en de Wmo) en een algemene Inwonersadviesraad. “Omdat in de praktijk blijkt dat we toch veel 
adviezen samen uitbrengen, besloot het college beide adviesraden op te heffen en per 1 januari 2020 
één nieuwe Adviesraad Sociaal Domein in het leven te roepen. Het College van B&W wil graag meer 
jongeren en leden uit de omliggende dorpen aantrekken. Bestaande leden kunnen opnieuw 
solliciteren. Ik doe dat niet, mijn zittingsperiode zit erop.” 
Voorzitterschap Gemiddeld besteedt Kees Slingerland wekelijks anderhalve dag aan het 
voorzitterschap. “Het is een pittige klus. Je zorgt voor een juiste agenda, een goede verslaglegging en 
afronding van de adviezen. Met humor hou je iedereen bij de les. Kortom, je zorgt ervoor dat de raad 
functioneert. Een voorzitter moet ook weten wat er regionaal en landelijk speelt. Dus ga je naar 
cursussen, bijeenkomsten en symposia in het land. Bijna elke maand zit ik ook wel een paar keer bij 
de gemeenteraad. Ik denk dat de voorzitter van de nieuwe raad het twee keer zo druk krijgt.” 
Signalen ontvangen De Cliëntenadviesraad gaf in die ruim vier jaar rond de twintig gevraagde 
en ongevraagde adviezen. Alphen aan den Rijn wilde bijvoorbeeld het lokale jeugddeelnamefonds 
afschaffen. Minder bedeelde jongeren kunnen daarop een beroep doen voor sportactiviteiten. “Er 
zijn ook twee landelijke fondsen, daar moesten ze maar gebruik van maken. Wij vroegen de 
gemeente dat besluit te heroverwegen. Het lokale fonds blijft nu bestaan met de toevoeging dat er 
ook twee landelijke fondsen zijn.” 
Regiotaxi Een ander ongevraagd advies betrof het functioneren van de regiotaxi. De wachttijden 
waren lang, soms kwam de taxi zelfs niet opdagen. De gemeente herkende zich niet in die signalen 
van de raad. De regiotaxi had pas zelf een tevredenheidsonderzoek gedaan en alles ging prima. 
“Inderdaad, de slager die zijn eigen vlees keurt. Een lang verhaal kort: een wethouder in een andere 
gemeente wilde ook een onafhankelijk onderzoek. Dat komt er nu.” Ook de Voedselbank kan 
waarschijnlijk rekenen op betere huisvesting, door toedoen van de raad. “Alphen aan den Rijn vindt 
‘dat er geen Voedselbank zou moeten zijn’. Dus gaat zij ook niet zorgen voor goede huisvesting. Zo 
werkt dat natuurlijk niet, veel mensen zijn ervan afhankelijk. Via, via hoorde ik dat er nu mogelijk 
toch betere faciliteiten komen.”  



Enige vertraging De inclusieve agenda van de Verenigde Naties is door de Cliëntenadviesraad op 
de agenda gezet onder het motto ‘iedere burger moet kunnen meedoen in de samenleving, ook als 
die lichamelijk gehandicapt is’. De gemeente is nu bezig een kadernota op te stellen. “Over het 
algemeen reageert de gemeente vrij adequaat, zij het met enige vertraging. Bij ons kwam het aan de 
orde, ook al omdat twee leden in een rolstoel zitten en dagelijks hinder ondervinden. Of we daarmee 
aan belangenbehartiging doen? Nee, de stad is gewoon niet voldoende inclusief. Als het om onze 
onafhankelijkheid gaat, zou ik geen oud-ambtenaar of oud-gemeentesecretaris in de raad willen. Die 
hebben te weinig afstand. Laat ons dan maar zélf op sommige dossiers studeren.” 
Verordening     Grote problemen met de gemeente zijn er nooit geweest. “Wij werken volgens 
de gemeentelijke verordening en hebben zelf een huishoudelijk reglement gemaakt. Een wereld die 
ik wel onderschat heb, is die van de ambtenarij. De adviesraad wordt ondersteund door een 
deskundige beleidsambtenaar en maandelijks praten een of meer ambtenaren ons bij over een 
onderwerp dat in voorbereiding is. Maar niet alle ambtenaren komen uit Alphen aan den Rijn en veel 
ambtenaren werken parttime. We merken dat zij soms minder voeling hebben met wat er leeft. Ik 
ervaar als geboren en getogen Alphenaar dat er daardoor soms minder inzicht en gevoel bij zit. Dat 
vind ik wel eens lastig.”  
Publiciteit “We proberen zo transparant mogelijk te zijn, daarom zijn onze vergaderingen 
openbaar. Op onze website publiceren we verslagen van de vergaderingen en onze jaarverslagen. 
Ook geven we maandelijks een nieuwsflits uit. Daarin sommen we op wat aan de orde was, welke 
adviezen we gaven en wat er de volgende vergadering ter tafel komt. Op die nieuwsflitsen zijn 
honderd mensen en organisaties geabonneerd. We hebben iemand in ons midden die ervaring met 
websites heeft, want het vraagt wel enige inzet en kosten. We zijn heel trots op de website en de 
nieuwsflits.” 
De twee adviesraden in Alphen aan den Rijn tellen negen leden, ze hebben beide een budget van 
20.000 euro. De vrijwilligersvergoeding van de leden is 1.500 euro per jaar. Alphen aan den Rijn heeft 
109.000 inwoners. Meer info: http://www.car.adviesradenalphenaandenrijn.nl/  
Interview: door Astrid van Wijk 
 
 
 
24) Politiek kijkt  te vaak naar iemands beperking en niet naar wat iemands talenten zijn 
Nieuwsflits Cliëntenadviesraad, jrg. 3, nr. 11  15 november 2019 
Werken moet lonen! 
Deze week stond voor mij in het teken van de plannen voor de Wajong-regeling. De Wajong is voor 
jongeren die tijdens hun studie een ziekte of handicap hebben. Door deze ziekte of handicap kunnen 
zij nooit meer werken en de Wajong levert daar een financiële oplossing voor. Staatssecretaris 
Tamara van Ark wil de Wajong ingrijpend wijzigen en één van de gevolgen is dat jongeren met een 
beperking nooit meer boven het minimumloon kunnen gaan verdienen, ondanks hun opleiding. Wat 
mij betreft een duidelijk voorbeeld waarin de politiek te vaak kijkt naar iemands beperking en niet 
naar wat iemands talenten zijn. 
Bron: Minister van Gehandicaptenzaken, 7 november 2019 
 
 
 
 
 
 
25) Besloten er voor elkaar te zijn en samen te zorgen voor de man, de vrouw en de kinderen 
Eigen Kracht Centrale 15 november 2019 



Coma 
“Het was voor iedereen zo’n moeilijke situatie en niemand wist hoe ermee om te gaan.” Een collega 
heeft het over een vrouw die in coma in een revalidatiecentrum ligt. De vrouw is getrouwd en heeft 
twee kleine kinderen van 3 en 5 jaar oud. Na een hartstilstand is ze door zuurstofgebrek in coma 
geraakt. Haar man en kinderen zijn veel bij haar en ook de familie komt regelmatig op bezoek. “Dat 
ging niet goed,” vertelt mijn collega. “Iedereen wil het beste voor haar, maar daarover kwam 
onenigheid. Over de zorg, over de kinderen, over hoe het verder moest.” 
Verwijten   De revalidatiearts stelde een Eigen Kracht-conferentie voor. Het lukte de mensen van 
het revalidatiecentrum niet om een bredere kring familie en vrienden bij elkaar te brengen en ze 
hadden zelf ook belang bij een passend plan. Een Eigen Kracht-coördinator bezocht alle mensen die 
betrokken waren en vroeg hen of ze mee wilden denken over een plan om te zorgen voor rust voor 
de vrouw, voor de man en voor de kinderen. Mijn collega: “Er was veel betrokkenheid bij het gezin 
en bezorgdheid om de vrouw. Maar er kwamen ook veel verwijten van verschillende kanten. De 
Eigen Kracht-coördinator vroeg wat ieder nodig had om dit met elkaar te bespreken. Uiteindelijk 
kwamen veertien mensen naar de planbijeenkomst.” 
Drie onderdelen  De revalidatiearts was erbij in het eerste deel van de bijeenkomst. Zij gaf 
informatie over coma, hersenletsel en mogelijke gevolgen. Ook vertelde ze dat ze ervan uitgingen dat 
de vrouw kon horen, omdat ze af en toe een reactie gaf op vragen van artsen en familie. Ze 
beschreef ook dat het vaak onrustig was in de kamer door de onenigheid en door de wisselende 
samenstelling van het bezoek. Ze vroeg de kring om echt met z’n allen een plan te maken. Naast haar 
was er een maatschappelijk werker die vertelde wat zij zou kunnen doen voor de kinderen. Zij vroeg 
de deelnemers ook een plan voor hen te maken. Mijn collega: “De mensen maakten daarna een 
uitgebreid plan met drie onderdelen: een schema wie wanneer de vrouw zou bezoeken, een 
steunplan voor de man, zowel praktisch als emotioneel, en een plan met opvang en activiteiten voor 
de kinderen. De deelnemers werden het niet overal over eens, maar besloten wel er voor elkaar te 
zijn en samen te zorgen voor de man, de vrouw en de kinderen.” 
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 
 
 
26) Doorgeschoten marktwerking in de ggz corrigeren 
Zorgvisie 25 november 2019 
Jim van Os corrigeert marktwerking ggz met verzekeraars 
14 nov 2019  Jim van Os corrigeert marktwerking ggz met verzekeraars 
Hoogleraar psychiatrie Jim van Os ontwerpt een methode waarmee zorgverzekeraars, 
zorgaanbieders en gemeenten de doorgeschoten marktwerking in de ggz kunnen corrigeren. ‘Je wilt 
niet dat alle ggz-winkeltjes zich richten op de relatief makkelijk behandelbare hoogopgeleide 
patiënten.’ 
In veel gebieden in Nederland loopt de zorgconsumptie in de ggz uit de pas met de zorgbehoefte. 
Vaak is er overbehandeling op milde klachten, terwijl het voor mensen met complexe ggz-problemen 
lastig is om de juiste zorg te krijgen. Zorgverzekeraars zien dit probleem op regionaal niveau voor hun 
eigen verzekerden. Maar er is geen partij die het overzicht heeft voor de hele regio, stelt Jim van Os, 
hoogleraar psychiatrische epidemiologie aan het UMC Utrecht. ‘Daardoor wordt het geld niet 
verdeeld volgens het principe van zo goed mogelijke zorg voor zo veel mogelijk mensen.’ Van Os 
ontwikkelt een datatool waarmee zorgverzekeraars, zorgaanbieders en gemeenten de 



doorgeschoten marktwerking kunnen corrigeren. Het doel is de schaarse middelen zo eerlijk mogelijk 
verdelen. 
Voorspelde zorgbehoefte vs. geleverde zorg  De zorgbehoefte valt per regio redelijk te 
voorspellen op basis van parameters als leeftijd, sociaal-economische status, stedelijkheid, etnische 
dichtheid en beleefde gezondheid. De werkelijk geleverde zorg is via Vektis-data te achterhalen. Van 
Os onderzocht de correlaties tussen huisartsenzorg, medisch specialistische zorg en ggz in Nederland. 
Hij keek naar de spreiding van zorg in regio’s ter grootte van drie postcodecijfers. Na een jaar 
onderzoek zijn de eerste resultaten zichtbaar. 
‘De samenhang tussen de huisartsenzorg en de medisch-specialistische zorg is zoals je zou 
verwachten. Als huisartsen meer doorverwijzen naar ziekenhuizen, leveren die ook meer zorg. Bij 
huisartsen en medisch specialistische zorg zijn het vooral de ouderen die voor de hoogste kosten 
zorgen. Bij de ggz is dat anders. De geleverde zorg is als het ware ‘autonoom’ en correleert niet met 
de mate van huisartsenzorg. Dit komt overeen met de observatie dat huisartsen erg veel moeite 
hebben om patiënten met zware problematiek geplaatst te krijgen in de ggz. Zware ggz kan blijkbaar 
niet geprioriteerd worden.’ 
Bespreken aan reflectietafels   Van Os wil deze bevindingen bespreekbaar maken aan 
zogeheten reflectietafels. Het plan is om met alle zorgaanbieders, zorgverzekeraars en gemeenten te 
kijken naar wat er gebeurt in een regio. ‘Belangrijk is dat het gesprek wordt gevoerd op basis van 
gemeenschappelijke waarden. In de eerste plaats moet de relatie cliënt-hulpverlener centraal staan. 
In de tweede plaats wil je zorgen voor een rechtvaardige verdeling van middelen. Dat wil zeggen 
verdelen volgens het principe “zo veel mogelijk gezondheid voor zo veel mogelijk mensen”. Wat je 
niet wilt, is dat alle ggz-winkeltjes zich richten op de relatief makkelijk behandelbare hoogopgeleide 
patiënten.’ 
Doorgeschoten marktwerking ggz corrigeren In een pilot waren alle aanbieders in 
Nieuwegein bereid volgens dat principe samen te werken. Van Os: ‘De volgende stap is het 
ontwikkelen van een datapool zodat we samen kunnen sturen op wie welke zorg levert en wat de 
effecten zijn op populatieniveau.’ Data worden op geaggregeerd niveau geanalyseerd, zodat er geen 
problemen omtrent privacy optreden. ‘Op deze manier kun je de doorgeschoten marktwerking 
corrigeren, zonder het systeem te hoeven wijzigen.’ 
Bart Kiers schrijft zowel over cure als care. Zijn aandachtsvelden zijn de ziekenhuizen, medisch 
specialisten, wijkverpleging en ouderenzorg. 
 
