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Beste adviesraadleden en overige geïnteresseerden, 
Een nieuwsbrief vlak voor de kerst. Heeft u kerstvakantie? Wellicht dan extra tijd om te lezen. Zo 
niet, dan heeft u in ieder geval twee vrije dagen met de kerst. Het is niet een al te uitgebreide 
nieuwsbrief, want met het plaatsen van het laatste artikel (nr.37) dacht ik: stoppen want dat past 
prima bij kerst. 
Mijn kerstwens luidt: 
De dagen rond kerstmis geven mensen speciale gedachten, 
sommige positief maar er zijn er ook die deze tijd verachten. 
Dat komt door herinneringen en gebeurtenissen in het afgelopen jaar 
die zijn vreugdevol maar voor anderen soms loodzwaar. 
Voor iedereen daarom van mij deze wensen: 
fijne kerstdagen voor alle mensen. 
En ik wens  dat  het komende jaar  
er een mag zijn van gezondheid en vreugde met elkaar! 
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) Hannie van Leeuwenlezing 2019 
2) Effect van top-down manier van besluitvorming is niet gunstig voor ons als samenleving  
3) Gemeenten zouden  beter dan het Rijk burgers ‘zelfredzaam’ kunnen maken 
4) Bij overstap van wet naar wet juist  behoefte aan hun bekende cliëntondersteuner 
5) Wmo-vergoeding vervanging van ligbad voor douche ook al is de badkamer afgeschreven 
6) Beeldvorming rond wethouders is niet altijd even florissant 
7) Aanpak van seksueel geweld tegen kinderen moet beter gecoördineerd worden  
8) Dreiging premiestijging en kortingen op pensioenen hing in de lucht voor veel pensioenfondsen  
9) Gemeenten staan nog steeds vierkant achter het principe van de decentralisaties 
10) Ik bedenk vaak oplossingen voor de kinderen en spring snel in als er iets gebeurt 
11) De overheid moet ophouden met te wijzen op alleen plichten 
12) Alleenstaande ouderen met fysieke beperkingen zijn vaker eenzaam en bewegen minder 
13) Ggz-instellingen snel bij punt om behandelingen die niet kostendekkend zijn af te bouwen 
14) Toewijzing van sociale huurwoningen 
15) Bezuinigen op huishoudelijke hulp pakt per saldo verkeerd uit 
16) Patiënten die zorg het hardste nodig hebben zijn de dupe  
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17) Ontevredenheid bij burgers die van de Wmo en jeugdzorg gebruik maken 
18) Stappenplan ‘Het beste besluit voor het kind’ 
19) Dansen is een goede en leuke manier om te bewegen. En het is nog gezond ook 
20) Te vroeg om te spreken van een mislukking van de Participatiewet 
21) Een op de vier werknemers in zorg en welzijnssector vertrekt naar andere functie binnen 1 jaar 
22) Betaalbaarheid staat hoog in het vaandel in de corporatiesector  
23) Geluidsoverlast door schreeuwende kinderen en muziek of voetballende hangjongeren 
24) Zorgen dat de schade die de invoering van de Participatiewet aanrichtte, teruggedraaid wordt  
25) Mantelzorgers raken steeds vaker verloren in een woud van regels 
26) Sociaal kwetsbare jongeren met beperkte cognitieve vaardigheden in de samenleving 
27) De problematiek rond de zorgplafonds van ziekenhuizen loopt steeds hoger op 
28) Wmo 2015 moet worden aangepast, opdat gemeenten meer sturingsmogelijkheden krijgen 
29) Motie: VNG moet minister oproepen  wet zo te wijzigen dat iedereen eigen bijdrage betaalt 
30) Amsterdam moet aanschaf en opleiding van een hulphond voor autistische vrouw bekostigen 
31) Mate van tevredenheid over zorg en ondersteuning 
32) Jij bedenkt oplossingen en gaat aan de slag. Zo blus je al jaren hun brandjes  
33) NZa voldoende is toegerust op het handhaven van de zorgplicht door zorgverzekeraars 
34) Het begrip 'drang' of 'preventieve jeugdbescherming' is veel te onduidelijk 
35) Ingrepen in jeugdzorg van ministers ongepast en schadelijk; ruimte nodig, geen nadere regels 
36) Veel bezorgdheid en boosheid bij jonggehandicapten en hun directe omgeving  
37) We hebben anderen nodig om een gelukkig leven te leiden 
 
 
 
1) Hannie van Leeuwenlezing 2019 
Koepel Adviesraden Sociaal domein 21 november 2019 
Geachte leden en volgers van de Koepel, 
"Als we naar een nieuwe verhouding tussen overheid en burgers, en tussen burgers onderling willen, 
laten we elkaar dan eerlijk bevragen: wat dragen wij bij aan wat er écht toe doet? Zijn dat onze 
winstmarges, onze populariteit onder de kiezers, het aantal operaties dat we uitvoeren? Of is dat het 
plezier waarmee kinderen spelen en leren, de kwaliteit van onze relaties, de schoonheid van poëzie, 
en de zekerheid dat we er niet alleen voor staan als we pech hebben?"  
Persoonlijk vond ik dit één van de mooiste passages uit de Hannie van Leeuwenlezing door Jet 
Bussemaker, op 14 november jl. Adviesraadsleden durven zich kwetsbaar op te stellen, nieuwsgierig 
te zijn naar de ander en op te komen voor wat weerloos is. En dat is volgens mij wat er echt toe doet; 
vooral in het licht van de door Bussemaker gestelde verhouding tussen overheid en burger.  
         In deze nieuwsbrief leest u meer over de fijne lezing van Jet Bussemaker. 
(Fried: zie voor de tekst van de Hannie van Leeuwenlezing: 
https://koepeladviesradensociaaldomein.nl/sites/default/files/bestanden/Hannie%20van%20Leeuw
enlezing%20door%20Jet%20Bussemaker%20-
%2014%20november%202019.pdf?utm_source=Nieuwsbrief&utm_campaign=023d767c14-
NIEUWSBRIEF_MAART_20180103_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_aac621a081-
023d767c14-87897287 ) 
Hartelijke groeten, 
Sanne Hekman, communicatieadviseur Koepel 
communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl. 
 
 
 
2) Effect van top-down manier van besluitvorming is niet gunstig voor ons als samenleving  
Koepel Adviesraden Sociaal domein 21 november 2019 
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Wie beslist dat? 
Anke Siegers   dinsdag, 22 oktober, 2019 - 20:48 
Vanmorgen zag ik op Twitter dat het de week van het pesten is. Wat verdrietig, dacht ik, dat dit nog 
nodig is. Hoe kan het dat pesten na zoveel investering, bewustzijn, schoolprogramma’s en aanpakken 
nog steeds de wereld niet uit is? Iedereen weet toch zo langzamerhand wel hoe ernstig de gevolgen 
zijn van pesten op scholen (en op andere plekken)? Kinderen die voor hun leven lang beschadigd 
raken. Niet alleen de kinderen die gepest worden, maar ook de kinderen die er omheen staan, die 
het zien, die hierdoor onveiligheid en onzekerheid ervaren. Het heeft invloed op de pedagogische 
ontwikkeling, op het leervermogen, op de relaties die ze nu en later aangaan en zelfs op de groei. 
Zo ben ik wel vaker verrast over waarom bepaalde zaken, ondanks het feit dat we met zijn allen 
weten hoe schadelijk het is, nog steeds bestaan en zelfs dagelijkse praktijk zijn. 
Hoe kan het bijvoorbeeld dat het in ons domein nog steeds zo ingewikkeld is om de juiste hulp op de 
juiste plek te krijgen? Hoe kan het dat we zoveel geld investeren in het sociaal domein en er altijd 
meer bij moet? Hoe kan het dat de mensen die gebruik maken van zorg en of ondersteuning, nog 
steeds regelmatig moeten vechten voor hun eigen regie en het recht om te besluiten over wat bij 
hen past en wat zij nodig hebben? Hoe kan het dat de mensen die wakker liggen van een bepaalde 
situatie, niet betrokken worden bij het nadenken over de meest passende oplossing? 
Al meer dan 10 jaar houd ik me bezig met dit thema: samen besluiten. Een thema dat zo met mij 
vergroeid is dat ik me geen wereld meer voor kan stellen waarin we dit nog anders doen. Hoe gek is 
het ook, dat wij in een wereld leven waarin het heel gebruikelijk is dat een kleine groep besluit voor 
de grote groep. Waarin er mensen zijn die plannen maken voor anderen zonder met de effecten van 
hun besluiten te hoeven leven. Ik ben me in de afgelopen jaren steeds meer gaan verdiepen in het 
waarom en hoe deze vorm van besluitvorming is ontstaan. Want, wanneer je iets wil veranderen zul 
je eerst moeten weten waarom we het doen zoals we het doen. 
De oorsprong van het systeem van besluitvorming zoals we dit nu kennen is ontstaan rond en na de 
industriële revolutie. Toen de adel het steeds minder voor het zeggen kreeg en tegelijk nog maar 
weinig mensen konden lezen en schrijven, waren er mensen nodig die de grotere wereld konden 
overzien. Deze mensen werd gevraagd om te besluiten over kwesties die de gewone mensen niet 
konden overzien. Dat was in het voordeel van iedereen. We hebben vanaf deze periode en op basis 
van deze gedachte een systeem ingericht waarin we steeds meer ‘tafels’, ‘stuurgroepen’, ‘besturen’ 
et cetera inrichtten om de besluiten te nemen over moeilijke kwesties. 
Wanneer we ons bijvoorbeeld zorgen maken over een kind op school, dan kan dit kind (als het goed 
is met toestemming van de ouders) besproken worden in het onderwijs/zorg-adviesteam. Deze 
bedenken hier, op basis van alle kennis en kunde, wat nodig is voor dit kind en dit gezin. Wanneer we 
binnen een dorp veranderingen willen doorvoeren, dan besluit de dorpsraad hierover. Wanneer er 
binnen gemeenten besluiten moeten worden genomen, dan neemt de gemeenteraad het 
uiteindelijke besluit. Wanneer er zorg/ondersteuning nodig is binnen een gezin of rond een oudere, 
dan wordt deze situatie besproken in het gebiedsteam of in het multidisciplinair overleg. Binnen 
organisaties worden vragen van teams neergelegd bij een manager of bij de bestuurder. Over het 
gaswinningsprobleem in Groningen wordt gesproken en besloten in den Haag. 
Zo hebben we in onze gehele maatschappij, structuren ingericht waar een kleine groep besluit voor 
een grotere groep. De kwestie wordt weggehaald bij degenen die geraakt en/of geschaad worden 
door deze kwestie en wordt elders besproken. Hierna wordt de oplossing, het plan weer gelegd bij 
degenen die het aangaat. Voorheen werkte dit systeem uitstekend. We hadden grotendeels 
consensus over deze manier van besluitvorming omdat dit tot de beste besluiten leidde. De mensen 
die het probleem hadden en die het aanging konden immers vaak de situatie niet overzien en/of 
hadden niet de kennis om de juiste besluiten te kunnen nemen. Hoe anders is dit echter in onze 
huidige kennis samenleving. Veel van de motieven die we hadden voor het inrichten van dit systeem 
van besluitvorming gelden niet meer in deze tijd. 
Argumenten die gebruikt worden om deze manier van besluitvorming in stand te houden zijn: ‘Deze 
mensen kunnen dit niet.’ ‘Deze mensen willen dit niet.’ ‘Deze mensen hebben geen kennis.’ ‘Deze 
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mensen hebben geen tijd.’ ‘Deze mensen zijn niet betrokken, het interesseert ze niet.’ Of ‘Zo doen 
wij dat altijd.’ Deze argumenten blijken geen stand te houden zodra we ze in de praktijk gaan 
onderzoeken. Dan blijkt dat mensen wel degelijk in staat zijn, betrokken zijn en aangeven ook te 
willen mee-besluiten over zaken die hen aangaan. Het argument: ‘zo doen we dat nu eenmaal’ zou 
wat mij betreft in ieder geval niet doorslaggevend mogen zijn. 
Terwijl ik deze blog schrijf krijg ik een telefoontje; een medewerker sociaal domein van een grote 
gemeente is bezig met een besluitvormingsproces met een sociaalteam over de visie van de Nieuwe 
Route en hoe dit samen in de praktijk te gaan doen. Ze benoemt, tussen neus en lippen door, dat ze 
ondertussen wel helemaal klaar is met de hiërarchische besluitvorming in de rest van de gemeente. 
Wanneer ze bijvoorbeeld de manager vraagt waarom bepaalde vraagstukken niet worden besproken 
met de mensen die het aangaat (bijvoorbeeld de teamleden) krijgt ze als enige reden, u raadt het al: 
Zo doen wij dat gewoon.  
Het effect van deze top-down manier van besluitvorming is ondertussen niet gunstig voor ons als 
samenleving. Dit heeft namelijk twee grote effecten: 
1. Het wegnemen van de kwestie van de groep die het aangaat, leidt tot passiviteit, onzekerheid en 
machteloosheid. Dit herken je aan uitingen als: ‘Zij beslissen toch voor ons, we kunnen alleen maar 
afwachten.’ ‘We kunnen niks doen, want de gezinsvoogd is al betrokken.’ ‘We moeten maar zien wat 
zij bedenken.’ ‘De gemeente gaat over de stoeptegels, dus die moet het oplossen.’ ‘Er ligt 
waarschijnlijk al lang een plan ergens, daar hebben we toch geen invloed op.’ 
2. Het komen met een oplossing/plan voor de mensen die het aangaat stuit vervolgens vaak op 
weerstand en agressie. Dit is herkenbaar in uitingen als: ‘Dit pikken we niet!’ ‘Laat ze zelf maar een 
windmolenpark achter hun huis zetten!’ ‘Hoe kan het dat die vrouw zomaar ons kleinkind uit huis wil 
plaatsen terwijl wij de ouders van de vader zijn!’ ‘De gemeenteraad is gek! Die bomen kunnen niet 
zomaar gekapt worden?’ ‘Ze mogen niet de huishoudelijke hulp korten, wij gaan in beroep!’ 
Een samenleving heeft baat bij actieve, betrokken inwoners, de effecten van het huidige systeem van 
besluitvorming leidt echter tot passieve, teleurgestelde inwoners, weerstand en verzet. We moeten 
vervolgens veel tijd, geld en energie steken om de gevolgen van dit niet meer werkende systeem te 
bestrijden en te herstellen. Zo zijn er organisaties en bureaus bezig met het proberen mensen actief 
te krijgen en mensen hun verantwoordelijkheid te laten nemen. Weer andere organisaties hebben 
zich gespecialiseerd in inwoners uit de weerstand krijgen en het creëren van draagvlak voor 
gemaakte plannen. Is het niet logischer en meer effectief om de wortel van dit probleem aan te 
pakken? 
Wanneer we samen besluiten met de mensen waar het over gaat, ontstaat er vandaaruit activiteit, 
verantwoordelijkheid en draagvlak. Dit is, vooral omdat we het anders gewend zijn, een behoorlijke 
kanteling. Dat ervaar ik en velen met mij elke dag. We zetten door, want het levert zoveel meer op 
dan het in stand houden van de huidige status quo. 
En laten we wel wezen, een systeem dat enorme en voorspelbare negatieve gevolgen heeft en niet 
meer werkt, waarvoor de enige reden van instant houden is: ‘zo doen wij dat nu eenmaal’ Dat is toch 
ook van de zotte? 
In de volgende blogs zal ik ingaan op hoe we dit anders kunnen aanpakken en hoe ook adviesraden 
hier een belangrijke rol in kunnen spelen. 
Anke Siegers 
Organisatiepsycholoog en groepsconflictbemiddelaar. 
Anke houdt zich bezig met het inrichten van een maatschappij waarin samensturing met alle partijen 
gebruikelijk is. In diverse rollen adviseert en begeleidt ze hierin overheden, organisaties en professionals. 
Wilt u ondertussen meer weten van de Nieuwe Route? Kijk dan op www.denieuweroute.com en op 
www.datishelder.com 
 
 
 
3) Gemeenten zouden  beter dan het Rijk burgers ‘zelfredzaam’ kunnen maken 
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Koepel Adviesraden Sociaal domein 21 november 2019 
Laat lokale sociale raden de kosten opdrijvende krachten op de gemeentelijke 
zorg tegengaan 
Harrie Verbon  donderdag, 7 november, 2019 - 11:26    Een belangrijke reden voor de decentralisatie 
van grote delen van de Awbz-zorg was dat gemeenten beter dan het Rijk burgers ‘zelfredzaam’ 
zouden kunnen maken. Daarom kregen de gemeenten minder geld voor deze zorgtaken dan het Rijk 
er zelf aan had besteed. 
Het parlement liet daarbij marktwerking in de zorg toe: zorginstellingen mogen gemaakte winsten 
uitkeren aan de eigenaren. In een sector waar de kwaliteit moeilijk waar te nemen en dus ook 
moeilijk te controleren is, bood dat ruimte aan ‘zorgcowboys’ om de ‘zorgmarkt’ op te komen en op 
een makkelijke en snelle manier rijk te worden, ten koste van gemeenten. 
In een ‘echte’ markt worden tarieven bepaald door vraag en aanbod, zonder tussenkomst van de 
rechter. In de zorgmarkt kan een verlaging van de prijs ( tarieven) echter tot een gang naar de 
rechter leiden. Dat ervoeren tien gemeenten in de Haagse regio: jeugdzorginstellingen in die regio 
waren naar de rechter gestapt om hogere tarieven te eisen. Zij kregen gelijk van de rechter. 
Eerder al besliste het parlement dat artsen jongeren mogen doorverwijzen naar de jeugdzorg. Dit 
gebeurt buiten de gemeenten om, maar wel op kosten van de gemeenten. Gemeenten huren nu 
extra specialisten in die bij huisartsen langs gaan om er voor te zorgen dat er niet te snel naar dure 
hulp wordt doorverwezen. Of het helpt, moet nog blijken. Verder heeft het parlement afgelopen 
voorjaar, tegen de zin van gemeenten, besloten tot de invoering van het zogenaamde Wmo-
abonnementstarief. Voor grote delen van de Nederlandse bevolking wordt daardoor zorg bij de 
gemeente goedkoper. Dat geldt ook voor mensen met een bovenminimaal inkomen. Volgens 
gemeenten is de aanzuigende werking van deze maatregel nu al merkbaar. 
Kortom, de gemeenten zitten klem tussen de centrale overheid die voortdurend knabbelt aan de 
beleidsvrijheid van de gemeenten, rechters die zich bemoeien met de tarieven die gemeenten 
mogen berekenen en zorginstellingen die gemeenten in de beklaagdenbank zetten. Deze 
ontwikkelingen maken in potentie de lokale zorg duurder, terwijl gemeenten het stelsel met een 
beperkt budget moeten uitvoeren. Dat betekent dan logischerwijs dat gemeenten de toegang tot 
regelingen van het sociaal domein op den duur zullen moeten beperken. 
Het is daarom in het belang van inwoners, die een goed stelsel van lokale sociale regelingen willen 
handhaven, de kosten opdrijvende krachten op de gemeentelijke zorg tegen te gaan. Dat kan als 
lokale adviesraden in het sociale domein samen met hun gemeenten de regelingen zodanig selectief 
maken dat de ‘echte’ zware gevallen te allen tijde worden geholpen. Voorts zouden deze sociale 
raden zich kunnen opwerpen als bemiddelaar bij conflicten tussen aanbieders en hun gemeente over 
de gehanteerde tarieven om zo de gemelde juridische ingrepen in de tarieven te voorkomen. 
Harrie Verbon   Emeritus hoogleraar openbare financiën, Universiteit van Tilburg en lid van de 
rekenkamer van Tilburg 
 
