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Beste adviesraadleden en overige geïnteresseerden, 
In de aanhef hierboven staat nog steeds het website adres van de adviesraad vermeld. Maar bij het 
inzien blijkt de site nog steeds niet actueel te zijn, jammer. Hoe zo jammer? Wel, als je mensen 
spreekt en het onderwerp adviesraad komt ter sprake, is vaak de opmerking/vraag: oh bestaat die 
nog, we horen of zien er niets meer van, wat doen ze, wie zitten daar nu in?  Ik weet dat men 
ermee bezig is, maar dat is nu al heel lang het geval. Nogmaals jammer! Wellicht eens kijken bij de 
collegae van Leiden. In 2019 overgegaan van Wmo/adviesraad naar Adviesraad Sociaal Domein 
met daarbij een duidelijke, overzichtelijke website. Hetzelfde geldt voor de overgang van de Wmo 
adviesraad Nieuwkoop in september 2019 naar Adviesraad Sociaal domein met een nieuwe 
website. Zo kan het ook! 
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) Vrijwilligers helpen ouderen met hun huisdier, zodat ze niet gescheiden hoeven te worden 
2) Inwoners die zich melden voor ondersteuning bij hulpvragen op meerdere leefgebieden 
3) De wereld wordt klein wanneer een of andere beperking hebt 
4) De bestrijding van armoede en schulden 
5) Pleegouders lopen aan tegen problemen met het zorgsysteem 
6) Laten we zorgen voor onze mantelzorgers! 
7) Toename door aanvragen van hogere inkomens, die voorheen zelf huishoudelijke hulp regelden 
8) Sinds vorig jaar is er in Twente een nieuwe werkwijze voor Wmo en Jeugdhulp 
9) Het CBR heeft de informatievoorziening over autorijden met dementie verbeterd 
10) De steeds grotere en gezondere groep 65-plussers  is 'het geschenk van de eeuw' 
11) Nieuwe fase in strijd tegen alcoholgebruik door jongeren in de gemeente Kaag en Braassem 
12) Groente en fruit gaan telen voor klanten van Voedselbank   
13) Luisteren naar de praktijk is wat Hugo de Jonge duidelijk niet heeft gedaan. 
14) ‘Zorgverleners zijn bang dat zingeving veel tijd kost' 
15) ‘poetsen met een praatje’ 
16) Sociaal werkers komen achter de voordeur, waar dierenmishandeling gebeurt 
17) De meeste cliëntenraden doen hun werk in stilte. Dat is mooi, maar ook heel erg jammer. 
18) Wij gaan gewoon aan de slag en vernieuwen binnen het zorgstelsel zoals het is (zie ook nr.26) 
19) Zonneweides zijn big business voor hun ontwikkelaars 
20) Wanneer je naaste de diagnose dementie krijgt, is die in principe onbevoegd om auto te rijden 
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21) Bij verkeerscontrole meteen ter plaatse een afspraak maken met een schuldhulpverlener 
22) Vijf jaar lokaal sociaal domein. Veel gedaan, te weinig bereikt 
23) Aan het kind wordt vaak niks gevraagd 
24) Wel seksueel getinte appjes durven sturen, maar niet meer durven flirten ‘in het echt’ 
25) Schoonmaakbedrijf Gascogne Thuis gaat  incidentele schoonmaaktaken uitvoeren 
26)  Aan de samenwerking met zorgbedrijf Incluzio ‘kleven kwetsbaarheden’ (zie ook nr.18) 
27) De WRR wil basisbanen voor mensen die moeilijk aan het werk komen 
28) De FNV wil af van de buurtbussen die worden bestuurd door vrijwilligers. 
29) Preventie vraagt om een nieuwe, brede rol voor zorgverzekeraars 
30) Geschillencommissie Sociaal Domein kan onder andere een bindend advies uitbrengen 
31) De zorg voor thuiswonende ouderen staat onder druk 
32) In Nederland groeien 315.000 kinderen en jongeren tot 21 jaar op in armoede 
33) Uitgebrachte advies ‘Oud en zelfstandig in 2030. Een reisadvies’ 
34) Kopers van nieuwbouwhuis in Amsterdam krijgen te maken met 'zelfwoonplicht' 
35) ‘Ga bouwen, samenwerken, digitaliseren.’ rapport ‘Oud en zelfstandig in 2030; een reisadvies’ 
36) Hoe hoog is modale inkomen eigenlijk? 
37) Voorkomen dat de kinderen ergens anders geplaatst moeten worden 
38) Een bestuurder zonder botten is een kwal op het strand 
39) Vermogende fraudeurs met openstaande vorderingen en boetes geen bijstand  
 
 
 
 
1) Vrijwilligers helpen ouderen met hun huisdier, zodat ze niet gescheiden hoeven te worden 
Zorg+welzijn 9 januari 2020 
Dierenbuddy houdt ouderen en hun huisdier bij elkaar 
De Dierenbescherming is een campagne gestart voor het project Dierenbuddy: vrijwilligers helpen 
ouderen met hun huisdier, zodat dier en baasje niet gescheiden hoeven te worden. We belden met 
woordvoerder Carmen Silos van de Dierenbescherming. 
Zoeken jullie nieuwe buddy’s?       ‘We zijn altijd op zoek naar buddy’s, maar deze 
campagne is vooral bedoeld om geld in te zamelen. Dierenbuddy begon klein, maar inmiddels 
kunnen ouderen in tien steden geholpen worden door dierenbuddy’s. We kregen steeds meer vraag 
uit andere steden, maar daar is nog geen dierenbuddycoördinator, zoals Haarlem of Den Haag. Om 
deze banen – om hier Dierenbuddy Coördinatoren- te kunnen creëren is geld nodig.’ 
Wat houdt het project in?   ‘Dierenbuddy is voor mensen die geen financiële middelen 
hebben en slecht ter been zijn, waardoor ze niet meer goed voor hun huisdier kunnen zorgen. Wij 
worden dan ingeschakeld door hun naasten, of een maatschappelijk werker. Het is ongelofelijk 
belangrijk dat baasje en huisdier bij elkaar kunnen blijven, omdat ze een hechte band met elkaar 
hebben. Voor het baasje is een hond soms het enige maatje. Het baasje voelt zich minder eenzaam 
en veiliger. Maar er moet wel goed voor het dier gezorgd worden. Dat kan minder worden als het 
baasje ouder  wordt.’ 
Wat gebeurt er dan? ‘Dierenmishandeling is een heftig woord, maar als een hond amper wordt 
uitgelaten omdat het baasje dit niet goed meer kan, is dit wel zielig (dierenleed?). Er was ook een 
dame die een hele dikke hond had: hij kwam amper buiten, maar kreeg wel van alles toegestopt. Na 
de aanmelding gaan we in gesprek en koppelen we uiteindelijk een vrijwilliger aan de oudere. Het 
kan zijn dat er soms vier vrijwilligers bij één baasje over de vloer komen. Meestal worden er honden 
en katten verzorgd, maar soms ook vogels.’ 
Wat gebeurt er eigenlijk met het huisdier als het baasje overlijdt? 
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‘Dan zorgen wij voor een nieuwe eigenaar. We hebben ook een dame in Zaandam, bij wie de 
Dierenbuddy heeft aangeboden om het hondje over te nemen als de dame overlijdt. Dat is 
hartverwarmend. Er ontstaan ook vriendschappen tussen baasjes en dierenbuddy’s. In Utrecht 
hadden we een Dierenbuddy die op een gegeven moment verhuisde naar een andere stad, maar nog 
steeds blijft komen om de hondjes uit te laten en een praatje met het baasje te hebben.’ 
Spelen sociaal professionals een belangrijke rol bij het aanmelden van deze mensen? 
‘Jazeker. Sowieso is het belangrijk dat je als sociaal werker oog hebt voor het welzijn van het dier. 
Baasjes durven niet altijd om hulp te vragen, of hebben geen netwerk. Wij helpen hen hierbij. We 
hopen dan ook op voldoende donateurs, zodat we ook in andere steden baasjes en huisdieren 
kunnen helpen.’ 
Rhijja Jansen 
 