 
27) Uitgebreide gunningssystematiek niet langer verplicht bij aanbesteden in het sociaal domein 
Google melding Wmo: Binnenlands Bestuur 16 november 2019 
Aanbestedingsprocedure jeugdzorg en Wmo versoepeld 
Yolanda de Koster 15 nov 2019 De aanbestedingsprocedures voor jeugdzorg en Wmo worden 
vereenvoudigd. Een uitgebreide gunningssystematiek is niet langer verplicht bij aanbesteden in het 
sociaal domein. Gemeenten mogen in bepaalde gevallen opdrachten gunnen aan een kleine groep 
van beste zorgaanbieders. De Jeugdwet en de Wmo moet hiertoe worden aangepast. Dat heeft 
minister Hugo de Jonge (VWS) vrijdag aan de Kamer laten weten. 
Ingewikkelde procedures     Gemeenten zijn vanwege de Europese aanbestedingsrichtlijn 
voor het sociaal domein in de meeste gevallen verplicht om de gemeentelijke zorg openbaar en 
Europees aan te besteden. Gemeenten kunnen ook kiezen voor een Open House-constructie, 
waarvoor geen aanbestedingsprocedure gevolgd hoeft te worden. De minister is bepaald geen fan 
van Open House. De Jonge probeert al tijden in Brussel die aanbestedingsverplichting voor het 
sociaal domein van tafel te krijgen. Vooruitlopend op een eventuele Europese herziening wil de 
minister nu via nationale wetgeving het inkopen voor gemeenten en zorgverleners vereenvoudigen. 
‘Gesprekken tussen gemeenten en zorgaanbieders kunnen zo weer gaan over de inhoud van zorg en 
de beste manier van samenwerken in plaats van over ingewikkelde procedures’, aldus De Jonge. Ook 



moet de wetswijziging zorgen voor minder administratieve lasten voor gemeenten en 
zorgaanbieders. 
 Verlicht regime Landen hebben de mogelijkheden om via nationale wetgeving een ‘verlicht 
regime’ voor sociale diensten in te stellen. Dat gaat De Jonge nu doen, omdat eventuele Europese 
aanpassing lang op zich laat wachten. De ‘verlichte’ aanbestedingsprocedure ‘moet het mogelijk 
maken om met uitsluitend de beste partijen overeenkomsten aan te gaan zonder een uitgebreide en 
complexe gunningsprocedure te hoeven doorlopen’, aldus De Jonge in zijn Kamerbrief. 
 Kwalitatieve criteria  Bij aanbestedingen is gunning alleen mogelijk op basis van de meest 
voordelige inschrijving; de zogeheten emvi-methode. Dat is in zowel de Jeugdwet als in de Wmo 
2015 vastgelegd. De gedachte daarachter is het tegengaan van gunning op basis van enkel de laagste 
prijs, maar ook op basis van kwalitatieve criteria zoals samenwerking, innovatie en duurzaamheid. In 
de praktijk betekent dat echter er vaak lange discussies tussen gemeenten en aanbieders ontstaan 
over de gehanteerde systematiek en gunningscriteria, aldus De Jonge. Het kabinet wil daarom dat 
gemeenten in bepaalde gevallen die emvi-verplichting kunnen schrappen. Wel blijft er een verbod op 
gunning op de laagste prijs. ‘Ik wil het mogelijk maken om zonder een uitgebreide 
gunningsprocedure toch uitsluitend die partijen te contracteren die het best in staat zijn om (…) de 
beste zorg te leveren.’ 
 
 
 
28) We kunnen niet vooraf bepalen wat een gezin nodig heeft 
Zorg+welzijn 17 november 2019 
 ‘Wees trots op je onvolmaaktheid als sociaal werker’ 
In zijn Marie Kamphuis-lezing riep Rudi Roose op tot het omarmen van de onvolmaaktheid van het 
sociaal werk. ‘We kunnen niet vooraf bepalen wat een gezin nodig heeft.’  
De waarden van het sociaal werk (politiserend, nabij, generalistisch, procesmatig en verbindend) 
staan volgens Rudi Roose onder druk. Daarom is het belangrijk dat sociaal werkers meer erkenning 
opeisen, zonder hun eigenheid te verliezen. Dat kan als het sociaal werk haar onvolmaaktheid 
omarmt, meent Roose. Roose is professor Sociaal Werk aan de Universiteit Gent. Donderdag 14 
november gaf hij de Marie Kamphuis-lezing. 
Verlies uzelf niet  ‘In het verleden hebben we gezien dat wanneer sociaal werk erkenning krijgt, 
ze vaak precies verloren wat hen tot sociaal werkers maakt. De valkuil is om erkenning te krijgen 
door bijvoorbeeld haar praktijk als therapeutische praktijk voor te spiegelen, of te doen alsof het 
sociaal werk planbaar is. Als we die erkenning willen voor wat sociaal werk is, moeten we de 
onvolmaaktheid en kwetsbaarheid ervan erkennen. Want als je werk goed en vlot verloopt, zie je 
waarschijnlijk iets over het hoofd. Ons werk kan bijna niet effectief, efficiënt, netjes en voorspelbaar 
verlopen als je kijkt naar over welke gezinnen en casussen het gaat.’ 
Dat wat ontsnapt  ‘Een belangrijk principe van het sociaal werk is om in de gaten te houden wat 
aan onze aandacht ontsnapt. Wij werken met thema’s als criminaliteit, sociale uitsluiting en 
tegenwoordig ook vluchtelingen. Sociaal werk is een mensenrechtenpraktijk. We kunnen niet alleen 
mensen voor wie we empathie voelen helpen, we moeten er ook zijn voor hen voor wie we dat juist 
niet voelen. We moeten een antwoord vinden op de moeilijke gevallen, maar dat is per definitie 
onvolmaakt. Daarom moeten we blijven kijken naar wat we niet zien.’ 
Geen plan vooraf     Op de bijeenkomst ‘De agenda van het sociaal werk’ ging de discussie over 
of sociaal werkers individueel of collectief moeten werken. Of ze een koelkast vol beschimmeld eten 
moeten uitruimen of hun cliënten moeten leren deze uit te ruimen. Rooses antwoord daarop is: ‘We 
moeten doen wat nodig is en dat weet je pas als je er bent. Het is een basisprincipe van het sociaal 
werk dat je in interactie treedt met de sociale problemen, zonder van te voren te fantaseren over 
wat er wel of niet moet gaan gebeuren.’ 



Fouten maken    Het derde principe van het sociaal werk is het belang van fouten maken. ‘Niet 
opzettelijk hoor’, zegt Roose grijnzend, ‘maar het is wel een kenmerk van sociaal werk. We zullen 
fouten maken en we leren van die fouten. Ik heb als sociaal werker vele goede dingen gedaan en vele 
ongelofelijk stupide dingen gedaan. Zoals Churchill zei: Success is the ability to go from one failure to 
another without loss of enthusiasm.’ 
Blije Sisyphus  We hebben mensen nodig die bereid zijn om in moeilijke omstandigheden te 
werken en kunnen omgaan met het feit dat het soms goed gaat, vaak moeilijk en altijd complex is. 
Mijn favoriete metafoor is die van Sisyphus, de figuur uit de Griekse mythologie die gestraft wordt 
door de goden met de opdracht om een steen de berg op te rollen en die, net voor hij boven is, weer 
naar beneden rolt. Sociaal werk is Sisyphus-werk. Dat klinkt deprimerend, maar denk erover als een 
blije Sisyphus. Albert Camus, de Franse schrijver en filosoof, legde ons uit dat de straf van Sisyphus 
niet is dat de steen naar beneden rolt; de werkelijke foltering is de teleurstelling en de hoop dat het 
toch ooit zal lukken de steen op de top te krijgen en teleurstelling als de steen weer naar beneden 
rolt. Wij sociaal werkers kunnen een blije Sisyphus worden door op te houden met denken dat het 
ooit gaat lukken. Dan kunnen we namelijk met een blij gemoed de steen de berg op rollen. Laten we 
ons verenigen en trots zijn op onze onvolmaaktheid.’ 
Deze lezing werd gegeven tijdens de bijeenkomst ‘de agenda van het sociaal werk’, georganiseerd 
door Movisie, de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW), Marie Kamphuis 
Stichting, Platform voor Sociale Vraagstukken en Platform voor Buurtontwikkeling Buurtwijs. 
Sterre ten Houte de Lange Freelance (web)redacteur Zorg+Welzijn 
   
 
 
29) Zeker bij kindermishandeling kunnen gevolgen een leven lang spelen 
Zorg+welzijn 18 november 2019 
 ‘Vermoedens van onveiligheid bespreken wekt juist vertrouwen’ 
De aangepaste Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is in januari 2019 ingevoerd. Maar 
weten professionals eigenlijk wel hoe en wanneer ze moeten melden? De Week tegen 
Kindermishandeling, die startte op 18 oktober, is een mooie aanleiding om dit te checken. 'Het 
toepassen van de meldcode is nog niet geland.' 
Ondanks dat de nieuwe meldcode al bijna een jaar van kracht is, weten nog veel professionals niet 
hoe of wanneer ze moeten melden bij Veilig Thuis en wat het afwegingskader precies is. Kirsten 
Regtop: ‘Zeker bij kindermishandeling kunnen gevolgen een leven lang spelen. Onveiligheid niet 
bespreken lost niks op.’ 
Oefenen   ‘De meeste professionals weten wel dat er een aangepaste meldcode 
kindermishandeling en huiselijk geweld is, maar het toepassen daarvan is nog niet geland.’ Dat ziet 
Kirsten Regtop, die professionals traint over de toepassing van de meldcode, bij haar cursisten. 
‘Professionals moeten meer met elkaar oefenen om te praten over dit onderwerp en het 
afwegingskader, tijdens casusbesprekingen met collega’s en bij gezinnen thuis.’ 
Melden      De vernieuwde meldcode is gebaseerd op de professionele normen van iedere 
specifieke beroepsgroep. In drie gevallen moet een professional sowieso melden bij Veilig Thuis: 1) 
als er vermoedens zijn, of als een cliënt in vertrouwen onthult (disclosure) dat er sprake is van acute 
of structurele mishandeling, 2) als je als professional onveiligheid hebt geconstateert en hulp hebt 
proberen te organiseren maar deze niet van de grond komt, bijvoorbeeld als het gezin het niet 
toelaat, en 3) als er wel hulp is georganiseerd, maar de onveiligheid blijft bestaan. 
Bellen      In alle andere gevallen, als je bijvoorbeeld vage vermoedens hebt of als je advies wilt, 
dan kun je ook Veilige Thuis bellen. Dat kan ook anoniem. Het doel van Veilig Thuis is namelijk niet 
om zo veel mogelijk meldingen binnen te harken, maar om meer veiligheid te waarborgen, expertise 
te bieden en om onderzoek te doen óf er sprake is van onveiligheid. ‘Het is daarom ook goed om te 



weten dat professionals niet zelf hoeven te onderzoeken of er onveiligheid speelt. Daar is Veilig Thuis 
voor’, benadrukt Regtop. 
Vertrouwensrelatie     Onveilige situaties komen nog vaak voor in gezinnen zonder dat 
professionals het bespreken. Eerder riep Rianne van Rooijen, teamleider bij Veilig Thuis Gelderland 
Midden, al op om het onderwerp vooral op tafel te leggen en het daar te houden. Professionals 
vinden dat vaak spannend. Zou het niet de vertrouwensrelatie beschadigen? ‘Integendeel,’ zegt 
Regtop. ‘Gezinnen voelen het haarfijn aan als je dingen voor ze verbergt. Het is des te beter om 
veiligheid wel te bespreken, open en transparant. Dan weten gezinnen in ieder geval dat ze ook met 
dat onderwerp bij jou terecht kunnen. En dan pak je het sneller aan. Stel je voor wat er met de 
vertrouwensrelatie gebeurt als je het laat sudderen, de onveiligheid verergert en het onderwerp pas 
op tafel komt als het zo erg is dat je een melding moet doen. Nee, dan wekt transparantie echt meer 
vertrouwen.’ 
Hulp      Zonder het te bespreken kun je bovendien geen hulp organiseren. Helaas moet ook 
geconstateerd worden dat er nog weinig bekend is van wat effectieve hulp is bij kindermishandeling. 
Het NJi schrijft erover: ‘Onderzoek naar de aanpak van kindermishandeling is nog steeds beperkt. 
Hoewel sommige interventies positieve effecten laten zien, is er ook nog veel onduidelijk.’ 
Risicofactoren     Regtop: ‘Wat in ieder geval een beproefde eerste stap is, is onderzoeken wat 
risicofactoren zijn voor geweld. En als je dan specifieke problemen vindt, zoals verslaving of een 
psychiatrische stoornis, dan weet je ook waar je hulp moet zoeken. Bij gezinnen waar het minder 
duidelijk is, is het inderdaad lastiger. Het herkennen en bespreken van geweldspatronen of patronen 
van veiligheid/onveiligheid nog te weinig prioriteit heeft. Dit is een verandering die nu sterk ingezet is 
vanuit de verbeterde Meldcode. ’ Momenteel onderzoekt Regtop hermeldingen bij Veilig Thuis 
Gelderland Oost, juist ook om te kijken wat voor patronen daarin zitten. 
Sterre ten Houte de Lange  Freelance (web)redacteur Zorg+Welzijn 
 
 
 
30) De wondere wereld van de zorg 
Zorg+welzijn 18 november 2019 
Blog: Uit balans 
Mijn les: als de dijk doorbreekt, doe er dan snel wat aan, en ga niet zitten wachten tot het land 
onderloopt. 
Degenen die af en toe mijn blog lezen kennen de wondere wereld van de zorg rondom onze 
meervoudig ernstig gehandicapte dochter. Een zware, tijdrovende bezigheid. Maar we maken er het 
beste van. 
Kwetsbaarheid  Ik heb er heel lang over nagedacht of ik dit wel zou schrijven. Want het toont 
mijn kwetsbaarheid en in de zakelijke wereld waar ik toef geldt alleen succes. Ik ben chronisch moe 
en dat komt niet zomaar. Niet door mijn versleten knieën of de zeurende polyneuropathie. Daar valt 
mee te leven. 
Dubbel mantelzorger    Bij de mantelzorg voor onze dochter is nu de zorg gekomen voor mijn 
vrouw die kanker heeft. De vele tientallen behandelingen lijken na maanden nu aan te slaan. 
Bovenmenselijke opgave   Het is de niet alleen de zware mantelzorg die me opbreekt, het is 
ook het gevoel dat je niet alles meer voor je dierbaren kan doen. Superpapa is gestrand. Twintig jaar 
slaaptekort en dubbele zorg is naast je werk een bijna bovenmenselijke opgave. Er is nu eenmaal 
geen vangnet voor ZZP’ers. Want ik bent zelf niet ziek, maar mijn dierbaren zijn dat. Daarbij kwam 
dat onze fijne vaste PGB-hulp lichamelijk niet meer in staat was ons te kunnen helpen. 
Te veel ballen  In oktober sloeg er dus een gat in mijn stevige opgeworpen dijk. Ik gaf toe dat het 
niet meer lukte, ook op sociale media en naar diverse besturen waar ik onbezoldigd werkte. Te veel 



ballen in de lucht. Terwijl er al zo veel ballen hoog te houden waren in ons gezin. Een slikmomentje, 
want hulp vragen is niet ons ding. Niet van mij, en niet van mijn vrouw. 
Hulp  En dan zie je plotsklaps de kracht van de wondere wereld als je om hulp vraag. Binnen een 
week was er een nachthulp beschikbaar. De afgelopen twee nachten heb ik echt diep geslapen, heel 
diep. Vanmiddag komen er twee PGB-hulpen solliciteren. 
Huishoudelijke hulp Het Wmo-wijkteam heeft de huishoudelijk hulp zojuist goedgekeurd. Het 
zijn maar een paar uurtjes, maar zo ontzettend fijn. Dit geeft mij tijd om weer te werken en te 
acquireren, en niet alleen huis te houden en zorg te geven. 
Vrienden De kers op de taart, als je dat zo mag noemen in dit geval, is dat we ontdekken dat we 
best veel (onbekende) vrienden hebben. De afgelopen weken is ervoor ons gekookt, kwam er 
regelmatig iemand met lekkere soep, is mijn fiets gerepareerd, staan er opeens zomaar bloemen op 
tafelen en ontvingen we lieve kaartjes met lieve woorden en medeleven. 
Achter de dijken  Het water verdwijnt weer langzaam achter de dijken waar het hoort. Blij om. 
Hopelijk over een paar maanden wat minder moe. 
Marcel Kolder 
http://www.kanteldenker.nl 
Kanteldenker. Organisaties en de publieke ruimte opschudden. Social entrepeneur. En vader van 
Mayim. Een ernstig vrolijk en gehandicapt jonge dame. 
 