 
4) Bij overstap van wet naar wet juist  behoefte aan hun bekende cliëntondersteuner  
Koepel Adviesraden Sociaal domein 21 november 2019 
Je onafhankelijke cliëntondersteuner: die ruil je niet even om  
Natacha en Marjolein  maandag, 11 november, 2019 - 13:39      Rick (21) heeft een verstandelijke 
beperking en toenemende gedragsproblemen. Hij woont bij zijn ouders, die stapelgek op hem zijn. 
Toch trekt de zorg voor Rick een steeds zwaardere wissel op het gezin. Zijn moeder is opgebrand, na 
jaren van doorzetten. Rick krijgt nu nog ondersteuning via de gemeente, maar de meeste zorg komt 
voor de rekening van zijn ouders. Ondersteuning regelen, gaat soms stroef. Gelukkig is er sinds jaar 
en dag Maaike, de onafhankelijke cliëntondersteuner die het gezin bijstaat in alles wat er geregeld 
moet worden. Ze is bij het aanvragen van voorzieningen hun steun en toeverlaat. Maaike helpt dus 
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ook met de aanvraag voor een zorginstelling, zodat Rick binnenkort uit huis kan en alsnog in goede 
handen is. 
Het wrange is dat wanneer zijn ouders en Maaike de juiste plek voor Rick gevonden hebben, Maaike 
zelf afscheid moet nemen van het gezin. Het zorgkantoor waar de zorg van Rick dan onder valt, 
financiert de huidige cliëntondersteuning namelijk niet. De nieuwe zorg valt onder de Wet landurige 
zorg (Wlz). En dus zal iemand anders Maaike’s taken moeten overnemen. “Ik kan daar echt niet bij”, 
vertelt Ricks moeder. “Juist nu alles gaat veranderen binnen ons gezin, moet Maaike weg. En niet 
omdat ze niet meer wil, maar vanwege de regels. Omdat Rick’s zorg onder een andere wet valt. Ze 
hebben geen idee hoeveel impact dit op ons heeft.” 
Veranderen van wet, veranderen van cliëntondersteuner   Het verhaal van Rick 
staat niet op zichzelf. Een onafhankelijke cliëntondersteuner helpt mensen door het oerwoud die 
hun zoektocht naar passende zorg en ondersteuning vaak is. Op het moment dat mensen op zoek 
moeten naar zorg buiten de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en terecht komen in de 
Wlz, moeten zij ook van cliëntondersteuner wisselen. De cliëntondersteuner uit de Wmo kan op dit 
moment bijna nooit worden ingezet om te helpen de zorg te regelen vanuit de Wlz: dit is wettelijk 
van elkaar gescheiden. Voor mensen met een beperking of chronische ziekte, komen die (zorg-
)wetten vaak samen in een leven. Bij een groot deel van hen moet ergens in het leven de overstap 
gemaakt worden van wet naar wet. En juist op dat moment hebben zij behoefte aan ondersteuning 
van hun bekende cliëntondersteuner uit het sociaal domein. 
Onafhankelijke cliëntondersteuning is belangrijk        Zo’n onafhankelijke 
cliëntondersteuner heb je niet voor de gezelligheid. Voor veel mensen is hij of zij onmisbaar bij het 
regelen van de juiste zorg en ondersteuning door de persoonlijke vraag te vertalen naar een 
zorgvraag. De adviezen van de ondersteuner helpen de positie te versterken van mensen met een 
beperking of chronische ziekte. En dat is helaas nodig, want te vaak lopen mensen vast in het 
ingewikkelde systeem van verschillende wetten, loketten en regelingen. Vooral wanneer zij op zoek 
moeten naar zorg of ondersteuning vanuit een andere wet of verschillende wetten. 
Omslachtige manier van werken  Ook om de eigen regie van mensen met een beperking en 
hun naasten te versterken, is cliëntondersteuning belangrijk. Het biedt mensen de mogelijkheid zich 
te laten bijstaan in de contacten met gemeente, zorgkantoren en zorgaanbieders. 
Cliëntondersteuning helpt bij het zoeken naar oplossingen en wordt aangeboden via gemeente of 
zorgkantoor. Het hoort onafhankelijk, kosteloos, goed beschikbaar, deskundig en levensbreed te zijn. 
Op dit moment is cliëntondersteuning via verschillende wetten geregeld. Dat vinden mensen die er 
gebruik van maken bijzonder omslachtig en onwenselijk. 
Oplossing met belang cliënt voorop 
Het is bij het oplossen van dit probleem heel belangrijk dat het perspectief van de cliënt als 
uitgangspunt wordt genomen. Niets hoeft partijen tegen te houden om cliëntondersteuning over de 
wetten heen nu al voor alle burgers goed te regelen. 
Bij deze dan ook aan oproep aan adviesraden in het sociaal domein om hier werk van te maken en 
buiten de kaders van de bestaande wetten te denken. Dit geeft mensen zoals de ouder van Rick 
houvast in een periode dat alles op losse schroeven staat.  En voor hen doen we het uiteindelijk. 
Natacha Lijding, Beleidsmedewerker Zorg Ieder(in) en projectleider van het programma 
Koploperproject Onafhankelijke Cliëntondersteuning en Marjolein Schipper, beleidsmedewerker Zorg 
en Ondersteuning Ieder(in) 
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5) Wmo-vergoeding vervanging van ligbad voor douche ook al is de badkamer afgeschreven 
Google melding Wmo: De Rechtspraak  21 november 2019 
Gemeente moet aanpassing badkamer betalen 
Utrecht, 20 november 2019   De gemeente Eindhoven moet een inwoner op grond van de Wet 
maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) de kosten vergoeden van de vervanging van een 
ligbad voor een douche ook al is de badkamer afgeschreven. Dat de inwoner de aanpassing van de 
badkamer zelf zou kunnen betalen, is geen reden om de aanvraag voor een vergoeding op grond van 
de Wmo 2015 af te wijzen. Dit heeft de Centrale Raad van Beroep geoordeeld in zijn uitspraak van 20 
november 2019. 
Het geschil    De betrokkene in deze zaak is een vrouw geboren in 1923. Zij kon vanwege 
medische redenen haar ligbad niet meer gebruiken. Daarom heeft zij bij de gemeente een aanvraag 
ingediend, op grond van de Wmo 2015, om haar ligbad te vervangen door een douche. De gemeente 
wees deze aanvraag af. De betreffende badkamer was meer dan 20 jaar oud en daarmee was de 
normale afschrijvingstermijn verstreken. Volgens de gemeente gaat het dan om een algemeen 
gebruikelijke aanpassing die onder het groot onderhoud valt. Daarom moet de woningeigenaar hier 
zelf voor zorgen.  
Geen algemeen gebruikelijke aanpassing      Wat algemeen gebruikelijk is, hoeft de 
gemeente op grond van de Wmo 2015 niet te vergoeden. Algemeen gebruikelijk zijn diensten, 
hulpmiddelen of maatregelen, zoals woningaanpassingen, die niet specifiek bedoeld zijn voor 
mensen met een beperking en die daadwerkelijk beschikbaar zijn. Daarnaast moeten de kosten 
betaalbaar zijn met een minimuminkomen.  
De gemeente Eindhoven is daaraan voorbij gegaan door aan te nemen dat een badkamer na 25 jaar 
is afgeschreven en dat de vervanging van een badkamer dan algemeen gebruikelijk is. Het vervangen 
van het ligbad door een douche op medische gronden kostte in dit geval € 6.500,-. Dat is niet te 
betalen met een minimuminkomen. Dit betekent dat de aangevraagde woningaanpassing niet als 
algemeen gebruikelijk kan worden aangemerkt.  
De gemeente was van mening dat de betrokken inwoner de aanpassing van de badkamer zelf kon 
betalen met een hypotheek op haar woning. Daarmee stelt de gemeente een financiële voorwaarde 
bij het verstrekken van een maatwerkvoorziening. De Wmo 2015 kent alleen de mogelijkheid om een 
eigen bijdrage op te leggen. Voor het stellen van een aanvullende financiële voorwaarde biedt de 
Wmo 2015 dus geen ruimte.  
Eindoordeel      De rechtbank had de gemeente opgedragen de kosten van het vervangen van het 
ligbad door een douche te vergoeden. De Centrale Raad van Beroep laat deze uitspraak in stand. Het 
oordeel van de Centrale Raad van Beroep is in deze zaak een eindoordeel. Partijen kunnen tegen 
deze uitspraak dan ook geen hoger beroep instellen.  
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Centrale Raad van Beroep, 20 november 2019  
Zaaknummer 18/3544 WMO 2015, ECLI:NL:CRVB:2019:3535   
De uitspraak van de rechtbank is: Rechtbank Oost-Brabant van 17 mei 2018, zaaknummer 18/608, 
ECLI:NL:RBOBR:2018:2728  
Dit is een persbericht op basis van de genoemde uitspraak van de Centrale Raad van Beroep. Bij 
verschil tussen dit persbericht en de volledige uitspraak is laatstgenoemde beslissend. 
Voor eventuele vragen over dit persbericht kunt u zich wenden tot het secretariaat, tel: 088-
3611730. 
E-mail: voorlichting.crvb@rechtspraak.nl 
Website: www.rechtspraak.nl/organisatie/CRvB 
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6) Beeldvorming rond wethouders is niet altijd even florissant 
Binnenlands Bestuur 21 november 2019 
Wethouders zetten charmeoffensief in 
Wouter Boonstra 21 nov 2019 Zakkenvullers, prutsers, baantjesjagers. De beeldvorming rond 
wethouders is niet altijd even florissant. Hoog tijd voor een charmeoffensief, vertelt Elly van 
Wageningen, voorzitter van de Wethoudersvereniging en wethouder voor de ChristenUnie in 
Lelystad. Wethouders krijgen niet alleen een eigen beeldmerk, maar zetten ook meer in op 
onderzoek, ontwikkeling en ondersteuning.  
Beeldmerk    In haar jaarrede op de Wethoudersconferentie 2019 die de afgelopen twee dagen 
plaatsvond in Soest, ging Van Wageningen in op het beeld van wethouder dat niet altijd even positief 
is. ‘We zijn vaak in het nieuws met bijvoorbeeld wachtgeld dat te ruimhartig zou zijn. Maar wie weet 
wat een wethouder is en wat hij doet? We willen een charmeoffensief starten en daar is onder meer 
een ambtsteken bij bedacht.’ Het is een beeldmerk dat een boom moet voorstellen. ‘De boom staat 
voor wijsheid, standvastigheid en groei.’ De stam is uit een hand gemaakt. ‘Dat staat voor 
aanpakken, de hand toereiken en samenwerken.’ In de bladeren van de boom zijn symbolen te 
ontwaren. ‘Een lakzegel, van ergens je stempel op drukken en besluiten bezegelen. Maar ook een 
hart dat staat voor eerlijkheid, warmte en oprechtheid en ergens met passie voor gaan.’ Tot slot is er 
een wetboek en een hamer. ‘Dat staat voor wetgeving, besluitvorming, visie en kaders. Dit 
beeldmerk gaan we met trots dragen. De wethouders waren enthousiast. Er zijn suggesties gedaan 
om het op andere manieren te gebruiken? Dat gaan we nog verder uitwerken. We willen de 
beeldvorming ombuigen.’  
Onderzoek, ontwikkeling, ondersteuning   Een ambtsteken alleen doet het hem niet. 
Daarom onderscheidt Van Wageningen drie lijnen in de activiteiten van de Wethoudersvereniging. In 
eerste instantie wil de vereniging meer doen op het gebied van onderzoek. ‘We hebben een eigen 
onderzoeker op ons bureau. Daar willen we meer onderzoek doen naar wat we voor trends zien, wat 
uit landelijke beeldvorming naar voren komt en wat er gebeurt op wethoudersgebied. Dat willen we 
ook communiceren. De meeste wethouders hebben bijvoorbeel weer een baan binnen de periode 
van het wachtgeld. In de beeldvorming wordt dat anders beleefd. Dat willen we onderbouwen met 
onderzoek.’ Ook blijft de vereniging inzetten op ontwikkeling. ‘Naast onze post-hbo-opleiding, gaan 
we verdieping bieden met bestuurlijk leiderschap en welke vaardigheden je daarvoor nodig hebt. 
Daar is behoefte aan.’ En ook ondersteuning bieden blijft belangrijk. De vereniging kreeg dit jaar al 
150 vragen over Appa-uitkeringen, pensioenopbouw, neveninkomsten en declaraties. ‘Soms moeten 
wethouders daar op een vervelende manier verantwoording over afleggen en ze krijgen er vaak 
vragen over.’  
Na het wethouderschap   Andere vragen gaan over hoe om te gaan met bestuurscrises en 
wat te doen bij agressie en geweld. ‘Verder willen we kijken of we iets kunnen doen voor wethouders 
voor ze stoppen, zoals het naar voren trekken van re-integratie. Wat is een vervolgstap in mijn 
carrière? Kun je alvast ergens in de keuken kijken? Hoe werkt het burgemeesterschap? Wat behelst 
onderwijsbestuur? De overgang naar een vervolgstap moet zo soepeler verlopen.’ Het opzetten van 
een alumni-netwerk hoort daar ook bij. We houden contact met ex-wethouders die een volgende 
stap in hun carrière hebben gemaakt en daarover willen vertellen: hoe is het in hun nieuwe functie? 
We hebben voormalige bestuursleden gevraagd voor de eerste netwerkbijeenkomsten.’ Naast 
burgers informeren over feiten over hoe het nu echt zit met wethouders om zo een reëeler beeld te 
vormen, lijkt het Van Wageningen ook wel wat om meer transparantie te bieden over het 
wethouderschap. ‘Misschien moeten we ook wel met mensen met ons laten meelopen. Een film 
maken, een blik achter de schermen geven, opener zijn.’ 
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7) Aanpak van seksueel geweld tegen kinderen moet beter gecoördineerd worden  
Binnenlands Bestuur 21 november 2019 
Aanpak seksueel geweld tegen kinderen ‘los zand‘ 
 Adriaan de Jonge 21 nov 2019 De aanpak van seksueel geweld tegen kinderen moet beter 
gecoördineerd worden. Het thema staat, vooral bij de lokale overheid, nog onvoldoende op de 
agenda. 
Samenhang ontbreekt, vooral bij gemeenten Dat zegt Herman Bolhaar, de Nationaal 
Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen. Vandaag, tijdens de week tegen 
kindermishandeling, verschijnt zijn Slachtoffermonitor seksueel geweld tegen kinderen. Daarin roept 
hij de overheid, en dan met name de lokale overheden, op om meer samenhang aan te brengen in de 
aanpak van seksueel geweld tegen kinderen. Die coördinatie is nodig omdat inzet vereist is van 
uiteenlopende partijen, bijvoorbeeld uit de strafrechtketen, de zorg en het onderwijs. Bolhaar: ‘De 
boodschap is niet dat er niks gebeurd, maar het is nog teveel los zand.’ 
Ruim twintigduizend slachtoffers   Het creëren van urgentie ziet Nationaal Rapporteur 
Herman Bolhaar als zijn primaire taak. Het rapport opent dan ook met verontrustende cijfers. 
Volgens onderzoek uit 2016 krijgt de helft van de meisjes en één op de vijf jongens tijdens hun jeugd 
te maken met seksueel geweld. De meerderheid daarvan praat erover, maar minder dan één op de 
twintig keer wordt er melding gemaakt bij meldpunt Veilig Thuis. In hoeveel van de gevallen 
uiteindelijk hulp wordt geboden, is onduidelijk.  
Te weinig aandacht bij helft gemeenten   ‘Voor ongeveer de helft van de regio’s is er nog 
veel werk te doen’, laat Bolhaar weten. Het programma Geweld Hoort Nergens Thuis, dat door 28 
regio’s wordt uitgevoerd, biedt gemeenten een kader om kindermishandeling aan te pakken. Maar 
uit een peiling bleek dat slechts vijf Geweld Hoort Nergens Thuis-regio’s specifieke expertise over 
seksueel geweld in huis hebben. Bovendien had de helft van de regio’s seksueel geweld niet als 
speerpunt benoemd. De Nationaal Rapporteur geeft ook aan dat er nog te weinig aandacht is voor 
preventie. Daarnaast wordt seksueel misbruik door leeftijdsgenoten vaak over het hoofd gezien, 
omdat het Geweld Hoort Nergens Thuis-programma zich op misbruik in de huiselijke sfeer richt. Ook 
aan online seksueel misbruik wordt te weinig aandacht besteed. 
Ogen en oren   Bolhaar is kritisch over de prestaties van de lokale overheid, maar voegt er ook 
aan toe dat juist gemeenten, die dichtbij de burger staan, het voortouw kunnen nemen in het 
realiseren van effectief beleid. Om seksueel geweld in een zo vroeg mogelijk stadium te signaleren, 
moeten de ‘geringste signalen’ al worden opgevangen. Daarin spelen de ‘ogen en oren’ van 
gemeenten een belangrijke rol. 
Meer onderzoek  Naast de oproep tot een meer gecoördineerde aanpak, adviseert Bolhaar ook 
om meer onderzoek te doen. Voor effectief beleid is het essentieel om in kaart te brengen hoe en 
waar seksueel misbruik plaatsvindt. ‘Maar we moeten constateren dat we op de meeste thema's nog 
een gebrek aan data hebben.’ Vooral prevalentieonderzoek, dat een inschatting maakt van het totale 
aantal slachtoffers, is gebrekkig. De laatste cijfers komen uit 2016 en die nemen bovendien kinderen 
onder de twaalf jaar niet mee. 
 
 
8) Dreiging premiestijging en kortingen op pensioenen hing in de lucht voor veel pensioenfondsen  
Zorgvisie 21 november 2019 
Borgdorff (PFZW): ‘Rust op pensioenfront van korte duur’ 
‘Dit is goed nieuws voor onze deelnemers’, zegt directeur Peter Borgdorff van PFZW (Pensioenfonds 
Zorg en Welzijn). Het PFZW verhoogt namelijk volgend jaar haar pensioenpremies niet. Ook blijft het 
opbouwpercentage 1,75 procent en is de kans erg klein dat volgend jaar gekort moet worden op de 
pensioenuitkeringen. 
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De dreiging van een premiestijging en kortingen op de pensioenen hing maandenlang in de lucht 
voor veel pensioenfondsen. Ook voor PFZW. Afgelopen zomer circuleerden geruchten dat PFZW de 
premie met 5 procent moest verhogen. Dat zou voor werknemers en werkgevers zou een verhoging 
van 5 procent een financiële klap zijn; voor beide premiebetalers elk een lastenverzwaring van 2,5 
procent. In deze tijden van cao-onderhandelingen – waar om elke halve procent wordt gevochten – 
een forse tegenvaller. Het bestuur van PFZW besloot dat het verantwoord is komend jaar de premie 
en de opbouw gelijk te houden. 
Uitstel   De beslissing van het pensioenfonds werd genomen voordat minister Koolmees van 
Sociale Zaken dinsdag met zijn brief naar buiten kwam. Onder grote druk van pensioenfondsen, 
werkgevers en vakbonden besloot Koolmees dat de fondsen een jaar uitstel krijgen om te voldoen 
aan de regels. Alleen pensioenfondsen die een dekkingsgraad hebben van 90 procent of lager 
moeten ingrijpen: zij moeten korten op hun pensioenuitkeringen. 
Het PFZW zit daar met een dekkingsgraad van 94,1 procent (stand eind oktober) boven. Die 
dekkingsgraad is deze maand zelfs verder gestegen door het gunstige beursklimaat en de oplopende 
rente. ‘Dus de kans dat we dit jaar nog onder die 90 procent duiken is behoorlijk afgenomen’, zegt 
Borgdorff. ‘Op 31 december weten we het zeker, dan peilen we de stand van de actuele 
dekkingsgraad. Dan pas is duidelijk of we in 2020 de pensioenen moeten verlagen.’ 
Rendement    Borgdorff is blij dat het erop lijkt dat PFZW de pensioenen van 2,9 miljoen 
deelnemers niet hoeft te verlagen. Het pensioenfonds had dit jaar tot eind september een 
beleggingsrendement van 18 procent. Daarmee heeft PFZW dit jaar tot nu toe 55 miljard euro mee 
verdiend. Dit terwijl het nog geen tiende daarvan hoeft uit te keren aan gepensioneerden. 
‘Bij zo’n rendement en zoveel geld in kas is een korting op de uitkering heel moeilijk uit te leggen aan 
je deelnemers’, vindt Borgdorff. In september liet de directeur zich al geïrriteerd uit in het AD: ‘Tien 
jaar geleden hadden we een vermogen van 87 miljard euro en konden we de pensioenen laten 
stijgen. Nu hebben we 235 miljard en moeten we korten.’ 

Onvoldoende robuust   Het uitstel van Koolmees voor pensioenfondsen om maatregelen 
te nemen als ze een dekkingsgraad hebben van minimaal geldt slechts voor een jaar. Borgdorff: ‘Dus 
volgend jaar wordt het leven voor ons niet opeens heel veel makkelijker: de rekenrente – cruciaal 
voor de bepaling van de dekkingsgraad – heeft niet de neiging sterk te stijgen.’ 
Ook beseft hij dat PFZW voorlopig niet in staat is om de pensioenen mee laten groeien met de 
inflatie: ‘Daarvoor is de financiële positie niet voldoende robuust. We kunnen onze 
pensioenuitkeringen pas gedeeltelijk laten meelopen met de inflatie als we een beleidsdekkingsgraad 
hebben van 110 procent. Daar zijn we nu nog ver van verwijderd,’ zegt Borgdorff. 
Maatschappelijke rust      Borgdorff is blij dat minister Koolmees ‘zich de zorgen van de 
deelnemers en pensioenfondsen heeft aangetrokken en dat er voorlopig maatschappelijke rust 
wordt gecreëerd’. Maar de rust duurt kort, denkt hij. De ingreep volgend jaar kan fors zijn, lees: de 
premies kunnen voor het jaar 2021 veel hoger uitpakken. PFZW houdt er dan ook rekening mee dat 
in 2021 de pensioenpremie wél moet worden verhoogd of dat de pensioenopbouw moet worden 
verlaagd – of allebei. Dat hangt af van onder andere de rentestand, beurskoersen, de prognose voor 
de levensverwachting en afspraken die worden gemaakt als gevolg van het recente pensioenakkoord 
door alle betrokken partijen. 
Het bestuur van PFZW wil volgend jaar – als dat mogelijk is – eerder dan gebruikelijk kijken óf en in 
welke mate een premiestijging in 2021 aan de orde is. Dan kunnen werkgevers zich zo nodig 
voorbereiden op een forse extra kostenpost. In Borgdorffs woorden: ‘Dan kunnen we de sector vast 
waarschuwen’. 
Frits Baltesen 
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9) Gemeenten staan nog steeds vierkant achter het principe van de decentralisaties 
Google melding Wmo: Binnenlands Bestuur 22 november 2019 

BURGER MINDER POSITIEF OVER '3D' DAN AMBTENAAR 
Yolanda de Koster 21 nov 2019 Gemeenten staan nog steeds vierkant achter het principe van de 
decentralisaties jeugd, maatschappelijke ondersteuning en (arbeids)participatie. Het wordt ze door 
‘Den Haag’ echter niet makkelijk gemaakt. Jeugdzorg is het grootste zorgenkindje. Burgers zijn 
minder tevreden. Dat blijkt uit onderzoek dat in opdracht van Binnenlands Bestuur is uitgevoerd door 
I&O Research. 
Stijging      Bijna vijf jaar na de invoering van de Wmo 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet 
zijn steeds meer ambtenaren enthousiast over de decentralisaties. Driekwart van de ambtenaren 
werkzaam in het sociaal domein vindt de overheveling van taken op het gebied van jeugdhulp, 
maatschappelijke ondersteuning en (arbeids)participatie een (overwegend) goede zaak. Een flinke 
stijging ten opzichte van eerdere jaren: in 2016 vond 66 procent van de ambtenaren sociaal dat en in 
2015 59 procent. Het percentage dat het een slechte ontwikkeling vond, is teruglopen van 22 
procent in 2015 naar 13 procent nu. 
Negatieve gevolgen   Voor burgers heeft de decentralisatie jeugdzorg minder goed uitgepakt 
dan die van de Wmo en de Participatiewet, in de optiek van ambtenaren. Bijna een derde van de 
ambtenaren (32 procent) stelt dat de invoering van de Jeugdwet (grote) positieve gevolgen voor de 
inwoners heeft, maar dat was drie jaar geleden nog 39 procent. En 30 procent stelt dat de 
decentralisatie jeugd (grote) negatieve gevolgen heeft; een stijging van 9 procent ten opzichte van 
drie en vier jaar geleden. ‘De jeugdteams kunnen het werk niet aan’, aldus een respondent. ‘Er is een 
(te) krap budget beschikbaar om in een stabiele omgeving de juiste hulp aan betrokkenen te bieden’, 
stelt een ander. 
Verslechtering     Burgers zijn over het algemeen minder positief over de decentralisaties dan 
ambtenaren, zo blijkt uit het I&O-onderzoek. Kijkend naar de Jeugdwet en de Wmo geeft 
respectievelijk 5 en 9 procent van de zorggebruikers aan dat de hulp en ondersteuning sinds 2015 
verbeterd is. Een aanzienlijk deel ervaart de uitvoering van de taken als een verslechtering: 41 
procent bij de Jeugdwet en 35 procent bij de Wmo. Die percentages liggen wel wat lager dan in 2016, 
toen bij zowel de Jeugdwet als de Wmo 46 procent aangaf dat de hulp verslechterd is sinds de 
gemeenten de taken op zich namen. Dertien procent van de zorggebruikers heeft alsnog een Wmo-
maatwerkvoorziening aangevraagd nu er geen inkomensafhankelijk eigen bijdrage meer wordt geïnd, 
maar een standaardtarief van 17,50 euro per vier weken, zo blijkt uit het onderzoek. De vrees van 
gemeenten dat die wijziging – opgelegd door het kabinet – tot veel meer aanvragen zou leiden, is 
hiermee bewezen.      
Klachten  Opvallend is dat meer sociaal domein ambtenaren die werkzaam zijn bij gemeenten tot 
50.000 inwoners, (grote) positieve gevolgen voor burgers ervaren door de decentralisaties jeugd en 
Wmo dan ambtenaren in grote(re) gemeenten. Een duidelijke verklaring daarvoor heeft I&O-
onderzoeker Nannes niet. De meeste klachten binnen de Jeugdwet en Wmo gaan over de toegang 
tot zorg en de hoeveelheid toegekende zorg. Bij de jeugdzorg komen daarnaast ook veel klachten 
binnen over wachtlijsten en bij de Wmo over de uitvoering van de zorg en ondersteuning door 
aanbieders. Bij de Participatiewet komen vooral klachten over de toegang en de 
informatievoorziening binnen. De hoeveelheid klachten van burgers is volgens sociaal domein 
ambtenaren in vergelijking met drie jaar geleden bij zowel de Wmo als de Jeugd- en Participatiewet 
toegenomen. 
Zorgenkindje   Jeugdzorg is veruit het grootste zorgenkindje binnen de decentralisaties. Niet 
alleen stellen meer ambtenaren dan drie jaar geleden dat de Jeugdwet (grote) negatieve gevolgen 
voor inwoners heeft. Ook de wachttijd voor jeugdhulp is met gemiddeld twaalf weken wachten 
langer dan bij de Wmo (negen weken). Ruim een op de tien jonge cliënten moet dertien weken of 
langer wachten voordat er een intake kan plaatsvinden en nog eens dertien weken of langer wachten 
totdat het hulpverleningstraject daadwerkelijk van start gaat; aanzienlijk langer dan bij de Wmo. 
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Daarnaast verwacht maar liefst driekwart van de ambtenaren dat komend jaar de grootste 
knelpunten zich bij de jeugdzorg zullen voordoen. Bijna een op de vijf ambtenaren schat juist in dat 
de grootste knelpunten bij de Wmo zijn te verwachten. Bij de Participatiewet worden nauwelijks 
knelpunten verwacht. Budget, toename van het aantal cliënten, wachtlijsten en inkoop 
specialistische hulp worden als grootste knelpunten in de jeugdzorg aangemerkt. Bij de Wmo staat 
budget met stip op een, gevolgd door (de gevolgen van) het Wmo-abonnementstarief en de 
huishoudelijke hulp. 
Bemoeienis  Een veelgehoord knelpunt is daarnaast de verregaande bemoeienis van het rijk en 
daarmee de inperking van de gemeentelijke beleidsvrijheid, die grote (financiële) gevolgen voor 
gemeenten hebben, zo blijkt uit gesprekken met ambtenaren en bestuurders. Als voorbeeld wordt 
onder meer de invoering van het Wmo-abonnementstarief genoemd. Ook de invoering van de AMvB 
reële prijs Wmo 2015 speelt gemeenten parten. ‘Het rijk verandert tijdens het spel de spelregels, 
zonder de daarbij behorende financiën’, aldus de Zwijndrechtse wethouder Tycho Jansen (armoede, 
financiën, ChristenUnie-SGP). ‘Geef ons beleidsvrijheid of meer geld.’ 
 Versoberd  Het gedecentraliseerde beleid is de afgelopen jaren flink door gemeenten 
bijgesteld. Belangrijkste reden voor aanpassingen in het Wmo- en jeugdbeleid zijn de bezuinigingen 
die gemeenten hebben moeten doorvoeren. Het beleid is na de aanpassingen in veel gevallen 
versoberd. Ruim acht op de tien ambtenaren vinden dan ook dat het rijk de budgetten voor de 
jeugdzorg moet verhogen; dat percentage lag in 2016 op 64 procent. Ook voor de Wmo moet het 
kabinet met extra geld over de brug komen, vinden bijna zeven op de tien ambtenaren. Dat is fors 
meer dan drie jaar geleden; toen vond bijna vier op de tien extra rijksgeld nodig. Bijna de helft van de 
ambtenaren vindt ook dat het kabinet de beurs moet trekken voor de Participatiewet; evenveel als 
drie jaar geleden. 
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(bron: I&O Research) 

 
Verantwoording onderzoek 
Aan het onderzoek hebben ruim 500 ambtenaren en wethouders meegewerkt. Daarnaast is een 
vragenlijst in het I&O Research Panel uitgezet. Vanuit dit panel hebben bijna 2.000 burgers de online 
vragenlijst ingevuld. Het onderzoek is tussen half en eind oktober uitgevoerd. In november heeft een 
aantal respondenten mondeling een toelichting gegeven. 
 