 
2) Inwoners die zich melden voor ondersteuning bij hulpvragen op meerdere leefgebieden 
Platform31  9 januari 2020 
Resultaten onderzoek Mobility Mentoring® in Alphen aan den Rijn  
Wat levert de inzet van Mobility Mentoring® op bij inwoners die zich melden voor ondersteuning bij 
hulpvragen op meerdere leefgebieden? Dat was de hoofdvraag van het onderzoeksteam vanuit de 
Hogeschool Utrecht en Platform31. Zij keken mee bij de pilot met Mobility Mentoring® informed 
werken in gemeente Alphen aan den Rijn. Ook volgden zij de implementatie van de aanpak bij de 
gemeente. Het onderzoek laat onder meer zien dat de deelnemers van de pilot vooruitgang boekten 
op diverse leefgebieden. De belangrijkste resultaten van het onderzoek zijn gebundeld in deze 
factsheet.(Fried: zie: 
https://www.platform31.nl/uploads/media_item/media_item/134/5/Mobility_Mentoring_in_Alphe
n_aan_den_Rijn_-_factsheet-1576751796.pdf  ) 
Gemeente Alphen aan den Rijn startte eind 2017 met een pilot Mobility Mentoring® informed 
werken. Inwoners met problemen op meerdere leefgebieden krijgen ondersteuning gebaseerd op 
deze aanpak waarin inzichten uit de (hersen)wetenschap vertaald zijn in instrumenten voor 
praktische toepassing. Een onderzoeksteam vanuit de Hogeschool Utrecht en Platform31 keek mee 
naar wat de inzet van Mobility Mentoring® oplevert voor deze inwoners. Ze bekeken ook hoe de 
implementatie van de aanpak verliep.  
In de factsheet staan de belangrijkste resultaten van het onderzoek: 
* Welke vooruitgang de deelnemers van de pilot boekten op diverse leefgebieden (pijlers van de 
Brug naar Zelfredzaamheid®). 
* Welke impact de professionals van de gemeente Alphen aan den Rijn en de deelnemers zelf 
ervaarden. 
* Wat de belangrijkste aanbevelingen zijn over de implementatie van Mobility Mentoring® 
informed werken. 
De uitgebreide resultaten, conclusies en aanbevelingen staan in het onderzoeksrapport.(Fried: zie: 
https://www.platform31.nl/publicaties/mobility-mentoring-in-alphen-aan-den-rijn  ) 
Onderzoek uit de Verenigde Staten laat zien dat de Mobility Mentoring® aanpak mensen helpt om 
hun problemen aan te pakken en tot financiële zelfstandigheid te komen. De verwachting is dat de 
aanpak in Nederland tot soortgelijke uitkomsten leidt. Het onderzoek in Alphen aan den Rijn laat een 
aantal eerste opbrengsten zien. Ook de evaluatie van Droommoeders geeft een indicatie van de 
opbrengsten. In het eerste kwartaal van 2020 publiceert Platform31 de uitkomsten van de 
maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) die op dit moment wordt uitgevoerd door Platform31 
en Rebel. Deze is bedoeld om inzicht te krijgen in de potentiële maatschappelijke opbrengsten van de 
integrale aanpak Mobility Mentoring® en randvoorwaarden voor implementatie in de Nederlandse 
situatie. 
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Mobility Mentoring® 
Mensen met chronische stress gaan meer bij de dag leven, zijn minder goed in staat om doelen en 
prioriteiten te stellen, emoties te reguleren en strategieën te ontwikkelen voor als het tegenzit. In 
Boston ontwikkelde social work-organisatie EMPath een veelbelovende integrale aanpak: Mobility 
Mentoring®. Daarin zijn de inzichten over de effecten van stress en andere inzichten uit de 
(hersen)wetenschap vertaald in instrumenten voor praktische toepassing. Platform31 zorgt, als 
partner van het Amerikaanse EMPath, voor doorontwikkeling van Mobility Mentoring® in Nederland. 
Meer informatie (Fried: zie: https://mobilitymentoring.nl/informatie/  ) 
 
 
3) De wereld wordt klein wanneer een of andere beperking hebt 
Movisie 9 januari 2020 
De wereld aan je voeten  Fietsmaatjes brengen de buurt dichterbij 
De wereld wordt klein wanneer je slecht ter been bent, niet goed kunt zien, vergeetachtig wordt of 
een andere beperking hebt. Fietsvrijwilliger Marijke Booijink ziet hoe het duofietsen de buurt weer 
terug geeft aan haar fietsmaatjes. 
Als je gezondheid afneemt en je belemmerd bent in je bewegelijkheid, dan kom je zelfstandig vaak 
niet of nauwelijks meer de deur uit. Je buurt lijkt dan plotseling ver weg. Als fietsmaatjes weten we 
hoe deze afstand te overbruggen. Al fietsend ontdekken we samen wat er veranderd is in ons dorp of 
onze stad, hebben contacten onderweg en genieten van de omringende natuur. 
Down memory lane   Elke keer wanneer ik met de duofiets bij haar huis voor kwam rijden, riep 
de van oorsprong Indische Lydia verrukt uit: ‘Zo’n prachtige fiets, dat kan alleen door Nederlanders 
uitgevonden worden!’ Toen Lydia tegen de 80 jaar liep, raakte ze door een optelsom van 
ouderdomsklachten steeds meer aan huis gekluisterd. Dat ze haar vrijheid op de fiets moest missen, 
deprimeerde haar. Toen we hoorden van de oprichting van Fietsmaatjes LeidenLeiderdorp (Fried: zie: 
https://www.fietsmaatjesleidenleiderdorp.nl/  ) hebben we ons gelijk opgegeven als gast en 
fietsvrijwilliger. 
De tranen liepen over haar wangen toen we op onze eerste fietstocht konden genieten van de 
ontluikende lente. Voor elke fietsrit kozen we een bestemming uit waar voor haar mooie 
herinneringen lagen. Omdat het voor haar al lang niet meer vanzelfsprekend was om zo op pad te 
kunnen gaan, zag ze alles als nieuw. Zelf beleef je de omgeving daardoor ook intenser. Toen ze begin 
dit jaar kwam te overlijden, waren haar zoons geraakt door de foto’s van onze fietstochten: zo’n 
vrolijke Lydia hadden ze zelf de afgelopen twee jaar helaas weinig meer gezien. Fietsmaatjes bracht 
in haar laatste levensfase de wereld toch weer een beetje aan haar voeten. 
                   Groot voordeel is dat je met het duofietsen naast elkaar zit  
                   waardoor er alle gelegenheid is voor een babbel onderweg 
Actief op niveau    Ook voor mijn fietsmaatje Corinne is het belangrijk dat de duofiets haar 
verder brengt dan alleen de Winkelhof aan het einde van haar straat in Leiderdorp. Het geeft haar 
‘de plek waar ik woon weer terug’, zoals ze zelf verwoordt. Ze is slecht ter been en heeft dementie, 
waardoor ze erg op zichzelf is teruggeworpen. Ze vindt het ook een groot voordeel dat je met het 
duofietsen naast elkaar zit, waardoor er alle gelegenheid is voor een babbel onderweg. We blikken 
terug op haar werkleven als docent aan de hogeschool, haar huwelijk en de reizen met haar man en 
hoe je omgaat met ouder worden en een ziekte als dementie. Ook vindt ze een fietstocht langs alle 
historische hoogtepunten van de stad Leiden prachtig. En wanneer het te koud wordt voor lange 
fietstochten, gebruiken we de duofiets voor een uitstapje naar één van de musea die de stad rijk is. 
Ze is de volgende dag weer vergeten wat ze op zo’n tentoonstelling gehoord en gelezen heeft, zo 
geeft Corinne grif toe. Maar toegang tot dergelijk educatief stadsvermaak, daar leeft ze van op. Het 
goede gevoel, dat blijft hangen. 
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Fietsmaatjes ook in jouw buurt?  Fietsmaatjes zijn nu in ca 20 gemeenten actief. (Fried: zie: 
https://fietsmaatjes.nl/ )    Duofietsen rijden ook elders wel rond, maar meestal alleen met bewoners 
van een zorginstelling. Fietsmaatjes helpt nieuwe lokale Fietsmaatjesorganisaties op weg met een 
starterspakket bestaande uit trainingen, individuele ondersteuning, een handboek en andere 
materialen. Daardoor kun je ook in jouw gemeente relatief vlot een duurzaam Fietsmaatjesproject 
opzetten. Fietsmaatjes vindt het belangrijk dat ‘het merk’ fietsmaatjes staat voor veiligheid en 
kwaliteit, en besteedt daar veel aandacht aan.(Fried: zie: https://www.movisie.nl/artikel/merk-
fietsmaatjes-staat-kwaliteit ) 
Het gevoel dat je leeft! Het Leids Ontzet op 3 oktober is voor de meeste Leidenaren het 
hoogtepunt van het jaar. Elles heeft dit evenement sinds haar hersenbloeding aan haar voorbij 
moeten laten gaan. Dit jaar bevond ze zich weer midden in de feestvreugde van het Leids Ontzet, 
doordat Fietsmaatjes met een aantal duofietsen meedeed aan de taptoe. Een optocht waarbij de ene 
helft van Leiden de andere helft van Leiden - die er namens zijn of haar vereniging aan deelneemt - 
toejuicht. Ook bij de intocht van Sinterklaas was Elles van de partij. Samen met een Piet reed ze op 
een duofiets mee in de stoet. Volop genoot ze van de contacten met de toekijkende kinderen. Ook 
spotte Elles de Molentocht, één van de fietstochten die in de omgeving van Leiden georganiseerd 
wordt. Met een groepje van vijf duofietsen legden we de 39 kilometers langs de 11 molens af. Van 
deelname aan dit soort evenementen, moet Elles de dagen erna behoorlijk bijkomen. Maar ze heeft 
het er graag voor over, zegt ze stralend. Ze heeft weer het gevoel dat ze lééft! 
    De lach op het gezicht van beide fietsmaatjes, ontmoet ook een lach bij de omstanders 
Tweede kop koffie gratis   LeidenLeiderdorp is trots op haar duofietsgemeenschap. Sinds 
Fietsmaatjes LeidenLeiderdorp 2,5 jaar geleden is opgericht, is het aantal fietsen uitgegroeid tot 16 
stuks. Maar liefst 280 fietsvrijwilligers hebben zich inmiddels aangemeld die het samen al voor 450 
buurgenoten mogelijk hebben gemaakt om weer fietstochten te maken. De lach die steevast op het 
gezicht van beide fietsmaatjes te vinden is, ontmoet ook een lach bij de omstanders. 
De opvallende verschijning die de duofiets is, biedt altijd aanleiding voor een gesprekje. Veel lokale 
horecagelegenheden zijn de fietsmaatjes zo goed gezind, dat zij de tweede kop koffie gratis geven. 
Het bedrijfsleven draagt financieel bij aan de aanschaf van nieuwe fietsen. De lokale fietsenmaker 
staat klaar bij pech onderweg. Organisaties voor zorg en welzijn zorgen ervoor dat bewoners die niet 
meer zelfstandig kunnen fietsen worden aangemeld bij Fietsmaatjes. Bij evenementen wordt 
Fietsmaatjes automatisch uitgenodigd. De duofietsen zijn vast onderdeel geworden van het 
straatbeeld. De buurt is niet alleen weer van Fietsmaatjes, Fietsmaatjes is ook van de buurt.             
Marijke Booijink 
 