 
31) De vraag: ‘Kan ik iets voor je doen?’ is niet zo heel ingewikkeld 
Zorg+welzijn 18 november 2019 
Blog: #durftevragen 
Ans is een oudere dame uit mijn dorp. Onlangs organiseerden enkele bewoners een bijeenkomst 
over langer en met plezier thuis wonen. Een bijeenkomst die in veel steden en dorpen plaatsvindt. 
Ans ging daar ook naartoe. 
Er kwamen veel bewoners op af en er kwamen veel suggesties. Zoals: we hebben een 
ontmoetingsruimte nodig. En: om het dorp moet een rollatorvriendelijk wandelpad aangelegd 
worden. Opvallend: de ontmoetingsruimte werd vooral door de vrouwen voorgesteld. En de 
wandelroute, inclusief tekening en eerste ontwerp, was een voorstel van de mannen. Gender heeft 
invloed maar het valt mij op dat dit nog weinig in beleid en uitvoering in beeld is. 
Ontmoetingsplek   Er werd veel gefantaseerd over de ontmoetingsruimte: de gemeente moet 
een huis ter beschikking stellen: duur! Of subsidie voor een kas geven: een stuk goedkoper! Of toch 
maar de bushalte ombouwen tot een dorpshuis. Ook over de wandelroute werd van alles bedacht. 
Kern in alle gesprekken was dat er de mogelijkheid moet zijn om elkaar te ontmoeten en 
ongedwongen een praatje te maken. 
Hulp nodig    Ans had tot dan toe nog niet zoveel gezegd. Zij vertelde dat ze veel aandacht kreeg 
toen haar man overleed. Na een half jaar stopte dat. Ze vertelde dat haar computer soms niet goed 
loopt, dat er wel eens een lamp uitvalt en dat iedere dag voor jezelf koken ook geen pretje is. We 
begrepen allemaal wat ze bedoelde. Zij gaf aan dat het lastig is om steeds maar weer te vragen of 
iemand haar wil helpen. Maar dat ze wel af en toe hulp nodig heeft. 
Hamvraag    ‘Die wandelroutes zijn goedbedoeld, maar helpen mij niet om hier langer en met 
plezier te wonen’, aldus Ans. Daarna was het even stil, want ook dat begrepen we. Nu is Ans iemand 
die naar zo’n bijeenkomst komt en haar mond open doet. Er zijn veel Ansen en Henken, Samira’s en 
Kenneths die hetzelfde voelen en die dat niet kunnen of willen zeggen. De vraag: ‘Kan ik iets voor je 
doen?’ is niet zo heel ingewikkeld. Het is veel ingewikkelder om die vraag in je eigen omgeving te 
stellen. 
Ik ga binnenkort maar eens langs bij Ans om haar te vragen waarmee ik haar kan helpen. 
Ton van Elst is adviseur, coach en trainer Sociale Zorg bij Movisie. 



32) Extra geld en verplichte regionale samenwerking lossen de problemen in de jeugdzorg niet op 
Binnenlands Bestuur 18 november 2019 
Stelselherziening lost problemen jeugdzorg niet op 
Yolanda de Koster 15 nov 2019 Met extra geld en verplichte regionale samenwerking zijn de 
problemen in de jeugdzorg niet opgelost. Om vernieuwing goed op gang te brengen, moeten de 
intensieve hulp en de eerste lijn worden verbeterd en de preventie en het pedagogisch klimaat in 
bijvoorbeeld gezin of school worden versterkt. Dat stelt het Nederlands Jeugdinstituut (NJi). 
Verbeteringen   Het zijn de vier kerningrediënten van het jeugdstelsel, aldus het NJi in zijn recent 
verschenen essay ‘Het groeiend jeugdzorggebruik. Duiding en aanpak’. Het is van belang dat de 
noodzakelijke vernieuwingen in samenhang worden opgepakt. ‘Een nieuwe stelselwijziging kan dit in 
de weg staan’, waarschuwt het NJi. Het NJi pleit er ook voor om te focussen op de aanpak van 
concrete vraagstukken. Het wijkteam zou bijvoorbeeld de meest voorkomende vragen en problemen 
van kinderen en hun opvoeders in een gemeente in kaart kunnen brengen. Met die inzichten in de 
hand moeten met alle relevante partijen verbeteringen worden geformuleerd en uitgevoerd. 
Prestatiedruk    Het beroep op de jeugdzorg is de afgelopen twintig jaar spectaculair 
gegroeid, stelt het NJi. Twintig jaar geleden ontving 1 op de 27 kinderen jeugdzorg, nu 1 op 8. 
Vechtscheidingen en problematisch socialmediagebruik nemen toe. Maar ook prestatiedruk en de 
hoge geluksnorm hebben geleid tot meer vraag naar jeugdzorg. Die zorgen ervoor dat ‘gewone 
obstakels in het opgroeien en opvoeden een probleem worden waar kinderen en ouders 
professionele zorg bij vragen’, aldus het NJi. Gemeenten hebben onvoldoende sturingsmogelijkheden 
om de hoge instroom in te perken. Zo hebben ze weinig invloed op de instroom via belangrijke 
verwijzers als artsen en rechters. ‘Soms vallen er dingen onder jeugdzorg, zoals dyslexiezorg, 
waarvan de vraag is waarom de gemeente daarvoor verantwoordelijk is’, aldus het NJi in zijn essay. 
‘En professionals lijken bij twijfel veiligheidshalve te kiezen voor de inzet van steeds zwaardere zorg.’ 
Risico      De bezuinigingen die tegelijkertijd met de decentralisatie jeugdzorg werden 
doorgevoerd, staan vernieuwing in de weg, constateert het NJi. Terwijl de verwachting was dat de 
decentralisatie zou leiden tot de transformatie van het stelsel. ‘Versterking van de 
basisvoorzieningen en preventie zou niet alleen leiden tot minder beroep op gespecialiseerde zorg, 
maar ook tot een afname van het aantal ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen.’ Extra geld 
om de groei van het zorggebruik op te vangen is volgens het NJi niet voldoende. ‘Er is zelfs een risico 
dat extra geld de groei in stand houdt. Hetzelfde geldt voor structuurwijzigingen, zoals het verplicht 
stellen van samenwerking in regio's.’ 
Wat is normaal   Om een beter functionerend stelsel te krijgen, moet er in de samenleving 
consensus komen over onder meer wat wel en niet normaal is. En wat belangrijke waarden zijn in het 
opgroeien van kinderen. ‘Wat valt er eigenlijk onder preventie en jeugdzorg en welk gedeelte wordt 
betaald uit publiek geld?’ Vervolgens moet via de vier eerdergenoemde kerningrediënten van het 
jeugdstelsel samenhangend worden gewerkt worden aan de daadwerkelijke vernieuwing van het 
stelsel. De vernieuwing moet vervolgens concreet worden gemaakt mat de aanpak van de 
belangrijkste maatschappelijke vraagstukken. Die kunnen per gemeente verschillen. ‘Deze 
maatregelen zijn essentieel voor het terugdringen van de behoefte aan jeugdzorg.’ 
 
 
 
33) Zorgvuldigheid en tijd dragen bij aan het toepassen van gepaste zorg 
Zorgvisie 18 november 2019 
Psychiaters: ‘Recht op goede zorg wordt met Wvggz niet gewaarborgd’ 
In een brief aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport uitte de Nederlandse 
Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) afgelopen week haar zorgen over de Wet verplichte ggz (Wvggz). 
‘We pleiten nadrukkelijk voor wijziging van de wet, niet voor uitstel. Ook al zouden alle betrokken 



partijen meer voorbereidingstijd krijgen, de wet is in zijn huidige vorm nauwelijks uitvoerbaar’, zo 
stelt Elnathan Prinsen, voorzitter van de NVvP. 
Hoewel de Wvggz ruimte moet bieden voor minder dwang én zorg op maat, gaat invoering van de 
wet volgens de NVvP ten koste van de kwaliteit van de behandeling van de patiënt. Ten opzichte van 
de huidige Wet BOPZ stelt de Wvggz meer juridische procedures en administratieve eisen, waardoor 
er minder tijd over is voor de patiënt. ‘Terwijl tijd nemen om het verhaal van de patiënt echt te 
doorgronden regelmatig dwang kan voorkomen’, aldus Prinsen. De verwachting is dat de wet meer 
dwang tot gevolg gaat hebben. 
‘De huidige versie dient niet meer zijn oorspronkelijke doelen. De wet begon als behandelwet, maar 
lijkt zich steeds meer te zijn gaan richten op de veiligheid van de maatschappij, mede door de 
maatschappelijk discussie rond mensen met verward gedrag. We pleiten voor een eenvoudiger wet 
die weer teruggebracht wordt naar hoe hij ooit bedoeld is’. 
Laatste kans   Op 15 november wordt het besluit omtrent inwerkingtreding van de Wvggz 
definitief genomen. Deze week was volgens de NVvP de laatste mogelijkheid om nog in actie te 
komen. ‘Onze zorgen zijn niet nieuw. Al sinds 2008 zijn we nauw betrokken bij de totstandkoming 
van de wet en hebben we altijd kritisch meegekeken om tot een zo goed mogelijke wet en 
implementatie te komen. In 2017 namen we in de Eerste Kamer ook al nadrukkelijk stelling tegen de 
huidige vorm van de nieuwe wetgeving’, aldus Prinsen. 
‘Afgelopen september kwam er pas inzicht in de officiële regelingen en besluiten in de uitwerking van 
de wet. Toen bleek dat er alleen al vanwege toegenomen regeldruk minimaal 130 fte nodig is aan 
extra psychiaters. We hebben direct in bestuurlijk overleg aangekaart dat die capaciteit er niet is. We 
zijn in gesprek gegaan met de staatssecretaris om te bekijken of we de uitvoeringspraktijk kunnen 
vergemakkelijken. Dat heeft weinig opgeleverd’, licht Prinsen toe. 
Kwaliteit van zorg  Zorgvuldigheid en tijd dragen bij aan het toepassen van gepaste zorg, zo 
stelt Prinsen. ‘We moeten verder kijken dan de stoornis, naar de persoon erachter en naar zijn 
leefomgeving. De nieuwe wet zorgt echter voor zo veel bureaucratie, dat we minder tijd overhouden 
voor de cliënt. Zorgvuldigheid zit ‘m echter niet in het aantal formulieren dat we moeten invullen, 
maar in het maken van de juiste overweging en het hebben van tijd voor de cliënt en voor het maken 
van die overweging.’ Dat schetst hij met het een voorbeeld: ‘Ik had eens te maken met een acute 
crisis, dan ben ik gemiddeld twee uur in huis om de situatie goed in kaart te brengen. De dame in 
kwestie was manisch. Haar zus en man waren aanwezig en uiteindelijk hebben we met elkaar pillen 
in haar mond gekregen. Het team was vervolgens 24/7 voor hen beschikbaar, maar de vrouw kon 
thuis blijven in plaats dat we een inbewaringstelling moesten regelen. Nadien was ze aanspreekbaar 
en blij met het gekozen beleid’. 
Meer dwang  Naast gepaste zorg is een belangrijke doelstelling van de Wvggz dat het aantal 
dwangmaatregelen worden teruggeschroefd. Prinsen heeft echter de verwachting dat de wet in zijn 
huidige vorm eerder tot meer dwang gaat leiden, dan minder. Dat zou onder andere komen doordat 
de procedure in de Wvggz om een zorgmachtiging aan te vragen heel ingewikkeld is geworden. ‘Men 
kan terughoudender worden deze aan te vragen, waardoor mensen langer verstoken zullen zijn van 
zorg. Dit kan vervolgens weer leiden tot verergering van problematiek en de noodzaak van meer en 
langere dwang.’ 
Trauma door dwang?  Volgens Philippe Delespaul doet een dwangmaatregel meer kwaad dan 
goed. Het kan volgens hem zelfs leiden tot een traumatische ervaring. Prinsen gelooft dat een 
gedwongen opname of dwangmaatregel niet per definitie zorgt voor een traumatische ervaring. ‘Ik 
kom ook mensen tegen die nadien blij zijn dat ze gedwongen zorg hebben gekregen. Ik ben soms blij 
dat ik de mogelijkheid heb om gedwongen te behandelen en ben dan ook niet principieel tegen 
dwang. Wel zie ik een risico dat mensen minder snel vrijwillig zorg zullen opzoeken wanneer ze het 
gevoel hebben dat gedwongen zorg door de mogelijkheid van melden sneller op de loer ligt.’ 
Het is volgens Prinsen niet zozeer de dwangmaatregel die traumatiserend kan werken, maar meer de 
ervaring van dwang en de manier waarop die dwang wordt toegepast. ‘Het ingewikkelde hieraan is 