 
 
10) Ik bedenk vaak oplossingen voor de kinderen en spring snel in als er iets gebeurt 
Eigen Kracht Centrale 22 november 2019 
Kracht van leerlingen 
Deze week sprak ik met een leerlingbegeleidster van een basisschool. We hadden het over de 
training ‘herstelgericht werken’ die op de school gegeven was en over de manier waarop ze met 
elkaar aan de slag waren gegaan: “Tijdens de training dacht ik steeds dat mijn manier van werken al 
heel herstelgericht was. Na de training en coaching merk ik in de praktijk dat ik zeker al heel veel 
doe, maar dat ik toch vaak oplossingen bedenk voor de kinderen en snel inspring als er iets gebeurt. 
Dan ga ik aan het werk, in plaats van het bij hen te laten.” 
Aan de slag  Ze vertelt verder: “Meteen na de training ben ik samen met leerkrachten gaan 
werken met kringen in de klas. We begonnen met een kring bij het starten van elke dag. Met een 
aantal leerkrachten waar het in de klas niet zo lekker ging, zijn we gaan nadenken over anders 
omgaan met incidenten. In twee klassen maken we een kring als er iets gebeurt, door de kinderen 
die erbij betrokken zijn bij elkaar te zetten en de herstelgerichte vragen te stellen. Ik merk dat ze nu 
al snel automatisch ‘wat is er gebeurd?’ vragen als iets niet goed gaat en dan beter naar elkaar 
luisteren.” 
Sorry   “Vorige week zag ik twee kinderen uit groep 4 ruzie maken op het schoolplein. Er kwamen 
meer kinderen bij staan, dus ik liep erheen om te kijken wat er aan de hand was en mogelijk in te 
grijpen. Toen ik bijna bij hen was, zag ik dat een meisje uit de klas erbij ging staan en zei: ‘We moeten 
een kring maken.’ Dat deden ze en zonder dat iemand verder iets vroeg of zei zeiden ze één voor één 
wat er gebeurd was. De twee kinderen die ruzie maakten, zeiden al snel ‘sorry’. Toen vonden ze zelf 
dat het weer goed was en iedereen was het daarmee eens. Voordat ik iets had kunnen doen, waren 
zij alweer aan het spelen. Ik realiseerde me dat ik toch weer te snel had willen ingrijpen en dat de 
kinderen zelf altijd nog krachtiger zijn dan ik denk.” 
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 Lieshou 
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11) De overheid moet ophouden met te wijzen op alleen plichten 
LCR@ttentie 23 november 2019 
Oproep aan Van Ark: investeer in perspectief 
Als de overheid mensen die langs de kant staan weer perspectief wil bieden, dan moet er in hen 
worden geïnvesteerd. Feit is dat steeds minder mensen kunnen rondkomen. Dat neemt ernstige 
vormen aan. De kostendelersnorm draagt hieraan bij. Wil er verandering komen dan moet er extra 
geld bij om mensen aan het werk te helpen en te houden. Scholing en re-integratie heeft een extra 
impuls nodig. Nu de aannames over de Participatiewet aan herijking toe zijn volgens onderzoek van 
het SCP, vindt de LCR dat de overheid moet ophouden met te wijzen op alleen plichten: ‘De 
instrumenten om ongelijkheid te compenseren en mensen weer kansen te bieden moeten aandacht 
krijgen’. De voorstellen zijn neergelegd in een brief aan de Tweede Kamer over de begroting 2020 
van het ministerie van SZW. 
Geen maandverband of tampons  ‘Burgers die een beperking hebben, hun werk of 
inkomen hebben verloren, een scheiding doorstaan of een partner hebben verloren, hebben het 
gevoel in de kou te staan’, zegt LCR-voorzitter Amma Asante. ‘Mensen die te maken hebben met 
armoede ervaren de schrijnende gevolgen ervan. Ik ben ervan geschrokken dat 10 procent van de 
Nederlandse vrouwen geen geld heeft voor maandverband of tampons. Daardoor vallen ze uit in het 
onderwijs en vormen ze een drempel voor participatie. Dat mag echt niet in Nederland voorkomen!’ 
Geld voor re-integratie   Asante noemt enkele knelpunten: ‘De kostendelersnorm! Vanaf het 
moment dat die is ingevoerd, zijn mensen in de problemen gekomen. Mensen kunnen niet 
rondkomen, elkaar niet helpen of worden hierdoor zelfs dakloos. Ouderen kunnen niet bij hun 
kinderen intrekken die wel voor hen willen zorgen. Een ander punt is de hardnekkige weigering om 
meer geld vrij te maken om mensen aan het werk te helpen. Daardoor kun je mensen niet met 
voorzieningen helpen die nodig zijn. Datzelfde geldt voor scholing en extra re-integratiemiddelen.’ 
Verdriet   De LCR vindt dat er tenslotte goed gekeken moet worden naar de Algemene 
Nabestaandenwet (Anw). ‘Een groot deel van het vangnet in de Anw is verdwenen. Dat moet 
terugkomen. Anders krijgen mensen niet alleen veel verdriet te verwerken maar ook grote financiële 
problemen.’ 
 
Klik voor: de brief van de LCR aan Tweede Kamer over de begroting 2020 van SZW (21 november 
2019)(Fried: zie: http://www.landelijkeclientenraad.nl/Content/Downloads/LCR-TK-19-
0066%20Begrotingsbrief%202020%20SZW.pdf  ) 
 
 
 
12) Alleenstaande ouderen met fysieke beperkingen zijn vaker eenzaam en bewegen minder 
Binnenlands Bestuur 25 november 2019 
Bewegen als middel tegen eenzaamheid bij alleenstaande ouderen met 
fysieke beperkingen  
Alleenstaande ouderen met fysieke beperkingen zijn vaker eenzaam en bewegen minder dan 
leeftijdgenoten. Ze lopen daardoor een groot risico op een slechte gezondheid en kwetsbaarheid. 
Door goede samenwerking tussen zorg, welzijn en sport in combinatie met effectieve 
beweegprogramma’s worden meer vliegen in één klap gevangen. Janet Boekhout van de Open 
Universiteit deed hier onderzoek naar. 
Kwetsbaarheid is een containerbegrip voor belemmeringen op fysiek, cognitief, psychisch en sociaal 
gebied. Kwetsbaarheid leidt tot negatieve gezondheidseffecten. De eerstelijnszorg, waaronder de 
huisartsenzorg en de wijkverpleging, heeft te maken met een sterke toename van de zorgvraag van 
kwetsbare ouderen. Dit komt doordat kwetsbare ouderen veel langer thuis blijven wonen sinds de 
herzieningen van het zorgstelsel in 2015. Gemeenten hebben sindsdien een grotere plicht om 
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kwetsbare ouderen vanuit de Wmo te ondersteunen. Zij zien hun kosten voor huishoudelijke zorg, 
vervoersvoorzieningen en aanpassingen in huis stijgen. De financiële middelen daarvoor zijn eindig. 
Wie zijn kwetsbare ouderen?     Voor kosteneffectief beleid wil je dus zo goed mogelijk de 
meest kwetsbare mensen bereiken en hen ondersteunen met aanpakken die werken. Er is een groep 
waar het risico (erg) hoog is en waar meerdere risicofactoren samenkomen. Dit zijn de alleenstaande 
ouderen met diverse fysieke belemmeringen door chronische aandoeningen of andere beperkingen. 
Deze groep is vaker dan gemiddeld eenzaam, en beweegt veel minder dan leeftijdgenoten, zo blijkt 
uit cijfers. 
Wat zeggen de cijfers: 
*  50% van de ouderen geven aan dat zij beperkt worden bij bewegen door een chronische 
aandoeningen of beperking. 
*  30% met beperking voldoet aan de beweegrichtlijnen, tegen 44% zonder chronische aandoening. 
ongeveer 40% van de Nederlandse 65-plussers is alleenstaand 
*  alleenstaande ouderen voldeden minder vaak aan de oude beweegnorm, namelijk 61% tegen 77% 
van leeftijdgenoten die samenwonen. 
*  ongeveer 50% van de alleenstaande ouderen voelen zich eenzaam, veel meer dan de ongeveer 
30% die met partner woont. 
Eerder onderzoek toont aan dat eenzaamheid en minder bewegen vaak samengaan. Eenzaamheid en 
weinig bewegen leiden beide tot een groter risico op kwetsbaarheid. Vooral beweegprogramma’s in 
groepsverband kunnen dus mogelijk zorgen voor verminderde kwetsbaarheid in de groep die 
eenzaam is, en door lichamelijke beperkingen weinig beweegt. Janet Boekhout maakte de bestaande 
(erkende) interventie Actief Plus (zie kader) passend voor de doelgroep en onderzocht of mensen 
door deelname meer gaan bewegen en zich minder eenzaam gaan voelen. 
De interventie Actief Plus 
Actief Plus is een advies-op-maat programma om het beweeggedrag van ouderen te stimuleren. De 
deelnemers ontvangen binnen vier maanden drie keer advies-op-maat en stimuleert om in het 
dagelijks leven of door deelname aan beweegactiviteiten fysiek actiever te worden. Bewegen zelf 
maakt geen onderdeel uit van de interventie. 
Advies is aangepast aan hun persoonlijke karakteristieken en behoeften die zij invullen in 
vragenlijsten. De interventie is beschikbaar in een schriftelijke en in een digitale variant. In de variant 
die gebruikt is voor het onderzoek onder alleenstaande ouderen met lichamelijke beperkingen wordt 
meer de nadruk gelegd op het sociale aspect van bewegen. 
 

Bereik van de doelgroep en effect op bewegen  Een (willekeurige) gemeente nodigde 
per brief alle zelfstandig wonende alleenstaande ouderen uit om mee te doen aan het onderzoek. In 
de brief stond dat de interventie specifiek geschikt was voor mensen met fysieke beperkingen door 
chronische aandoeningen. Van de 409 mensen die de vragenlijst hadden ingevuld en in aanmerking 
kwamen, koos 6 van de 10 voor de schriftelijke vragenlijst, en 4 van de 10 voor de digitale versie. Van 
de eerste groep deed na 3 maanden de helft nog mee. Bij de online groep was de uitval veel hoger: 
minder dan 30% deed nog mee. De uitval was duidelijk lager bij deelnemers met een hogere 
opleiding, deelnemers die de schriftelijke versie kozen en bij deelnemers die meer bewegen. 
De interventie zorgt in eerste instantie wel dat mensen in totaal meer gaan bewegen, maar na afloop 
neemt dat af. Wat wel hoger blijft, is het aantal dagen waarop ze minimaal 30 minuten matig tot 
intensief bewegen. 
Minder eenzaamheid   Mensen die meer gingen bewegen door deelname aan de interventie 
voelden zich minder eenzaam. dat geldt ook nog ook nog twee maanden na afloop van de 
interventie. Sterker: het gevoel van eenzaamheid daalde zelfs nog iets verder. Wel voelden 
deelnemers met beperkingen zich na afloop nog steeds eenzamer dan deelnemers zonder 
beperkingen. 
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Kortom:   Dit onderzoek draagt bij aan het begrijpen van de samenhang tussen bewegen, 
beperkingen en eenzaamheid, en aan het antwoord op de vraag of meer bewegen leidt tot afname 
van eenzaamheid. Samen met kennis uit ander onderzoek en op basis van ervaringen uit de praktijk 
kunnen we de volgende tips geven. 
Tips voor gemeenten, buurtsportcoaches en andere sportaanbieders 
- Realiseer dat alleenstaande ouderen met fysieke beperkingen extra fysieke en mentale 
gezondheidsrisico’s lopen. Probeer die mensen dus goed te bereiken. 
- Zorg voor samenwerking tussen gemeente, sociaal wijkteam en zorgverleners om de doelgroep 
goed te bereiken, en/of zorg dat met een preventief bezoek aan ouderen deze groep in beeld komt. 
- Zorg dat er voldoende geschikt beweegaanbod is voor deze doelgroep waarbij ook aandacht is voor 
de sociale component. Het gaat dan om mensen met bepaalde chronische aandoeningen en met 
fysieke problemen. Doe inspiratie op in de interventiedatabase en ontdek welk soort aanbod 
geschikt is. Lees bijvoorbeeld het artikel over aanbod voor mensen met een handicap, of over 
sporten met een visuele beperking. 
- Toegankelijkheid valt ook onder de noemer geschikt aanbod. Dit geldt voor het vervoer naar de 
accommodatie maar vanzelfsprekend ook voor de toegankelijkheid van de accommodatie zelf. 
- Biedt een beweegprogramma aan dat blijvend is of waarbij vervolg gegarandeerd is. Zorg voor zo 
weinig mogelijk veranderingen (bijvoorbeeld in de groepssamenstelling). Dit zorgt dat de oudere en 
meer kwetsbare groep beter blijft meedoen. 
- Alleen digitale ondersteuning is niet voldoende om bewegen te stimuleren. Een grote groep 
ouderen heeft behoefte aan informatie op papier. Dat resulteert in langer meedoen. 

Tips voor zorgverleners in de huisartsenzorg, thuiszorg en voor 
fysiotherapeuten 
- Realiseer dat alleenstaande ouderen met fysieke beperkingen extra fysieke, mentale en sociale 
gezondheidsrisico’s lopen. Bewegen in groepsverband kan zorgen voor een lager risico. 
- Werk samen met gemeente en buurtsportcoach om deze mensen een veilige en prettige plek te 
bieden en te bewegen in groepsverband. Het zorgt voor meer sociale contacten en draagt dus bij aan 
het verminderen van eenzaamheid. 
- Er bestaat in wijken vaak veel beweegaanbod dat geschikt is voor deze doelgroep. 
Is het aanbod er nog niet, dan kan bij voldoende vraag aanbod gecreëerd worden. 
- Haalbaarheid van aanbod staat en valt met een voldoende aantal deelnemers. Gaat het om meer 
specifiek aanbod, probeer dan voldoende mensen door te verwijzen en enthousiast te krijgen om 
deel te nemen. 
Liesbeth Preller Kenniscentrum Sport 
 
 
13) Ggz-instellingen snel bij punt om behandelingen die niet kostendekkend zijn af te bouwen 
Zorgvisie 25 november 2019 
Financiële noodsituatie ggz leidt tot stortvloed rechtszaken 
‘We naderen als ggz-instellingen heel snel het punt dat we behandelingen die niet kostendekkend 
zijn gaan afbouwen,’ zegt bestuursvoorzitter Jeroen Muller van Arkin in Amsterdam. 'Hoe goed je het 
ook doet, toch maak je verlies.' 
 ‘Veel behandelingen leveren nu financieel verlies op’, zegt de vice-voorzitter van GGZ Nederland. 
‘Dat gaat ten koste van de kwaliteit van zorg voor andere cliënten. Dat willen we niet. Dus we 
kunnen niet anders dan afbouwen.’ 
Muller ziet het bij zijn eigen organisatie. Arkin heeft donderdag een kort geding aangespannen tegen 
het ministerie van Justitie en Veiligheid: de instelling wil hogere tarieven voor haar forensische 
psychiatrische kliniek Inforsa. Volgens Muller betaalt Justitie een uurtarief dat tien procent te laag is. 
Ook de Van der Hoeven kliniek in Utrecht en Fivoor (Rotterdam) stappen naar de rechter. 
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Een dag later stond GGZ Drenthe voor de rechtbank om hogere jeugdzorgtarieven af te dwingen bij 
zeven gemeenten. De ggz-instelling lijdt al jaren verlies op de jeugdzorg. Toch willen de gemeenten 
maximaal 110 euro betalen, terwijl het tarief volgens GGZ Drenthe pas kostendekkend is bij 115 
euro. 
Sluiting tbs-kliniek   Als Arkin geen gelijk krijgt van de rechtbank, dreigt Muller met sluiting van 
zijn tbs-kliniek. Die heeft plaats voor dertig tbs-cliënten en veertig andere forensische cliënten. Arkin 
lijdt al jaren zware verliezen op de kliniek. ‘Alleen al dit jaar maken we twee miljoen euro verlies. Dat 
gaat ten koste van de kwaliteit van de zorg. Dat willen we niet. Als we geen hogere tarieven krijgen, 
bouwen we af. Dat doen we gefaseerd, want we zetten niet zomaar cliënten op straat.’ 
De hoge kosten van deze zorg wordt vooral veroorzaakt door het inhuren van duur personeel. Dat 
komt omdat veel medewerkers vertrekken. ‘Reden is de te hoge administratieve druk, blijkt uit exit-
interviews’, zegt Muller. ‘Die afbouw van ggz-populaties door instellingen gaat er gewoon 
aankomen.’ 
Op tijd in polissen    Het is al eind november en veel ggz-instellingen onderhandelen nog steeds 
met de verzekeraars over de hoogte van de tarieven en budgetplafonds. Soms is het al te laat om de 
voorwaarden op tijd in de polissen voor 2020 te krijgen. Wat meespeelt bij deze langzame voortgang 
is de tarifering die de NZa voor volgend jaar heeft afgegeven. Die is volgens GGZ Nederland veel te 
laag. 
De NZa maakte afgelopen zomer bekend dat de tarieven voor intramurale ggz-zorg met 3,4 procent 
dalen en die voor de basis-ggz omlaag gaan met een procent. GGZ Nederland heeft tegen het besluit 
bezwaar aangetekend, maar de NZa heeft nog altijd niet laten weten of ze haar standpunt zal 
wijzigen. 

Ontoereikende tarieven   Muller: ‘De NZa baseert zich bij dat kostprijsonderzoek op 
peiljaar 2017, maar 2020 is totaal anders. ‘Volgend jaar betalen instellingen een dure cao en hebben 
ze te maken met een enorme uitstroom – om hetzelfde personeel vervolgens dertig à veertig 
procent duurder in te huren als zzp’er. Bovendien: de huidige tarieven zijn al niet kostendekkend.’ 
‘Daar komt bij dat de zorgverzekeraars volgens dat kostprijsonderzoek nog een afslag toepassen van 
zes à zeven procent op die al ontoereikende tarieven. Ja, zeggen de verzekeraars dan: als je 
doelmatig werkt, verdien je dat terug. Maar we zien dat iedereen die korting van zes, zeven procent 
krijgt – of je nou doelmatig werkt of niet.’ 

Halvering winst    De financiële prestaties van ‘zijn’ Arkin waren vorig jaar nog relatief goed: 
een winst van 2,5 miljoen euro. Maar dit jaar krijgen de Amsterdammers het moeilijker. Muller: ‘Ik 
verwacht dat onze winst halveert. Ik denk dat we afsluiten met een financieel resultaat van rond de 
1,5 miljoen euro.’ Dat is gewoon veel te weinig, zegt hij. ‘1,5 miljoen op een omzet van 270 miljoen 
euro. Dat is een winstmarge van een half procent. Voor een goede bedrijfsvoering moet het resultaat 
6 miljoen zijn. Dan pas kun je investeren in e-health en andere innovaties. En die zijn hard nodig om 
op een andere manier te gaan werken als het arbeidsprobleem zo groot blijft.’ 
Verdere verslechtering        Grote ggz-instellingen presteerden vorig jaar financieel al mager, 
maar Muller verwacht dat het dit jaar verder verslechtert. Hij wijst er op dat de meeste instellingen 
ook verlies maken op de basis-ggz: ‘Dat is gewoon niet kostendekkend.’ Probleem is volgens hem dat 
veel kosten, met name reiskosten, niet worden meegenomen in de tarieven. Vreemd, vindt Muller, 
omdat zorgverzekeraars juist meer cliënten vanuit de gespecialiseerde ggz willen overdragen naar de 
basis-ggz. 
Dus gaat de ggz-sector onder meer vastgoed verkopen. ‘Dat is natuurlijk geen structurele oplossing’, 
zegt Muller. ‘Anderen stellen onderhoud aan hun gebouwen uit. Of ze investeren niet in ict of 
kunnen de stap naar e-health niet betalen. De hele sector zit te springen om geld voor innovaties, 
maar het geld is er niet. Een deel van de sector kan niet eens meer bij een bank aankloppen voor een 
lening.’                                                                                                                                                                  
Toename bureaucratie     Een andere kostenpost in de ggz-sector is de toenemende 
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bureaucratie, mede ontstaan na de talloze wetswijzigingen van de afgelopen jaren. Muller: ‘We 
moeten eens een keer stoppen met al die regels.’ 
Arkin heeft juist een pilot afgesloten, waarbij bleek dat stoppen met tijdschrijven zonder 
kwaliteitsverlies elke werkdag 51 minuten per persoon bespaart. Tijd die kan worden ingezet voor 
zorg, intervisie en opleiden. Uit de pilot bleek ook een groot bijkomend voordeel: door het gestegen 
werkplezier daalde het verloop van het personeel van 15 procent naar 2 procent. 
De sector kan zelf ook echt enkele zaken verbeteren. Muller noemt het overnemen van elkaars best 
practices. Die moet veel vaker gedeeld worden, zegt hij. Maar ook kan de productiviteit omhoog. En 
verder? Muller: ‘Verder? Ik weet bij God niet meer wat ik verder kan doen. Weet je wat frustrerend 
is: hoe goed je het ook doet, toch maak je verlies als de tarieven niet kostendekkend zijn.’ 
Frits Baltesen 
 
 
14) Toewijzing van sociale huurwoningen 
Overheid.nl 26 november 2019 
Gemeenteblad van Kaag en Braassem 
Datum publicatie        Organisatie                     Jaargang en nummer                                Rubriek 
25-11-2019 09:00       Kaag en Braassem         Gemeenteblad 2019, 285093                 Beleidsregels 
Regels Lokaal Maatwerk gemeente Kaag en Braassem 2019-2021 
Inleiding 
De Regionale Huisvestingsverordening Holland Rijnland regelt de toewijzing van sociale 
huurwoningen. Het uitgangspunt van de regionale huisvestingsverordening is een open, regionale 
woningmarkt met zo min mogelijk regels en zo veel mogelijke keuzevrijheid. De 
huisvestingsverordening biedt ruimte om lokaal maatwerk toe te passen. 
  