 
4) De bestrijding van armoede en schulden 
Movisie 9 januari 2020 
Utrecht zet in op bestrijden van problematische schulden  
Tussen de 14.000 tot 35.000 huishoudens in de stad Utrecht kampen met problematische schulden. 
Harde cijfers ontbreken, omdat mensen vaak niet of te laat aan de bel trekken. Armoede, sociale 
uitsluiting, stress en andere gezondheidsproblemen liggen op de loer als schulden te lang blijven 
bestaan. Van de inwoners wordt zelfredzaamheid en eigen regie verwacht, maar voor veel mensen is 
dat teveel gevraagd.  
Met de ‘Actieagenda Utrechters schuldenvrij’ zet de gemeente in op de bestrijding van armoede en 
schulden. Daarvoor is een brede samenwerking aangegaan met instellingen en professionals in de 
stad. Maar om armoede duurzaam aan te pakken, moet het Rijk het inkomensbeleid drastisch gaan 
herzien en ingewikkelde regelgeving rondom schulden vereenvoudigen, zeggen Marijke Braams, 
senior projectmanager Meedoen en Schuldenvrij en Jan Donker, beleidsadviseur Armoede en 
Schulden van de gemeente Utrecht. 
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Vroegsignalering    Mensen met oplopende schulden wachten gemiddeld vijf jaar totdat ze 
professionele hulp zoeken.  Tegen die tijd zijn de schulden vaak onnodig hoog opgelopen. Marijke 
Braams: ‘Vroegsignalering is daarom een van de belangrijkste doelen van de Utrechtse Actieagenda. 
Als mensen lange tijd problematische schulden hebben, ontstaan er vaak ook  andere problemen. Ze 
worden werkloos, soms zelfs dakloos of ziek’. Jan Donker:  ‘Als gemeente kun je dit niet in je eentje 
voorkomen. Daarom zijn we in gesprek gegaan met partijen die betrokken zijn bij 
schuldenproblematiek. Om in kaart te brengen wat we weten, hardop uit te spreken wat we willen 
en afspraken te maken over hoe we dat samen gaan doen’. 
De stad werd geraadpleegd   Marijke Braams: ‘Ter voorbereiding van dit brede stadsgesprek 
hebben we een flitspeiling gehouden via de Facebook pagina van onze gemeente. Binnen twee en 
een halve week hadden we meer dan 600 reacties van inwoners, waarvan het grootste deel zelf 
schulden had of iemand kende met schulden. We vroegen iedereen: ‘wat moeten wij doen om 
Utrecht schuldenvrij te krijgen?’ Antwoorden daarop kwamen tijdens het stadsgesprek, waar 
inwoners, bedrijven, onderwijsinstellingen, wetenschappers, werkgevers, deurwaarders en 
woningcorporaties pitches hielden met ideeën voor aanpak en oplossingen. Zo hebben we met 
elkaar de Actieagenda Utrecht Schuldenvrij opgesteld.' 
De ervaringswerkers   Bij het stadsgesprek waren ook twee inwoners aanwezig die zijn 
opgegroeid in arme gezinnen met schulden. Zij hadden een opleiding gevolgd tot 
ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting. Marijke: ‘Met bibberende knieën vertelden zij 
ons dat we veel meer gebruik moesten maken van hun ervaringen en deskundigheid. We hebben ze 
in dienst genomen. De een geeft nu workshops aan hulpverleners, de ander gaat op bezoek bij 
mensen die wij niet goed kunnen bereiken. Hij maakt heel makkelijk contact met ze en helpt aan de 
keukentafel  met het op orde  brengen van de administratie. Ze zijn werkelijk goud waard. Konden 
we maar 10 van deze mensen in dienst nemen!' 
Onderwijsinstellingen en werkgevers    Leren omgaan met geld kan niet vroeg genoeg 
beginnen. Marijke Braams: ‘Tijdens het stadsgesprek was ook een moeder van zes kinderen 
opgestaan. Zij vertelde hoe belangrijk het is om kinderen al op heel jonge leeftijd te leren omgaan 
met geld. Met kleurrijke kartonnetjes had zij daarvoor een spel gemaakt. In eerste instantie voor 
haar eigen kinderen. Maar met hulp van de ASR en de Rabo bank werd het verder ontwikkeld. Begin 
2020 gaat zij het spel zelf op alle scholen in de stad introduceren.’ 
Jan Donker:  ‘Jongeren worden dagelijks verleid om dingen op krediet aan te schaffen. Daarom 
proberen we ze samen met de buurtteams, onderwijsinstellingen en werkgevers zoveel mogelijk te 
behoeden voor financiële problemen. Op MBO’s worden spreekuren gehouden door 
jongerenwerkers van de buurtteams. Zij bieden hulp aan studenten met geldzorgen. Jongeren 
kunnen hun schulden vaak pas aflossen als ze een baan hebben. Dus stoppen ze noodgedwongen 
met hun studie en gaan aan het werk. Ze hebben geen diploma en zitten jarenlang vast aan 
afbetalingen. Daarom hebben we het Jongerenfonds in het leven geroepen. Daar volgt een strakke 
aanpak, waarbij de schulden worden gesaneerd en de jongeren intensief begeleid worden zodat ze 
hun studie kunnen afmaken.’ 
Veel partijen in de stad Utrecht zijn betrokken bij het voorkomen van problematische schulden en 
armoedeval. Werkgevers in de stad waar jongeren graag werken, zijn inmiddels alert geworden op 
signalen die duiden op financiële problemen. Bedrijven als McDonalds weten wat hen te doen staat 
als iemand vraagt of hij meer uren mag komen werken. Of zijn vakantiedagen liever wil laten 
uitbetalen. Dan volgt een goed gesprek en zo nodig de kortst mogelijke route naar hulp. 
Korte aanmeldlijnen     Schulden gaan meestal hand in hand met betaalachterstanden. 
Woningcorporaties, zorgverzekeraars en gemeentelijke instanties zijn in Utrecht daarom onderdeel 
geworden van de hulplijn, en daarmee veel meer geworden dan alleen schuldeiser. Net als energie- 
en waterbedrijven - die verplicht zijn om betaalachterstanden aan de gemeente te melden-  komt er 
in 2021 ook voor hen een meldplicht. Maar in Utrecht gebeurt dit nu al. Jan Donker: ’Juist deze 
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directe aanmeldingen zijn belangrijk om zo vroeg mogelijk hulp te kunnen bieden. Ook deurwaarders 
doen hieraan mee. Zij willen af van het verouderde model dat zij de kip alleen maar kaler komen 
plukken. Dus in plaats van de huisraad weg te dragen, helpt de deurwaarder om eerst een afspraak 
bij de schuldhulpverlening te maken.’ 
Inkomensbeleid en regelgeving op de schop     Jan Donker:  ‘Als we armoede echt willen 
aanpakken, moet ook het Rijk aan de slag. Het inkomensbeleid blijkt niet toereikend voor een aantal 
groepen in onze samenleving. We hebben onderzoek in de stad laten uitvoeren en gezien dat 
bijvoorbeeld gezinnen met kinderen op de middelbare school  vaak 300 euro tekort komen om 
fatsoenlijk mee te kunnen doen. Wij denken dat een hoger kindgebonden budget en minder 
belasting voor deze groepen dit structureel inkomenstekort kunnen verhelpen. Ook zou het Rijk de 
regelgeving rondom vermogen en schulden drastisch moeten verbeteren. Nu zijn er onlogische en 
elkaar zelfs tegenwerkende regels.  Bijvoorbeeld dat de gemeente mensen in de bijstand geen 
kwijtschelding voor de lokale belasting mag geven als ze een klein buffertje hebben opgebouwd.  
De regels gaan bovendien allemaal uit van de eigen regie van mensen om niet (dieper) in de schulden 
te komen. Maar mensen die langdurig in schaarste leven en onder grote stress staan, blijken zelden 
in staat verder te kijken dan de korte termijn en kunnen vaak ook geen verstandige beslissingen meer 
nemen. Als overheid moeten we het op cruciale momenten kunnen overnemen van hen. Ons 
pleidooi is inmiddels bekend in Den Haag’.  
Auteur:  Maud Bredero 
Meer lezen over het programma (Fried: zie: 
https://www.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/bestuur-en-organisatie/beleid/werk-en-
inkomen/2019-06-actieagenda-utrecht-schuldenvrij.pdf  ) 
 