dat dit voor elke persoon anders is. Dat geldt ook voor de keuze tussen ambulante zorg en een 
opname. Het is onbekend wat er schadelijker is. In een ideale situatie vragen we aan de cliënt wat er 
voor hem of haar het minst ingrijpend is en gaan we uit van de voorkeur van de cliënt. Maar is 
iemand op zo’n moment wel in staat om die keuze te maken? En zo niet, wie kan die keuze dan het 
beste maken?’. Dit hangt volgens Prinsen ook nog af van de mate van verzet en de aanwezigheid van 
betrokkenen. 
Rol gemeente  Met de nieuwe wetgeving heeft ook de gemeente een grotere rol gekregen. ‘Hier 
zit de gedachte van wederkerigheid achter. Je kunt niet zeggen: we geven gedwongen zorg en dan 
niks meer. Het sociaal domein is straks betrokken om te ondersteunen in de sociale en 
maatschappelijke voorwaarden van deelname aan het maatschappelijk leven. Dat is op zich een 
goede zaak’, aldus Prinsen. 
Een andere rol van de gemeente is dat ieder daar een melding kan doen en da de gemeente dan een 
verkennend onderzoek kan uitvoeren om de noodzaak van verplichte zorg te onderzoeken. Hoe dit 
ingevuld gaat worden, is volgens Prinsen echter nog heel onduidelijk. ‘Sommige gemeenten besteden 
het doen van verkennend onderzoek uit aan de GGD, maar dat verschilt per regio. Het is niet goed 
georganiseerd wie dit gaat doen en welke professionals dit het beste kunnen oppakken.’ 
Burgemeester Liesbeth Spies zei tegen Zorgvisie dat in veel regio’s wordt gekozen om de meldpunten 
onder te brengen bij zorg- en veiligheidshuizen. Prinsen: ‘Ik vraag me af wie de regie pakt in een 
veiligheidshuis, wat gebeurt er bij twijfel? Veiligheidshuizen zijn vooral overlegtafels, geen 
eigenstandige teams. Wie zoekt de betrokkene op?’. Ook hier ziet hij het risico dat het gesprek al 
gauw gaat over overlast, verwarde personen en dus veiligheid van de samenleving. ‘Dan gaat het niet 
meer over die essentiële voorwaarden en daarmee verdwijnt de aandacht voor het bieden van goede 
en passende zorg, anders dan dwang, naar de achtergrond’. 
Verward gedrag  De Wvggz moest vooral een behandelwet worden, waarin de nadruk lag op 
goede zorg voor mensen die psychiatrische problemen ervaren. Echter, de discussie rond mensen 
met verward gedrag heeft de aandacht verlegd naar veiligheid van de maatschappij. Daardoor staat 
het recht op vrijheid en goede zorg, ook wanneer iemand niet instaat is zelf aan te geven zorg nodig 
te hebben, niet meer centraal. ‘Ik las zelfs ergens terug dat er gesproken werd over ‘de wet voor 
verwarde personen’. Dat is echt bizar, want verward gedrag is niet primair een ggz-probleem. Bij 
hooguit 30 procent van de mensen die onder die groep vallen is sprake van psychiatrische 
problematiek. In minder dan 5 procent is er vervolgens de noodzaak van een inbewaringstelling’, 
aldus de voorzitter van de NVvP. 
De discussie over mensen met verward gedrag heeft directe invloed gehad op de wet. Prinsen: ‘In 
het eerste wetsvoorstel had het OM bijvoorbeeld geen rol. Naar aanleiding van onderzoek naar de 
moord op oud-minister Borst door commissie Hoekstra, vond er een wetswijziging plaats waarmee 
die rol veel groter wordt dan ten opzichte van hun rol binnen de BOPZ. Ook daarmee verschuift de 
wet van behandeling richting veiligheid’. 
Prinsen: ‘Grapperhaus deed onlangs een uitspraak dat we geweld door criminelen nooit helemaal 
kunnen voorkomen. Bij verward gedrag wordt er echter vanuit gegaan dat we kunnen behandelen en 
dus geweld ten alle tijde zouden kunnen voorkomen. Terwijl behandeling niet altijd de oplossing 
biedt. Moeten we deze mensen dan maar allemaal preventief gedwongen opnemen en zal dat 
gebeurtenissen zoals onlangs in Groningen tegengaan? Ik denk het niet’. 
Shannah Spoelstra 
 
 
34) Invoering van de Participatiewet heeft nauwelijks geleid tot verhoging van de baankansen 
Nieuwsbrief SCP Jaargang 2019, Nummer 19, 19 november 2019 
Doelstellingen Participatiewet nauwelijks behaald 
De invoering van de Participatiewet heeft nauwelijks geleid tot verhoging van de baankansen, 
zoals beoogd met de wet. Voor de grootste groep, de klassieke bijstandsgerechtigden, is er amper 



een verschil. Voor mensen die het recht op toegang tot de sociale werkvoorziening verloren, 
daalde de kans op werk. Voor jonggehandicapten met arbeidsvermogen stegen de baankansen. 
Hun inkomenspositie verslechterde echter en het gaat vaker om tijdelijk werk. Dit blijkt vandaag 
uit de eindevaluatie van de Participatiewet door het SCP. 
De evaluatie brengt verschillende oorzaken in beeld voor deze resultaten: 
Nieuwe, onbekende rol voor gemeenten    Met de invoering van de Participatiewet 
werden taken overgeheveld van het Rijk naar de gemeenten. De tegenvallende resultaten zijn onder 
andere te wijten aan opstartproblemen bij de gemeenten. Gemeenten moesten wennen aan hun 
nieuwe taak en een nieuwe doelgroep. 
Verkeerde aannames    De problemen zijn deels ook structureel van aard. Aannames in de wet 
blijken niet te kloppen met de praktijk. Zo is niet iedereen in staat om te werken en heeft de 
overgang van verschillende wetten naar één Participatiewet niet geleid tot minder complexiteit. 
Verder is een deel van de doelgroep niet in beeld. 
Financiering    Een ander probleem is de wijze van financiering binnen de wet. Gemeenten 
ontvangen van het Rijk middelen om mensen die onder de Participatiewet vallen naar werk te 
begeleiden. Die middelen zijn vrij te besteden. Als gemeenten op uitkeringen besparen, mogen ze 
het restant houden en ook vrij besteden. Dit prikkelt gemeenten om hun inspanningen bewust te 
richten op de meest kansrijke groep binnen de totale doelgroep. 
Effect van inzet instrumenten door gemeenten is beperkt  Gemeenten en 
werkgevers kunnen verschillende instrumenten inzetten om mensen naar werk te begeleiden, 
bijvoorbeeld proefplaatsing, jobcoach, loonkostensubsidie of no-riskpolis. Een meerderheid van de 
werkgevers is echter niet op de hoogte van het bestaan van deze instrumenten. De instrumenten zijn 
volgens werkgevers een voorwaarde om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen, maar 
zijn op zichzelf niet voldoende om plaatsingen te realiseren. Voor een succesvolle match is namelijk 
de persoonlijke en continue inzet van alle betrokkenen in de volle breedte van het proces cruciaal. 
Groep werkgevers met mensen uit doelgroep in dienst groeit niet   61% van de 
werkgevers geeft aan bereid te zijn iemand uit de doelgroep te plaatsen, 59% verricht ook 
inspanningen daartoe, maar slechts 19% komt tot een plan. Een derde van alle werkgevers heeft 
daadwerkelijk mensen uit de doelgroep in dienst en deze groep is sinds de invoering van de 
Participatiewet niet gegroeid. Plannen van werkgevers voor een plaatsing lopen in de praktijk vaak 
stuk. Enerzijds wegens gebrek aan geschikte vacatures en anderzijds is het maken van de juiste 
match een zeer intensief, continu proces, waarbij veel werkgevers onderweg afhaken. Wanneer het 
wel lukt om mensen te plaatsen, betreft dit vooral mensen met lichamelijke beperkingen en met een 
relatief kleine afstand tot de arbeidsmarkt.  
Niet iedereen in staat om te werken    Het uitgangspunt van de Participatiewet was de 
gedachte dat mensen die een uitkering ontvangen betaald werk kunnen en willen verrichten, mits 
dat onder de juiste omstandigheden gebeurt. Volgens gemeenten is een groot deel van de doelgroep 
echter niet binnen afzienbare tijd in staat om te werken. Ruim 60% van de brede doelgroep van de 
Participatiewet geeft zelf ook aan niet in staat te zijn om te werken. De helft van hen verwacht dat in 
de toekomst wel te kunnen. De andere helft denkt nooit meer te kunnen werken, vooral vanwege 
gezondheidsklachten. De mogelijkheid om aan het werk te gaan, is daarmee niet toegenomen sinds 
de invoering van de Participatiewet. 
Verslechterde inkomenspositie voor jonggehandicapten     Met de invoering van de 
Participatiewet is de Wajong-regeling voor jonggehandicapten afgeschaft voor nieuwe instroom met 
arbeidsvermogen. Voor de invoering van de Participatiewet werkte 29% van de 18-jarige Wajongers 
in het derde jaar na instroom, terwijl dat sinds de invoering van de wet voor 18-jarige vergelijkbare 
jonggehandicapten vanaf 2015 38% is. Een toename dus, maar de inkomenspositie van 
jonggehandicapten is verslechterd. Ze werken vaak in deeltijd en steeds vaker via een tijdelijk 
contract. Jonggehandicapten in het doelgroepregister (Banenafspraak) zijn wel vaker duurzaam 
(langer dan een jaar) aan het werk. 



Minder kans op baan voor doelgroep Wsw    Van de wachtenden van eind 2014, die te 
maken kregen met de Participatiewet, kwam 39% in de vier daaropvolgende jaren aan het werk. Van 
de wachtenden in eerdere jaren, die bleven vallen onder de Wsw, was dit 55% tot 63%. Als men een 
baan vond, betrof dit in 52% van de gevallen een baan voor minimaal één jaar. Voor invoering van de 
Participatiewet was dit zo’n 70%. Ze zijn daarbij ook vaker afhankelijk van een uitkering om in hun 
levensonderhoud te voorzien. Onder de wachtenden van 2014 zijn echter minder werkenden te 
vinden die vier jaar later geen uitkering hebben (42%) dan onder die van 2010-2013 (47% tot 55%). 
Klassieke bijstandsgerechtigden: nauwelijks groei in baankansen en vast werk   
De klassieke bijstandsgerechtigden zien de baankansen nauwelijks verhoogd sinds de invoering van 
de Participatiewet. Hun baankansen waren laag vóór invoering van de Participatiewet (7%) en zijn 
dat sindsdien ook gebleven (8%). De kans om uit te stromen uit een bijstandsuitkering is eveneens 
maar iets gestegen: van 15% naar bijna 16%. Ook voor deze doelgroep geldt o.a: minder banen voor 
ten minste een jaar, minder vaste contracten, meer kleine banen tot 20 uur per week. 
Over de Participatiewet      De Participatiewet trad op 1 januari 2015 in werking met als doel 
een inclusieve arbeidsmarkt te creëren. De invoering van de wet zou het voor werkgevers 
overzichtelijker en makkelijker moeten maken om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te 
nemen. De Participatiewet verving de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening 
(Wsw) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong). 
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de wet. 
Meer informatie 
* Voor meer informatie over het onderzoek kunt u contact opnemen met pers@scp.nl. 
* Naar de betreffende publicatie Eindevaluatie van de Participatiewet (Fried: zie: 
https://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2019/Eindevaluatie_van_de_Participati
ewet  ) 
* Naar de Samenvatting (Fried: zie: 
https://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2019/Samenvatting_Eindevaluatie_van_
de_Participatiewet ) 
 
 
35) Je hebt het gevoel dat je vaak achter de feiten aanloopt 
Leidsch Dagblad 19 november 2019 
Jeugdbeschermer in Leiden: ’Zeventien gezinnen onder mijn hoede, het is nu 
veel brandjes blussen’ 
Annemarie de Jong   19/11/2019 Leiden ,,Als fulltimer heb ik zeventien gezinnen onder mijn hoede. 
Bij een paar wil ik eigenlijk vaker in de week langs, maar dat kan dan niet altijd”, zegt de 42-jarige 
Richard, jeugdbeschermer in Leiden en omgeving. 
Hij wil niet met zijn achternaam in de krant. Af en toe heeft hij met agressie te maken. ,,Ik werk in het 
’gedwongen kader’ waarbij de kinderrechter een maatregel oplegt. Gaat om ondertoezichtstelling en 
uithuisplaatsing. Ouders zijn niet altijd blij met ons.” 
Aandachtig volgde hij maandag bij de Tweede-Kamercommissie het debat over de jeugdzorg. 
,,Minder gezinnen onder je hoede is beter. Maximaal acht tot tien per jeugdbeschermer. Zodat je 
vaker bij mensen thuis op de bank kunt zitten. Je wilt kunnen anticiperen op het gezin, meer kwaliteit 
leveren. Het is nu veel brandjes blussen. Je hebt het gevoel dat je vaak achter de feiten aanloopt.” 
,,Het mooie van dit vak is juist dat je het verschil kunt maken in een gezin. Een vijfjarig meisje dat na 
2,5 jaar uithuisplaatsing weer bij haar vader kan wonen. Wel met hulpverlening, maar ze is weer 
thuis. Daar word ik blij van.” 
Verwaarloosd   ,,Maar om de zorg geregeld te krijgen, daar gaat zoveel tijd in zitten. Het gedoe 
eromheen is soms heel frustrerend.” Als voorbeeld noemt hij een verwaarloosd meisje van 7. 