Per 1 juli 2019 is een nieuwe Regionale Huisvestingsverordening in werking getreden. Het percentage 
dat ingezet kan worden voor lokaal maatwerk is 25% van het gemiddeld aantal verhuringen over de 
afgelopen drie jaren. 
Kader: Regionale huisvestingsverordening Holland Rijnland 
Artikel 13 van de Regionale Huisvestingsverordening Holland Rijnland biedt lokale beleidsruimte 
(lokaal maatwerk) voor woningtoewijzing. Deze lokale beleidsruimte kan ingezet worden om 
specifieke lokale en subregionale volkshuisvestelijke knelpunten op te lossen. Voorwaarde is wel dat 
deze zijn benoemd in de lokale woonvisie. 
             Een deel van de vrijkomende woonruimten kan aan woningzoekenden met nadere 
bindingseisen, andere passendheidseisen, via een ander volgordecriterium of op andere wijze 
afwijkend van de regionale regels worden toegewezen. 
              Artikel 15 van de Regionale Huisvestingsverordening Holland Rijnland gaat over specifieke 
toewijzing bij nieuwbouw. Bij de eerste aanbieding kan 100% met voorrang worden toegewezen. Een 
besluit over deze specifieke toewijzing wordt genomen door het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente waarin de nieuwgebouwde woonruimten zijn gelegen, na overleg met 
en mede op advies van de lokale corporatie(s) en de lokale huurdersorganisatie(s). Toepassing van 
dit artikel wordt buiten deze beleidsregels gehouden en wordt per project bepaald. 
Gezamenlijk doel lokaal maatwerk 
De woningcorporaties MeerWonen, Woondiensten Aarwoude en de gemeente Kaag en Braassem 
stellen als doelen bij het toepassen van lokaal maatwerk: 
1. Het bevorderen van maximale doorstroming op de lokale sociale huurwoningmarkt (mensen die 
een sociale huurwoning in de regio achterlaten); 
2. Het zo (fysiek) passend mogelijk huisvesten van mensen met een zorgvraag of functiebeperking; 
3. Het bevorderen van leefbaarheid in de kernen; 
4. Starters in de kleine kernen de kans bieden in de kern te blijven wonen. 



Nieuwsbrief 181 Adviesraad Sociaal Domein Kaag en Braassem 

19      
 

Uitwerking doelen lokaal maatwerk 2019-2021 
Doel 1 Het bevorderen van maximale doorstroming op de lokale sociale 
huurwoningmarkt (mensen die een sociale huurwoning in de regio 
achterlaten) 
Sociale huurwoningen in Kaag en Braassem die ingezet worden als lokaal maatwerk ter bevordering 
van doorstroming worden toegewezen volgens de volgende categorieën: 
1. woningzoekenden uit de gemeente Kaag en Braassem die een sociale huurwoning achterlaten; 
2. woningzoekenden die een sociale huurwoning achterlaten in Holland Rijnland; 
3. woningzoekenden uit de gemeente Kaag en Braassem die geen sociale huurwoning achterlaten; 
4. woningzoekenden uit Holland Rijnland. 
Per categorie wordt de volgorde bepaald door de inschrijftijd bij Huren in Holland Rijnland. De 
woningzoekende moet voldoen aan eventuele bezettingseisen en inkomenseisen die gelden voor de 
woning. 
Doel 2 Het zo (fysiek) passend mogelijk huisvesten van mensen met een 
zorgvraag of functiebeperking 
Woningen kunnen via lokaal maatwerk worden toegewezen aan de doelgroep (senioren) met een 
indicatie voor persoonlijke verzorging en/of huishoudelijke hulp en/of ondersteuning volgens de 
volgende categorieën: 
1. woningzoekenden uit Kaag en Braassem met een zorgindicatie (bij gelijke zorgindicatie krijgen 
inwoners die een sociale huurwoning achterlaten voorrang); 
2. woningzoekenden met een zorgindicatie uit Holland Rijnland; 
3. woningzoekenden uit Kaag en Braassem die een sociale huurwoning achterlaten; 
4. woningzoekenden uit Kaag en Braassem die geen sociale huurwoning achterlaten; 
5. woningzoekenden uit Holland Rijnland. 
Per categorie wordt de volgorde bepaald door 
a. de hoogte van de zorgindicatie; 
b. de inschrijftijd bij Huren in Holland Rijnland. 
Het kernteam van de gemeente Kaag en Braassem geeft aan welke kandidaat de hoogste 
zorgindicatie heeft. MeerWonen maakt een procedureafspraak met het kernteam. De 
woningzoekende moet voldoen aan eventuele bezettingseisen en inkomenseisen die gelden voor de 
woning. 
Doel 3 Het bevorderen van leefbaarheid in kleine kernen en voorkomen van 
clustering in specifieke wijken of kernen 
Sociale huurwoningen in Kaag en Braassem die ingezet worden als lokaal maatwerk ter bevordering 
van de leefbaarheid worden toegewezen volgens de volgende categorisering: 
1. woningzoekenden uit desbetreffende kern; 
2. woningzoekenden uit Kaag en Braassem; 
3. woningzoekenden uit Holland Rijnland. 
Per categorie wordt de volgorde bepaald door de inschrijftijd bij Huren in Holland Rijnland. De 
woningzoekende moet voldoen aan eventuele bezettingseisen en inkomenseisen die gelden voor de 
woning. Indien er geen woningzoekenden reageren die aan de bezettingseis voldoen, wordt 
bovenstaande volgorde gevolgd voor woningzoekenden die dan in aanmerking komen. 
Doel 4 Starters in de kleine kernen de kans bieden in de kern te blijven wonen 
Een starter voldoet aan de volgende kenmerken: 
- De starter beschikt op het moment van woningtoewijzing niet over een zelfstandige woonruimte. 
Hij of zij toont dit aan middels een uittreksel uit de BR; 
- De starter is 18 jaar of ouder, maar niet ouder dan 35 jaar op het moment van woningtoewijzing en 
heeft niet eerder een zelfstandige woonruimte in Holland Rijnland in bezit gehad; 
- De starter voldoet aan de bezettingseisen voor de woning en aan de inkomenseisen. 
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Woningen worden toegewezen volgens de volgende categorisering: 
1. woningzoekenden uit desbetreffende kern (aantonen met een uittreksel uit de BRP); 
2. woningzoekenden uit Kaag en Braassem; 
3. woningzoekenden uit Holland Rijnland. 
Per categorie wordt de volgorde bepaald door de inschrijftijd bij Huren in Holland Rijnland. 
  
Het aantal woningtoewijzingen waarbij gebruik gemaakt kan worden van lokaal maatwerk is door de 
regio per gemeente vastgesteld en vervolgens naar rato van het bezit verdeeld over de corporaties. 
Indien een corporatie geen gebruik kan of wil maken van zijn contingent lokaal maatwerk dan 
overleggen de corporaties onderling of de ander gebruik wil maken van dit contingent. 
- De woningcorporaties MeerWonen en Woondiensten Aarwoude hebben mandaat het lokaal 
maatwerk naar eigen inzicht te gebruiken binnen de vastgestelde regels. 
- Jaarlijks monitoren gemeente en corporaties de transparantie, de impact en de noodzaak van het 
maatwerk en de uitvoerbaarheid van het lokaal maatwerk. 
- Corporaties voeren uit en verantwoorden jaarlijks achteraf aan het college van burgemeester en 
wethouders over toegepast lokaal maatwerk. 
Looptijd en wijzigen van de regels Lokaal Maatwerk 2019-2021 
- Deze beleidsregels gelden vanaf de dag nadat het besluit van het college van burgemeester en 
wethouders is gepubliceerd en hebben een looptijd t/m 2021. Daarna worden ze steeds voor een 
periode van een jaar verlengd, tenzij gemeente en corporaties anders overeen komen. 
- De afspraken lokaal maatwerk kunnen tijdens de werkingsduur slechts schriftelijk en met 
instemming van alle partijen (tussentijds) worden gewijzigd. 
- Voor nieuwbouwprojecten wordt een apart voorstel aan het college van burgemeester en 
wethouders gedaan door de betreffende corporatie en ter kennis gebracht van de corporaties. 
 
 
15) Bezuinigen op huishoudelijke hulp pakt per saldo verkeerd uit 
Google melding Wmo: Binnen lands Bestuur 26 november 2019 
Goedkoop is duurkoop in de zorg 
Yolanda de Koster 26 nov 2019 Bezuinigen op huishoudelijke hulp pakt per saldo verkeerd uit. Als de 
huishoudelijke hulp vanuit de Wmo niet meer beschikbaar zou zijn, doen er meer mensen een 
beroep op de (duurdere) wijkverpleging of de verpleeghuiszorg. Daarvoor waarschuwt het Sociaal en 
Cultureel Planbureau (SCP) in zijn dinsdag verschenen rapport ‘Wat als zorg wegvalt’. 
Uitwijk  Wijkverpleging is voor 47.000 mensen, die nu huishoudelijke hulp ontvangen, de eerste 
uitwijkmogelijkheid als de huishoudelijke hulp zou wegvallen. Als huishoudelijke hulp vanuit de Wmo 
niet meer beschikbaar zou zijn, zouden er daarnaast vermoedelijk 15.000 mensen extra op 
verpleeghuiszorg zijn aangewezen. Mensen die nu op huishoudelijke hulp zijn aangewezen, moeten 
kortom bij het wegvallen daarvan een beroep doen op duurdere vormen van zorg. Het is daarom, 
ook kijkend naar de financiële houdbaarheid van de zorgkosten, voor de toekomst essentieel dat 
lichtere vormen van (publiek gefinancierde) zorg en ondersteuning thuis beschikbaar blijven voor 
een steeds groter wordende groep mensen met gezondheidsbeperkingen, stelt het SCP. 
Geen zorg en ondersteuning Het eventueel wegvallen van huishoudelijke hulp kan namelijk 
niet altijd worden opgevangen door informele hulp op zelf betaalde hulp, benadrukt het SCP. Een 
fors deel van de mensen (42 procent) zal dan vermoedelijk helemaal geen zorg en ondersteuning 
meer ontvangen. Zes op de tien mensen met gezondheidsbeperkingen ontvangen nu geen hulp. Het 
gaat daarbij zowel om publieke gefinancierde, zelf gefinancierde of individuele hulp. Mensen weten 
niet altijd de weg te vinden naar bijvoorbeeld het Wmo-loket (publiek gefinancierde hulp), kunnen 
geen beroep doen op mantelzorgers of hebben geen geld om zelf hulp in te schakelen. Ook kan het 
zo zijn dat ze zo veel mogelijk onafhankelijk willen blijven of denken dat ze het zelf zonder hulp 
kunnen redden. Deze groep mensen loopt het risico het in de nabije toekomst niet zonder zorg en 
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ondersteuning te redden. ‘Hun aantal zal alleen maar toenemen wanneer het aanbod van zowel 
publiek gefinancierde zorg als van mantelzorg steeds verder onder druk komt te staan’, waarschuwt 
het SCP. 
 Preventieve zorgvormen   Voor de toekomst van de zorg en ondersteuning moeten de 
vraagstukken integraal worden bekeken. Er is immers een wisselwerking tussen de Wmo 2015, de 
Zorgverzekeringwet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz). Valt huishoudelijke hulp weg, dan stijgt 
het beroep op de wijkverpleging (Zvw) of de verpleeghuiszorg (Wlz). En wijkverpleging is belangrijk 
bij het voorkomen van verpleeghuiszorg. ‘Omdat de baten van investeringen niet altijd bij diezelfde 
partij terechtkomen zullen de verschillende organisaties echter niet vanzelfsprekend inzetten op 
preventieve zorgvormen’, stelt het SCP. 
 
 
16) Patiënten die zorg het hardste nodig hebben zijn de dupe  
de Volkskrant 26 november 2019 
Huisartsen: kwetsbaarste patiënten missen cruciale zorg 
Duizenden kwetsbare patiënten, zoals dementerende ouderen, psychiatrische patiënten en jongeren 
in psychische nood, blijven maandenlang verstoken van noodzakelijke zorg. Huisartsen slagen er niet 
in om voor deze ingewikkelde patiënten hulp te vinden bij een gespecialiseerde zorginstelling; er is 
geen plek voor hen. 
Michiel van der Geest26 november 2019,Huisartsen-organisatie Het Roer Moet Om, dat eerder 
succesvol onnodige bureaucratie in de huisartsenpraktijk bestreed, spreekt in een publicatie die het 
vandaag aan de Tweede Kamer aanbiedt van een ‘stille ramp’. Juist de patiënten die zorg het hardste 
nodig hebben zijn de dupe, stellen de huisartsen, ‘een principieel onhoudbare situatie’.  
Zorginstellingen als ggz-organisaties, ziekenhuizen en verpleeghuizen weigeren ingewikkelde 
patiënten omdat zij niet passen bij de doelgroep en de specialisatie van de instelling, er door 
personeelsgebrek geen ruimte is hen op te vangen, of omdat de tarieven die zij ontvangen van de 
overheid en de zorgverzekeraars juist voor deze gevallen te laag zijn. Met als gevolg dat voor 
patiënten met één gezondheidsprobleem vaak wel plek is, maar dat de huisarts voor de 
dementerende oudere met een psychiatrische voorgeschiedenis en een alcoholprobleem 
maandenlang moet leuren voordat zorg is geregeld. 
Maatschappelijk vraagstuk van de eerste orde   Brancheorganisaties GGZ Nederland en 
Actiz (voor de ouderenzorginstellingen) herkennen de problemen. ‘Sterker nog’, zegt Actiz in een 
reactie, ‘we zien het als een maatschappelijk vraagstuk van de eerste orde’. Door het 
personeelstekort en de vergrijzing zal het aantal kwetsbare ouderen zonder vorm van zorg de 
komende jaren alleen maar toenemen. Ook de woordvoerder van GGZ Nederland wijst naar het 
gebrek aan personeel en naar de groeiende vraag naar geestelijke gezondheidszorg als oorzaak van 
de problemen. 
Het onderliggende probleem dat juist de kwetsbaarste patiënten het hardst worden getroffen, is 
volgens Henk Schers de manier waarop de zorg wordt gefinancierd. Hij is zelf huisarts en 
onderzoeker aan het Radboudumc naar hoe de verschillende zorgvormen samenwerken. ‘Een 
patiënt past vaak niet binnen alle regels en vakjes. Het systeem is toegerust op diagnoses en ziektes, 
maar niet op mensen.’ 
Volgens een enquête onder de achterban van Het Roer Moet Om, waarop tweeduizend artsen (van 
de in totaal bijna twaalfduizend huisartsen in Nederland) reageerden, kon 97 procent van hen de 
afgelopen week een patiënt niet of pas na buitensporige inspanning verwijzen naar een 
gespecialiseerde zorginstelling. 
Bijna 80 procent kreeg in eerste instantie nee te horen bij de ggz of een ziekenhuis, ongeveer de helft 
bij een ouderenzorginstelling, bijna een kwart kon geen geschikte plek vinden in de verslavingszorg. 
Gemiddeld hadden de huisartsen de week voorafgaand aan de enquête zes van dat soort patiënten, 
wat hun uren aan extra gebel en geregel kostte. 
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Wellicht, zegt onderzoeker Schers, zijn deze cijfers aan de hoge kant, omdat huisartsen met de 
meeste frustraties de enquête eerder invullen. Maar dat laat onverlet, dat ‘deze problematiek echt 
overal voorkomt’. Een zware last voor huisartsen, ‘omdat je ook na drie afwijzingen verantwoordelijk 
blijft voor de patiënt’. 
Fundamentele problemen ‘Wij doen dit niet om met de vinger te wijzen naar zorgverleners in 
ggz-instellingen, ziekenhuizen of verpleeghuizen’, zegt Bart Meijman, huisarts en één van de 
initiatiefnemers van Het Roer Moet Om. ‘We lopen tegen fundamentele problemen aan, zoals dat in 
ons zorgsysteem niet de wil tot samenwerking leidend is, maar de opdracht tot concurrentie.’ De 
politiek zou volgens Meijman veel meer moeten aandringen op regie in de zorg. ‘Ingewikkelde zorg 
kan absoluut niet aan de markt worden overgelaten.’ 
Ook de ministers De Jonge (Volksgezondheid), Bruins (Medische Zorg en staatssecretaris Blokhuis 
(onder andere de ggz) laten in een gezamenlijke reactie weten dat de zorgen van de huisartsen ‘voor 
een belangrijk deel ook onze zorgen [zijn]'. ‘ Daarom is het ook belangrijk dat huisartsen, gemeenten, 
wijkteams, zorgaanbieders en zorgverzekeraars in de regio als team met elkaar (gaan) samenwerken 
om de juiste zorg op de juiste plek te organiseren.’ Voor de zomer komt het kabinet met nieuwe 
voorstellen om de zorg 'betaalbaar en organiseerbaar’ te houden.   
 
 
 
17) Ontevredenheid bij burgers die van de Wmo en jeugdzorg gebruik maken 
Binnenlands Bestuur 26 november 2019 
Minder hulp Wmo en jeugd stemt tot ontevredenheid 
Yolanda de Koster 26 nov 2019 Minder hulp en te veel organisaties die niet goed samenwerken 
zorgen voor ontevredenheid bij burgers die van de Wmo en jeugdzorg gebruik maken. Dat blijkt uit 
onderzoek dat in opdracht van Binnenlands Bestuur is uitgevoerd door I&O Research. 
Verslechtering  Ook het feit dat ze minder goed worden geholpen en lang op hulp moeten 
wachten, maakt het dat nog maar weinig burgers zeggen dat de decentralisaties tot verbetering 
hebben geleid. Die tevredenheid is zelfs ten opzichte van 2016 licht afgenomen. Aan de andere kant 
is ook het aantal criticasters sinds 2016 afgenomen. Sprak in 2016 nog 46 procent van de cliënten 
over een verslechtering; dit is nu gedaald naar 41 procent (jeugd) en 35 procent (Wmo). 
Toegankelijkheid De toegankelijkheid en de kwaliteit van de zorg is redelijk tot goed, vindt een 
ruime meerderheid (62 en 60 procent) van de cliënten die een beroep doen op de Wmo. Een stijging 
ten opzichte van 2016, toen 43 procent de toegankelijkheid redelijk tot goed beoordeelde en 40 
procent de kwaliteit van de geboden zorg als redelijk tot goed bestempelde. Bij de jeugdzorg geeft 61 
procent van de respondenten aan dat de toegankelijkheid redelijk tot goed is; dat was drie jaar 
geleden 43 procent. De kwaliteit van de geboden jeugdzorg vindt 54 procent redelijk tot goed. Ook 
dat is een verbetering ten opzichte van drie jaar geleden. Maar nog altijd vindt bijna een op de drie 
Wmo-gebruikers de kwaliteit van de geboden zorg matig tot slecht. Bij mensen die zijn aangewezen 
op de jeugdzorg ligt dat percentage op 34 procent. 
Chagrijn ‘De tevredenheid over de uitvoering is iets gestegen, al vinden nog steeds veel burgers 
dat de decentralisaties niet goed hebben uitgepakt’, stelt Lisa Nannes, onderzoeker bij I&O Research. 
‘Bij de jeugdzorg en de Wmo zit het chagrijn ‘m vermoedelijk bij ‘oude cliënten’. Met name nieuwe 
cliënten lijken meer tevreden; die hebben de oude situatie niet meegemaakt.’ Ook negatieve 
berichtgeving in de media kan bijdragen aan het negatieve beeld van cliënten, aldus Nannes. 
Klacht  Bijna een op de tien Nederlanders die een beroep doet op de Jeugdwet, de Wmo 2015 of 
de Participatiewet heeft het afgelopen jaar bij de gemeente een klacht ingediend. Dat is fors minder 
dan drie jaar geleden toen nog bijna een derde van de Nederlanders die een beroep doet op de 
Jeugdwet en de Wmo 2015 bij de gemeente aan de bel trok. De toegang tot de zorg levert bij de 
Wmo de meeste klachten op. Bij de jeugdzorg is dat de kwaliteit van de geboden zorg, al is dit 
indicatief, tekent I&O Research aan. Dit gezien het lage aantal inwoners dat het afgelopen jaar een 
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klacht over de Jeugdwet heef ingediend. De helft van alle ingediende klachten worden niet naar 
tevredenheid afgehandeld. 
Verantwoording  Aan het onderzoek hebben ruim 500 ambtenaren en wethouders meegewerkt. 
Daarnaast is een vragenlijst in het I&O Research Panel uitgezet. Vanuit dit panel hebben bijna 2.000 
burgers de online vragenlijst ingevuld. Het onderzoek is tussen half en eind oktober uitgevoerd. 
   
 
 
 
18) Stappenplan ‘Het beste besluit voor het kind’ 
Zorgvisie 26 november 2019 
 ‘Focus op kinderen bij besluiten in de jeugdhulp’ 
Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer presenteerde afgelopen week het stappenplan ‘Het beste 
besluit voor het kind’.(Fried: zie:  
https://www.dekinderombudsman.nl/nieuws/kinderombudsvrouw-lanceert-aanpak-voor-
kinderrechtenproof-besluiten ) 
Stap één is het onderzoeken van het belang van het kind. ‘Ik heb veel mensen in de jeugdzorg 
gesproken die zeiden: die stap slaan we eigenlijk altijd over’, zegt Kalverboer. 
Het stappenplan en de bijbehorende praktische toolkit zijn gebaseerd op de aanbevelingen van het 
Kinderrechtencomité van de Verenigde Naties. Het comité stelt onder meer dat het belang van het 
kind voorop moet staan als professionals een beslissing nemen voor een kind. Met dit basale 
uitgangspunt moet de toolkit van de Kinderombudsvrouw handvatten bieden voor ieder type 
professional, of het nu een jeugdzorgmedewerker, een kinderrechter of een wethouder is, die een 
besluit moet nemen over een kind’, zegt Kalverboer. 
Orde in de chaos De toolkit en het stappenplan zijn ontwikkeld in samenwerking met onder 
meer jeugdhulporganisaties, de Kinderbescherming, Veilig Thuis én kinderen en jongeren zelf. 
Onderzoeken wat het belang van het kind is, is de eerste van vier stappen in het stappenplan ‘Het 
beste besluit voor het kind’. Daarna volgt het onderzoeken van andere belangen, het afwegen van 
alle belangen en tot slot het uitleggen van het besluit. 
‘Iedereen ziet dat, als je zo werkt, met het belang van het kind voorop, dit orde schept in de chaos’, 
zegt Kalverboer. ‘Het belang van het kind is met de richtlijn van het Kinderrechten-comité op een 
eenduidige manier vast te stellen. Het comité geeft aan hoe je het belang van het kind moet 
onderzoeken. Volgens het Kinderrechtencomité kun je dat alleen bepalen als je de visie van het kind 
zelf hebt meegenomen. Als een kind heeft kunnen aangeven waar het zich veilig bij voelt. Een kind 
moet  kunnen zeggen: mijn voogd mag geen besluit over mij nemen. Het  belang van het kind moet 
in gezamenlijkheid, met alle betrokkenen aan tafel, worden onderzocht. Vervolgens ga je het samen 
hebben over wie het gaat doen. Dat leidt ertoe dat mensen beter gaan samenwerken.’ 
Creativiteit   De eerste pilot met het stappenplan en de toolkit wordt op dit moment gedraaid bij 
verschillende aanbieders van jeugdzorg. In de jeugdhulp zijn vaak veel organisaties bij kinderen en 
hun verzorgers betrokken, is er weinig afstemming en is het vaak onduidelijk wie verantwoordelijk is.  
De sector staat onder financiële druk en jeugdzorgmedewerkers zijn meer tijd kwijt aan 
verantwoording dan aan de hulp aan kinderen. Dit alles leidt ertoe dat andere belangen dan die van 
het kind voorop staan bij beslissingen. 
Volgens Kalverboer kunnen de leidende principe uit het stappenplan niet alleen betrokken 
jeugdzorgmedewerkers, maar ook bestuurders van jeugdzorginstellingen helpen bij strategische 
besluiten binnen hun organisatie. ‘Het helpt om te komen tot een besluit dat in het belang is van de 
kinderen die je wil helpen, zonder dat het belang van de eigen instelling voorop wordt gesteld’, zegt 
Kalverboer. ‘Dat werkt ordenend en het heeft gevolgen voor de creativiteit. Je moet misschien aan 
heel andere oplossingen gaan denken dan je gewend bent.’ 
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Werk van de overheid gedaan Hoe moeilijk het kan zijn om tot een juist besluit voor een 
kind te komen, weet Kalverboer uit eigen ervaring. ‘Als gedragswetenschapper en medewerker in de 
jeugdhulp twijfelde ik altijd of iets wel het juiste besluit was. Daarom ben ik uiteindelijk rechten gaan 
studeren. Het kinderrechtenperspectief geeft andere mogelijkheden.’ 
Het stappenplan kan tot slot ook gebruikt worden om beleid aan te toetsen. ‘We gebruiken het zelf 
in ons werk bij de klachten die bij ons binnenkomen en bij onze adviezen aan de overheid. Eigenlijk 
hebben we hiermee werk gedaan dat de overheid had moeten doen. De overheid moet zich iedere 
vijf jaar verantwoorden voor het jeugdbeleid. Nederland heeft bij de laatste keer een aanwijzing 
gekregen van het Kinderrechtencomité om deze werkwijze op te zetten en iedereen hierover te 
informeren. Daar zijn wij nu mee bezig’, aldus Kalverboer. 
Samira Ahli redacteur Zorgmanagement 
 