 
 
 
5) Pleegouders lopen aan tegen problemen met het zorgsysteem 
Schulinck nieuwsbrief 9 januari 2020 
Helft pleegouders haakt af uit onvrede over zorg 
Ruim de helft van de pleegouders die stoppen met het pleegouderschap, doet dat vanwege voor hen 
ongewenste omstandigheden. Dat schrijft Trouw donderdag op basis van onderzoek van het 
Nederland Jeugdinstituut, de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen en Jeugdzorg Nederland. 
Pleegouders lopen aan tegen problemen met het zorgsysteem, zoals een gebrek aan ondersteuning, 
negatieve ervaringen met jeugdbeschermers en slechte samenwerking tussen zorgprofessionals. Ook 
de problematiek van het pleegkind of een moeizame relatie met de biologische ouders zijn redenen 
om te stoppen. 
542 pleeggezinnen die in 2017 en 2018 stopten, namen deel aan een uitgebreide enquête. Met 
twintig pleeggezinnen werden aanvullende gesprekken gevoerd. In perspectief: in 2018 stopten 2317 
pleeggezinnen. 
Bron: ANP 
 
 
 
 
 
 
 
6) Laten we zorgen voor onze mantelzorgers! 
Binnenlands Bestuur 9 januari 2020 
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Toekomst voor mantelzorg 
Zorg-Lokaal 02 jan 2020 Laten we zorgen voor onze mantelzorgers! Het aantal mensen dat 
mantelzorg kan bieden neemt af én relatief meer mantelzorg wordt door ouderen aan andere 
ouderen verleend.  
Voor honderdduizenden mensen in de mantelzorg blijkt dat zij nu al te maken hebben met ernstige 
belasting. Bijvoorbeeld als zij intensieve hulp alleen verlenen of door de combinatie met werk of 
school. We hebben het hier over één op de tien mantelzorgers die in Nederland voor een zieke 
naaste zorgen. (bron: ‘Mantelzorgers in het vizier’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau). 
Mantelzorgers kunnen dus zelf ook wel wat hulp gebruiken! 
Roep om hulp wordt groter    De roep om hulp neemt alleen maar toe als we de conclusies 
uit het SCP/PBL rapport (bron: Sociaal en Cultureel Planbureau) erbij pakken. De gemiddelde leeftijd 
van de mantelzorger neemt in de toekomst toe en daardoor wordt het verlenen van mantelzorg 
zwaarder. En dan zijn er straks ook nog minder mantelzorgers per zorgbehoeftige beschikbaar, terwijl 
de mantelzorgbehoefte stijgt door de toenemende vergrijzing en het steeds langer zelfstandig wonen 
van de ouderen. 
Tijd voor extra voorzieningen    Door deze ontwikkelingen is het hoog tijd voor grip op de 
huidige en toekomstige mantelzorg, want alleen waardering is niet voldoende. Met name 
voorzieningen waarmee mantelzorgers zelf worden geholpen, zijn nodig. Naast het organiseren van 
bijvoorbeeld lotgenotencontact en respijtvoorziening kiezen diverse gemeenten voor extra 
ondersteuning middels dienstenvouchers.  

Een kleine adempauze  Met behulp van dienstenvouchers is op een laagdrempelige 
manier de inzet van ondersteuning voor de mantelzorger eenvoudig te realiseren. Door 
zorgaanbieders en mantelzorgers eenvoudig met elkaar in contact te brengen kan op deze manier 
bijvoorbeeld ondersteuning van hulp bij het huishouden ingezet worden. 
        Voor zowel de gemeente, zorgaanbieder en mantelzorger is de Dienstenvoucher een 
administratief arme dienst. Bijkomende voordelen voor gemeenten zijn, dat zij haar doelgroep 
mantelzorgers goed in beeld kan krijgen en haar beleid hierop kan inrichten. De mantelzorger krijgt 
zo ruimte voor een kleine adempauze om de nodige zorgverlening beter te verdelen. 
       Samen verder met de toekomst voor mantelzorg. 
Bent u benieuwd hoe Zorg-Lokaal uw gemeenten kan helpen?  (Fried: zie: https://www.zorg-
lokaal.nl/ ) 
 
 
7) Toename door aanvragen van hogere inkomens, die voorheen zelf huishoudelijke hulp regelden 
Google melding Wmo: Gemeente.nu  9 januari 2020 
Meer aanvragen door abonnementstarief Wmo  
Door ANP/ Redactie Gemeente.nu op 8 januari 2020  
Financiën,Wmo 
Gemeenten zien het aantal aanvragen van huishoudelijke hulp binnen de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo) fors toenemen. Volgens een groot deel van hen komt dat mede door de 
gelijkgetrokken eigen bijdrage, waarvan vooral hogere inkomens zouden profiteren. 
Dat blijkt uit een onderzoek (Fried: zie: https://eenvandaag.avrotros.nl/panels/opiniepanel/alle-
uitslagen/item/ook-hogere-inkomens-vragen-nu-goedkope-huishoudelijke-hulp-aan-en-daardoor-
staan-andere-gemeentelij/  ) van EenVandaag en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). 
Ouderen die via de Wmo huishoudelijke hulp willen, moeten daarvoor een eigen bijdrage betalen. 
Dat bedrag was vóór 2019 inkomensafhankelijk, maar is nu een standaard abonnementstarief van 19 
euro per maand.(Fried: zie: https://www.gemeente.nu/sociaal/wmo/bestuurslagen-botsen-frontaal-
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over-wmo-abonnement/  )   Vrijwel alle ondervraagde gemeenten krijgen hierdoor meer aanvragen 
te verwerken dan in 2018, blijkt uit het onderzoek waar 149 gemeenten aan meededen. 
Hogere inkomens  Van de gemeenten denkt 42 procent dat de toename vooral komt door 
aanvragen van hogere inkomens, die voorheen zelf hun huishoudelijke hulp regelden. Ze maken zich 
zorgen over de extra kosten. Negen van de tien gemeenten willen dan ook terug naar de 
inkomensafhankelijke bijdrage. 
Minister De Jonge van Volksgezondheid zegt in de uitzending van EenVandaag dat het 
standaardtarief bewust is ingevoerd om het voor mensen gemakkelijker te maken.(Fried: zie:  
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?id=2018Z22288&dossier=3509
3  )  Zijn advies aan de gemeenten luidt: ‘Ga het goeie gesprek aan en ga kijken of mensen recht 
hebben op die voorziening.’ 
Compensatie De VNG is niet verrast door de resultaten van de enquête (Fried: zie: 
https://vng.nl/nieuws/onderzoek-toont-aanzuigende-werking-abonnementstarief-aan  )en roept het 
Rijk op om gemeenten volledig te compenseren. VNG-commissielid en wethouder van Breda Miriam 
Haagh: ‘Dit onderzoek toont aan dat de invoering van het abonnementstarief zorgt voor een forse 
aanzuigende werking. Hierdoor komen de Wmo-budgetten van gemeenten nog verder onder druk te 
staan’. 
 
 
8) Sinds vorig jaar is er in Twente een nieuwe werkwijze voor Wmo en Jeugdhulp 
Google melding Wmo: De Toren  9 januari 2020 
Succesvolle overgang naar Twents Model voor Wmo en Jeugdhulp 
07-01-2020 Door de redactie  Sinds vorig jaar is er in Twente een nieuwe werkwijze voor Wmo en 
Jeugdhulp. In dit zogeheten 'Twents model' staat het resultaat van de inwoner of zijn of haar gezin 
centraal. Dit vraagt om individueel maatwerk voor alle inwoners met een ondersteuningsbehoefte. 
2019 was daarbij een overgangsjaar. In Twenterand is dit jaar gebruikt voor huisbezoeken bij 
inwoners met een indicatie die na 2019 afloopt. Voor Jeugdhulp ging het om slechts één bezoek 
maar voor de Wmo zijn ruim 180 inwoners bezocht door een Wmo-consulent van de gemeente.  
          Wethouder Mark Paters kijkt tevreden terug op het traject: "Door inwoners en zorgaanbieders 
zorgvuldig te informeren is de onrust die een verandering vaak met zich meebrengt zoveel mogelijk 
beperkt gebleven. Belangrijk was ook de boodschap dat aan het opnieuw beoordelen geen 
bezuinigingstaakstelling was verbonden. Ik ben ervan overtuigd dat deze zorgvuldige aanpak, waarbij 
naast goede communicatie ook per huisbezoek ruim de tijd is genomen voor het gesprek, eraan heeft 
bijgedragen dat er geen bezwaren zijn ingediend op de nieuwe indicaties. We gaan van deze goede 
ervaringen zeker gebruikmaken bij andere trajecten in de toekomst. Samen met de inwoner kijken 
wat het beste is, daar gaat het om". 
Werkwijze   Tijdens een keukentafelgesprek heeft een consulent van de gemeente samen met de 
inwoner naar zijn of haar situatie gekeken en opnieuw onderzocht hoe de ondersteuning door de 
gemeente er in de toekomst uit moet gaan zien. Hierbij is ook gekeken naar de mogelijkheden in het 
eigen netwerk van de inwoner en voorzieningen die vrij toegankelijk zijn. Voor deze gesprekken is 
steeds voldoende tijd genomen om een en ander door te spreken met de cliënt en zijn of haar 
(client)ondersteuner. Indien gewenst kon deze ondersteuner aangeven op de hoogte te willen blijven 
wanneer de beschikking klaar was. Het project is nu afgesloten. De laatste indicaties zijn inmiddels 
omgezet volgens de nieuwe werkwijze. Meer informatie over het Twents Model is te vinden op 
www.samen14.nl. 
 