,,Ze werd in een leefgroep geplaatst waarmee de gemeente geen contract had. Dat is duurder, maar 
het was een crisissituatie. Na een week werd ze overgeplaatst naar een woonvoorziening waarmee 
de gemeente wél een contract had. Gewoon een geldkwestie dus. Je gaat een kind niet als een 
postpakketje overal naartoe slepen!” 
In een vernietigend rapport over de jeugdbescherming concludeerden de inspecties ’Justitie en 
Veiligheid’ en ’Gezondheidszorg en Jeugd’ recent, dat kinderen met complexe problemen niet op tijd 
de hulp krijgen die ze nodig hebben. 
Kinderen blijven langer in onveilige situaties en raken meer beschadigd, waardoor de problematiek 
verergert. ,,Ik wacht voor een tienjarige met gedragsproblemen al een jaar op een intake bij een 
GGZ-instelling. Hij zit al die tijd thuis, zonder onderwijs. Die jongen snapt er geen bal van. ’Ben ik dan 
zo erg?’ Dat vind ik zo zielig.” 
Ontsporen   De wachtlijsten in de jeugdzorg zijn enorm. Dat komt onder andere door het hoge 
verzuim en verloop onder personeel. Ook wordt het werk complexer. Meer complexe 
echtscheidingen bijvoorbeeld. ,,Als er gedoe is tussen ouders probeer je het kind centraal te stellen. 
Ik leg vaak een foto van het kind op tafel.” 
Veel verwaarlozing ook. ,,Dat zie je ook bij de hogere sociaaleconomische klasse. Waar kinderen 
genoeg eten en kleren hebben en naar sport gaan, maar ouders niet naar het kind omkijken. Te druk 
met andere dingen. In een schreeuw om aandacht kan gedrag ontsporen, ontstaan er problemen op 
school, of wordt het kind depressief.” 

Bureaucratie   Hij pleit voor minder werkdruk en meer geld voor de jeugdbescherming. 
,,Goede zorg kost gewoon geld.” Volgens Maaike van der Aar van FNV Zorg en Welzijn is ook ’de 
bureaucratie een probleem’. ,,Door administratieve lastendruk zitten hulpverleners soms de helft 
van de tijd achter de computer in plaats van bij gezinnen.” 
 
 
 
36) Volgend jaar een gigantische puinhoop rond mensen die met gedwongen zorg te maken krijgen 
Zorgvisie 19 november 2019 
‘Wet verplichte ggz leidt tot gigantische puinhoop’ 
‘Het wordt volgend jaar een gigantische puinhoop rond mensen die met gedwongen zorg te maken 
krijgen.’ Dat stelt Bauke Koekkoek, auteur van Verward in Nederland en De kwestie verwarde 
personen. 
In de voorbereidingen op de nieuwe Wet verplichte ggz (Wvggz), die per 1 januari ingaat, is er amper 
aandacht voor het perspectief van cliënten op goede zorg. En dat terwijl de nieuwe wet juist meer 
regie en zeggenschap aan de cliënt moet gaan geven. Koekkoek: ‘Het is totaal onduidelijk hoeveel 
capaciteit er nodig is en hoeveel werk het gaat kosten de wet uit te voeren. Ook loopt de 
samenwerking lang niet in alle regio’s soepel.’ 
Daar komt volgens hem nog bij dat er geen capaciteit is wat betreft bedden. Ook zouden veel ggz-
professionals het uitvoeren van dwang thuis volgens hem helemaal niet zien zitten. Hij vreest dat 
iedereen vooral druk zal zijn met de procesmatige uitvoering in plaats van met de geest van de wet. 
Namelijk het centraal stellen van de cliënt en dwang in de zorg terugdringen. 
Verward gedrag    Naast crisisdienstverpleegkundige is Koekkoek lector Onbegrepen gedrag en 
Samenleving bij de HAN (zorg) en de Politieacademie (veiligheid). Dit lectoraat richt zich op een zo 
positieve mogelijke interactie tussen mensen met psychische problematiek en de samenleving. De 
discussie rond de aanpak van verward gedrag kan volgens Koekkoek niet los gezien worden van de 
ontwikkeling van de Wet Verplichte ggz. 
‘Terwijl men bezig was de nieuwe wet vorm te geven, barstte het maatschappelijk debat rond 
verward gedrag los. De onrust die hierover binnen de samenleving is ontstaan, heeft de Wet 
Verplichte ggz doen verharden’, aldus Koekkoek. ‘Het gevoel dat er heerst, is dat we wettelijk te 



weinig kunnen met deze mensen’. Bij de discussie over verward gedrag gaat het daarbij gauw over 
maatschappelijke onveiligheid, in plaats van een fatsoenlijk leven, stelt de lector. 
Stigmatiserend    ‘Verwarde personen maken hier meer slachtoffers dan terreur’, stelde Onno 
Hoes afgelopen week nog in het Algemeen Dagblad. Toch is er maar bij een klein deel van de mensen 
met verward gedrag sprake van een psychiatrisch probleem, laat staan dat deze mensen ‘allemaal’ 
gevaarlijk zijn. Herma van der Wal, bestuurder van GGZ Nederland, schatte dit aantal onlangs op zo’n 
30 procent. Het aantal mensen dat vervolgens zorg weigert en daadwerkelijk in aanmerking komt 
voor een dwangmaatregel schat ze op 5 procent. 
Koekkoek benadrukt het belang van onderscheid maken in de uiteenlopende groep van mensen met 
verward gedrag. ‘Zo lang je geen onderscheid maakt tussen de ernstige en minder ernstige gevallen 
en uit gaat van ‘one size fits all’, kun je nog zulke goede intenties hebben, maar dan gaan we het niet 
oplossen, ook niet met nieuwe wetgeving’. 
Ambulante dwang    Er moet volgens Koekkoek per casus bekeken worden wat dwang voor 
deze persoon zou betekenen en of een ggz-opname voor deze persoon wel zinvol is. Philippe 
Delespaul waarschuwde eerder al dat een dwangopname meer kwaad doet dan goed. Ook Koekkoek 
benadrukt dat dit vaak zo is. Hij vraagt zich daarnaast af welke impact een ambulante 
dwangmaatregel, waar de Wvggz meer ruimte voor biedt, gaat hebben op een cliënt. 
Hij betwijfelt of de kwaliteit en veiligheid van een dwangmaatregel in de thuissituatie gewaarborgd 
kan worden. ‘Juist thuis voelt voor deze mensen vaak als hun enige veilige plek. Wat doet het dan 
met iemand als juist daar een dwangmaatregel wordt opgelegd? Het lijkt nu of we via een wet 
proberen consternatie in de samenleving te voorkomen. In plaats van daadwerkelijk na te denken 
over een plek voor kwetsbare mensen in onze samenleving.’ 
Sociale basis    ‘Uiteindelijk komt het voor de meeste mensen neer op fatsoenlijk wonen, een 
zinvolle dagbesteding hebben en een of twee mensen waar je een positieve emotionele band hebt.’ 
De aandacht moet dan ook liggen bij het verstevigen van de sociale basis van kwetsbare mensen, 
zodat zij een zo gewoon mogelijk leven kunnen leiden. 
Hij vindt het op zich een goede ontwikkeling dat de gemeente een belangrijkere rol krijgt met de 
nieuwe Wvggz. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) biedt immers mogelijkheden om 
meer aan de voorkant te gaan zitten en te bouwen aan die sociale basis. Hij is nog wel wat sceptisch: 
‘We komen alleen nog amper aan die voorkant. We weten niet hoe, hebben daarvoor te weinig tijd 
en te weinig geld omdat we steeds alle middelen inzetten voor de zware voorzieningen. Gaan we als 
samenleving die rol wel echt pakken? Dat moeten we afwachten.’ 
Experimenteerruimte    De Wvggz zou betrokken zorgprofessionals moeten aanzetten andere 
maatregelen te zoeken dan dwang, maar Koekkoek ziet dat nog niet zo gauw gebeuren. ‘Het is maar 
de vraag in hoeverre de wet gaat leiden tot andere interventies dan dwang. Er is te weinig 
experimenteerruimte in het huidige systeem. En het maatschappelijk klimaat ontmoedigd om echt 
over andere oplossingen na te denken. Zeker als we de nadruk blijven leggen op veiligheid en we bij 
elke vorm van verward gedrag uit gaan van gevaar’. 
De inzet op een ‘sluitende aanpak’ bij verward gedrag heeft volgens Koekkoek dan ook nog maar 
weinig opgeleverd. De politiemeldingen stijgen nog steeds en er lopen allerlei projecten, maar echt 
sprake van nieuwe inzichten is er nauwelijks. ‘De vraag is hoe we daadwerkelijk succesvolle 
aanpakken boven water halen en we die samenbrengen in een structuur die aansluit bij mensen die 
op enig moment verward gedrag vertonen. Welke aanpak werkt er voor wie?’. 
Koekkoek is betrokken bij een ZonMw project, waarbij onder andere door ervaringswerker Hans van 
Eeken klantprofielen worden opgesteld van personen met verward gedrag. Deze moeten gemeenten 
gaan ondersteunen bij verkennend onderzoek naar het vinden van een zorgtraject dat dat gevaar 
afwendt, maar bij voorkeur geen dwang bevat. 
Shannah Spoelstra 
 
 



37) Bezuinigingen in sociaal domein hebben consequenties voor kosten zorgverzekering minima 
Binnenlands Bestuur 19 november 2019 
Minima duurder uit door tekorten jeugdzorg 
Adriaan de Jonge 19 nov 2019 Bezuinigingen in het sociaal domein hebben in verschillende 
gemeenten consequenties voor de kosten van de zorgverzekering voor minima. In Leiden stijgen de 
maandlasten met vijftien euro per maand, in Veenendaal kan de stijging oplopen tot 32 euro per 
maand. 
Geen minimabeleid in Veenendaal    Voor inwoners van Veenendaal met weinig te 
besteden is een ‘onduidelijke situatie’ onstaan, zegt gemeenteraadslid Jaap Pottjewijd (Lokaal 
Veenendaal). Minima zouden vanaf 1 januari 2020 hun maandlasten met 32 euro kunnen zien 
stijgen. Pottjewijd stelde onlangs vragen aan het Veenendaalse college over regelingen voor minima. 
Het huidige beleid loopt eind dit jaar af, maar een nieuw voorstel is er nog niet. Om de begroting 
toch op tijd rond te krijgen, heeft het college voorlopig voorgesteld om de collectieve 
zorgverzekering zo aan te passen dat het eigen risico voor minima niet meer meeverzekerd kan 
worden. Dit leidt tot een lastenstijging van 385 euro (het verplichte eigen risico) op jaarbasis, oftewel 
32 euro per maand, aldus Pottjewijd. 
Stijgende kosten jeugdzorg    Net als veel andere gemeenten, worstelt Veenendaal met 
bezuinigingen in het sociaal domein. De tekorten die daardoor zijn ontstaan, wil het college binnen 
de portefeuille van het sociaal domein oplossen. Gemeenteraadslid Pottjewijd: ‘Het armoedebeleid 
wordt versoberd omdat jeugdzorg teveel kost.’ Wat hem het meeste stoort, is dat het college nog 
geen voorstel voor een beleid heeft gedaan, terwijl de begroting al wel vastligt. De verkeerde 
volgorde, volgens Pottjewijd, want nu kan de gemeente minima geen duidelijkheid geven over hun 
financiele situatie in het komende jaar. 
Pijnlijk   In Leiden lijken vergelijkbare problemen te spelen. Door oplopende kosten in de jeugdzorg 
en de Wmo stijgen ook daar de zorgkosten voor minima vanaf januari volgend jaar. Er wordt 
bezuinigd op de gemeentelijke bijdrage aan de kosten van de zorgverzekering, waardoor ruim 
drieduizend Leidenaren hun maandlasten met vijftien euro zullen zien stijgen. ‘Pijnlijk’, noemde 
wethouder Damen de situatie. Volgens haar ligt de oplossing in meer geld vanuit het rijk. Extra 
pijnlijk is dat onlangs ook bekend gemaakt werd dat het college, na het ontdekken van een 
rekenfout, 1,9 miljoen minder beschikbaar blijkt te hebben voor het sociaal domein in 2022 en 2023.  
Herkenbare signalen  Naast Veenendaal en Leiden, lijkt ook de Overijsselse gemeente Dalfsen 
te kampen met stijgende zorgrekeningen. Volgens oppositiepartij ChristenUnie krijgen minima te 
maken met een ‘forse teruggang’ in de vergoeding van de kosten voor de zorgverzekering. Of er 
sprake is van een bredere trend, is nog niet met zekerheid te zeggen. De Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten laat wel weten de signalen te herkennen, maar heeft geen duidelijk beeld van waar deze 
problemen nog meer spelen. 
 
 
 
 
38) Ontluisterende beeld schetst SCP over de ‘opbrengsten’ van de Participatiewet 
Binnenlands Bestuur 19 november 2019 
Participatiewet is mislukt 
 Yolanda de Koster 19 nov 2019 8 reacties   De invoering van de Participatiewet heeft nauwelijks 
geleid tot verhoging van de baankansen, terwijl dat wel met de wet werd beoogd. Voor de 440.000 
bijstandsgerechtigden heeft de wet amper een verschil gemaakt. Voor mensen die het recht verloren 
op toegang tot de sociale werkvoorziening daalde de kans op werk. Voor jonggehandicapten met 
arbeidsvermogen stegen weliswaar de baankansen, maar hun inkomenspositie is verslechterd. Van 
één regeling aan de onderkant van de arbeidsmarkt is geen sprake. 