 
 
 
19) Dansen is een goede en leuke manier om te bewegen. En het is nog gezond ook 
IkWoonLeefZorg 27 november 2019 
Zo gezond is dansen  
Dansen is een goede en leuke manier om te bewegen. En het is nog gezond ook. Niet alleen voor het 
lichaam, maar ook voor de geest. Maar wat maakt dansen eigenlijk zo gezond? En waar kunt u met 
dansen beginnen? 
Dansen is niet aan leeftijd gebonden. Iedereen kan het, van jong tot oud. Dansen kan op veel 
verschillende manieren. Met geoefende danspassen of vanuit gevoel. Snel of langzaam. Klassiek of 
modern. Er is altijd wel een vorm te vinden die bij u past. 
Voordelen voor de geest  Dansen werkt ontspannend. Door de combinatie van muziek en 
bewegen neemt het stresshormoon cortisol af. Bovendien komt tijdens het dansen het geluksstofje 
endorfine vrij. Daardoor gaat u zich beter voelen. Dansen is goed voor het geheugen, zeker als u 
danspassen moet onthouden. Als u danst met een partner, heeft u gezelligheid en raakt u elkaar 
vanzelfsprekend aan. Dat kan erg prettig zijn als u dat in het dagelijks leven minder vaak meemaakt. 
En natuurlijk kunt u door te gaan dansen ook nieuwe mensen leren kennen. 
Voordelen voor het lichaam     Dansen is een prima training voor het lichaam. Dansen gaat 
niet gauw te snel en de bewegingen wisselen elkaar af. Daardoor is er weinig kans op overbelasting 
en blessures. U traint met dansen uw spieren en houdt ze soepel. Daardoor wordt u minder snel stijf 
en heeft u minder kans op gewrichtspijn. Dansen houdt ook uw botten sterk, omdat die tijdens het 
dansen uw gewicht dragen. Senioren die regelmatig dansen, hebben daardoor minder last van 
botontkalking (osteoporose). Dansen verbetert het evenwicht. Dansbewegingen vragen om een 
stabiele lichaamshouding, zeker als u danst met een partner. Door te dansen oefent u dus de 
stabiliteit en controle over uw lichaam. Voor de conditie is dansen ook prima. U kunt ervan gaan 
zweten en de polsslag gaat omhoog. Tegelijkertijd verbetert dansen de bloedsomloop en daalt de 
bloeddruk, waardoor het hart minder hard hoeft te werken. 
Dansschool en buurthuis    Als u wilt gaan stijldansen, kunt u lessen nemen bij een 
dansschool. Gaat het u niet om de perfecte beheersing van een bepaalde dans, maar meer om 
gezellig bewegen dichtbij huis? Dan kunt ook terecht in een buurthuis. Veel buurthuizen organiseren 
dansmiddagen en ‑avonden voor senioren. U kunt er stijldansen, volksdansen of vrij dansen, 
eventueel onder begeleiding van een dansleraar. Een bijzondere dansstijl is biodanza. Bij deze 
dansstijl is er geen aandacht voor danspassen of mooie bewegingen. Het gaat er juist om dat u zich 
laat raken door de muziek. Wat u voelt zet u om in bewegingen die helemaal uit uzelf komen. Overal 
in Nederland zijn er dansgroepen voor ouderen. Kijk op de website van biodanza (Fried: zie:  
https://www.biodanza.nl/  )  wat er bij u in de buurt mogelijk is bij een buurthuis of dansschool.  
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Dansen in het zwembad  Gaat u graag naar het zwembad? Tegenwoordig kunt u ook in steeds 
meer zwembaden danslessen volgen. Aqua zumba bijvoorbeeld is een training waarbij u in ondiep 
water op leuke muziek allerlei Latijns-Amerikaanse danspasjes doet. Aqua aerobics, aqua steps en 
zelfs paaldansen in het water is mogelijk. Kijk eens naar de mogelijkheden bij het zwembad bij u in de 
buurt. 
Speciale danslessen Mensen die zich moeilijker kunnen bewegen door een chronische ziekte, 
kunnen meedoen met de dansprogramma’s van Dance for Health. Deze speciale danslessen zijn 
bedoeld voor mensen met de ziekte van Parkinson, reuma en MS. De lessen zijn ontwikkeld in 
samenwerking met fysiotherapeuten. Met Dance for Health oefent u balans, flexibiliteit, kracht, 
coördinatie en houding. Op de website van Dance for Health  (Fried: zie: 
https://danceforhealth.nl/over-ons/  )  kunt u zien waar u lessen kunt volgen. 
 
 
20) Te vroeg om te spreken van een mislukking van de Participatiewet 
Binnenlands Bestuur 
Participatiewet heeft tijd nodig 
Adriaan de Jonge 27 nov 2019 Het is nog te vroeg om te spreken van een mislukking van de 
Participatiewet, vindt adviesbureau Berenschot. Dit stelt het in reactie op de conclusie van het 
Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) dat de doelstellingen van de Participatiewet nauwelijks zijn 
behaald. ‘Geef zo'n nieuwe wet voldoende tijd om tot ontwikkeling te komen.’ 
Niet mislukt    Het SCP meldde vorige week dat de Participatiewet baankansen voor mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt nauwelijks heeft verhoogd. Dat klopt, zegt adviesbureau 
Berenschot, maar daaruit kan niet de conclusie worden getrokken dat de Participatiewet 
onherroepelijk mislukt is, laat staan dat er opnieuw grote systeemwijzigingen nodig zijn. Het 
invoeren van de Participatiewet in 2015 bracht veel nieuwe taken voor gemeenten met zich mee. 
Martin Heekelaar, sectorleider Werk en Inkomen bij Berenschot: ‘Het is niet gek dat je er jaren over 
doet om dat op de rails te krijgen. Een definitief oordeel over de wet kunnen we absoluut nog niet 
vellen.’ 
Stijgende lijn      Om dat te illustreren, wijst Heekelaar op de groep arbeidsbeperkten die via 
gemeenten aan het werk geholpen worden. Het gaat om mensen die voorheen in aanmerking kwam 
voor Wajong en de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en onder het nieuwe stelsel een deel van de 
doelgroep van de Participatiewet vormt. In een recent verschenen memo laat Heekelaar zien dat veel 
gemeenten nu meer arbeidsplaatsen verschaffen aan arbeidsbeperkten dan voor 2015. Dat is in bijna 
de helft van de gemeenten het geval. Bovendien is er een stijgende lijn te zien: het aantal 
arbeidsbeperkten dat met hulp van de gemeente aan de slag kon, daalde weliswaar na de invoering 
van de Participatiewet, maar loopt snel weer omhoog. ‘Als je dat doortrekt, gaat het in de toekomst 
steeds beter’, aldus Heekelaar.  
Goede voorbeelden        Bovendien zijn er grote verschillen tussen gemeenten. Heekelaar: ‘Je 
moet ervoor waken dat het geen gemeente-bashen wordt. Er zijn ook veel goede voorbeelden in het 
land.’ In de memo is een ranglijst opgenomen van gemeenten die nu meer arbeidsbeperkten helpen 
dan onder de vorige regeling het geval was. Daarom moet volgens Heekelaar de ingezette koers 
doorgezet worden. Gemeenten waar de opstartproblemen nog niet verholpen zijn, kunnen van de 
goede voorbeelden leren. ‘Geef zo'n nieuwe wet voldoende tijd om tot ontwikkeling te komen.’ 
Flevoland  Ook het Regionaal Werkbedrijf Flevoland (RWF) deelt de conclusies uit het SCP rapport 
maar ten dele. Dit samenwerkingsverband van werknemers- en werkgeversorganisaties, gemeenten 
en onderwijsinstellingen merkt op dat in Flevoland de toestroom van kansarme werkzoekenden naar 
regulier werk elk jaar toeneemt. Ook uit de memo van Berenschot blijkt dat Flevoland goede 
resultaten boekt. Vijf van de zes gemeenten in Flevoland helpen nu meer mensen aan een baan dan 
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voor de invoering van de Participatiewet. Almere staat op de achtste plek in de ranglijst van G44-
gemeenten die Berenschot maakte.  
Budgetten ontoereikend  De gemeente Den Haag staat in dezelfde lijst op de eerste plek. Dat 
is volgens een woordvoerder van de gemeente vooral te danken aan extra geld dat Den Haag inzet 
uit eigen middelen: ‘Zowel op de budgetten voor uitkeringen als op de budgetten om mensen naar 
werk te begeleiden, leggen wij als stad geld bij.’ Het meerendeel van de banen voor 
arbeidsbeperkten die de gemeente realiseerde, zijn STiP-banen, waarin de gemeente structureel 27 
miljoen investeert. 'De hoogte van de budgetten is een belangrijk knelpunt van de huidige 
Participatiewet,' aldus de gemeente. 'De Haagse prestaties zouden met alleen de rijksmiddelen 
onmogelijk zijn geweest.'  
 
Fried: resultaten diverse omgevingsgemeenten: 
G44 
Rang              Gemeente                   Aantal LKS                        Uitstroom Wsw                         Verhouding 
40           Alphen aan den Rijn               50                                           129                                         39% 
43           Haarlemmermeer                   20                                           118                                         17% 
Uit alle gemeenten: 
Rang              Gemeente                   Aantal LKS                        Uitstroom Wsw                         Verhouding 
39           Zoeterwoude                          10                                                5                                          191% 
204        Noordwijk                                30                                              35                                            85% 
215        Bodegraven-Reeuwijk           20                                               25                                            81% 
219        Hillegom                                  20                                               25                                            79% 
221        Wassenaar                              10                                               13                                            79% 
224        Teylingen                                 30                                               38                                            78% 
225        Woerden                                 30                                               39                                            78%          
226        Pijnacker-Nootdorp               30                                               39                                            77% 
243     Leiderdorp                                 20                                                28                                            72% 
253     Kaag en Braassem                    10                                                15                                            67%  
254     Oegstgeest                                10                                                15                                             67% 
257     Katwijk                                       40                                                 61                                            65% 
298     Leiden                                      110                                              219                                             50% 
300     Lisse                                           10                                                 20                                             49%  
301     Aalsmeer                                   10                                                 21                                             48% 
304     Nieuwkoop                               10                                                 21                                              48% 
310     Leidschendam-Voorburg       40                                                 89                                               45% 
311     Gouda                                       70                                               157                                               45% 
318     Alphen aan den Rijn               50                                               129                                               39% 
331     Waddinxveen                          10                                                 40                                                25% 
353     Voorschoten                             0                                                  21                                                  0%  
 
Fried: voor meer info en gehele overzicht gemeenten zie: 
https://www.berenschot.nl/actueel/2019/november/landkaart-participatiewet-2019/ 
 
 
 
21) Een op de vier werknemers in zorg en welzijnssector vertrekt naar andere functie binnen 1 jaar 
Zorg+welzijn 28 november 2019 
Werknemers die baan opzeggen blijven in zorg en welzijnssector werken 
Een op de vier werknemers in de zorg en welzijnssector die vertrekt naar een andere functie doet dat 
binnen een jaar. Dat is nogal snel. Het goede nieuws is dat 80 procent de sector niet verlaat. Dat 
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blijkt uit het allereerste Uitstroomonderzoek Zorg en Welzijn van werkgeversvereniging RegioPlus. 
‘Werknemers die contact met cliënten hebben zijn sterk gemotiveerd om in de sector te werken.’ 
Werkgevers in de zorg en welzijnssector willen graag de uitstroom van medewerkers zoveel mogelijk 
beperken. Vanwege het tekort aan personeel en om kwaliteit in de organisatie te behouden. Daarom 
hebben regionale werkgeversorganisaties RegioPlus onderzoek laten doen naar de uitstroom. Uit de 
eerste cijfers blijkt dat 25% van de werknemers in het eerste jaar een nieuwe baan zoekt, maar wel 
meestal binnen de zorg en welzijnssector. Uitstromers zoeken vooral nieuwe loopbaanmogelijkheden 
en meer uitdaging in een nieuwe functie. 
Uitstroomonderzoek     Regionale werkgeversorganisaties Zorg en Welzijn, verenigd in 
RegioPlus, hebben gezamenlijk een doorlopend uitstroomonderzoek opgezet. Ruim 250 zorg- en 
welzijnsorganisaties doen inmiddels mee met het onderzoek. Zij hebben toegang tot een eigen 
online dashboard, waarin ze hun resultaten kunnen vergelijken met andere organisaties in hun 
branche en regio. Vertrekkende medewerkers ontvangen een link naar een vragenlijst, die ze online 
en anoniem kunnen invullen. De eerste resultaten van dit uitstroomonderzoek gaat over de periode 
juni tot en met september 2019. 
Nieuwe baan  De vraag die opdoemt bij de cijfers is: waarom zeggen zoveel werknemers in de 
zorg en welzijnssector al na een jaar hun nieuwe baan op? ‘Dat is ook het beeld op de arbeidsmarkt 
in het algemeen’, zegt onderzoeker Aniek van der Meulen Bosma. ‘Jonge werknemers zijn zoekende 
naar welke functie en welke instelling het beste bij hen past. Je ziet dat mensen die langer ergens 
zitten, vaak meer betrokken zijn bij hun functie en dan minder snel van baan verwisselen.’ 
Loopbaan Werkgevers doen er goed aan, aldus het onderzoek, beter in te spelen op de wens naar 
meer loopbaanmogelijkheden en meer uitdaging in de functie om werknemers te behouden. Hoe 
kunnen werkgevers dat het beste doen? ‘Bijvoorbeeld door de mobiliteit van werknemers tussen 
organisaties te bevorderen’, zegt Van der Meulen Bosma. ‘Dat gebeurt nu ook al. Een persoonlijk 
begeleider bijvoorbeeld die een nieuwe uitdaging zoekt kan ook naar een andere organisatie met 
andersoortige cliënten. Daarnaast kunnen werkgever gratis loopbaantrajecten aanbieden aan 
werknemers.’ 
Leidinggeven  Een belangrijke reden om van baan te verwisselen – die de bevraagde werknemers 
op hebben gegeven – is de stijl van leidinggeven. Vooral in de ouderenzorg en in de thuiszorg wordt 
dit als eerste reden voor vertrek opgegeven. ‘Het is belangrijk dat werkgevers zich daar bewust van 
zijn’, zegt onderzoeker Van der Meulen Bosma. ‘Het tekort aan personeel en de bijbehorende hoge 
werkdruk zit werknemers in de ouderenzorg hoog. Leidinggevenden moeten oog en oor hebben voor 
die druk, werknemers moeten hun hart kunnen luchten. Inderdaad leidt dat ook tot enorme 
werkdruk bij de leidinggevenden, die ook tijd moeten vinden om aandacht te geven aan hun 
medewerkers.’ 
Gemotiveerd     Ondanks de werkdruk en de uitstroom van 25% na één jaar, is het opvallend dat 
vier van de vijf uitstromers zegt weer een functie binnen zorg en welzijn te zoeken, 80% wil weer 
terug naar de sector. ‘We zien vooral dat mensen die contact hebben met cliënten sterk gemotiveerd 
zijn om in de sector te blijven werken. Uit eerdere onderzoeken blijkt dat mensen in onze sectoren 
werken omdat ze hart hebben voor de zorg en voor de begeleiding van mensen. Dat is een passie 
voor je werk die je niet kwijt raakt.’ 
Meer informatie over het onderzoek van RegioPlus>>(Fried: zie: 
https://www.regioplus.nl/nieuws/2019/uitstroomonderzoek-zorg-en-welzijn-4-op-de-5-wil  ) 
Carolien Stam    Redacteur Zorg+Welzijn 
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22) Betaalbaarheid staat hoog in het vaandel in de corporatiesector  
Platform 31   28 november 2019 
Niet passend is niet per definitie niet betaalbaar! 
Drie keer het woord ‘niet’ in één zin. Dat is verwarrend. Tegelijkertijd zet het aan tot denken. 
Betaalbaarheid staat hoog in het vaandel in de corporatiesector. Dat is mooi, want een betaalbare 
woning draagt bij aan iemands welbevinden. 
Passend toewijzen werd sinds 2016 opnieuw de norm voor betaalbaarheid. Gemiddeld wijzen 
corporaties zo’n 99 procent passend toe. Heeft de sector het over betaalbare woningen dan worden 
woningen onder de circa 600 euro bedoeld. Daarbij wordt niet altijd specifiek gekeken naar de 
wensen en de financiële mogelijkheden van huishoudens. 
Er zijn huurders waarvoor circa 600 euro aan huurlasten (inclusief de huurtoeslag) nog steeds te 
hoog is. Er zijn ook huurders die huurtoeslag ontvangen, maar meer kunnen betalen. In dergelijke 
situaties kan een duurdere – lees: vaak mooiere – woning wel toegewezen worden en hoeft de 
huurder niet teleurgesteld te worden. 
Een situatie waarin mogelijk een uitzondering bij de passendheidstoets gemaakt kan worden, is die 
van zzp’ers. Soms hebben zij tijdelijk een laag inkomen, maar kunnen zij de duurdere huurwoning wel 
betalen op het moment dat ze een huurwoning zoeken. Lever bij die groep maatwerk en bekijk 
samen welke woning en huurprijs voor hen geschikt en betaalbaar is. 
Dat geldt ook voor andere situaties waarbij huishoudens graag een duurdere huurwoning willen en 
het vermoeden bestaat dat zij die woning ook kunnen betalen. Bijvoorbeeld bij een starter die net 
een paar jaar werkt en verwacht dat hij binnenkort promotie krijgt. Of iemand die momenteel drie 
dagen werkt en op termijn full-time gaat werken. 
Een ander bekend voorbeeld zijn de ouderen met vermogen. Het gaat hier om ouderen met een laag 
inkomen en een hoog vermogen. De woningen waar die groep naar op zoek is, zijn vaak groter en 
luxer dan een corporatiewoning van circa 600 euro. Inmiddels heeft het kabinet aangekondigd met 
maatregelen te komen om die groep vrij te stellen van de passendheidsnorm. Die maatregel is er nog 
niet. Je kunt voor hen een uitzondering maken bij de passendheidstoets zodat ze de woning krijgen 
die ze willen én die ze kunnen betalen. 
Het siert de sector dat betaalbaarheid hoog in het vaandel staat. Ik wil ervoor pleiten maatwerk te 
leveren bij woningtoewijzing. Het is zonde om huurders woningen niet toe te wijzen terwijl de 
woning wel past bij hun financiële situatie. Voorkom teleurstelling bij huurders en het onnodig leeg 
blijven staan van die woning, terwijl een match wel mogelijk is door de vrije ruimte bij de 
passendheidsnorm in te zetten. Er is vijf procent ruimte om uitzonderingen te maken. Zet die 
weloverwogen in, want niet passend volgens de passendheidstoets is niet per definitie niet 
betaalbaar! 
Meer informatie 
Voor voorbeelden hoe dergelijke huurders in beeld komen, lees het Inspiratieboek 
Woningtoewijzing. (Fried: zie: https://www.platform31.nl/publicaties/inspiratieboek-
woningtoewijzing ) 
 
 
 
 
23) Geluidsoverlast door schreeuwende kinderen en muziek of voetballende hangjongeren 
Schulinck nieuwsbrief 28 november 2019 
Mogen spelende kinderen gillen? 
Minou Woestenenk Gamende kinderen moeten naar buiten, dat is goed voor hun gezondheid. Maar 
zodra ze dan lekker ‘los’ gaan in een keurig aangelegd speeltuintje, op een trapveldje of op het 
schoolplein, wordt nogal eens de gemeente gebeld. Het is dus eigenlijk nooit goed! Klachten over 
geluidsoverlast door schreeuwende kinderen en muziek of voetballende hangjongeren stellen de 
gemeente dan voor dilemma’s. Soms treedt de gemeente kordaat op. Zoals in november 2019: na 



Nieuwsbrief 181 Adviesraad Sociaal Domein Kaag en Braassem 

29      
 

klachten verscheen plotseling een bord met ‘regels’ bij een Moerkapelse speeltuin, die nota bene al 
tientallen jaren bestaat. En in Nijmegen werd een al jaren bestaand trapveldje zelfs gesloten na 
klachten over geluidsoverlast. Hoe kan dat nou?  
Zijn er regels voor het beoordelen van stemgeluid van spelende kinderen? 
Het geluid, dat scholen en kinderopvangverblijven veroorzaken, valt onder de normen van het 
Activiteitenbesluit. Dat geldt ook voor stemgeluid op een door bebouwing omsloten “binnenterrein”. 
Maar: juist het stemgeluid van spelende kinderen speelt daarbij geen enkele rol (artikel 2.18 lid 1 
onder h en i Activiteitenbesluit). Stemgeluid van kinderen blijft daarmee buiten beschouwing in ‘de 
periode vanaf een uur voor aanvang van het onderwijs tot een uur na beëindiging van het onderwijs’. 
Het gaat daarbij in principe om stemgeluid in relatie tot schoolse activiteiten, en niet ook van andere 
activiteiten die niets met school te maken hebben. Op 28 november 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:3880) 
bepaalde de Afdeling bestuursrechtspraak dat dit niet alleen geldt als het om scholen of 
kinderopvangcentra gaat (in dit geval ging het om een logeerhuis bij een praktijk voor geestelijke 
gezondheidszorg), “ […] Aangezien kinderen personen zijn […].” 
Maar wat te doen als het niet gaat om een schoolplein of binnenplein, maar om bijvoorbeeld een 
trapveldje, voetbalkooi of speeltuin? Die situaties vallen niet onder het Activiteitenbesluit, want er is 
geen sprake van een inrichting. Wél gaat het dan om de vraag, of het feit, dat er kinderen spelen (en 
dus schreeuwen, gillen, rennen, voetballen enzovoorts) past in een ‘goede ruimtelijke ordening’. Bij 
het opstellen van het bestemmingsplan moet dat al goed onderzocht worden: wat als hier kinderen 
gaan spelen? Hoe zit het dan met de geluidsbelasting op de gevels van de bebouwing in de buurt? 
Die geluidsbelasting zal anders uitvallen bij een bedrijfsterrein dan wanneer een speeltuin of 
voetbalkooi midden in een nieuwbouwwijk gepland is. Als er veel omringende bebouwing is, dan 
weerkaatst het geluid van stemmen en/of (voet)ballen daar tegen; dat effect wordt ook wel het 
‘klankkast-effect’ genoemd. Het is dus een kwestie van het vooraf opstellen van grondige 
geluidsberekeningen. 
Wat kan de gemeente doen tegen geluidsoverlast door spelende kinderen? 
Via het bestemmingsplan en gedegen onderzoek kan voorafgaand aan realisatie worden bepaald of 
een speelvoorziening al dan niet zal leiden tot geluidsoverlast. Als dat nodig is kunnen aanvullende 
voorwaarden worden opgenomen in de bestemmingsomschrijving. Als namelijk 
bestemmingsplanprocedures niet goed op elkaar zijn afgestemd, kunnen in ruimtelijke zin 
ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt die later leiden tot overschrijding van geluidsnormen. Dus, 
gemeenten, let (vooral tijdig) op uw saeck! 
Wat kunnen omwonenden doen tegen geluidsoverlast door spelende 
kinderen?  Omwonende kunnen een handhavingsverzoek doen bij de gemeente. De grondslag 
kan dan zijn dat de geluidsnormen uit het Activiteitenbesluit worden overschreden, of dat het 
gebruik van de grond ‘in strijd met de bestemming’ is, of dat er een regel uit de APV wordt 
overtreden. Als ook dat laatste niet helpt, of de omwonende wil simpelweg sneller een oplossing, 
dan is er natuurlijk ook nog altijd de civiele rechter. In kort geding zou kunnen worden geëist, dat, in 
afwachting van de oplossing die de gemeente op grond van het oordeel van de bestuursrechter moet 
uitvoeren, de speelvoorziening wordt afgesloten. De grondslag is dan onrechtmatige hinder (5:37 
BW). 
Hoe liep het af in Nijmegen en Zuidplas? Deze situatie lijkt een voorbeeld te zijn 
van het vooraf onvoldoende onderzoeken van de mogelijke effecten van verschillende functies in de 
ruimtelijke ordening van het gebied. Het trapveldje bij een school in Nijmegen mag vooralsnog 
openblijven. Maar er moeten wel meteen aanpassingen komen om de geluidsoverlast voor 
omwonenden te verminderen. Dat heeft de voorzieningenrechter bepaald. Het probleem trok de 
aandacht van veel journalisten, omdat de school én het veldje al veel langer bestaan dan de 
omringende bebouwing (ECLI:NL:RBGEL:2019:5091). 
Over de Moerkapelse speeltuin heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 
Zuidplas zich op het moment van schrijven van dit artikel nog niet uitgelaten. Ook deze situatie trekt 
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de aandacht, omdat de speeltuin al jaren bestaat. Het bordje met de ‘regels’ heeft in ieder geval 
geen enkele juridische waarde. Voor de betrokkenen is het te hopen dat er een oplossing komt, die 
recht doet aan zowel de belangen van de spelende kinderen als van de omwonenden. 
 