 
9) Het CBR heeft de informatievoorziening over autorijden met dementie verbeterd 
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Beter Oud 9 januari 2020 
Informatie over rijden met dementie verbeterd // 08/01/2020  
Het CBR heeft de informatievoorziening over autorijden met dementie verbeterd. Zo kunnen 
bestuurders verkeersveilige keuzes maken.   
Het CBR wil dat iedereen veilig aan het verkeer kan deelnemen. Met dat doel nemen ze niet alleen 
verkeersexamens af, maar toetsen ze ook of een bestuurder geestelijk en lichamelijk in staat is om 
veilig te rijden. Ook verstrekken ze informatie over rijden met allerlei aandoeningen.  
Informatie over autorijden 
Na de informatie over rijden met diabetes, epilepsie, ADHD en ADD is nu ook de informatie over 
rijden met dementie verbeterd. Deze is bestemd voor zowel patiënten en hun naasten, als 
zorgverleners. 
          Het CBR vindt het vanuit de visie ‘Veilig thuiskomen’ belangrijk dat bestuurders door duidelijke 
informatie verkeersveilige keuzes kunnen maken. Daarom is, in samenwerking met het Ministerie 
van Infrastructuur en Waterstaat, de informatievoorziening rondom rijden met dementie verbeterd.  
Input van patiënten en naasten 
Deze verbetering van de informatievoorziening is tot stand gekomen met input van patiënten, hun 
naasten, zorgverleners, SWOV en Stichting Alzheimer Nederland. Meer weten over autorijden met 
dementie? Bekijk de website van het CBR: www.cbr.nl/dementie 
Meer informatie 
Rijdt u nog veilig? Doe de test (Fried: zie: https://www.test-it-online.com/test-
maken/index.php?nulmID=6597&access_code=cBRU  ) 
Rijden met andere aandoeningen  (Fried: zie: https://www.cbr.nl/nl/rijbewijs-houden/nl/hoe-kan-ik-
rijden-met.htm   ) 
 
 
 
10) De steeds grotere en gezondere groep 65-plussers  is 'het geschenk van de eeuw' 
Binnenlands Bestuur 9 januari 2020 
Potentie van jonge ouderen blijft onbenut 
Adriaan de Jonge 09 jan 2020  De steeds grotere en gezondere groep 65-plussers is 'het geschenk van 
de eeuw', schrijft de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) in een advies dat woensdag 
verscheen. Gemeenten zouden gek zijn als ze van die potentie geen gebruik maken, legt raadslid 
Pieter Hilhorst uit. 
Generatiebewust beleid 
Maar dan moeten overheden daar wel op inspelen, waarschuwt de RVS. Ook gemeenten hebben een 
rol in het faciliteren van de nieuwe woon-, zorg- en werkbehoeften van de jonge ouderen. In plaats 
van de invulling van deze levensfase als een individuele zaak te zien, moeten overheden 
'generatiebewust beleid' en gemeenschappelijke verantwoordelijkheid maken. 
Jonge ouderen     De jaren twintig worden het decennium van the young old, kopte the 
Economist onlangs - of, zoals de Japanners ze noemen: the yold. Deze babyboomers zijn tussen de 65 
en 75 jaar oud en vormen de grootste, gezondste en rijkste groep senioren ooit in de geschiedenis. 
Ook in Nederland groeit de groep 65-plussers: van 2,4 miljoen in 2018 naar een verwachte 3,2 
miljoen in 2040.  
Pensioengerechtigd én vitaal   En ook hier wordt veel van de groep verwacht. De Raad voor 
Volksgezondheid en Samenleving (RVS) spreekt in zijn recente publicatie zelfs over een nieuwe 
levensfase: de derde levensfase, tussen de tweede (werken) en de vierde (ouderdom) in. Die nieuwe 
levensfase is volgens de raad het 'geschenk van de eeuw'. 'Er zijn steeds meer mensen die 
pensioengerechtigd zijn én vitaal. En een groot deel van die mensen wil van betekenis zijn.' Dat is 
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kernboodschap van het advies volgens Pieter Hilhorst, raadslid bij de RVS en oud-wethouder in 
Amsterdam.  
Zorgzame wooninitiatieven    Wonen is één van de belangrijke thema's in het advies. Steeds 
meer jonge ouderen willen verhuizen naar een kleinere woning of een woongemeenschap. Daarom 
is een divers en flexibel aanbod op de woningmarkt nodig. Zo krijgen bovendien ook starters meer 
ruimte. Maar gemeenten maken nog weinig gebruik van die kansen: stroperige bureaucratie vormt 
nog te vaak een obstakel voor 'burgers die zorgzame wooninitiatieven willen realiseren', aldus de 
RVS. 
Co-wonen  'Veel ouderen zitten in een huis dat niet meer past bij hun situatie', beaamt oud-
wethouder Hilhorst. Voor hen kan co-wonen, het samenwonen in een woongemeenschap, uitkomst 
bieden. Dat is bij uitstek iets wat gemeenten kunnen regelen, zegt Hilhorst. 'Beter voor de ouderen, 
beter voor jonge gezinnen, en het versterkt sociale netwerken.' En het maakt ouderen ook minder 
kwetsbaar als ze eenmaal in de vierde levensfase zitten, voegt hij toe. 
Krachtig ondersteund  Ook op het gebied van zorg zijn er verbeteringen mogelijk. Van de 
jonge ouderen verleent 17 procent 12,5 uur mantelzorg per week. Burgerinitiatieven waarbij zorg 
vanuit de gemeenschap zelf wordt georganiseerd, zouden 'krachtig ondersteund moeten worden 
door gemeenten', aldus de RVS. Zorgcoöperatie Austerlitz Zorgt wordt als goed voorbeeld van een 
burgerinitiatief genoemd. De groep organiseert steun voor ouderen, waardoor die zo zelfstandig 
mogelijk in het dorp kunnen blijven wonen.  
Potentie   Maar, benadrukt Hilhorst, naast wonen en zorg moeten ook vooral nieuwe soorten 
activiteiten gefaciliteerd worden - werkvormen tussen vrijwilligerswerk en betaald werk in, met 
minder verantwoordelijkheid dan bij een betaalde baan, maar ook met een minder vrijblijvend 
karakter dan veel vrijwilligerswerk. Juist nu er tekorten zijn in de zorg en het onderwijs. 'Wat niet wil 
zeggen dat het een verplichting is voor ouderen om te blijven werken, maar wel dat je gek bent als je 
van die potentie geen gebruikt maakt', aldus Hilhorst. 
 