Onvoldoende prikkels 
Dit ontluisterende beeld schetst het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) over de ‘opbrengsten’ van 
de in 2015 ingevoerde Participatiewet. Het huidige stelsel bevat onvoldoende handvatten, prikkels 
en garanties om de meest kwetsbare groepen kansen te bieden die met de invoering van de wet 
werden beoogd. De doelstellingen van de wet zijn niet behaald. 
Opstartproblemen     De tegenvallende resultaten zijn onder meer te wijten aan 
opstartproblemen bij de gemeenten, stelt het SCP in zijn dinsdag verschenen ‘Eindevaluatie van de 
Participatiewet’. ‘Gemeenten moesten wennen aan hun nieuwe taak en een nieuwe doelgroep’, stelt 
het SCP. Daarnaast blijken aannames in de wet niet te kloppen met de praktijk. Het uitgangspunt van 
de Participatiewet was de gedachte dat mensen die een uitkering ontvangen betaald werk kunnen en 
willen verrichten, mits dat onder de juiste omstandigheden gebeurt, brengt het SCP in herinnering. 
Niet iedereen is echter in staat om te werken. In de optiek van gemeenten is een groot deel van de 
doelgroep niet binnen afzienbare tijd in staat om te werken. Ook meer dan 60 procent van de 
doelgroep van de Participatiewet zelf geeft aan niet in staat te zijn om te werken. De helft daarvan 
denkt nooit meer te kunnen werken, met name vanwege gezondheidsklachten. De mogelijkheid om 
aan het werk te gaan is daarmee niet toegenomen sinds de invoering van de Participatiewet, stelt 
het SCP. 
Niet in beeld       Het samenbrengen van verschillende wetten in de Participatiewet heeft niet tot 
minder complexiteit geleid. ‘In de praktijk blijkt dat van een regeling aan de onderkant van de 
arbeidsmarkt nog geen sprake is’, aldus het SCP. Een deel van de doelgroep is bovendien niet in 
beeld. Gemeenten schatten in dat ze gemiddeld een achtste van hun bestand (nog) niet in beeld 
hebben. In grote gemeenten is dit zelfs twee keer zo hoog. De financieringswijze prikkelt gemeenten 
om de pijlen te richten op juist de meest kansrijke groep binnen de totale doelgroep van de 
Participatiewet. De rijksmiddelen zijn door gemeenten vrij te besteden. ‘Als gemeenten op 
uitkeringen besparen, mogen ze het restant houden en ook vrij besteden.’ 
Persoonlijke inzet   Een meerderheid van de werkgevers is niet bekend met de instrumenten 
die gemeenten en werkgevers kunnen inzetten om mensen naar werk te begeleiden. Het gaat daarbij 
om onder meer loonkostensubsidie, maar ook proefplaatsingen of een jobcoach. Bovendien zijn 
alleen instrumenten onvoldoende om daadwerkelijke plaatsingen te realiseren. Persoonlijke en 
continue inzet van alle betrokkenen in de volle breedte van het proces is cruciaal, benadrukt het SCP. 
Werknemers willen ‘ontzorgd’ worden. 
Uitstroom nauwelijks gegroeid  Sinds de invoering van de Participatiewet zijn de 
baankansen voor ‘klassieke bijstandsgerechtigden’ met acht procent bijna even laag als voor de 
invoering van de wet (zeven procent). Onder klassieke bijstandsgerechtigden verstaat het SCP met 
name mensen met onvoldoende inkomen en vermogen om in hun levensonderhoud te voorzien. 
Voor 2015 vielen zij al − vaak via de Wet werk en bijstand (Wwb) − onder de verantwoordelijkheid 
van gemeenten. De kans om vanuit de bijstand uit te stromen, is niet noemenswaardig gegroeid; van 
vijftien procent voor 2015 naar bijna zestien procent daarna. Het gaat daarbij vaak om kleine banen 
tot twintig uur per week en minder om vaste contracten. 

Tijdelijke banen  De Participatiewet heeft ook slecht uitgepakt voor de doelgroep van de Wet 
sociale werkvoorziening (Wsw), concludeert het SCP. Voor mensen die op de wachtlijst van de Wsw 
stonden en sinds 2015 onder de Participatiewet vallen, is de kans op werk sinds de invoering van de 
Participatiewet en de afschaffing van de sociale werkvoorziening gedaald. Bijna vier op de tien 
mensen van hen kwam uiteindelijk aan het werk. Ook gaat het vaak om tijdelijke banen. ‘Hun 
uitkeringsafhankelijkheid is groter geworden’, aldus het SCP. Onder de wachtenden die onder de 
Wsw bleven vallen, varieerde dit percentage van 55 tot 63 procent. Het gaat daarbij minder vaak om 
banen van minimaal een jaar, dan voor de invoering van de Participatiewet. 
Inkomenspositie verslechterd         Voor jonggehandicapten zijn sinds de invoering van de 
Participatiewet de arbeidskansen wel toegenomen. De inkomenspositie daarentegen is verslechterd. 



Voor 2015 werkte 29 procent van de achttienjarige Wajongers in het derde jaar na instroom, terwijl 
dat sinds de invoering van de wet voor 18-jarige vergelijkbare jonggehandicapten vanaf 2015 38 
procent is. Met de invoering van de Participatiewet is de Wajong-regeling voor jonggehandicapten 
afgeschaft. De jonggehandicapten werken vaak in deeltijd en steeds vaker via een tijdelijk contract. 
           De evaluatie is op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) 
uitgevoerd. De Participatiewet heeft tot doel om zo veel mogelijk mensen aan het werk te helpen, bij 
voorkeur bij een gewone werkgever; ook mensen met weinig arbeidsvermogen. Ook is de bedoeding 
van de wet de afhankelijkheid van uitkeringen zo klein mogelijk te maken. 
Reacties op dit bericht 
* Door doeterniettoe (-) op 20 november 2019 16:28  
Zoals anderen aanhalen was het doel niet meer mensen aan het werk, maar bezuinigen. Vrijwel alles 
wat het SCP constateert was voorspeld. Maar niet van belang, de wet moest en zou er komen.  
En net als bij de thuiszorg waarbij de verpleegtehuizen werden gesloten en gesloopt, bij deze wet zijn 
de sociale werkplaatsen gesloten en gesloopt. En net als bij de thuiszorg: de patiënten zijn er op 
achteruit gegaan, bij deze wet zijn de mensen met weinig of geen arbeidsvermogen er op achteruit 
gegaan.  
(Trouwens ook de jeugdzorg: het kan goedkoper volgens ons dus je doet het maar met minder geld 
en achteraf blijkt dat dat niet werkt. Gôh...)  
           Maar ach, Rutte kon toch weer een nieuw kabinet vormen (Jette Klijnsma had inmiddels al een 
leuk baantje gekregen als CdK in Drenthe, voor haar heeft de wet blijkbaar wel gewerkt) en de 
mensen over wie het gaat, die zitten met de problemen. De huidige staatssecretaris heeft 
aangegeven nu niet te willen reageren maar eerst andere onderzoeken te willen afwachten, wellicht 
in de hoop dat er ergens een zinnetje in staat waarmee de participatiewet gered kan worden (lees: 
niets veranderen en de mensen in de ellende laten zitten)  
* Door Mw. A.T,C.W. Rommen van der kroft (afgekeurd 80-100%/ex-mantelzorger) op 19 november 
2019 23:04  
De participatie-wet had slechts 1 doel bezuinigen, en wel op de zwakste groepen van de 
maatschappij. Wel dat is gelukt. De groep wajongers/gehandicapten/wao-ers 80-100% met een 
aanvullende uitkering zijn zwaar genaaid. De sociale werkplaatsen moesten gesloten worden, dit 
koste teveel geld. Men moest participeren en meedoen in de echte maatschappij. En laten we wel 
wezen Mevrouw Klijnsma wist donders goed dat dit niet ging gebeuren in veel gevallen. De groep 
arbeidsbeperkten viel tussen wal en schip, door allerlei onzalige plannen van dit aso-kabinet om ze 
voor minder dan het minimum loon te laten werken.Nu dan met een loon garantie van 2 jaar meen 
ik. De groep gaat tevens onder een onderdeel van de participatie-wet vallen, als zij een relatie 
krijgen. De kostendelernorm, waarbij ze niets voor hunzelf kunnen opbouwen en afhankelijk van hun 
partner zijn. Dit geld tevens voor de groep gehandicapten/arbeidsongeschikten 80-100% die naast 
hun wao-uitkering een aanvulling vanuit de anw/wwb hebben. Omdat ze bv in het verleden minder 
zijn gaan werken om te gaan mantelzorgen voor een familielid, in die periode alleenstaand werden 
niet door eigen keuze(overlijden partner). Die groep terwijl ze echt niet kunnen zijn aangewezen op 
een aanvullende uitkering, waarop geparticipeerd wordt.De bezuinigingen ook de laatste van de 
groep wajongers moet er met spoed doorheen gedrukt worden, daar het kabinet dondersgoed mijn 
inziens weet , dat wanneer het getoetst worden aan de rechten van een mens/gehandicapte die wel 
eens tegengehouden kan worden. Daarbij MW. van Ark stoort mij mateloos door geen enkele 
verantwoording te nemen voor de ravage die ze aanricht met het doordrukken van de wet. Maar 
alles over de schutting bij de gemeentes gooit die het beleid strikt moeten uitvoeren van het kabinet. 
Mw. van Ark zou eens bij de voedselbanken moeten kijken hoeveel gehandicapten momenteel 
afhankelijk zijn van de voedselbanken. Dikke schande van dit kabinet, maar er moet bezuinigd 
worden. Over de ruggen van de allerzwaksten.  
* Door Alexander (oud-raadslid) op 19 november 2019 21:00  
Diep triest voor deze categorie mensen en inderdaad zoals hier ook geschreven is, al eerder 
voorspeld. Waar begint politieke wijsheid ?  



* Door Jan Peter van Diemen op 19 november 2019 20:24  
Tegelijk met bovenstaande kun je je afvragen of er daarnaast door het SCP is gekeken naar mogelijke 
effecten van regelgeving die een negatieve invloed op de doelstellingen uit de Participatiewet gehad 
kunnen hebben. Denk daarbij bijvoorbeeld aan positieve/negatieve wijzigingen in stimulering bij 
werkgevers of juist beperkingen tot verlengen van tijdelijke contracten of duurder maken van 
flexwerk. Een consistent beleid maakt de doelmatigheid van dergelijke regelgeving alleen maar 
beter.  
* Door Louis (voormalig teamleider in Sociale Werkplaats) op 19 november 2019 13:06  
Ben het met Reyer Borns eens, dit werd destijds al door vele insiders voorspeld. Van gedegen 
onderzoek was geen sprake, nee… alles werd door de Haagse Politiek (met de PvdA en Jetta Klijnsma 
voorop) “over-de-schutting-gegooid” naar de gemeentes. Zij zorgden ook voor het stopzetten van de 
Sociale Werkvoorziening. Tevens ging dit gepaard met grote structurele bezuinigingen en 
ongewisheid over de zgn. loonkostensubsidie.  
Tot slot verwijs ik graag naar de uitzending van Zembla op 4-4-2018 (!) “afbraak sociale 
werkvoorziening” (zie link: https://www.uitzendinggemist.net/aflevering/4305 … ) die aan 
duidelijkheid niets te wensen overlaat.  
* Door Ria Huisman (directeur) op 19 november 2019 09:36  
Geld wat overblijft vrij te besteden door gemeenten.  
Moet dat geld dan niet terugvloeien voor nieuwe burgers te begeleiden!  
40 jaar lukt het al niet om burgers aan het werk te helpen, sommige werkgevers doen hun best 
anderen niet.  
Het vangnet is vaak niet bekend werkgevers willen niet 2 jaar ziektekosten betalen middels de 
ziektewet.  
VN-verdrag moet hier ook een rol gaan spelen eindelijk.  
* Door Mark op 19 november 2019 09:30  
De bedoeling was een bezuiniging doorvoeren. En dat is gelukt. En dat verpakt in een mooi ambtelijk 
geformuleerd jasjes dat het allemaal dan beter zou worden.  
* Door Reyer Borns op 19 november 2019 09:24  
Is het niet zo dat veel verstandige parijen voorspeld hadden dat dit zo zou gaan?  
Laar men eindelijk eens na gaan denken over een vereeenvoudiging van het hele stelsel met 
negatieve inkomstenbelasting of basisinkomen. 
 
 
39) Vanaf 2022 structureel extra geld voor de jeugdzorg 
Binnenlands Bestuur 19 november 2019 
Structureel extra jeugdgeld ja, maar nu nog niet 
Yolanda de Koster 18 nov 2019 Gemeenten kunnen er vanuit gaan dat er vanaf 2022 structureel extra 
geld voor de jeugdzorg komt. Dat heeft minister Hugo de Jonge (VWS) maandag tijdens het 
Wetgevingsoverleg jeugd gesteld. Bij de Kamer gaan de handen nog niet op elkaar over de plannen 
ministers De Jonge en Dekker (J&V) om het jeugdzorgstelsel weer op de schop te nemen.    
Beleidskeuzes Bij de voorjaarsnota van 2021 van het kabinet moet duidelijk zijn wat vanaf 2022 
structureel wordt bijgeplust aan het jeugdbudget, stelde De Jonge maandag. Tot nu toe gaf hij 
telkens aan dat een volgend kabinet daar pas over zou moeten besluiten. De omvang van structurele 
ophoging van het jeugdbudget hangt af van het onderzoek naar de oorzaken van de tekorten, dat 
eind volgend jaar klaar moet zijn. ‘De tekorten hebben ook te maken met beleidskeuzes van 
gemeenten en de wijze waarop gemeenten jeugdzorg inkopen’, aldus De Jonge. Om te voorkomen 
dat een besluit over structurele extra middelen toch aan een volgend kabinet wordt overgelaten, 
diende Maarten Hijink (SP) een motie in, dat dit bij de voorjaarsnota moet worden geregeld. Over die 
motie wordt volgende week dinsdag gestemd.   