 
24) Zorgen dat de schade die de invoering van de Participatiewet aanrichtte, teruggedraaid wordt  
Binnenlands Bestuur 28 november 2019 
Sociale werkplaats moet terug, vindt SP 
Adriaan de Jonge 28 nov 2019 Het sluiten van de sociale werkvoorziening bij de invoering van de 
Participatiewet was een ‘fatale fout’, vindt Tweede Kamerlid Jasper van Dijk (SP). Daarom dient hij 
binnenkort een wetsvoorstel in om de sociale werkvoorziening terug te brengen. Kosten: 580 miljoen 
euro. 
Vernietigend rapport Onder de noemer ‘sociale werkplaats nieuwe stijl’ wil de SP ervoor 
zorgen dat de schade die de invoering van de Participatiewet aanrichtte, teruggedraaid wordt. De 
mensen die voorheen recht hadden op een baan in de sociale werkvoorziening, moeten sinds 2015 
bij een reguliere werkgever aan de slag of in een door de gemeente gesubsidieerde ‘beschutte’ baan. 
De SP heeft de Participatiewet nooit gesteund, laat Van Dijk weten. Het idee dat mensen die 
voorheen onder de sociale werkvoorziening vielen, nu aan het werk kunnen op de reguliere 
arbeidsmarkt, noemt hij een illusie. De eindevaluatie van het SCP die vorige week verscheen – een 
‘vernietigend rapport’ – bevestigde dat beeld. ‘De beloftes die gemaakt zijn over de Participatiewet, 
zijn niet uitgekomen.’  
580 miljoen nodig   Daarom wil Van Dijk een landelijk dekkend netwerk van sociale 
werkplaatsen, zodat iedereen met een indicatie voor een sociale werkvoorziening ook daadwerkelijk 
recht heeft op werk. Het model van beschut werk biedt daarvoor geen garantie. Het wetsvoorstel 
hoopt Van Dijk begin volgend jaar in te dienen, maar woensdag heeft zijn partij bij de bespreking van 
de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) al een amendement 
ingediend om er geld voor vrij te maken: 580 miljoen om precies te zijn. Dat is ook ongeveer het 
bedrag dat destijds door de toenamalige staatssecretaris Jetta Klijnsma (SZW, PvdA) werd bezuinigd 
op de sociale werkvoorziening, voegt Van Dijk toe. 
Soweco ‘ontmanteld’  Als voorbeeld van de ontmanteling van de sociale werkvoorziening 
noemt Van Dijk het Twentse sociale werkbedrijf Soweco. Zes gemeenten in Twente besteden nu nog 
de sociale werkvoorziening uit aan Soweco, maar hebben aangegeven daarmee te willen stoppen. 
Daardoor moet een deel van de SW-medewerkers van het bedrijf naar een werkplek in de eigen 
gemeente. ‘Dat heeft gewoon te maken met de ego’s van de wethouders’, zegt Van Dijk. ‘Die hebben 
zichzelf wijsgemaakt dat ze het beter kunnen dan die prachtige voorziening.’ Op Kamervragen van 
Van Dijk reageerde staatssecretaris Van Ark dinsdag dat de expertise en de infrastructuur van 
Soweco behouden kan blijven en gebruikt kan worden om nieuwe beschutte werkplekken te 
organiseren of mensen naar een reguliere arbeidsplek te begeleiden.  
Groeiende steun  Van Dijk verwacht voor zijn wetsvoorstel steun van PvdA, CDA, GroenLinks en 
de ChristenUnie. Ook staan de vakbond én de werkgevers aan zijn kant. ‘De steun groeit met de dag’, 
aldus Van Dijk. Divosa, de vereniging van gemeentelijke directeuren in het sociaal domein, is nog 
enigszins terughoudend, gezien het feit dat het volledige voorstel er nog niet is. Wel geeft de 
organisatie aan zich al langere tijd zorgen te maken over de kosten van beschut werk. ‘We gaan het 
met de budgetten niet redden’, laat een woordvoerder weten. Voor Divosa is de grootste prioriteit 
dat er een uniforme regeling komt voor alle mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. 
Behoud de infrastructuur   Cedris, de landelijke vereniging voor een inclusieve arbeidsmarkt, 
deelt het verlangen van Van Dijk om de infrastructuur van sociale werkbedrijven in stand te houden. 
Tegelijkertijd wil Cedris niet terug in de tijd, benadrukt een woordvoerder. In het verleden bleven 
mensen nog wel eens hangen bij sociale werkbedrijven, terwijl ze misschien ook de reguliere 
arbeidsmarkt op zouden kunnen. Er is kennis en expertise nodig om mensen goed te kunnen helpen, 
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en dat kan volgens Cedris het beste gerealiseerd worden met de infrastructuur van de 
doorontwikkelde sociale werkbedrijven. 
 
25) Mantelzorgers raken steeds vaker verloren in een woud van regels 
Google melding Wmo: BN DeStem  28 november 2019 
Help, de mantelzorger verzuipt: mantelzorgmakelaar biedt uitkomst 
Valt dit onder de WMO, de WLZ, de Zorgverzekeringswet? Mantelzorgers die bij de overheid om  
steun aankloppen, raken steeds vaker verloren in een woud van regels. De mantelzorgmakelaar 
biedt uitkomst. 
Peter Ullenbroeck 27-11-19, De moeder van Sheena Hartman was altijd al een beetje onwennig met 
nieuwigheden. Dat er af en toe iets niet helemaal goed ging, daar keek eigenlijk niemand van op. 
Totdat ze een paar jaar geleden opeens wel heel erg vergeetachtig werd en dingen kwijt begon te 
raken. Na een bezoek aan de neuroloog en neugeriatrisch onderzoek volgde de diagnose. Alzheimer. 
Ondanks dat Sheena  en haar broers ervoor zorgen dat iedere dag één van hen bij haar is, rijst het 
besef dat alleen thuis blijven wonen voor de bejaarde Bredase vrouw niet langer kan. 
‘Ik had juist behoefte aan concrete informatie’ 
Er moet iets gebeuren. Maar ja, wat  dan en hoe regel je dat? In een een verpleeghuis kom je als 
oudere vandaag de dag niet meer zo makkelijk. Via het ziekenhuis krijgt Sheena (47) een zorgcoach 
toegewezen om haar bij te staan. Maar veel baat heeft ze daar niet bij. ,,Leuk hoor, maar verder dan 
een schouderklopje ‘je doet het zo goed’ ging dat niet. Ik had juist behoefte aan concrete informatie. 
Wat kan ik doen?‘’  Een vriendin van Sheena wijst haar op Katja Keuning, een gediplomeerd 
zorgmakelaar.  Sheena belt en na een kennismakingsgesprek besluit ze met haar in zee te gaan. Dan 
gaat het balletje rollen. Er gaat, vergezeld van de aanbeveling van de huisarts, een aanvraag de deur 
uit naar het CIZ, het landelijk orgaan indicatiestelling om Sheena’s moeder in een verpleeghuis te 
kunnen laten opnemen. In afwachting daarvan wordt ook alvast een aanvraag gedaan om op de 
wachtlijst gezet te worden van verpleeghuis Hagedonk in Prinsenbeek. 
‘Met jouw hulp werd het een stuk gemakkelijker’    ,,Ook zonder mij was het Sheena 
wel gelukt hoor. Ze is er mondig genoeg voor’’, lacht Katja die op bezoek bij Sheena is om de laatste 
stand van zaken rond haar moeder door te spreken. Maar daar is Sheena niet zo zeker van. 
,,Misschien uiteindelijk wel, maar jouw hulp heeft het allemaal wel een stuk vergemakkelijkt. Ik had 
anders flink wat moeten uitzoeken en dan nog weet je met al die regeltjes tegenwoordig niet zeker 
of je het wel goed aanpakt.’’ 
1 op de 3    Zoals Sheena zijn er velen. Volgens cijfers van het Sociaal Cultureel Planbureau geeft 1 
op de 3 Nederlanders mantelzorg en steeg het aantal mensen dat een ander langdurig en intensief 
hulp biedt het afgelopen jaar tot 750.000. Velen van hen weten weliswaar dat er regelingen zijn om 
ze (financieel) een handje te helpen, maar welke dat precies zijn, en bij wie je dan moet zijn? Dat is 
voor velen een brug te ver. ,,Het is ook best ingewikkeld allemaal’’, weet Katja die een paar jaar 
geleden besloot het roer om te gooien en zich te gaan verdiepen in al die mantelzorgregeltjes en -
wetgeving. Ze volgde een post-HBO opleiding van een jaar, staat sindsdien geregistreerd bij de 
beroepsvereniging voor mantelzorgmakelaars en geeft les in Utrecht. 
Verschillen per gemeente zijn groot    Wat de regelgeving voor mantelzorgers extra 
bemoeilijkt zijn de verschillen per gemeente. Wat in de ene gemeente wel in aanmerking komt voor 
steun, gebeurt in de andere juist weer niet. Of gemeenten stellen zich erg rigide op. Katja: ,,Laatst zat 
ik bij een WMO-gesprek met een oudere mevrouw en haar dochter. Die dochter wilde dat er ’s 
middags iemand bij haar moeder was want ze at niet goed. Ja, zegt de gemeente dan, daar is de 
dagbesteding voor. Maar die dochter wilde alleen een persoonsgebonden budget om iemand te 
kunnen betalen om daar 3 keer in de week een uurtje te zijn.’’ 
            Ik vermoed dat ze het zo moeilijk hebben gemaakt om mensen te ontmoedigen  
                         aanvragen te doen. We zijn doorgeschoten. 
                                Katja Keuning, Mantelzorgmakelaar  
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In dat laatste voorbeeld kreeg de dochter uiteindelijk toch haar zin. Want, zo wist Katja de 
ambtenaar te vertellen, daar gaan gemeenten helemaal niet over. Katja: ,,In dit geval kende ik de 
regels beter dan die ambtenaar. Maar geloof maar dat er heel veel mensen zijn die met die uitleg 
akkoord waren gegaan omdat ze het simpelweg niet weten. Deze mevrouw had gewoon recht op dat 
PGB want dat is wettelijk zo geregeld.’’ 
Waarom het allemaal zo ingewikkeld moet? Katja denkt er het hare van. ,,Ik vermoed dat ze het zo 
moeilijk hebben gemaakt om mensen te ontmoedigen aanvragen te doen. We zijn doorgeschoten. In 
het verleden was het inderdaad wel heel gemakkelijk om alle hulp te krijgen, maar nu wordt het 
mantelzorgers te lastig gemaakt. Minister Hugo de Jonge kan op televisie wel zeggen dat die moeder 
waar jij mantelzorger voor bent, altijd ergens moet kunnen logeren zodat jij een keertje op vakantie 
kan. Maar in de praktijk is dat niet zo. Per gemeente is dat weer anders geregeld en in veel gevallen is 
er geen plaats of moet je goed de weg weten om een plekje te vinden.‘’ 
Wat kost zo'n mantelzorgmakelaar?  Veel mantelzorgers aarzelen om een zorgmakelaar in 
de arm te nemen. Want dat zal wel veel geld kosten. Maar wat velen niet weten is dat veel 
zorgverzekeraars de kosten, mits je een pluspakket hebt, vergoeden. Keuning vraag voor haar 
diensten 70 euro per uur. Gemiddeld is ze voor een cliënt, uitgesmeerd over een periode van enkele 
maanden, zo’n tien uur in touw. ,,Natuurlijk is dat best veel geld‘’, weet ook Keuning die over 
klandizie niets te klagen zegt te hebben. ,,Maar geld laten liggen bij instanties omdat je niet goed 
weet waar je moet zijn, is ook zonde.‘’ 
 
 
 
 
 
26) Sociaal kwetsbare jongeren met beperkte cognitieve vaardigheden in de samenleving 
Centrum voor ethiek en gezondheid 28 november 2019 
7e Els Borst Lezing - De prijs van de vrijheid 
Woensdag 27 november 2019 heeft Carlo Leget, hoogleraar Zorgethiek aan de Universiteit voor 
Humanistiek (UvH) in Utrecht en bijzonder hoogleraar zingeving en ethiek in de palliatieve zorg 
namens het Integraal Kankercentrum Nederland en de Associatie Hospicezorg Nederland, de 7e Els 
Borst Lezing uitgesproken met de titel ‘De prijs van de vrijheid – Over de positie van sociaal 
kwetsbare jongeren met beperkte cognitieve vaardigheden in de samenleving’. 
Download '7e Els Borst Lezing - De prijs van de vrijheid'      1/3 
PDF document | 17 pagina's | 3,5 MB      Publicatie | 27-11-2019 
Download 'Coreferaat 7e Els Borst Lezing Xavier Moonen 27 november 2019'      2/3 
PDF document | 4 pagina's | 1,7 MB         Publicatie | 27-11-2019 
Download 'Coreferaat 7e Els Borst Lezing Igor van Laere'         3/3 
PDF document | 4 pagina's | 108 kB Publicatie | 27-11-2019 
(Fried: voor de downloads zie: https://www.ceg.nl/documenten/publicaties/2019/11/27/7e-els-
borst-lezing---de-prijs-van-de-vrijheid ) 
 
Carlo Leget: "Een grote groep kwetsbare jongeren kan niet goed meekomen in onze versnellende 
samenleving en betaalt daar een hoge prijs voor. Mede door hun beperkte cognitieve vaardigheden 
komen ze in groten getale in aanraking met zorg, welzijn en justitie. Willen we hun positie 
verbeteren, dan zouden we opnieuw moeten nadenken over wat vrijheid anno 2019 betekent en hoe 
we daar als burgers gezamenlijk nieuwe invulling aan kunnen geven. Vrijheid is net als gezondheid 
geen individuele aangelegenheid, maar een gemeenschappelijk goed." 
Terugluisteren 
U kunt de lezing ook terugluisteren en als podcast in i-Tunes bij TXTradio downloaden.(Fried: zie: 
https://www.txtradio.nl/programmas/els-borst-lezing-2019-carlo-leget/1574894711 
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Coreferenten 
Daarnaast spraken coreferenten Xavier Moonen, bijzonder hoogleraar kennisontwikkeling over 
jeugdigen en jongvolwassenen met licht verstandelijke beperkingen en gedragsproblemen aan de 
Universiteit van Amsterdam en bijzonder lector Inclusie van mensen met een verstandelijke 
beperking aan de Zuyd Hogeschool te Heerlen en Igor van Laere, sociaal geneeskundige, oprichter & 
voorzitter Nederlandse Straatdokters Groep en was er discussie met de zaal onder leiding van 
Jeannette Pols, vice-voorzitter van de CEG commissie. 
Over de Els Borst Lezing 
De lezing is een initiatief van het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG) en werd voor het eerst 
uitgesproken in 2013. De lezing is vernoemd naar Els Borst, die als voormalig minister van VWS aan 
de wieg stond van het CEG. Els Borst-Eilers (1932 – 2014) heeft tijdens haar carrière veel aandacht 
besteed aan diverse ethische thema 
 
 
27) De problematiek rond de zorgplafonds van ziekenhuizen loopt steeds hoger op 
Zorgvisie 28 november 2019 
 ‘Patiënten zijn de dupe van zorgplafonds ziekenhuizen’ 
De problematiek rond de zorgplafonds van ziekenhuizen loopt steeds hoger op. Ziekenhuizen 
remmen de zorgvraag af door patiënten naar andere ziekenhuizen te verwijzen en ruziën met 
verzekeraars over geld. ‘Het niet betalen van geleverde zorg is gewoon diefstal.’ 
Steeds meer ziekenhuizen overschrijden de zorgplafonds die ze met zorgverzekeraars hebben 
afgesproken. Afgelopen zomer trokken enkele ziekenhuizen al aan de bel. Voor Ikazia in Rotterdam 
was toen al duidelijk dat de afspraken met zorgverzekeraar VGZ niet voldoende waren om de 
zorgvraag op te vangen. Maar VGZ weigert om extra geld beschikbaar te stellen en stuurt patiënten 
het Maasstad Ziekenhuis. Dat ziekenhuis had nog wel ruimte en heeft bovendien doorleverplicht. 
Overal zorgplafonds bereikt  Uit gesprekken met ziekenhuisbestuurders blijkt dat 
zorgplafonds nu door het hele land vollopen. Bestuursvoorzitter Wim van Harten van Rijnstate in 
Arnhem reageerde onlangs op Twitter op een blog van de NZa over omzetplafonds. Daarin stelt de 
NZa dat deze nooit ten kosten mogen gaan van patiënten. 
 
Wim van Harten @WimvanHarten  
Bijna overal is gedoe met de plafonds; zorgverzekeraars en ziekenhuizen komen er liever niet voor uit, dus 
het gebeurt meestal sneaky. Vanuit patient gerichtheid is ons systeem een zooitje aan het worden en elk 
jaar wordt het erger: er wordt gewoon te weinig zorg ingekocht. 
https://twitter.com/skipr/status/1198351523085840384 … 
 

Skipr @skipr  
Omzetplafonds mogen nooit over de rug van de patiënt gaan http://dlvr.it/RJxwGF  
11:30 - 24 nov. 2019 
 
‘Ik heb heel veel reacties gehad. Zelden had een tweet van mij meer impact’, zegt Van Harten. Ook in 
de eigen regio van Rijnstate zijn er allerlei bewegingen in de patiëntenstromen, merkt hij. ‘Huisartsen 
krijgen van ziekenhuizen te horen dat ze geen patiënten meer opnemen en verwijzen daarom door 
naar Rijnstate. We hebben extra patiënten van ziekenhuizen uit het Oosten, Zuiden en Zuidwesten. 
Een paar procent gaat nog wel. Maar als het meer wordt dan 3 á 4 procent, dan kun je niet anders 
dan de zorgvraag afremmen. Anders zijn de financiële gevolgen te groot.’ 

Scrips voor doorverwijzen patiënten Het fenomeen van zorgplafonds onttrekt zich 
voor een groot deel aan de openbaarheid. Het weigeren van patiënten is slechte PR voor zowel het 
ziekenhuis als de zorgverzekeraars. Het is niet iets om mee te koop te lopen. Maar als de financiële 
gevolgen te groot worden, kunnen ziekenhuizen niet anders doen dan op de rem trappen. Ze 
verwijzen patiënten door naar andere ziekenhuizen. ‘Er zijn zelfs ziekenhuizen die speciale scripts 
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gebruiken voor hun medewerkers om patiënten uit te leggen waarom ze langer moeten wachten’, 
vertelt Van Harten. ‘Er zijn ook ziekenhuizen die speciale zorgplafondteams hebben.’ 
Patiënten de dupe  Het doorverwijzen van patiënten is een onzinnige exercitie, vindt Jaap van 
den Heuvel, bestuursvoorzitter van het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk. ‘Die patiënten van het 
Ikazia zijn vaak oudere mensen die al tien á twintig jaar naar dat ziekenhuis gaan. Ze zien daar steeds 
dezelfde artsen. Die kennen hen ook goed. En dan ga je die ouderen doorverwijzen naar een ander 
ziekenhuis? Andere ziekenhuizen beschikken niet over de medische dossiers van die patiënten. We 
weten dat overdrachten een risico vormen voor veilige zorg. Hier zou de IGJ wat van moeten vinden. 
Zo’n oproep van de NZa dat zorgplafonds patiënten niet mogen duperen is super-hypocriet. 
Natuurlijk zijn patiënten hiervan de dupe.’ 
Conflict met VGZ Het Rode Kruis Ziekenhuis heeft, net zoals veel andere ziekenhuizen, een 
conflict met zorgverzekeraar VGZ. Het ziekenhuis gaat 1,5 miljoen euro over het afgesproken 
zorgplafond heen. VGZ weigert de rekening te betalen. ‘Het niet betalen van de rekening van 
geleverde zorg is diefstal. Dat suggereert alsof wij onzinnige zorg leveren. Natuurlijk moeten 
ziekenhuizen slimmer en doelmatiger werken. Maar als dat zo simpel was, hadden we dat al lang 
gedaan. In dit systeem word je financieel afgestraft als je inzet op preventie. Wij kijken nu ook of we 
VGZ-verzekerden een weekje later helpen. Dan hoeven we minder zzp’ers in te huren. Dat soort 
rekensommetjes ga je nu wel maken. Het is een idioot zorgstelsel en eigenlijk zouden we als 
ziekenhuizen samen moeten zeggen dat we niet meer mee doen aan dit circus.’ Dat andere 
verzekeraars VGZ niet aanspreken, begrijpt Van den Heuvel niet. ‘Andere verzekeraars betalen nu de 
rekening voor VGZ. VGZ premie verlaagt de premie, terwijl er een loonsverhoging van 5 procent zit 
aan te komen.’ VGZ wil met haar zorginkoop bijdragen aan een zorgtransitie, zei VGZ-topvrouw 
Marja Vissers eerder in een interview met Zorgvisie. 
Rekening voor ziekenhuis Ook in Twente zijn er problemen. Ziekenhuisgroep Twente stelde in 
oktober een patiëntenstop in voor verzekerden van zorgverzekeraar Zilveren Kruis. 
Bestuursvoorzitter Sophia de Rooij van het nabijgelegen Medisch Spectrum Twente (MST) laat per 
mail dat alle ziekenhuizen met meerdere zorgverzekeraars afzonderlijk afspraken hebben. Meestal 
zijn er zorgplafonds of aanneemsommen afgesproken met ‘gratis’ doorleverplicht afgesproken. 
Zorgvolumes worden volgens haar verder kunstmatig gemaskeerd door te lage prijzen. ‘Circa 5 
procent van de zorg zijn voor eigen rekening van het ziekenhuis.’ 
Hoofdlijnenakkoorden knellen De problemen doen zich volgens Van Harten vooral voor met 
zorgverzekeraars waarmee ziekenhuizen geen meerjarenafspraken hebben. Bij meerjarenafspraken 
wordt de zorgbehoefte over meerdere jaren ingeschat. ‘De prognoses van de zorgbehoefte en de 
realiteit lopen steeds verder uit elkaar bij éénjaars-contracten. Door de hoofdlijnenakkoorden wordt 
de zorgvraag naar beneden bijgesteld. Zorgverzekeraars kopen te weinig zorg in en dat gaat steeds 
eerder in het jaar knellen. De hoofdlijnenakkoorden worden ingehaald door werkelijkheid.’ 
Bart Kiers schrijft zowel over cure als care. Zijn aandachtsvelden zijn de ziekenhuizen, medisch 
specialisten, wijkverpleging en ouderenzorg. 
 