 
11) Nieuwe fase in strijd tegen alcoholgebruik door jongeren in de gemeente Kaag en Braassem 
Witte Weekmail - 2020-2   9 januari 2020 
Minder alcohol naast voetbalvelden  
KAAG EN BRAASSEM – De strijd tegen alcoholgebruik door jongeren in de gemeente Kaag en 
Braassem is een nieuwe fase in gegaan. De werkgroep Alcoholmatiging heeft adviezen gegeven, hoe 
de komende jaren het drankmisbruik tegengegaan moet worden. En dan met name bij de 
voetbalverenigingen. 
        ‘De derde helft’ is een bekend verschijnsel bij voetballende amateurs. Na een sportieve 
wedstrijd wordt door beide teams op de zaterdagmiddag uitgebreid aan Bacchus geofferd. 
Regelmatig zijn dit ook jongeren van 16 jaar of ouder en dat is illegaal. Onder de 18 jaar mag je 
namelijk geen alcohol drinken. In de werkgroep Alcoholmatiging zijn niet alleen de gemeente en 
horecabedrijven vertegenwoordigd, maar ook jongerensociëteiten, de Driemaster en 
voetbalverenigingen DOSR/WVC en Kickers.  
          De voetbalverenigingen willen regels invoeren, om het verkopen van alcohol pas later op de 
zaterdagmiddag mogelijk te maken. Ook zijn ze van plan om de wedstrijdtijden van de jeugd tussen 
16 en 18 jaar te vervroegen naar de ochtend. Daarnaast worden de coaches en teamleiders 
geïnformeerd over de gevaren van alcohol en krijgen ze de opdracht om deze kennis met de 
voetballende jeugd te delen.  
          Jeugdwerk en politie willen de komende jaren steeds meer alcoholvrije activiteiten organiseren. 
Het komende jaren gaat alcoholexpert Dokter Lely in de verschillende dorpskernen praten over de 
combinatie van alcohol en jeugd. De werkgroep laat weten, dat de politie en boa’s moeten blijven 
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controleren op het illegaal verstrekken van alcohol aan minderjaren. ,,Handhaving is dienend aan wat 
we willen bereiken.’’ 
posted by Joep J.B. Derksen 
 
 
12) Groente en fruit gaan telen voor klanten van Voedselbank   
Unity.nu  10 januari 2020 
Leiden Oogst gaat groente telen voor voedselbank 
LEIDEN - Wethouder Ashley North heeft de beheerovereenkomst voor het Groentepark Bontekoe 
ondertekend. Dit deed hij met de initiatiefnemers, de Voedselbank Leiden, de Stichting Leiden Oogst 
en Buurtvereniging Zeeheldenbuurt. 
Stichting Leiden Oogst zal groente en fruit gaan telen in het Groentepark voor klanten van 
Voedselbank Leiden. De Voedselbank Leiden heeft namelijk een tekort aan groente en fruit. De 
wethouder kreeg uitleg over het teeltplan en het onderhoud van tuinder Jelger Walraven. Klanten 
van de Voedselbank hebben de groenten uitgekozen. 
Het Groentepark Bontekoe is een stuk grond van ongeveer 1000 vierkante meter in het nieuwe 
Bontekoepark. In de overeenkomst voor Groentepark Bontekoe zijn normen vastgelegd voor het 
niveau van onderhoud. Dit is vastgelegd omdat het Groentepark onderdeel is van een openbaar park. 
De overeenkomst bevat een aantal praktische werkafspraken tussen gemeente en initiatiefnemers. 
 
 
13) Luisteren naar de praktijk is wat Hugo de Jonge duidelijk niet heeft gedaan. 
Google melding Wmo: Telegraaf.nl  10 januari 2020 
’De Jonge in de fout met WMO’ 
Hugo de Jonge, minister van Volksgezondheid, staat al met 1-0 achter op Wopke Hoekstra in de strijd 
op het leiderschap van het CDA. Door het afschaffen van de inkomensafhankelijke bijdrage voor 
huishoudelijke hulp (Wet Maatschappelijke Ondersteuning, WMO) komen gemeenten in financiële 
problemen, denkt Cees Koopman. 
    Gemeenten zullen om het financiële gat in de begroting te dichten andere belastingen verhogen en 
zo de mensen waarvoor het bedoeld is toch treffen in hun portemonnee. Het paard wordt zo achter 
de wagen gespannen. Dinsdag bij Nieuwsuur bleef Hugo de Jonge volhouden dat het een goede 
maatregel is en er volledig achterstaat. Dit kun je niet met droge ogen volhouden als het zo 
aantoonbaar is dat je de plank volledig misslaat. Zo zie je maar weer dat op dat niveau ook fouten 
gemaakt worden. Hij kan een voorbeeld nemen aan minister Bruno Bruins die het plan had om hbo-
regieverpleegkundigen aan te stellen die de baas zouden worden over verpleegkundigen die 
jarenlang in de praktijk van het ziekenhuis zijn opgeleid. Hij kwam bij zinnen nadat hij merkte dat het 
plan veel schade zou aanrichten in de zorg en trok het in. Luisteren naar de praktijk is wat Hugo de 
Jonge duidelijk niet heeft gedaan. 
 
14) ‘Zorgverleners zijn bang dat zingeving veel tijd kost' 
Zorgvisie 10 januari 2020 
 ‘Alle zorgverleners moeten aandacht hebben voor zingeving’ 
‘Zorgverleners zijn bang dat zingeving veel tijd kost', zegt Yvonne Engels, hoogleraar Zingeving in de 
Gezondheidszorg. Onterecht, vindt ze. 'Je kunt er tijdens de verpleegkundige handelingen naar 
vragen.' 
Engels is met ingang van 1 augustus 2019 benoemd tot hoogleraar Zingeving in de Gezondheidszorg 
aan de Radboud Universiteit/Radboudumc. Ze begon ooit als verloskundige en promoveerde in de 
organisatie van de huisartsenpraktijk. Tegenwoordig houdt ze zich alweer jaren bezig met palliatieve 
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zorg. In 2006 was Engels medeoprichter van het expertisecentrum palliatieve zorg in het 
Radboudumc. ‘Binnen de palliatieve zorg heeft zingeving een vaste plek. Want als je geconfronteerd 
wordt met de eindigheid van het leven, dan roept dat zingevingsvragen op. Veel van mijn 
promovendi leggen dan ook de focus op palliatieve patiënten. Maar er zijn zeker ook andere 
patiëntengroepen waar zingevingsvragen spelen. Zoals mensen met dementie, met copd, hartfalen 
en kanker.’ 
        De leerstoel Zingeving in de Gezondheidszorg bevindt zich in het ziekenhuis, vertelt Engels. ‘Dit is 
een academisch ziekenhuis dat onderdeel uitmaakt van de Radboud Universiteit. Medische 
wetenschappen is een van faculteiten van de universiteit. Ik werk bij de afdeling Anesthesiologie, pijn 
en palliatieve geneeskunde. Ik luister naar de problemen en behoeftes die in de zorg leven en 
probeer daarbij aan te sluiten.’ 
Levensvragen    Elke zorgverlener moet levensvragen, als die spelen, kunnen signaleren, vindt 
Engels. ‘Eventueel verwijzen ze de patiënt door als ze daar zelf niet zo goed mee om kunnen gaan. 
Maar ook al roep je er een geestelijk verzorger bij, die ziet de patiënt voor het eerst terwijl 
bijvoorbeeld een oncoloog een patiënt misschien al drie jaar ziet. Daardoor kan juist hij of zij, indien 
er oog en oor voor is, zien wat de patiënt het meeste bezig houdt.’ Volgens Engels’ overtuiging wordt 
het werk van een zorgverlener alleen maar interessanter als er ook aandacht is voor levensvragen. 
‘De kans op een burn-out wordt daarmee kleiner, is vooralsnog een hypothese.’ 
Bij sommige mensen zit het al in het bloed om dat soort vragen in hun dagelijkse praktijk te 
integreren, aldus Engels. ‘Bij verpleegkundigen meer dan bij artsen omdat verpleegkundigen 
intensiever patiëntencontact hebben dan artsen. Maar ook in de palliatieve zorg en bij huisartsen 
komen meer intensieve patiëntencontacten voor.’ 
Omslag      Engels wil graag ook zorgverleners voor het zingevingsdomein enthousiasmeren bij wie 
dit wat minder voor de hand lijkt te liggen, zoals bij chirurgen. Ze geeft een voorbeeld van een van 
haar promovendi, een geestelijk verzorger die een gesprek had aangevraagd bij drie chirurgen om 
over zingevingsvragen te praten. ‘Alle drie de chirurgen gaven aan dat dit niks voor hen was en dat 
het weinig zin had om hier over door te praten. Maar toen de geestelijk verzorger informeerde of ze 
zelf ooit iets te maken hadden gehad met levensvragen, vond er bij alle drie een omslag plaats. Het 
bleek toch niet zo ver van hun bed te zijn. Uiteindelijk hebben ze de promovenda uitgenodigd om 
een keer mee te lopen om te kijken of ze in de dagelijkse praktijk aandacht hebben voor 
levensvragen.’ 
Behoefte      Bij patiënten is er in ieder geval veel behoefte aan aandacht voor zingevingsvragen. 
Dat blijkt volgens Engels ook uit feit dat VWS onlangs 30 miljoen euro beschikbaar stelde voor 
aandacht voor levensvragen in de eerste lijn; voor mensen die thuis verblijven. ‘Alle instellingen waar 
mensen langer dan 24 uur verblijven zijn verplicht om geestelijke verzorging aan te bieden. Men 
heeft gesignaleerd dat er in de eerste lijn ook behoefte aan is. Bijvoorbeeld bij palliatieve patiënten, 
bij eenzame ouderen of bij belangrijke veranderingen in een ziektetraject. Met name op dat soort 
momenten komen zingevingsvragen naar boven.’ 
Aandacht  Toch vindt Engels dat er nog te weinig aandacht is voor zingevingsvragen in de zorg. ‘Ik 
hoop daar met mijn leerstoel verbetering in aan te brengen. Een van mijn promovendi, een geestelijk 
verzorger, onderzoekt bijvoorbeeld of artsen en verpleegkundigen aandacht hebben voor zingeving 
in de palliatieve fase. Ze besprak de richtlijn hierover op de afdeling medische oncologie met 
verpleegkundigen en liep daarna vier keer een dag mee met telkens een andere verpleegkundige. Ze 
trok een witte jas aan en observeerde de verpleegkundige tijdens de dagelijkse zorgverlening. Aan 
het einde van de dag vroeg ze aan de verpleegkundige of ze zingevingsvragen voorbij had zien 
komen. Alle vier de verpleegkundigen zeiden in eerste instantie dat ze niets waren tegengekomen. 
Maar als ze op bepaalde situaties gewezen werden, herkenden ze dat het met zingeving te maken 
had.’ 
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Tijd     Zorgverleners zijn bang dat zingeving te veel tijd kost. ‘Terwijl je er gewoon tijdens de 
verpleegkundige handelingen naar kunt vragen’, aldus Engels. ‘Door aandacht voor wat een patiënt 
bezig houdt, voelt deze persoon zich gezien en gehoord.’ Dat heeft ook een positief effect op 
zorgverleners. 
Inmiddels heeft Engels zestien promovendi. Ook geeft ze colleges aan geneeskundestudenten, is ze 
studentencoach, geeft ze workshops en lezingen en begeleidt ze studenten bij hun 
wetenschappelijke stage zingeving. Op 18 september volgend jaar zal ze haar inaugurale rede gaan 
houden. Daar wil ze nog niets over kwijt. ‘Het wordt heel persoonlijk. Maar verder wil ik het 
spannend houden.’ 
Door Mario Gibbels 
 