Kwaad bloed De plannen van De Jonge en Dekker om het jeugdzorgstelsel te herzien, riepen 
maandag in de Kamer veel vragen en ook scepsis op. De Kamer was verrast door de plannen, die veel 
kwaad bloed hebben gezet bij gemeenten. Het steekt gemeenten onder meer dat vanuit ‘Den Haag’ 
wordt bedacht waar welke jeugdzorg thuishoort – lokaal of (boven)regionaal -–, dat ‘Den Haag’ gaat 
bepalen wat faire tarieven zijn en hoe wijkteams eruit moeten zien, zo vatten diverse Kamerleden de 
grieven van gemeenten samen. ‘Hoe gaat de minister het vertrouwen herstellen’, stelde D66-
Kamerlid Vera Bergkamp. En wie gaat die faire tarieven dan betalen, de gemeenten of het rijk, zo 
vroegen Lisa Westerveld (GroenLinks) en Hijink zich hardop af. 
Bijsturen    Volgens minister De Jonge is geen sprake van het terugdraaien van de decentralisatie 
jeugd. ‘We gaan het niet terugdraaien, maar bijsturen en afmaken waaraan we begonnen zijn.’ 
Sommige Kamerleden kwalificeren de ministersplannen als een top-down opgelegde blauwdruk, 
andere Kamerleden vinden de plannen juist veel te vaag. Kamerbreed leeft de gedachte dat er ook 
nú iets moet gebeuren, en dat niet op een wetswijziging kan worden gewacht. GroenLinks wil dat het 
kabinet nu, in afwachting van de wetswijziging, afspraken maakt met gemeenten, 
jeugdzorgorganisaties, vakbonden en jongeren over onder meer tarieven, regionale samenwerking 
en het terugdringen van administratieve lasten. Hier moet geoormerkte financiering aan worden 
gekoppeld.     
Democratische legitimiteit 
Zorgen leven er over de taken die de minister regionaal en bovenregionaal wil beleggen, en de 
verplichting tot regionale samenwerking die de ministers wettelijk willen regelen. Het is voor de 
Kamer niet duidelijk of taken nu bij gemeenten worden weggehaald en in de regio worden belegd, of 
dat individuele gemeenten eindverantwoordelijk blijven. De Jonge kon daar geen helder antwoord 
op geven. ‘Hoe voorkomen we dat gemeenten betalen, maar niet bepalen’, aldus Joël Voordewind 
(ChristenUnie). D66 en PvdA maken zich grote zorgen over de democratische legitimiteit van de 
regionale samenwerkingsverbanden. D66 wil een second opinion van de Raad van het Openbaar 
Bestuur (ROB) over de wenselijkheid van de regionale samenwerking zoals de ministers die voor ogen 
zien. Een motie hiertoe is door De Jonge ontraden. Hij wil geen vertraging. Ook over deze motie 
wordt volgende week gestemd. 
De brief van De Jonge en Dekker van bijna twee weken geleden wordt samen met gemeenten en 
Jeugdzorg Nederland verder uitgewerkt. Die uitwerking moet er op 1 maart liggen. Voor de zomer 
gaat de wetswijziging in consultatie. (Fried: zie: 
https://www.binnenlandsbestuur.nl/Uploads/2019/11/Kamerbrief-naar-een-betere-organisatie-van-
jeugdhulp--jeugdbescherming-en-jeugdreclassering.pdf ) 
  
 
 
40) Meedoen in participatiesamenleving is voor meeste mensen in bijstand niet weggelegd 
de Volkskrant 19 november 2019 
De Participatiewet heeft nauwelijks meer banen opgeleverd en hij is nog 
ingewikkeld ook 
Meedoen in de participatiesamenleving is voor de meeste mensen in de bijstand, met en zonder 
handicap, niet weggelegd. Het beleid heeft amper geleid tot meer baankansen, concludeert het 
Sociaal en Cultureel Planbureau. 
Joost de Vries19 november 2019,De koning lanceerde de term participatiesamenleving in zijn eerste 
troonrede in 2013. De verzorgingsstaat had zijn langste tijd gehad en ging op de schop. Voortaan 
werd participeren het devies, want in iedereen schuilt arbeidsproductiviteit. Met de invoering van de 
Participatiewet in 2015 maakte het kabinet-Rutte II de gemeenten verantwoordelijk voor ‘alle 
mensen die kunnen werken, maar daarbij ondersteuning nodig hebben’, opgeteld minstens een half 
miljoen mensen. 



     Dinsdag blikt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in een lijvig rapport terug op de afgelopen 
vijf jaar en concludeert dat het optimisme te groot was. De baankansen van bijstandsontvangers en 
arbeidsgehandicapten zijn amper toegenomen. De economische hoogconjunctuur heeft mensen 
waarschijnlijk meer geholpen dan het nieuwe gedecentraliseerde arbeidsmarktbeleid. De vraag is 
wat er met deze mensen gebeurt als de economie weer in een dal kukelt, schrijft het SCP. 
Gemeenten waren al langer verantwoordelijk voor de bijstand. De Participatiewet voegde daar drie 
complexe groepen aan toe. De sociale werkplaatsen – waar inmiddels zo’n honderdduizend mensen 
werkten – gingen dicht. Wie er al zat mocht blijven, maar nieuwe mensen met een fysieke of mentale 
handicap waren niet meer welkom. Die moesten met (financiële) hulp aan de slag in reguliere 
bedrijven.Ook (nieuwe) jonggehandicapten kregen geen toegang meer tot de Wajong-uitkering, 
tenzij zij volledig arbeidsongeschikt zijn.  
       Tot slot zijn er de zogeheten nuggers: niet-uitkeringsgerechtigden. Dit zijn jongeren die werkloos 
thuis zitten bij hun ouders en tot hun 27ste geen recht hebben op bijstand. Ook zij moeten met hulp 
van de gemeenten aan de slag. Tegelijkertijd sloot het kabinet met het bedrijfsleven de 
‘Banenafspraak’: in tien jaar tijd moesten er 125 duizend banen bijkomen voor mensen met een 
arbeidsbeperking. Zo’n 110 duizend mensen zitten nog thuis.  
Verkeerde aanname    In een tijd waarin een recordaantal vacatures openstaat, heeft de 
Participatiewet ‘nauwelijks geleid tot een verhoging van baankansen’, schrijft het SCP. Voor 
bijstandsontvangers steeg de kans op werk van 7 naar 8 procent. Voormalige ‘Wajong’ers’ komen 
vaker aan de bak – van 29 naar 38 procent – maar ze verdienen minder en het werk is meestal 
tijdelijk. Van de mensen die voorheen terecht konden in de sociale werkplaats, vindt een kleine 40 
procent een baan. 
       In 2015 was de hoop dat één wet de ondersteuning van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt 
makkelijker zou maken. Het tegendeel blijkt het geval. Gemeenten kregen beleidsvrijheid en gingen 
overal zelf het wiel uitvinden, met voor elke doelgroep een aparte aanpak. Het is de meest gehoorde 
klacht onder werkgevers die met arbeidsgehandicapten werken: de bureaucratie is bij elke gemeente 
anders.  
     Wellicht de meest veelzeggende conclusie van het SCP: de Participatiewet is gestoeld op de 
verkeerde aanname. De overheid verwacht dat iedereen in staat is om te werken, om te participeren, 
maar grote groepen komen simpelweg niet mee. Bijstandsontvangers en arbeidsgehandicapten 
zeggen het zelf in SCP-enquêtes: een meerderheid van hen verwacht nooit te kunnen deelnemen op 
de arbeidsmarkt. 
 
 
 
41) Ludieke actie aan om sluipverkeer tegen te gaan   
Witte Weekmail - 2019-47    21 november 2019 
Ludieke actie tegen sluipverkeer in Rijnsaterwoude 
Door Alles in Kaag en Braassem • Alles in Kaag en Braassem • dinsdag 19 november 2019 om 11:12  
Aanstaande donderdagochtend 21 november tussen 07:00 uur en 09:00 uur gaat een groep groep 
inwoners (voornamelijk dames uit de "Wouwse Wijven") een ludieke actie aan om het sluipverkeer 
tegen te gaan.   
Jaqueline Grauwen-Joppe, één van de initiatiefnemers: ‘’Sinds kort is de Herenweg weer open en de 
Alphenaren scheuren in grote getale door ons mooie dorp. Het is vaak erg moeilijk om zelf het dorp 
uit te komen, omdat door de nieuwe inrichting het sluipverkeer voorrang heeft op de Wouwenaren. 
We zijn het behoorlijk zat, maar wij zullen het sluipverkeer gastvrij ontvangen met koffie en thee. 
Welkom op de koffie en thee, maar als sluipverkeer NEE!" 
 Iedereen is welkom en ook wethouder Yvonne Peters komt om 08:00 uur een kop koffie halen. ‘’We 
hopen dat deze positieve insteek de sluipers bewust maakt van het grote aantal middelbare 
scholieren dat dagelijks door het dorp rijdt, alsmede de basisschool die ook aan de Herenweg is 
gevestigd.’’ 



 
42) Focus Meer Wonen ligt met name op bouwen van nieuwe sociale huurwoningen 
Witte Weekmail - 2019-47    21 november 2019 
MeerWonen in gesprek met gemeenteraad 
14 Nov  Afgelopen week is Peter Hoogvliet met de gemeenteraad van Oegstgeest en van Kaag en 
Braassem in gesprek gegaan over de rol die MeerWonen vervult in elke gemeente. Het waren open 
gesprekken waarbij we hebben aangegeven dat onze focus met name ligt op bouwen van nieuwe 
sociale huurwoningen. Er is een namelijk een grote vraag naar woningen en nieuwbouw is van 
wezenlijk belang om voldoende aanbod te realiseren. In Oegstgeest staan meer dan 2.000 
woningzoekenden ingeschreven, in Kaag en Braassem zelf meer dan 4.000. 
Daarnaast was er veel aandacht voor doorstroming, scheefheid en de positie van de lokale 
woningzoekenden. We hebben het ook gehad over onze inzet op het gebied van leefbaarheid in de 
wijken en duurzaamheid van onze woningen. De raadsleden maakten graag gebruik van de ruimte 
om vragen te stellen en dieper op de materie in te gaan. We kijken terug op een prettig gesprek en 
hebben met elkaar afgesproken dit jaarlijks te herhalen. 
 
 
43) Vrijwilligers die met ouderen werken,  belangrijke rol bij het signaleren van oudermishandeling 
Zorg+welzijn 21 no0vember 2019 
E-learning: Zo herkennen vrijwilligers ouderenmishandeling 
Niet alleen professionals, ook vrijwilligers die met ouderen werken kunnen een belangrijke rol spelen 
bij het signaleren van oudermishandeling. Om hen daarbij te ondersteunen, ontwikkelde Movisie, 
samen met het ministerie van VWS, een e-learning. ‘Ik hoop dat professionals die vrijwilligers 
begeleiden hen hierop wijzen’, zegt Annette van Delft, senior adviseur bij Movisie. 
Een mantelzorger die een man met alzheimer tijdens het eten aan zijn stoel vastbindt, omdat hij 
anders niet stil blijft zitten. Een oude dame die naar een seniorenappartement verhuist en daar in 
een bijna leeg huis woont, omdat haar zoon zegt ‘dat ze toch bijna niets meer nodig heeft’. En een 
oude, alleenstaande man bij wie de buurvrouw veel te veel geld uit zijn portemonnee haalt voor de 
boodschappen die ze voor hem doet. Ouderenmishandeling komt veel voor, in verschillende vormen. 
Maar het is niet altijd even makkelijk te herkennen, laat staan bespreekbaar te maken. 
Signaleren      Vrijwilligers zijn enorm belangrijk bij het signaleren van ouderenmishandeling, 
meent Van Delft. Bij veel ouderen komen immers regelmatig vrijwilligers langs, zoals de belasting-
vrijwilliger, de tabletcoach en de lief en leed-vrijwilliger. Om hen te helpen bij het signaleren en 
bespreekbaar maken van ouderenmishandeling, ontwikkelde Movisie samen met het ministerie van 
Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) en vrijwilligers van de seniorenorganisatie KBO-PCOB en 
Humanitas een e-learning. Deze zal begin 2020 worden verspreid over alle (ouderen)organisaties die 
met vrijwilligers werken. 
Topje van de ijsberg  Op 18 november werd de e-learning vertoond aan zo’n 120 vrijwilligers 
uit het hele land, tijdens een bijeenkomst van Movisie en VWS. ‘Ouderen zijn vaak kwetsbaar omdat 
ze geheel of gedeeltelijk afhankelijk zijn van hun omgeving’, vertelde Arianne van der Rijst, 
projectleider ouderenmishandeling van VWS, tijdens de bijeenkomst. ‘Uit de cijfers blijkt dat 170.000 
ouderen boven de 65 jaar oud weleens te maken hebben met ouderenmishandeling. Dat is één op de 
twintig. En waarschijnlijk is dat nog maar het topje van de ijsberg. Daarom zijn vrijwilligers enorm 
belangrijk als het gaat om het signaleren van ouderenmishandeling, ze zien zó veel.’ 
Niet-pluisgevoel  ‘Wie heeft er weleens te maken gehad met een niet-pluisgevoel?’, vroeg Van 
der Rijst vervolgens. Zeker een derde van de aanwezige vrijwilligers stak de hand op. ‘Er is vooral 
vaak sprake van financieel misbruik, maar ook psychische en fysieke mishandeling komt voor, of een 
mix van vormen. Natuurlijk zijn er ook professionals in instellingen die zich schuldig maken aan 
ouderenmishandeling, maar vaker zijn de “daders” familie of een kennis. Lang niet altijd vindt de 
mishandeling opzettelijk plaats, het komt ook voor bij overbelaste mantelzorgers die wanhopig zijn.’ 



Handelingsverlegenheid     Helaas is over ouderenmishandeling beginnen moeilijk. Van der 
Rijst: ‘Vaak speelt er handelingsverlegenheid: klopt het wat ik zie en met wie kan ik erover praten? 
Daarom geeft de e-learning handen en voeten om het bespreekbaar te maken.’ 
Open vragen       Annette van Delft van Movisie legde de zaal uit hoe de e-learning werkt. ‘Aan 
de hand van drie cases kun je makkelijk oefenen hoe je bij vermoedens van mishandeling het beste 
kunt reageren. Je leert hoe je in gesprek gaat met de oudere. Bijvoorbeeld door interesse te tonen in 
hoe het met hem of haar gaat en door open vragen te stellen over daar waar je over twijfelt. Ook 
besteedt de e-learning aandacht aan wat je beter níet kunt zeggen, zoals een oordeel over de familie 
– daar is de oudere immers afhankelijk van.’ 
Perspectief van het slachtoffer  De cursist krijgt verder inzicht in wat de gedachten van de 
oudere kunnen zijn en wat de achtergrond is van degene die mishandelt. Dat biedt de kans op 
reflectie en kan de kijk op de situatie veranderen. Ten slotte geeft de e-learning veel tips. Zoals: deel 
je zorgen met een buurvrouw, vriend van de familie of wijkverpleegkundige. Zo kun je samen 
nadenken over hoe je de oudere kunt helpen. 
Aandachtsfunctionaris     Zorg verder dat je weet waar je in je organisatie terecht kunt met 
een niet-pluisgevoel. Vaak is dat een coördinator, aandachtsfunctionaris of maatschappelijk werker. 
Heeft je organisatie daar niemand voor, dan kun je ook als vrijwilliger terecht bij Veilig Thuis voor 
advies. 
Door ontwikkeling    Na de uitleg discussieerden de aanwezigen in groepjes over de e-learning. 
Tops en tips werden op grote vellen papier geschreven. Heel goed dat er in de e-learning om reacties 
van mensen uit de praktijk wordt gevraagd, was een top, en dat er een ingebouwde 
reflectiemogelijkheid in zit. Veel vrijwilligers willen de e-learning ook graag delen met andere, niet-
aanwezige vrijwilligers. Maar punten ter verbetering zijn er ook. Voor meer diepgang moet er een 
mogelijkheid komen om met elkaar ervaringen uit te wisselen. En nadat de e-learning een tijdje in 
gebruik is, zou er een tussentijdse evaluatie moeten zijn. Annette van Delft is blij met de reacties. 
‘Naar aanleiding van de feedback gaan we de e-learning finetunen en definitief maken. Ik hoop dat 
professionals de vrijwilligers in hun organisatie erop gaan wijzen. Zo kunnen we zoveel mogelijk 
vrijwilligers bereiken.’ 
Feedback  Manon Vanderkaa, directeur van KBO-PCOB, was ook aanwezig: ‘Er zijn veel soorten 
vrijwilligers onder onze leden. Zij komen bij mensen thuis, zien hen in hun vertrouwde omgeving. Om 
hen te ondersteunen in het signaleren van ouderenmishandeling willen we ze goed scholen. We zijn 
benieuwd naar uw feedback om de module te verbeteren. Daarna willen we ‘m opnemen in de 
scholingsprogramma’s voor nieuwe vrijwilligers.’ 
 De e-learning Veilig ouder worden – Herkennen van ouderenmishandeling duurt maximaal een 
half uur, deelname is gratis. Te vinden op movisieacademie.nl 
 
 
44) Jeugd met beperking loopt bij aanvragen hulp binnen Jeugdwet tegen te veel obstakels aan 
Per Saldo 21 november 2019 
Jeugd met levenslange en levensbrede hulpvragen valt tussen wal en schip 
Jeugd met een beperking loopt bij aanvragen voor hulp binnen de Jeugdwet tegen te veel obstakels 
aan. Professionals herkennen en erkennen de problemen vaak niet. En ook op het gebied van het 
gesprek met ouders valt veel verbetering te halen. 
Dat deze jeugd vastloopt in de jeugdhulp blijkt keer op keer uit onderzoek. Ook het net verschenen 
Significant-onderzoek ‘Levenslange en levensbrede zorg- en ondersteuningsvragen van jeugdigen en 
jongvolwassenen’ laat dit zien. Dit verdiepende onderzoek is gedaan in opdracht van het Ministerie 
van VWS. Aanleiding was het door ons en Ieder(in) opgestelde Zwartboek Jeugd. Jeugd met een 
beperking heeft een andere aanpak en een ander aanbod nodig. 