 
 
28) Wmo 2015 moet worden aangepast, opdat gemeenten meer sturingsmogelijkheden krijgen 
Google melding Wmo: Binnenlands Bestuur 29 november 2019 
Gemeenten willen grip op Wmo 
Yolanda de Koster 28 nov 2019 De Wmo 2015 moet worden aangepast, opdat gemeenten meer 
sturingsmogelijkheden krijgen om bepaalde burgers buiten de Wmo te houden. Alleen dan kunnen 
gemeenten binnen de beschikbare budgetten zorg en ondersteuning bieden aan burgers die dat zelf 
niet kunnen regelen of betalen. En alleen dan kan een reëel tarief aan aanbieders worden betaald. 
Beleidsvrijheid   Dat stellen 26 gemeenten waaronder Breda, Deventer, Haarlem, Maastricht en 
Zwolle in een motie die vrijdag wordt ingediend tijdens de Buitengewone algemene 
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ledenvergadering (BALV) van de VNG. Het rijk heeft diverse maatregelen genomen die de 
beleidsruimte van gemeenten inperken om kwetsbare burgers ondersteuning te bieden binnen de 
beschikbare budgetten, stellen de gemeenten. De invoering van het Wmo-abonnementstarief is daar 
een van. 
Forse stijging   Dat leidt ertoe ‘dat burgers die hun ondersteuning zelf kunnen regelen en betalen 
toegang krijgen tot Wmo ondersteuning ten koste van kwetsbare burgers die de ondersteuning echt 
nodig hebben’, aldus de 26 gemeenten in hun motie. Sinds 1 januari geldt een 
inkomensonafhankelijke eigen bijdrage voor Wmo-maatwerkvoorzieningen. In 2020 gaat dat vaste 
tarief ook voor algemene Wmo-voorzieningen gelden. Gemeenten zien sinds januari een forse 
stijging van het aantal Wmo-aanvragen. Mensen die voorheen bijvoorbeeld zelf een schoonmaakhulp 
inhuurden, kloppen daarvoor nu bij de gemeente aan omdat ze dan goedkoper uit zijn. 
Uitspraken rechters    Ook de AMvB reële prijs Wmo in combinatie met vergrijzing en 
personeelsschaarste in de zorgsector speelt gemeenten financiële parten. Dat heeft ertoe geleid dat 
de tarieven voor Wmo ondersteuning hoger worden, ‘terwijl het Wmo budget en het accres hiermee 
geen gelijke tred houden’. De inzet van informele hulp wordt belemmerd vanwege de aanpassing van 
de Wet minimumloon. Hierdoor zijn de kosten van informele hulp in de Wmo gestegen. Ook door 
uitspraken van rechters over onder meer resultaatgericht indiceren wordt de gemeentelijke 
beleidsruimte beperkt. 
Sturingsmogelijkheden      De gemeenten wijzen er in hun motie op dat de nieuwe Wmo 
taken in 2015 zijn gedecentraliseerd op basis van het uitgangspunt dat de sterkste schouders de 
zwaarste lasten dragen en dat de gemeente alleen ondersteuning hoeft te bieden als burgers hun 
eigen probleem niet zelf of met behulp van hun netwerk of algemene voorzieningen kunnen 
oplossen. ‘Gemeenten hebben echter geen sturingsmogelijkheden meer om burgers die zelf hun 
ondersteuning kunnen regelen, af te wijzen.’ Via een wetswijziging moet dat mogelijk worden 
gemaakt. De VNG moet dit bij minister De Jonge (VWS) gaan regelen. 
Eigen verantwoordelijkheid  Het VNG-bestuur adviseert de leden de motie over te nemen. 
‘De motie sluit aan bij de lobby van de VNG om meer sturingsmogelijkheden en budget te verkrijgen 
om daarmee de Wmo uit te kunnen voeren volgens de uitgangspunten van maatwerk en eigen 
verantwoordelijkheid. Sturingsmogelijkheden en behoud van beleidsvrijheid zijn voor gemeenten des 
te belangrijker nu het beroep op en de kosten van de Wmo toenemen, terwijl het budget met deze 
ontwikkelingen geen gelijke tred houdt.’ 
 
 
29) Motie: VNG moet minister oproepen  wet zo te wijzigen dat iedereen eigen bijdrage betaalt 
Google melding Wmo: Deventer Radio en Televisie  29 november 2019 
Gemeenten oneens met eigen bijdrage Wmo 
nov 28, 2019 | Nieuwsberichten In de Wmo hoeven gehuwden jonger dan de AOW-leeftijd, geen 
eigen bijdrage betalen als zij gebruik maken van de Wmo, zoals huishoudelijke hulp. Alleenstaanden 
betalen, ongeacht hun leeftijd wél een eigen bijdrage. Tenzij de gemeenteraad besluit ook aan hen 
geen eigen bijdrage te vragen. 
Gemeenten vinden dat niet rechtvaardig. Ze willen dat de VNG de minister nogmaals oproept de wet 
zo te wijzigen dat iedereen een eigen bijdrage betaalt.  
De motie is een initiatief van Deventer wethouder Liesbeth Grijsen. 26 gemeenten ondersteunen de 
motie tijdens het VNG congres.  
Sterkste schouders zwaarste lasten  Sinds dit jaar betalen cliënten die gebruik maken van 
de Wmo een vaste bijdrage van 17,50 euro per 4 weken, ongeacht de hoogte van het inkomen. Dit 
terwijl de Wmo taken in 2015 zijn gedecentraliseerd naar gemeenten op basis van het uitgangspunt 
dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen.  
Zelf regelen   Wethouder Liesbeth Grijsen: “Ik vind het niet rechtvaardig als alleenstaanden wel 
en gehuwden geen eigen bijdrage betalen. Ik wil de mogelijkheid hebben om mensen die gezien de 
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hoogte van hun inkomen hun ondersteuning prima zelf kunnen regelen buiten de Wmo te houden, 
zodat  mensen die hun ondersteuning niet zelf kunnen regelen ruimhartig geholpen kunnen worden.  
De VNG heeft op  22 maart 2019 al aan de Tweede Kamer laten weten het vreemd te vinden dat er 
verschil wordt gemaakt tussen het in rekening brengen van de eigen bijdrage aan gehuwden en 
alleenstaanden.  
 
 
30) Amsterdam moet aanschaf en opleiding van een hulphond voor autistische vrouw bekostigen 
Google melding Wmo: Binnenlands Bestuur 29 november 2019 
Amsterdam moet hulphond financieren 
Martijn Delaere 28 nov 2019 Amsterdam moet de aanschaf en opleiding van een hulphond voor een 
autistische vrouw bekostigen. De gemeente had haar aanvraag geweigerd, maar de Amsterdamse 
bestuursrechter besliste donderdag dat het Amsterdamse college deze gevraagde 
(Wmo)maatwerkvoorziening niet had mogen afwijzen. Een hulphond is volgens de rechtbank voor de 
vrouw ‘het meest passend voor het bevorderen van haar zelfredzaamheid en participatie’. 
Meerwaarde   De gemeente Amsterdam legde het verzoek om financiering van een hulphond 
naast zich neer, terwijl het eigen Indicatieadviesbureau Amsterdam (IAB) dit voorjaar de verwachting 
uitsprak dat de jonge vrouw gebaat zou zijn bij een hulphond. Volgens de arts van het IAB zou de 
vrouw met een hulphond voor haar studie weer naar de universiteit gaan en zelfstandig buitenshuis 
activiteiten kunnen ondernemen. Volgens het college van GroenLinks, D66, PvdA en SP evenwel 
stond de ‘meerwaarde van een hulphond niet wetenschappelijk vast.’  
Nut   Het advies van het Indicatieadviesbureau biedt volgens de rechtbank in Amsterdam evenwel 
genoeg steun voor bekostiging van een hulphond, ook al is er nog niet voldoende wetenschappelijk 
onderzoek gedaan. Naast het ontbreken van wetenschappelijk bewijs over het nut van hulphonden, 
leefde in de hoofdstad de angst ‘dat er straks dertig aanvragers op de stoep staan als we honden 
gaan toekennen. Je weet niet of het gebeurt, maar die vrees is er wel’, aldus een Amsterdamse 
gemeentejurist. 
Oplossing  Volgens de advocate van de vrouw Renske Imkamp laat de uitspraak van de 
Amsterdamse rechtbank zien ‘dat een gemeente binnen de Wmo goed moet kijken naar wat in een 
situatie de meest passende oplossing is. Die oplossing kan heel goed een assistentiehond zijn', aldus 
advocate Imkamp. ‘De rechtbank vindt dat deze mogelijkheid ook blijkt uit een uitspraak van de 
Centrale Raad van Beroep.' Volgens de bestuurssecretaris van de stichting Bultersmekke 
Assistancedogs Joep Mourits is de grote waarde van de uitspraak van de rechtbank dat een 
gemeente een verzoek om een hulphond niet categorisch kan weigeren als er een hulpvraag is die 
past bij de doelen van de Wmo. ‘Dat wil helemaal niet zeggen dat gemeenten nu massaal 
hulphonden moeten vergoeden, want een aanvraag blijft maatwerk. Het moet de meest adequate en 
goedkoopste voorziening zijn voor die persoon.’ Bultersmekke Assistancedogs leidt jaarlijks 75 tot 
100 hulphonden op. 
Duurder  Zorgverzekeraars vergoeden honden voor mensen met lichamelijke beperkingen (ADL-
hond), signaalhonden en blindengeleidehonden. Hulphonden voor mensen met psychische 
stoornissen moeten vanuit de Wmo of Jeugdwet worden bekostigd. ‘Het zou goed zijn als er een 
eenduidige bekostiging komt’, vindt de bestuurssecretaris van de stichting Bultersmekke 
Assistancedogs Mourits. De opleiding van een hulphond kost rond de 19.000 euro en duurt ongeveer 
twee jaar, plus acht jaar ondersteuning. Joep Mourits: ‘Individuele hulp en uitkeringen zijn vaak 
duurder dan een assistentiehond. Als je de opleiding van een assistentiehond uitsmeert over zijn 
levensduur, dan kost deze 24/7 begeleiding de gemeente nog geen 2.000 euro per jaar.’ Minimaal 80 
gemeenten hebben al assistentiehonden vanuit de Wmo bekostigd. 
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31) Mate van tevredenheid over zorg en ondersteuning 
Google melding Wmo: Zorgkrant  29 november 2019 
Mensen met een beperking of chronische ziekte niet tevreden met steun  
Dit blijkt uit onderzoek van Ieder(in) onder ruim 700 mensen met een chronische ziekte of beperking 
Mensen met een beperking zijn doorgaans tevreden over de zorg die ze krijgen van hun huisarts, 
specialist of fysiotherapeut. Het aantal mensen met een beperking dat tevreden is over de 
ondersteuning die de gemeente biedt, is aanzienlijk lager. Dit blijkt uit onderzoek van Ieder(in) onder 
ruim 700 mensen met een chronische ziekte of beperking.  
Ieder(in) heeft deze zomer via het eigen panel onderzocht hoe tevreden mensen met een beperking 
of chronische ziekte zijn over de verschillende vormen van zorg die ze krijgen. Daarbij is  gekeken 
naar de zorg van medische hulpverleners en naar de zorg en voorzieningen die gemeenten bieden. 
De meest opvallende uitkomst is, dat mensen met een beperking aanzienlijk tevredener zijn over de 
zorg die ze krijgen van curatieve hulpverleners dan over de zorg die ze ontvangen van hun gemeente. 
Zo is ruim 70% van de deelnemers tevreden  over de zorg die ze krijgen van huisarts of medisch 
specialist. En over de fysiotherapeut is bijna 80% tevreden. Het aantal mensen dat ontevreden is over 
deze medische hulpverleners ligt rond de 10%.  
Zorg en voorzieningen uit de Wmo Veel mensen met een beperking hebben echter niet 
alleen met medische hulpverleners – zoals huisarts en specialist – te maken, maar zijn ook afhankelijk 
van hun gemeente voor zorg en ondersteuning. Het aanvragen van Wmo-voorzieningen bij de 
gemeente blijkt voor veel mensen moeizaam te verlopen.  
Rond een derde van de mensen is ontevreden over de bejegening door de gemeente, de 
deskundigheid van de gemeentelijke medewerkers en over de mogelijkheden om zelf inbreng te 
leveren. Over de snelheid waarmee de gemeente de aanvraag heeft behandeld, is zelfs 45% 
ontevreden. 
De panelleden is ook gevraagd hoe tevreden ze zijn met de uitkomst van hun aanvraag. Daarbij is 
opvallend dat ze over de uiteindelijk gekregen voorziening vaak tevredener zijn dan over het proces 
van zorg of voorzieningen aanvragen. (Al is het aantal tevreden mensen nog steeds niet erg hoog.) 
54% is tevreden over het uiteindelijk besluit van de gemeente en 19% is ronduit ontevreden.  
Jeugdwet         63 panelleden hadden een kind waarvoor een voorziening uit de Jeugdwet is 
aangevraagd. Met hun tevredenheid over het proces van aanvragen is het doorgaans slecht gesteld. 
Zo is bijna 50% ontevreden over de deskundigheid van de gemeentelijke medewerkers en 42% is 
ontevreden over de bejegening. 
Opvallend is verder dat gemeenten heel vaak nalaten om aanvragers van zorg te wijzen op de 
mogelijkheid een onafhankelijke cliëntondersteuner in te schakelen, terwijl ze dat wettelijk verplicht 
zijn. Slechts 31% van de Wmo-aanvragers is door de gemeente op deze mogelijkheid gewezen, bij de 
Jeugdwet slechts 24%. 
Verontrustend      Directeur Illya Soffer van Ieder(in) vindt de hoge ontevredenheidsscores voor 
gemeenten zeer verontrustend: “Voor de meeste mensen met een chronische ziekte of beperking is 
voldoende passende ondersteuning vanuit de gemeente minstens zo belangrijk als goede medische 
zorg. Voorzieningen als ondersteunende begeleiding, respijtzorg, dagbesteding, hulpmiddelen of 
woningaanpassingen zijn voor hen essentieel om mee te kunnen doen in de samenleving. Passende 
gemeentevoorzieningen zijn een voorwaarde om met een beperking zelfredzaam te kunnen zijn. Uit 
dit onderzoek blijkt dat de toegang tot deze vormen van hulp ook nog vijf jaar na de decentralisaties 
zeer moeizaam verloopt. Dat moet veranderen. Gemeenten moeten niet tegenover mensen met een 
beperking staan maar naast hen bij het zoeken naar passende oplossingen.” 
Het panelonderzoek kunt u downloaden op de site van Ieder(in). 
(Fried: zie: https://iederin.nl/21837-2/  ) 
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32) Jij bedenkt oplossingen en gaat aan de slag. Zo blus je al jaren hun brandjes  
Eigen Kracht Centrale 29 november 2019 
Brandjes blussen 
“Ik begeleid deze familie al jaren en ken de moeder en haar kinderen heel goed en zij vertrouwen 
mij,” vertelt een medewerker van een jeugdteam. “Het was erg ingewikkeld, soms ging het een tijdje 
goed, maar dat duurde eigenlijk nooit lang. De moeder zorgde alleen voor de kinderen, al sinds ze 
heel klein waren. Inmiddels zijn de kinderen bijna volwassen. Eén van hen was gokverslaafd en had 
daardoor grote schulden. De ander spijbelde veel en dreigde van school gestuurd te worden. Ik had 
grote zorgen om hen en sprak daarover met een collega. Mijn collega wees me erop dat ik steeds als 
er iets mis ging, heel hard ging werken.” 
Doorbreken “Die collega zei: “Jij bedenkt oplossingen en gaat aan de slag. Zo blus je al jaren hun 
brandjes. Je zou kunnen proberen er meer mensen bij te betrekken.” Ik zag dat niet zitten, ik vond de 
situatie te complex en had er geen vertrouwen in dat het anders zou kunnen. Het lukte me ook niet 
om met de moeder te praten over haar netwerk, dat voelde niet passend. Toen stelde mijn collega 
voor om een Eigen Kracht-conferentie aan te vragen, om dat te doorbreken.”  
De jeugdteammedewerker vroeg haar collega mee naar de moeder om het te bespreken en de 
moeder ging akkoord. Ze heeft twee broers, een nicht, een buurvrouw en een goede vriend van de 
familie die zich allemaal zorgen maken en willen meedenken. 
Blinde vlek   Er kwam een plan waarin het netwerk moeder en zonen steunt, helpt bij zoeken van 
goede dagbesteding en financiële steun biedt. Daarnaast was hulp nodig van een aantal 
professionals. “Dit is een half jaar geleden,” vertelt de jeugdteammedewerker. “De situatie is nu 
stabieler en een van de professionals is al gestopt. De andere hulp wordt afgebouwd. Ik ben er zelf 
veel minder tijd aan kwijt, eigenlijk alleen nog op de achtergrond.” Dit jeugdteamlid onderschrijft een 
aantal conclusies van het recent verschenen onderzoek van de Erasmus Universiteit naar 
netwerkversterking waarvan wij de resultaten m.b.t. Eigen Kracht-conferenties op een rij hebben 
gezet. In haar woorden: “In een complexe situatie denk ik niet snel aan het netwerk en dat is 
onterecht. Ik heb een blinde vlek. Als ik wel verder kijk, blijkt zelfs dat het aantal professionals na 
enige tijd kan verminderen. En dat is toch waar we naar streven.” 
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 
 
 
33) NZa voldoende is toegerust op het handhaven van de zorgplicht door zorgverzekeraars 
Zorgvisie 29 november 2019 
Blokhuis: NZa heeft geen extra instrumenten nodig tegen zorgplafonds 
Staatssecretaris Blokhuis is van mening dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) voldoende is 
toegerust op het handhaven van de zorgplicht door zorgverzekeraars. Dat stelt hij naar aanleiding 
van Kamervragen over patiëntenstops bij GGNet voor verzekerden Zilveren Kruis. 
Eind oktober werd bekend dat GGNet, een instelling voor geestelijke gezondheidszorg in Gelderland, 
de rest van het jaar geen nieuwe patiënten aanneemt die zijn verzekerd bij Zilveren Kruis. Volgens 
GGNet had Zilveren Kruis te krap ingekocht. De instelling verwees mensen die met de patiëntenstop 
te maken kregen door naar de zorgbemiddelingsafdeling van Zilveren Kruis. Tweede Kamerlid Joba 
Van den Berg stelde naar aanleiding van deze kwestie Kamervragen over de rol van de NZa en of de 
toezichthouder wel voldoende is toegerust om in te grijpen als zorgverzekeraars hun zorgplicht 
onvoldoende uitvoeren. 
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Consumentenbelang centraal   De NZa ziet toe op de naleving van de zorgplicht door 
zorgverzekeraars. Per geval kan de NZa kijken naar de aard van een mogelijke overtreding en de 
omstandigheden waaronder die overtreding heeft plaatsgevonden. Het algemene belang van 
consumenten staat daarbij volgens de staatssecretaris centraal. Het gaat er volgens hem primair om 
dat de patiënt tijdig passende zorg krijgt en dat degenen op wie de normen en regels van toepassing 
zijn deze respecteren en in acht nemen. De NZa heeft beschikking over diverse formele 
handhavingsinstrumenten, maar het inzetten hiervan noemt Blokhuis geen doel op zichzelf. Tot op 
heden zijn deze dan ook nog niet jegens zorgverzekeraars ingezet. 
Over de rug van patiënten   De staatssecretaris stelt verder dat patiëntenstop bij een 
aanbieder is niet strijdig met de zorgplicht, mits de patiënt maar goed geïnformeerd is en zorg bij een 
andere aanbieder krijgt, op redelijke tijd en reisafstand. Ook is Zilveren Kruis volgens hem niet 
verplicht GGNet bij te contracteren. De zorgverzekeraar heeft wel een verantwoordelijkheid om 
voldoende zorg in de regio in te kopen om aan de zorgplicht te voldoen. Bij een verzoek tot 
bijcontracteren beoordeelt een zorgverzekeraar of bemiddeling naar andere gecontracteerde 
partijen in de regio mogelijk is. Zo ja, dan gebeurt dat. Zo nee, dan kan de zorgverzekeraar 
bijcontracteren. De minister stelt dat er in het geval van Zilveren Kruis een GGNet over de rug van 
patiënten is onderhandeld over bijcontracteren en patiëntenstops uitvoeren. Dat noemt hij 
onwenselijk. 
Geschilbeslechter      Op 21 oktober is de NZa door GGNet per email op de hoogte gesteld van 
het instellen van de patiëntenstop. GGNet en Zilveren Kruis meldden aan de NZa in gesprek te gaan 
met elkaar om tot een oplossing te komen. Ze bleken uiteindelijk een verschil van inzicht te hebben 
over de onderlinge contractuele verplichtingen, zo stelt Blokhuis. De NZa is geen individuele 
geschillenbeslechter, zo stelt Blokhuis, maar vanwege het algemeen belang en de onrust onder 
patiënten en patiëntenorganisatie, ging de NZa toch in gesprek met de twee partijen. Op vrijdag 1 
november vond er bestuurlijk overleg plaats. Hier zijn nadere afspraken gemaakt over 
zorgbemiddeling, bijcontracteren en eenduidige communicatie richting patiënten en verzekerden. 
Alternatieven  GGNet en medisch adviseurs van Zilveren Kruis hebben uiteindelijk overleg 
gevoerd over 90 afgebelde patiënten. Voor 67 patiënten is afgesproken dat Zilveren Kruis 
aanvullende contractafspraken maakt. De behandeling van deze patiënten moet nog dit jaar worden 
gestart. Voor 23 andere verzekerden doet de afdeling Zorgbemiddeling van Zilveren Kruis een 
alternatief aanbod voor een andere instelling. Daarnaast kunnen verzekerden er ook voor kiezen om 
op de wachtlijst bij GGNet te blijven staan. 
Shannah Spoelstra 
 
 
 
34) Het begrip 'drang' of 'preventieve jeugdbescherming' is veel te onduidelijk 
Zorg+welzijn 1 december 2019 
RVS-advies: Schrap drang uit jeugdbescherming 
Het begrip 'drang' of 'preventieve jeugdbescherming' is veel te onduidelijk voor gezinnen, 
jeugdprofessionals, wetgeving en rechtelijke macht. Weg ermee, zegt de Raad voor Volksgezondheid 
en Samenleving (RVS) in het adviesrapport ‘Intensieve vrijwillige hulp - Heldere grenzen aan drang in 
de jeugdzorg’. 
In het rapport onderzoeken de RVS en de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming 
(RSJ) wat er op dit moment verstaan wordt onder drang in de jeugdzorg en hoe drang juridisch en 
ethisch ingezet kan worden. Ze concluderen dat het onderscheid tussen vrijwillige hulp en 
(gedwongen) jeugdbescherming door de term drang vaag wordt. Jeugdigen en ouders zien drang al 
snel als dwang: hulp die wordt opgelegd, waarbij ze geen keuze of eigen inbreng meer hebben. 
Jeugdprofessionals hebben negatieve associaties met het woord. Zij willen dat hulp aan ouders en 
jeugdigen in de jeugdzorg vrijwillig blijft, ook als de hulp intensiever wordt. Voor de wetgever en 
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beleidsmakers is drang een manier om gedwongen jeugdbescherming te voorkomen. Dit plaatst 
drang tussen vrijwillige en gedwongen hulp in. Hierdoor wordt de grens tussen vrijwillige hulp en 
gedwongen hulp (jeugdbescherming) vaag. 
Onwenselijk   Het moet voor jeugdigen en ouders glashelder zijn welke soort hulp – vrijwillig of 
gedwongen – aan hen wordt verleend. De RSJ en RVS constateren dat ‘drang’ en ‘preventieve 
jeugdbescherming’ in de praktijk soms erg veel op dwang lijken, terwijl het om vrijwillige hulp gaat. 
Dit is onwenselijk, vinden de raden. Er moet een duidelijk onderscheid komen tussen vrijwillige hulp 
en jeugdbescherming, zonder vormen er ‘tussenin’. 
Intensieve vrijwillige hulp    Daarom stellen de adviesraden voor om de term drang, en 
andere verhullende termen (zoals ‘preventieve jeugdbescherming’), niet meer te gebruiken. Ze willen 
spreken van ‘intensieve vrijwillige hulp’. Intensieve vrijwillige hulp is een proces waarbij de 
jeugdprofessional meer invloed heeft, meer verantwoordelijkheid neemt en daarmee intensiever 
hulp en zorg verleent én tegelijkertijd de vrijwilligheid van de hulp garandeert. 
Professional aan zet   Om deze hulp op een ethische manier te verlenen, moeten ‘professionals 
in elke situatie opnieuw verschillende rechten, plichten en normen en waarden afwegen.’ Het zou 
dus aan de professionals moeten zijn om te bepalen en dus reflecteren op wat nodig is in complexe 
situaties. 
Nederlands Jeugdinstituut   Precies hierover is Ans van de Maat, directievoorzitter van het 
Nederlands Jeugdinstituut, erg te spreken. ‘Het is heel fijn dat deze adviesraden de term drang nu 
eens zorgvuldig hebben onderzocht. Het schakelmoment van vrijwillig naar dwang zal altijd blijven, 
maar het oordeel over wanneer een gezin moet schakelen van vrijwillig naar dwang, zou bij de 
professional moeten liggen. Dat professionele oordeel en het gesprek met ouders en kinderen 
hierover is een vak.’ 
Veel te leren    Een vak dat nog niet alle professionals in de vingers lijken te hebben. 
Jeugdbescherming Amsterdam onderzocht onlangs de ervaringen van ouders in een preventieve 
jeugdbeschermingstraject. De helft van de in totaal vijftig gezinnen in dat traject was niet tevreden 
over de hulpverlening. Dit kwam vooral omdat ze niet door hadden in hoeverre de hulp die ze kregen 
vrijwillig was. Van de Maat: ‘Daarom moeten we een gezamenlijke taal ontwikkelen die aansluit bij 
de de belevingswereld van ouders. Het is belangrijk dat ouders en professionals continu in gesprek 
blijven over de aard van de hulp en transparant zijn over het ‘wanneer en waarom’ er 
overgeschakeld wordt van vrijwillig naar dwang.’ 
Sterre ten Houte de Lange   Freelance (web)redacteur Zorg+Welzijn 
 