 
 
 
15) ‘poetsen met een praatje’ 
Google melding Wmo: BN DeStem   11 januari 2020 
‘Poetsen met een praatje’ maakt opmars in West-Brabant 
RUCPHEN/MOERDIJK/HALDERBERGE - Postzorg waagt zich nadrukkelijk op de West-Brabantse markt 
voor huishoudelijke ondersteuning. Per 1 januari biedt de organisatie schoonmaakhulp aan in 
Moerdijk, Rucphen, Halderberge, Etten-Leur en Zundert. ,,Wij zijn een specialist die maatwerk 
levert’’, zegt Wil van Bussel van Poetszorg. 
Herbert Kats 10-01-20,  Bron: BN DeStem Onder het credo van ‘poetsen met een praatje’ kreeg het 
bedrijf afgelopen jaar al voet aan de grond in onder meer in Bergen op Zoom, Steenbergen, 
Woensdrecht. Alsmede in Breda en Oosterhout tot in het meer oostelijke deel van de provincie en 
Limburg. ,,We zijn vier jaar geleden vanuit de Peel begonnen’’, geeft oprichter Van Bussel aan. ,,En 
we groeien heel hard.’’ 
Iets te kiezen     Poetszorg biedt in samenspraak met gemeenten -vaak clusters- diensten aan die 
onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) vallen. Het bedrijf is nu geselecteerd om 
naast bekendere aanbieders als Tzorg en Thuiszorg West-Brabant te helpen om huishoudens schoon 
te houden. ,,Dat is altijd de eerste missie, maar er valt voor de klant nu echt wat te kiezen’’, zegt Van 
Bussel. Toewijzing van het werk verloopt daarna via de zogeheten Wmo-loketten. 
Volgens Van Bussel heeft de slagzin ‘met een praatje’ ook echt inhoud. ,,We doen maar één ding; 
geen begeleiding of verzorging. Daardoor kunnen we excelleren.’’ Poetszorg koppelt medewerkers 
bovendien aan vaste klanten. Hij noemt nog iets: ,,Wat ons onderscheidt is dat we met onze eigen 
poets- en hulpmiddelen werken.’’ Dat scheelt tijd die naar de mensen kan waar de medewerkers 
komen helpen. ,,Soms kan dat terwijl een schoonmaakmiddel inwerkt, soms kan een hulp even 
samen met een klant een stofdoek gebruiken. Maatwerk, dat bij iedereen anders is.’’ 
                Voor Moerdijk heb ik het liefst iemand uit die gemeente 
                                   Wil van Bussel, Poetszorg  
Poetszorg gaat lokaal medewerkers werven. ,,Ik heb het liefste iemand uit Moerdijk voor die 
gemeente. Dat is beter dan dat er iemand uit Eindhoven moet komen rijden.’’ Alle medewerkers van 
Poetszorg vallen onder de zorg-cao. ,,We zijn geen schoonmaakbedrijf.’’ Hoeveel mensen exact nodig 
zijn, hangt af van de zorgvraag. ,,We zijn nog aan het opstarten.’’ Dat betekent echter niet dat 
klanten maanden op hulp moet gaan wachten, verzekert Wil van Bussel. 
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16) Sociaal werkers komen achter de voordeur, waar dierenmishandeling gebeurt 
Zorg+welzijn 13 januari 2019 
 ‘Sociaal werker speelt belangrijke rol bij dierenmishandeling’ 
Sociaal professionals hebben een belangrijke signalerende functie als het gaat om het ontdekken van 
dierenmishandeling (Fried: zie: https://www.dierenbescherming.nl/contact/dier-in-nood/meld-
dierenleed  ). Een speciale signalenkaart geeft handvatten hoe je (verborgen) dierenmishandeling 
herkent. 
 ‘Sociaal werkers komen achter de voordeur, waar dierenmishandeling gebeurt. Dus ze spelen een 
belangrijke rol bij het signaleren ervan’, vertelt Carmen Silos, woordvoerder van de 
Dierenbescherming. De Dierenbescherming probeert zoveel mogelijk huisdierenleed te voorkomen. 
Bijvoorbeeld met de speciale signalenkaart waarmee zorgverleners dierenmishandeling kunnen 
herkennen. ‘Als er huiselijk geweld is, waardoor hulpverleners betrokken raken bij een gezin, is het 
belangrijk om ook oog te hebben voor het dierenwelzijn’, legt Silos uit. Uit buitenlands onderzoek 
blijkt dat er een verband is tussen geweld tegen mens en dier. De resultaten (Fried: zie: 
https://edepot.wur.nl/162811  )  werden op een rij gezet door de Universiteit van Utrecht: de helft 
van de mishandelde vrouwen in een opvanghuis meldt dat ook hun huisdier is mishandeld en een op 
de drie zegt dat zij hun vlucht hebben uitgesteld omdat ze bezorgd waren over de veiligheid van het 
dier. 
De Dierenbescherming is een campagne gestart voor het project Dierenbuddy: vrijwilligers helpen 
ouderen met hun huisdier, zodat dier en baasje niet gescheiden hoeven te worden. We belden met 
woordvoerder Carmen Silos van de Dierenbescherming. Lees meer >> (Fried: zie: 
https://www.zorgwelzijn.nl/dierenbuddy-houdt-ouderen-en-hun-huisdier-bij-elkaar/    ) 
Met een speciale Signalenkaart (Fried: zie: 
https://www.dierenbescherming.nl/userfiles/content/Inspectie/Signalenkaart-2018-low_res-
nw_nieuwoktober2018.pdf  )  geeft de Dierenbescherming sociaal werkers een tool om 
dierenmishandeling te herkennen. ‘Dierenmishandeling klinkt heftig, maar kan ook onbedoeld 
gebeuren. Bijvoorbeeld als iemand slecht ter been raakt, die daardoor de hond minder kan uitlaten. 
Of een baasje dat niet kan autorijden, en daardoor niet naar een dierenarts kan.’ Dat sociaal 
professionals niet altijd oog hebben voor de huisdieren bij een cliënt, blijkt uit een poll die 
Zorg+Welzijn hield op haar Facebookpagina. De vraag luidde: Heb jij altijd oog voor het welzijn van 
de huisdieren van je cliënt? Alhoewel de meerderheid (78 procent) hier ‘ja’ op antwoordde, gaf 22 
procent aan hier niet altijd bij stil te staan. 
Zintuigen gebruiken  Als sociaal werker herken je dierenleed door je zintuigen te gebruiken. 
Silos: ‘Hoe reageert een hond op je als je een hand uitsteekt: als hij in elkaar krimpt is dat een slecht 
teken. Hoe ruikt het in huis?’ Maar volgens de woordvoerder kun je ook zelf actief vragen naar het 
welzijn van het huisdier. ‘Bijvoorbeeld of het lukt met het uitlaten. Of dat de hond veel trekt bij het 
uitlaten. Als iemand daar twijfelend op reageert, omdat hij de hond bijna nooit uitlaat, weet je al iets 
meer’, aldus Silos. Als je een vermoeden van dierenmishandeling hebt, adviseert Silos om dit te 
melden bij meldpunt 144: ‘Daar kun je anoniem aangeven dat je vermoedt dat er sprake is van 
dierenmishandeling.’ 
huiselijk geweld 
Rhijja Jansen 
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17) De meeste cliëntenraden doen hun werk in stilte. Dat is mooi, maar ook heel erg jammer. 
LCR@ttentie 13 januari 2020 
Organisaties: laat van je horen! 
Nederland kent zoveel pareltjes: cliëntenraden of -organisaties die het verschil maken in het leven 
van burgers die op de een of andere manier afhankelijk zijn van de gemeente, UWV of SVB. Ze zorgen 
ervoor dat mensen worden gezien. Ze laten zien dat een procedure veel korter kan of laten 
uitvoerders kennis maken met het dagelijks leven van die burger. De meeste cliëntenraden doen hun 
werk in stilte. Dat is mooi, maar ook heel erg jammer.  
Inspireren De LCR wil graag horen wat cliëntenraden of -organisaties doen. Zij kunnen immers 
anders inspireren of ervoor zorgen dat niet iedereen opnieuw het wiel hoeft uit te vinden. Wie denkt 
aan een meer menselijke dienstverlening kan waarschijnlijk al veel acties opnoemen.  
Voorbeelden Denk aan een cliëntenraad in Wageningen die meedraait in een experiment om 
burgers in de Participatiewet anders te benaderen. Of denk aan  Bergen op Zoom, Oegstgeest of 
Rotterdam waar meer tijd is ingeruimd voor cliënten zodat ze hen echt leren kennen. Daar hebben 
cliëntenraden in meegedacht en geadviseerd. Deel die ervaring met ons.  
 