Uitkomsten praktisch onderzoek      De onderzoekers hebben samen met 
zorgprofessionals, gemeenten en (vertegenwoordigers van) jeugdigen 6 knelpunten goed in kaart 
gebracht. Dit is gebeurd aan de hand van praktijkvoorbeelden. 
De 6 knelpunten zijn: 
1. Onvoldoende her- en erkenning bij professionals, die de inkoop en toegang tot zorg en/of 
ondersteuning regelen, over levenslange, levensbrede problematiek. 
2. Ouders voelen zich niet altijd gezien als partner in het proces van het krijgen van zorg en/of 
ondersteuning. 
3. Knelpunten rond het bepalen van de duur van zorg en ondersteuning. 
4.Jeugdigen en ouders missen vervolg en duidelijkheid erover na het toegangsgesprek. 
5. Ouders voelen zich ontmoedigd bij de aanvraag van zorg bij gemeenten, die geregeld wordt met 
een persoonsgebonden budget (pgb). 
6. Onvoldoende mogelijkheden voor respijtzorg (vervangende zorg bijvoorbeeld tijdens 
schoolvakanties) en logeeropvang. 
De belangrijkste aanbevelingen voor gemeenten zijn: 
* Zorg voor betere herkenning en erkenning van levenslange hulpvragen. 
* Neem meer ruimte voor het gesprek met ouders. 
* Durf af te wijken van bestaande kaders en procedures. 
* Maak gebruik van meerdere experts bij ingewikkelde hulpvragen en kom gezamenlijk tot een 
besluit. 
* Geef beschikkingen van langer dan 1 jaar af. 
* Combineer aanvragen van kinderen binnen een gezin. 
* Communiceer duidelijk wat afspraken na het gesprek zijn en onderbouw gemaakte keuzes. 
* Volg het stappenplan dat is ontwikkeld bij de aanvraag voor hulp. 
* Stel de hulpvraag vast en dan pas de manier van financieren (zorg in natura of pgb). 
* Houd bij een keuze voor pgb rekening met wie de best passende zorg en/of ondersteuning kan 
bieden. Dit kan een professional zijn, maar ook iemand uit het eigen netwerk. 
* Wees op de hoogte van het pgb en vertel hulpvragers wat het inhoudt. 
Minister Hugo de Jonge van VWS heeft aan de Kamer laten weten de aanbevelingen over te nemen. 
Die kunnen worden uitgevoerd binnen bestaande en nieuwe actieplannen. Zo verwijst hij naar de 
brief over langdurig beschikken in de Wmo en geeft hiermee aan dat het binnen de Jeugdwet ook zo 
moet gaan. 
Acties  Wij blijven opkomen voor deze groep jeugd en hun ouders. Samen met Ieder(in) pleiten wij 
voor een aparte afslag bij de aanvraag voor zorg en/of ondersteuning voor jeugd met een beperking 
en hun ouders. Daar moet kennis zijn van wat deze gezinnen nodig hebben om zich te kunnen 
redden. 
De behoefte van een gezin met een kind met meervoudige beperkingen is toch echt anders dan die 
van een gezin waarin bijvoorbeeld sprake is van signalen van huiselijk geweld. We vragen de Kamer 
in een brief dit aan de orde te stellen tijdens het overleg met de minister op 18 november 2019. 
- Rapport onderzoek Significant  (Fried: zie: https://www.pgb.nl/jeugd-met-levenslange-en-
levensbrede-hulpvragen-valt-tussen-wal-en-
schip/?utm_source=Nieuwsbrief+Per+Saldo&utm_campaign=a79fbc369b-
EMAIL_CAMPAIGN_2019_11_21_12_29&utm_medium=email&utm_term=0_e11962213f-
a79fbc369b-437863393 ) 
- Brief aan Tweede Kamer (Fried: zie: https://www.pgb.nl/jeugd-met-levenslange-en-levensbrede-
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Op twee of meer paarden blijven rijden?  
Over de afbakening tussen jeugdhulp in de vorm van vervoer en het leerlingenvervoer  
20 november 2019 – Lysanne Bergsma 
De Jeugdwet kent de mogelijkheid om ouders en de jeugdige tegemoet te komen daar waar het 
gaat om vervoer van en naar een jeugdhulplocatie. Er is echter ook een scala aan andere wettelijke 
bepalingen die vervoer van diezelfde jongere in tal van andere situaties mogelijk maakt. 
Zo is er de Zorgverzekeringswet, die ambulance- en ziekenvervoer van jeugdigen in bepaalde 
gevallen voor haar rekening neemt. Is er sprake van een Wlz-indicatie dan valt het vervoer, met 
uitzondering van collectief vervoer een speciale vervoershulpmiddelen van de jeugdige onder de Wlz. 
Woont de jongere met een Wlz-indicatie thuis of in een instelling waar hij of zij geen behandeling 
ontvangt, dan valt alleen het vervoer van en naar begeleiding en behandeling onder de Wlz. Ook 
vanuit de Wmo2015 kan een vervoersvoorziening aan een jeugdige worden toegekend als een 
dergelijke voorziening noodzakelijk is om een beperking van die jongere in de redelijke mate van 
participatie te ondervangen. Tot slot organiseert het leerlingenvervoer passend vervoer voor de 
jeugdige van en naar een onderwijsinstelling. Een beeldend overzicht van al deze 
vervoersvoorzieningen van jeugdigen is terug te vinden in onze Infographic. 
Omdat de verschillende vervoersmogelijkheden ieder een eigen wettelijke basis kennen, is het 
belangrijk om in een concreet geval te weten welke wetgeving er nu precies toegepast moet worden. 
Om een casus goed in te kunnen schatten, zul je niet op de spreekwoordelijke twee paarden kunnen 
blijven rijden. Gezien de vragen die er leven, lijkt het mij een goed moment om een opinie aan het 
vervoer van de jeugdige te wijden. Ik zal mij daarbij beperken tot twee vormen waar bij ons op de 
Helpdesk Jeugd de meeste vragen over binnenkomen, namelijk het leerlingenvervoer en het vervoer 
als vorm van jeugdhulp. 
Vervoer op grond van de Jeugdwet    Het vervoer van en naar een jeugdhulpaanbieder kan 
onder het bereik van de Jeugdwet vallen (artikel 2.3. lid 2 Jeugdwet). Dergelijk vervoer van de 
jeugdige zelf (dus niet van de ouders!) wordt namelijk gezien als jeugdhulp. Het moet dan wel gaan 
om een situatie waarin een jeugdige zelf niet in staat is de rit zelfstandig te maken vanwege een 
medische noodzaak of een gebrek aan zelfredzaamheid. 
Zoals bij iedere vorm van jeugdhulp het geval is, hoeft er echter geen hulp te worden ingezet als de 
jeugdige samen met zijn of haar sociale netwerk in staat is om het euvel middels eigen kracht het 
hoofd te bieden (artikel 2.3 lid 1 Jeugdwet). Ten aanzien van de jeugdige zelf geldt in dit verband dat 
hij of zij in de regel vanaf 12 jaar verondersteld wordt zelfstandig te kunnen reizen. Het halen en 
brengen van kinderen van en naar een locatie van jeugdhulp wordt in principe verder gezien als een 
handeling die tot het normale takenpakket van ouders behoort. Als de ouders de jeugdige makkelijk 
zelf kunnen vervoeren, bijvoorbeeld omdat er geen speciaal vervoer nodig is, dan zal jeugdhulp dan 
ook niet snel aan de orde zijn. 
Maar wat nu als ouders aangeven dat zij hun kind wel kunnen vervoeren, maar de kosten voor dit 
vervoer niet kunnen dragen? Op basis van geldende rechtspraak zal naar mijn mening in principe van 
ouders mogen worden verwacht dat ze hun kind zelf vervoeren, ook als dergelijk vervoer meer van 
hen verlangt dan dat er in de regel van ouders verwacht mag worden (bovengebruikelijke hulp). 
Alleen als de ouders het vervoer van hun kind kunnen organiseren zonder dat zij overbelast raken of 
het gezin daardoor in de financiële problemen komt, zal er daadwerkelijk sprake kunnen zijn van 
voldoende eigen kracht. Van de ouders mag in een dergelijk geval worden verwacht dat zij inzicht 
geven in de door hen geclaimde financiële situatie. 
Leerlingenvervoer    Geheel buiten de Jeugdwet om wordt het vervoer van en naar school 
georganiseerd. De onderwijswetten vormen de basis van dit zogenaamde  leerlingenvervoer. 



Leerlingenvervoer is bedoeld voor jeugdigen die niet zelfstandig naar school kunnen door 
bijvoorbeeld ziekte, grote afstand tot school of een gedragsprobleem. 
Aan het leerlingenvervoer zijn een aantal voorwaarden verbonden, te weten: 
1. Alleen de noodzakelijke vervoerskosten worden vergoed; 
2. Leerlingenvervoer is alleen mogelijk naar de dichtstbijzijnde (vanaf de woning gemeten) 
toegankelijke (qua levensbeschouwing en daadwerkelijke mogelijkheden) school; 
3. Van leerlingenvervoer kan alleen sprake zijn als de te bezoeken school buiten de door de 
gemeente voor dat schooltype ingestelde kilometergrens ligt; 
4. Bij het toekennen van leerlingenvervoer moet de gemeente rekening houden met de inzet die 
redelijkerwijs van de ouders kan worden gevergd, zoals het begeleiden van een kind bij het reizen 
met het openbaar vervoer. 
Het leerlingenvervoer moet daarnaast “passend” zijn. Dit betekent dat openbaar vervoer 
bijvoorbeeld in een concreet geval niet passend is bij een slechte verbinding van school naar de 
woning en omgekeerd. Dat het vervoer van en naar school passend moet zijn, brengt ook met zich 
mee dat bijvoorbeeld de extra kosten voor een noodzakelijk te installeren veiligheidsgordel voor een 
bepaalde jeugdige in het busje waarmee hij door het leerlingenvervoer naar school wordt gebracht, 
door het leerlingenvervoer moeten worden gedragen. De Jeugdwet of de Wmo2015 zijn in dat kader 
dus niet aan zet. 
De Praktijk: gecombineerd vervoer 
Een jeugdige van drie jaar oud gaat vijf dagen per week naar een zogenaamde Orionschool. Op 
dergelijke scholen wordt zowel onderwijs verzorgd als jeugdhulp verleend. Valt het vervoer van deze 
jeugdige dan onder de Jeugdwet of toch onder het leerlingenvervoer? En hoe zit het in de frequent 
voorkomende situatie waarin een jeugdige van huis naar school wordt vervoerd, direct na school 
vervoerd moet worden naar de locatie waar hij of zij jeugdhulp ontvangt om vervolgens vanaf die 
locatie weer naar huis te worden gebracht? 
Hoewel vervoer als vorm van jeugdhulp en het leerlingenvervoer ieder een eigen wettelijke 
grondslag kennen, blijkt het in de praktijk, zoals bovengenoemde casus laten zien, toch niet altijd 
eenvoudig te bepalen welk wettelijk kader nu aan zet is. Je zult dan als gemeente goed moeten 
onderzoeken of in een concreet geval de nadruk nu ligt op onderwijs of op jeugdhulp. Volgt het kind 
in de eerstgenoemde casus op een dag overwegend onderwijs, dan zal het leerlingenvervoer aan zet 
zijn. Is er met name sprake van jeugdhulp, dan zal het vervoer van en naar de Orion-school onder het 
bereik van de Jeugdwet vallen. 
      Leerlingenvervoer en het vervoer in het kader van de Jeugdwet is een gemeentelijke taak 
Is het nu niet goed vast te stellen wat precies de overhand heeft, dan ontkom je er denk ik als 
gemeente niet aan om beide zaken te combineren. Signaleer je als gemeente een zogenaamd 
vervoersvierkantje (huis-school-jeugdhulp-huis) dan zal je ook al snel tot een combinatie van 
leerlingenvervoer (huis-school) en jeugdhulp (school-jeugdhulp-huis) komen. Je zult dan 
spreekwoordelijk inderdaad op twee paarden (moeten) blijven rijden. Belangrijk is daarbij dat 
gemeenten zich realiseren dat zowel het leerlingenvervoer als het vervoer in het kader van de 
Jeugdwet een gemeentelijke taak is. Een kind mag, daar waar het op zijn of haar vervoer aankomt, 
dan ook nooit de dupe worden van de situatie dat onderwijs en jeugdhulp worden gecombineerd of 
aansluitend worden verleend. 