 
35) Ingrepen in jeugdzorg van ministers ongepast en schadelijk; ruimte nodig, geen nadere regels 
Binnenlands Bestuur 2 december 2019 
Frustratie jeugdzorg zit diep bij gemeenten 
Yolanda de Koster 29 nov 2019 De voorgestelde ingrepen in de jeugdzorg van ministers De Jonge 
(VWS) en Dekker (J&V) zijn ‘ongepast en schadelijk. We hebben ruimte nodig, geen nadere regels.’ 
Dat betoog van de Somerense wethouder Theo Maas (jeugd) werd breed gedeeld door gemeenten, 
vrijdag bijeen voor de buitengewoon algemene ledenvergadering van de VNG. De gemeentelijke 
frustratie over de Haagse oekaze zit diep. 
Onrust  ‘De ene minister denkt de onrust te kunnen bestrijden door een stelselwijziging van de 
jeugdzorg aan te kondigen. Een ander bewindspersoon denkt de verhoudingen te kunnen verbeteren 
door een verplichte tegenprestatie voor de bijstand op te leggen’, stelde een cynische VNG-voorzitter 
Jan van Zanen. Telkens worden voorstellen door bewindslieden gedaan die de beleidsvrijheid van 
gemeenten inperken, waardoor de gemeenten tot een uitvoeringsloket verworden, aldus Van Zanen. 
‘Het rijk bepaalt, de gemeente betaalt. Ik dacht het niet.’ 
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Gelijkwaardigheid    Van Zanen benadrukte het belang van gelijkwaardigheid bij het 
interbestuurlijk samenwerken. Daarvan is nu geen sprake. ‘Gemeenten zijn medeoverheid. Doen 
ertoe. Hebben eigen beleidsvrijheid, verdienen daarvoor de randvoorwaarden in wet- en regelgeving 
en voldoende middelen. Het rijk lijkt soms een heel andere uitleg te geven aan interbestuurlijk 
samenwerken dan wat wij hebben afgesproken.’ 
Eigen visie  De VNG gaat de komende tijd samen met de 42 jeugdzorgregio’s om tafel over 
regionalisering van de jeugdzorg. ‘We stellen een eigen visie tegenover die van de ministers’, aldus 
VNG-bestuurslid Sven de Langen. ‘Daarmee gaan we met Den Haag het gesprek aan.’ 
Extra geld  Brieven, moties en oproepen tijdens de BALV om structureel extra geld voor de 
jeugdzorg door onder meer Zoetermeer, de Groningse gemeenten en de regio Zuidoost-Brabant 
werden stuk voor stuk massaal ondersteund. De miljard euro die in het voorjaar beschikbaar is 
gesteld, is volstrekt onvoldoende, zo stellen gemeenten. Jaarlijks moeten gemeenten voor 700 
miljoen euro worden gecompenseerd voor alleen al de volumegroei, vindt Zoetermeer. 
 
 
36) Veel bezorgdheid en boosheid bij jonggehandicapten en hun directe omgeving  
LCR@ttentie 2 december 2019 
Blog Amma Asante: open brief aan Tamara van Ark 
Geachte mevrouw Van Ark, 
Of zal ik beste Tamara zeggen? Ik heb u, sinds ik voorzitter ben van de Landelijke Cliëntenraad, leren 
kennen als een warm en betrokken mens. Ik voel dan ook geen enkele schroom om u bij uw 
voornaam te noemen. Bij alle ontmoetingen die ik met u heb gehad - over jonggehandicapten, 
arbeidsmarktpositie van mensen met een beperking, mensen in armoede of met problematische 
schulden - bespeur ik warmte en uw begrip voor hun problemen. Daarom verbaas ik me over de 
kilheid en afstandelijkheid van uw beleid. 
Afgelopen maandag nodigde u mij uit om samen met jonggehandicapten, vakbonden en andere 
maatschappelijke organisaties te praten over uw wetsvoorstel over jonggehandicapten. U wilde 
bekijken hoe u de zorgen bij jonggehandicapten en hun ouders kon wegnemen. Een overleg ná de 
behandeling in de Tweede Kamer en nadat u zich ervan had vergewist dat dit wetsvoorstel het zou 
overleven in de Eerste Kamer.  
Een nieuwe wet met bezwaren     U had het goed gezien. Er is veel bezorgdheid en 
boosheid bij jonggehandicapten en hun directe omgeving. Dat kan u niet hebben verbaasd want u 
had voor de behandeling in de Tweede Kamer van alle kanten reacties en suggesties ontvangen om 
jonggehandicapten wel perspectief en bestaanszekerheid te bieden. U besloot deze 
verbetervoorstellen en zelfs het verzoek om het wetsvoorstel te toetsen aan het VN Verdrag 
‘handicap’ te negeren. Daar was volgens u geen tijd voor. Veel werkende jonggehandicapten hebben 
één zekerheid: zij verkeren de rest van hun leven in afhankelijkheid en onzekerheid over hun 
inkomen en hun bestaanszekerheid. Dit gesprek kwam dus als mosterd na de maaltijd. Toch ben ik 
ingegaan op uw uitnodiging, in de hoop dat u tot inkeer was gekomen en alsnog samen met ons aan 
een oplossing wilde werken. 
Een sfeerbeeld van wat de wet oproept        Met veel moeite en spanning in hun lijf 
kwamen de jongeren al dan niet vergezeld door een ouder of een begeleider naar het ministerie van 
Sociale Zaken. Een voor een deden zij geëmotioneerd hun verhaal. Pim vertelde dat hij een 
spierziekte heeft waardoor hij zich amper kan bewegen. En hoewel zijn onderlichaam verlamd is, 
werkt zijn bovenkamer prima vertelde hij . Met meer moeite dan anderen is het hem toch mooi 
gelukt om twee masters af te ronden. Hij heeft samen met zijn vriendin een kinderwens, maar 
daarvoor moeten ze verhuizen. Die aangepaste woning is er niet of is door de benodigde 
aanpassingen niet te betalen. Hij is bang om zijn werk én de inkomensaanvullende regelingen te 
verliezen. Al deze zorgen zouden zonder zijn handicap niet bestaan. Na hem sprak Pauline. Ook zij zit 
in een rolstoel. Ze had haar verhaal uitgetypt, vouwde met trillende handen haar spiekbriefje uit en 
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barstte bij de eerste zin al in tranen uit. Haar tranen, symbool voor het feit dat het maar niet 
ophoudt stroomden langs haar wangen. Eerst moest zij zich verdedigen voor PGB, toen de 
Participatiewet en daarna haar Wajong. Dit voelt voor haar als een continue strijd, het houdt maar 
niet op. Wat volgt hierna vraagt zij zich af.  U hoorde het aan, zei dat u kon kijken wat u kon doen, 
maar zei direct dat u niet van plan was het wetsvoorstel in te trekken. Waarom zaten wij daar 
eigenlijk? 
Is er echt geen noodzaak tot verandering?     Een dag later: het rapport van het Sociaal 
Cultureel Planbureau waarin de Participatiewet failliet werd verklaard. Vijf jaar na introductie van de 
wet is het niet gelukt was om meer mensen aan het werk te krijgen. Het gaat om jonggehandicapten, 
de vroegere Wsw’ers, mensen die langdurig in de bijstand zitten en niet-uitkeringsgerechtigde 
werkzoekenden. Ik citeer: “Van de 18-jarige Wajongers (dus voor 2015) werkte 29% in het derde jaar 
na instroom. Vanaf 2015 is dat voor 18-jarige jonggehandicapten 38%. We zien dus een stijging in 
baankans van 9 procentpunt. Hun inkomenspositie is echter verslechterd. Dat zij vaker aan het werk 
zijn weegt niet op tegen het feit dat ze vaak geen recht meer hebben op een uitkering.” Over de 
Wsw’ers: “Voor mensen die op de wachtlijst van de Wsw stonden en nu onder de Participatiewet 
vallen, is de kans op werk sinds de invoering van de Participatiewet en de afschaffing van de sociale 
werkvoorziening gedaald. Hun uitkeringsafhankelijkheid is groter geworden.” Dan de overige 
bijstandsontvangers: “Voor de klassieke bijstandsgerechtigden, van wie de meesten voorheen 
bijstand ontvingen op grond van de WWB, zijn de baankansen nauwelijks verhoogd sinds de 
invoering van de Participatiewet. Er is een stijging in de baankans van 1 procentpunt. Hun 
baankansen waren laag vóór invoering van de Participatiewet (7%) en zijn dat sindsdien ook gebleven 
(8%). Ook voor deze doelgroep geldt dat de kwaliteit van de gevonden banen verminderd is: minder 
banen voor ten minste een jaar, minder vaste contracten, meer kleine banen tot 20 uur per week en 
minder voltijdbanen.”  
Veel jongeren hebben recht op een uitkering, maar vragen deze niet aan 
Namens de LCR vraag ik u bijzondere aandacht voor de positie van de zogeheten niet-
uitkeringsgerechtigde werkzoekenden: “Voor de niet-uitkeringsgerechtigde werkzoekenden staan 
niet de baankansen centraal in het onderzoek, maar de kans op ondersteuning door de gemeente bij 
het vinden van een baan. Is die kans even groot als bij mensen met een uitkering, de klassieke 
bijstandsgerechtigden? Vóór invoering van de Participatiewet bleken gemeenten 
bijstandsgerechtigden vaker te ondersteunen dan klassieke nuggers. Dat is ook na invoering van de 
Participatiewet het geval. Het verschil in dienstverlening aan jonggehandicapten met en zonder 
uitkering is wel kleiner geworden sinds de invoering van de Participatiewet. Gemeenten zetten 
steeds vaker ondersteuning in voor jonggehandicapten zonder uitkering. De vraag is of deze jongeren 
echt geen recht hebben op een uitkering? Dit zijn geen nuggers. Dit zijn ‘niet aanvragers’. Het is een 
wijd verspreid misverstand dat jongeren met en zonder handicap geen uitkeringsrecht hebben. Zij 
hebben dit wel! In 2018 was de ondersteuning aan niet-onderwijsvolgende jonggehandicapte 
nuggers vergelijkbaar met de ondersteuning die de jonggehandicapte uitkeringsgerechtigden 
kregen.” 
Echte problemen vragen om serieuze aandacht!  Mijn verwachting was dat u zich terug 
zou trekken om u te bezinnen op de vraag: hoe nu verder? Het laatste wat ik dus van u had verwacht, 
is de aankondiging om dan maar de tegenprestatie verplicht te stellen voor alle gemeenten. Was dit 
serieus het eerste wat bij u opkwam na het lezen van het rapport? U weet toch ook wel dat de 
tegenprestatie niet automatisch leidt tot meer betaald werk voor mensen met een uitkering. Want 
zoals u ook wel weet: mensen die langdurig in de uitkering zitten doen dit niet voor hun lol. Hun 
problemen staan hen in de weg staan om te participeren: schulden, slechte gezondheid, verslaving, 
problemen met (digi)taal en ga zo maar door. Wat hen helpt is een andere vorm van dienstverlening 
met persoonlijke aandacht en ondersteuning.   
Reëel budget   We moeten niet bij ieder probleem meteen roepen om meer budget, maar de 
afgelopen jaren is flink bezuinigd op instrumenten om mensen aan het werk te krijgen. Re-
integratiebudget? Geslonken van 4500 naar 1500 euro per persoon. Gemeenten kampen al met 
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tekorten door de decentralisatie van de Participatiewet, Wmo en Jeugdwet. Zij hebben reëel budget 
nodig zodat zij deze doelgroep in beweging kunnen krijgen.  
Investeren in perspectief op volwaardig burgerschap  Beste Tamara, wij hebben het 
geluk dat wij voldoen aan de eisen van goed burgerschap. Dat kunnen heel veel 
uitkeringsgerechtigden niet automatisch. Zij zijn afhankelijk van de overheid om hen bij hun 
beperking, pech, tegenslag en ziekte weer op weg te helpen. Zij willen niets liever dan een normaal 
leven leiden zoals u en ik. Er zullen best mensen zijn die misbruik maken van sociale voorzieningen, 
maar moeten de goedwillenden hieronder lijden door uw beleid te baseren op wantrouwen? 
De overheid heeft gefaald met de Participatiewet. Welke prestatie gaat u met het kabinet leveren? 
En dan doel ik niet op hoe goed u uw best heeft gedaan om in alle stilte de quotumheffing voor de 
overheid op te schorten tot 2022. De overheid heeft dus ook gefaald. We hebben al die tijd het 
vertrouwen gehouden dat het wel goed zou komen met die extra banen, maar nee. We zullen 
vertrouwen moeten houden.  
Dat vragen we ook van u. We vragen om investeringen in mensen en investeringen in technologie en 
inclusieve werkplekken die perspectief bieden. Daarvoor zal ongeveer 200 miljoen nodig zijn. En 
meer geld voor voorzieningen en begeleiding. Dat moet 11 miljard begrotingsoverschot niet het 
grootste probleem zijn. We hebben uw betrokkenheid, begrip en warmte voor mensen nodig om 
iedereen achter deze toekomstvisie te krijgen. Ik ben dan ook overtuigd dat het ons gaat lukken hier 
nog iets moois van te maken in de komende 1,5 jaar.  
Groeten van Mw. Asante (Amma) 
Voorzitter Landelijke Cliëntenraad (LCR) 
 
 
 
37) We hebben anderen nodig om een gelukkig leven te leiden 
plusonline 3 december 2019 
'Laten we ons meer bekommeren om elkaar' 
Het kan iedereen gebeuren: een partner valt weg, het werk houdt op of de gezondheid laat het 
afweten. Eenzaamheid ligt dan op de loer. “We hebben anderen nodig om een gelukkig leven te 
leiden”, legt hoogleraar eenzaamheid Anja Machielse uit.  
Kunnen we eenzaamheid oplossen?  
 “Daar geloof ik niet in. Eenzaamheid hoort bij het leven. Iedereen heeft dagen, of weken, van 
eenzaamheid; meestal gaat het vanzelf weer over. Ieder mens kan in kwetsbare situaties 
terechtkomen. Als mensen ouder worden, stapelen de risico’s zich op. In mijn huidige leerstoel bij de 
Universiteit van Humanistiek is dat het uitgangspunt: hoe kunnen mensen zich meer bekommeren 
om elkaar, zodat kwetsbaardere mensen niet buiten de boot vallen?”  
De overheid helpt steeds minder, moet het allemaal uit onszelf komen?   “De 
overheid gaat er steeds meer van uit dat we langer thuis wonen. Als er hulp nodig is, volgt eerst de 
vraag: zijn er mantelzorgers in de buurt? De straat was vroeger echt een gemeenschap waarin 
mensen elkaar kenden, maar tegenwoordig staan de mensen in de buurt niet vanzelfsprekend meer 
voor je klaar. Met name in de steden vinden veel mensen het juist prettig om autonoom te zijn. 
Wanneer je veel dingen niet meer kunt, zul je het toch in je nabije omgeving moeten zoeken, en dat 
is lastig. Die spanning, tussen aan de ene kant zelfstandig je leven leiden en aan de andere kant die 
behoefte aan betekenisvolle relaties, is de kern van mijn tweede, nieuwe leerstoel ‘Humanisme en 
sociale weerbaarheid’ die in januari 2020 begint.”  
Wat kun je doen als je hulp nodig hebt?  “Als je bijvoorbeeld weinig mensen in de buurt 
kent, kun je je aanmelden voor een maatjesproject. Je wordt dan gekoppeld aan een vrijwilliger, die 
op bezoek komt of met je op stap gaat. Maar houd de verwachtingen laag. Een diepgaande 
vriendschap zoals met je partner of een overleden vriend, heeft investeringen gekost. Je hebt veel 
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gedeelde herinneringen, je hebt elkaars ontwikkeling meegemaakt. Dat kan niet zomaar door een 
nieuw contact worden ingevuld.”  
Uit uw onderzoek blijkt dat maatjesprojecten niet altijd goed werken. 
“Het lukt de vrijwilligersorganisaties niet altijd om een goed maatje te vinden. De oudere zegt 
bijvoorbeeld dat hij iemand zoekt voor een wandeling in de buurt. Maar als de vrijwilliger op de 
stoep staat, blijkt dat de oudere vooral binnen wil zitten en dingen wil delen die hij liever niet aan de 
kinderen vertelt. Het blijkt lastig te verwoorden waar je echt behoefte aan hebt. Vaak ontdek je dat 
pas in contact met het maatje. Mensen durven dan vaak niet te zeggen dat ze niet tevreden zijn over 
het maatje. ‘Ik heb maar ja gezegd, ze doen zo hun best voor mij, en ik wil ze niet teleurstellen’, hoor 
ik dan achteraf als onderzoeker.”  
Projecten tegen eenzaamheid zijn goed bedoeld, maar helpen ze ook? 
“Bij veel organisaties heerst nog het idee dat gezelschap voldoende is tegen eenzaamheid. 
Gezelschap kan een afleiding zijn, om eenzaamheid niet te voelen. Maar het gemis van een 
betekenisvolle relatie is er niet mee op te lossen. Ik sta nog steeds verbaasd als ik zie hoeveel 
projecten worden bedacht waarbij ontmoetingen worden georganiseerd. Er zijn veel mensen die een 
goed functionerend netwerk hebben, maar die toch eenzaam zijn. Als je partner na vijftig jaar 
huwelijk wegvalt, blijf je het gemis voelen, ondanks vrienden en kinderen. Dat is wat anders dan 
mensen die hun hele leven al moeite hebben om relaties aan te gaan  
of vast te houden. Deze mensen met een geïsoleerd leven zijn mijn grootste fascinatie.” 
Wat zijn dat voor mensen?    “Dit zijn mensen die echt geen persoonlijk netwerk hebben. 
Sommigen kunnen prima een praatje maken in een winkel, maar ze durven anderen niet te 
vertrouwen. Sociale competenties ontwikkel je in je jeugd en die oefen je op school of op het werk. 
Je leert jezelf aanpassen, zonder jezelf geweld aan te doen. Deze mensen hebben geen sociale 
antenne die aangeeft wat wel en niet kan in relaties. Ze zijn vaak teleurgesteld en gekwetst, dat is 
heel pijnlijk en een logische reden om persoonlijke contacten zo veel mogelijk uit de weg te gaan. In 
elke werkkring is wel iemand die het functioneel prima doet maar waarbij je je wel afvraagt: heeft 
deze persoon überhaupt wel een sociaal leven? Als zij ouder worden, en met pensioen gaan, krijgen 
ze behoefte aan een vangnet. Ze hebben doorgaans geen behoefte aan mensen die proberen om 
hun leven te veranderen en nieuwe contacten te leggen. Dat gaat niet meer, het is daarvoor te laat. 
Mijn nieuwe leerstoel gaat niet alleen over de aanpak van eenzaamheid bij ouderen, maar ook over 
sociale weerbaarheid in het algemeen. Hoe kun je ervoor zorgen dat mensen voldoende sociale 
competenties hebben om een goed netwerk te onderhouden? Hoe kun je voorkomen dat ze in die 
negatieve spiraal terecht komen?” 
Het advies is vaak: zoek een aantal jongere of oudere vrienden. Dat helpt 
tegen eenzaamheid    “Klopt, maar ik geloof niet dat het zo werkt. Ik ken mensen van allerlei 
generaties, maar mijn beste vrienden zijn mensen van mijn eigen leeftijd. Ik zag het in mijn 
onderzoek naar wooncomplexen voor 55-plussers. Wat je daar zag, is dat de vijftigers niet omgingen 
met de tachtigers. De vijftigers hadden hun eigen netwerk buiten het huis, en kwamen daar wonen 
met oog op de toekomst. Dat mengde niet met de tachtigers. Er werden sociale activiteiten 
verzonnen om de contacten onderling te verbeteren, maar die werden soms stiekem weggehaald uit 
de lift. De jongere bewoners schaamden zich als vrienden die op bezoek kwamen, zagen dat ze in 
zo’n complex woonden.” 
Word je eenzamer als je geen kinderen hebt?  “Ik heb zelf geen kinderen. Net als veel 
anderen moet ik er tijdig over nadenken: wat betekent dat voor mij als ik later kwetsbaarder word? 
Heb ik voldoende vrienden voor emotionele steun en wat is de kwaliteit van mijn netwerk? Het is van 
jongs af aan belangrijk om je daar bewust van te zijn en op voor te sorteren. Overigens, ook mensen 
met kinderen rekenen er tegenwoordig niet meer op dat die voor hen zullen zorgen als ze ouder zijn. 
Kinderen wonen over het land verspreid en hebben vaak drukke banen; wat kun je daarvan 
verwachten?” 
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Bij eenzaamheid kun je ook diepere vragen krijgen. Wat heeft mijn leven voor 
zin? 
“Ik noem dat levensvragen. Hoe kijk ik terug op mijn leven? Heb ik de juiste dingen gedaan? Heb ik 
spijt van dingen? Wat kan ik nog? Als je ouder bent, zul je je er vaak bij neer moeten leggen dat 
dingen zijn gegaan zoals ze zijn gegaan. Mensen hebben behoefte aan een gevoel van coherentie in 
hun leven, een rode draad of een levensverhaal. Eenzaamheid hangt vaak samen met die behoefte 
aan zingeving. Bij het omgaan met levensvragen kun je hulp krijgen. Je kunt een maatschappelijk 
werker zoeken, of naar een welzijnsorganisatie gaan in de gemeente. Er zijn bijvoorbeeld speciale 
vriendschapscursussen voor vrouwen van 50 tot 60 jaar die weduwe zijn geworden, of gescheiden 
zijn. Zij hebben nog volop mogelijkheden op hun leeftijd.” 
Er worden kerstdiners georganiseerd voor eenzame ouderen. Helpt dat? “Voor 
veel eenzame mensen is de donkere periode rond de kerst heel moeilijk. Het is fijn dat daar aandacht 
voor is.  Het is wel een moeilijke periode voor iedereen, omdat je dan relaties mist die je bent 
verloren.” 
Wat kun je in het nieuwe jaar doen om minder eenzaam te worden? “Bouw aan 
een goed sociaal netwerk en een goed gevoel van eigenwaarde. Als je hulpbehoevend wordt, is het 
goed om te bedenken: ik ben niet minder waard. We zijn allemaal afhankelijk van elkaar. We hebben 
allemaal anderen nodig om onze keuzes te maken en een gelukkig leven te leiden. Je nuttig maken is 
verder erg belangrijk. Ik hoorde laatst van een 100-jarige mevrouw die elke dag bij haar tien jaar 
jongere, maar minder vitale, buurvrouw langsging. Ze sneed de boterhammen in blokjes voor haar. 
Zij voelde zich daardoor nuttig. ‘Als mijn buurvrouw er niet meer zou zijn, dan was mijn leven 
nutteloos’, zei ze. Gewoon omdat ze het gevoel kreeg: ‘ik doe ertoe’. Het is een menselijke behoefte 
om ergens bij te horen en ertoe te doen.” 