 
 
18) Wij gaan gewoon aan de slag en vernieuwen binnen het zorgstelsel zoals het is 
Zorgvisie 13 januari 2019 
Peter de Visser: ‘Managers moeten zorgprofessionals niet in de weg lopen’ 
Peter de Visser, Zorgmanager van het Jaar 2019, laat met Incluzio een frisse wind waaien in de 
zorg. ‘Er wordt te veel gezeurd en geklaagd. Wij gaan gewoon aan de slag en vernieuwen binnen 
het zorgstelsel zoals het is', zegt hij in Zorgvisie magazine. 
De royale receptie van het moderne hoofdkantoor van Facilicom heeft een hippe uitstraling. Er hangt 
een meters groot digiboard met snel wisselend landelijk nieuws, filmpjes, en activiteiten op sociale 
media over Incluzio. Ook de spiegel in het toilet is voorzien van deze techniek. Daarop valt te lezen 
dat Peter de Visser de dag voor dit interview een uitblinkerslunch had met het koningshuis. Aan tafel 
met Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima en andere uitblinkers, zoals de BMX-
wereldkampioen, een journalist van Trouw en de agrariër van het jaar 2019. 
Incluzio, het zorgonderdeel van Facilicom, is gevestigd op de tweede etage van het markante 
bedrijfspand van de moederorganisatie, in de haven van Schiedam. ‘Facilicom is schoonmaak, 
beveiliging en bouw. Het concept goede ontvangst verkopen we zelf. Dan moet je uiteraard het 
goede voorbeeld geven’, zegt De Visser. Hij praat snel en enthousiast, met drukke handgebaren. 
Incluzio is een nieuwkomer in de branche die de gevestigde orde flink opschudt. ‘Die frisheid willen 
we vasthouden.’ 
Het juryrapport is uitermate lovend over de Zorgmanager van het Jaar 2019. ‘Peter de Visser is een 
jonge energieke bestuurder waar wij zeer van onder de indruk zijn. Hij is met Incluzio een nieuwe, 
commerciële offensieve speler in de zorgmarkt, maar met groot respect voor bestaande partijen. Hij 
laat een frisse wind door de zorg waaien. Met name in het sociale domein heeft hij in korte tijd, in 
een tijd van chagrijn, echte verandering weten te realiseren.’ 
Peter de Visser (1976) studeerde aan de Hogere Hotelschool in Maastricht. Hij begon zijn loopbaan 
als trainee bij Gom Schoonhouden, onderdeel van facilitair bedrijf Facilicom. Vanaf april 2013 werd hij 
verantwoordelijk voor het opzetten van een nieuwe zorgtak binnen Facilicom. Dat werd Incluzio, waar 
hij sinds 2014 algemeen directeur is. Sinds september 2019 is De Visser daarnaast lid van de raad van 
toezicht van stichting JP van den Bent. 
Wat doet u anders?  ‘Er wordt te veel gezeurd en geklaagd in de zorg. Wij gaan gewoon aan de 
slag en vernieuwen binnen het zorgstelsel zoals het is. Dat doen we vanuit onze kernwaarden: 
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vertrouwen en autonomie. Wij hebben vertrouwen in onze professionals. Zij weten veel beter dan ik 
wat ze moeten doen. Wij geven ze autonomie en de middelen om met hun vakmanschap de juiste 
oplossingen te vinden. Een manager moet ze daarbij niet in de weg lopen. Ze krijgen op wijkniveau 
een budget waarvoor ze de zorg moeten doen. Op operationeel niveau moeten zij de juiste keuzes 
maken. Zij weten welk individu prioriteit heeft en welke keuzes ze moeten maken.’ 
Onlangs was in het nieuws dat thuiszorgaanbieders nog steeds de vijfminutenregistratie 
gebruiken, terwijl de minister van VWS die al heeft afgeschaft. 
‘De vijfminutenregistratie in de thuiszorg is al door meerdere ministers afgeschaft! Maar werkgevers 
in de thuiszorg houden er toch aan vast. Het is zo’n hardnekkig controlemechanisme. Wij belasten 
onze medewerkers in het sociale domein niet met tijdsregistratie. Je moet uitgaan van vertrouwen 
en sturen op reflectie. Bij die reflectie geven coaches begeleiding. Medewerkers kijken maandelijks 
samen kritisch naar hun werk en hun beslissingen. Ze reflecteren over waar ze het anders hadden 
kunnen doen.’ 
Stuurt u dan helemaal niet op financiën?   ‘Natuurlijk wel. We kennen onze uitgaven, 
want die worden voor een groot deel bepaald door het loon. Verder gebruiken we zo veel mogelijk 
informatie die medewerkers toch al vastleggen voor hun werk. Ze maken bij elke cliënt een 
ondersteuningsplan aan. Daarin zetten ze, samen met de klant, welke doelen ze nastreven en wat ze 
gaan doen. Ze houden in dat dossier ook de voortgang bij. Dat doen ze op een uniforme wijze, zodat 
we met slimme IT de informatie automatisch kunnen laden in dashboards. Die geven bijvoorbeeld 
overzicht over het aantal indicaties, het aantal geleverde uren, hoe snel mensen worden geholpen en 
of de doelen worden bereikt. We koppelen dat op wijkniveau aan andere informatie, zoals de sociaal-
economische status, het aantal huurwoningen, het aantal mensen zonder baan en het aantal mensen 
in de bijstand. Het eigenaarschap over de data ligt bij de medewerkers en de klanten.’ 
Legt u medewerkers normen op? ‘We proberen normeren zo veel mogelijk te voorkomen. 
In de buurtteams in Utrecht hebben we wel als norm dat we elke nieuwe klant binnen vijf dagen 
helpen. We zien op onze dashboards ook de caseload per fte en team. Als daarin hele grote 
verschillen zijn, koppelen we medewerkers aan elkaar om van elkaar te leren. Maar managers 
bepalen niet wat er gebeurt. We gebruiken de data als trigger voor reflectie in een veilige omgeving. 
Medewerkers hoeven niet bang te zijn dat we “schuldigen” aanwijzen als dingen niet goed gaan. Ze 
voelen zich vrij om te bespreken waar ze tegenaan lopen en proberen te zien hoe het beter kan. Zo 
borgen we de kwaliteit.’ 
In de politiek en bij beleidsmakers in de zorg gaan stemmen op om de zorg meer regionaal te 
organiseren. Om alle zorgaanbieders in een regio goed te laten samenwerken, moet er een 
regionaal zorgbestuur komen. 
‘Daar ben ik geen voorstander van. In een wijk heb je nu al allerlei professionals die zich met ouderen 
bezighouden. De wijkverpleegkundigen, transferverpleegkundigen, huisartsen, praktijkondersteuners 
van de huisarts, huishoudelijke hulpen, enzovoort. En dan ga je een coördinerend bestuur aanstellen 
om de samenwerking te organiseren? Wij vinden dat samenwerken tot de basiscompetenties 
behoort van al die professionals. In Utrecht laten we dat zien met Beter Thuis. Daarbij zetten we in 
op proactieve ouderenzorg. Daar voegt een coördinerend bestuur weinig aan toe.’ 
Wat bedoelt u met proactieve ouderenzorg?   ‘We willen, veel meer dan nu gebeurt, 
voorkomen dat het mis gaat met ouderen. Hoe vaak komt het niet voor dat ouderen vallen, naar het 
ziekenhuis moeten en dat terugkeer naar huis lastig is? Ik heb dat gezien bij mijn eigen vader, die 
begin 2019 is overleden. Wij dachten soms dat het goed ging, maar dan vonden we hem boven met 
een delier. Dan was hij helemaal de weg kwijt. Als familie krijg je dan opeens zorgtaken. Juist op dat 
soort momenten merk je hoe belangrijk het is dat je er als familie bent om aandacht en liefde te 
geven, vooral als het nog wel goed gaat. Bij mijn vader hebben we toen een wijkverpleegkundige van 
Buurtzorg erbij gehaald. Zij kwam twee keer per dag langs om er zeker van te zijn dat hij zijn 
medicijnen innam. Proactieve ouderenzorg gaat er dus over hoe je kunt voorkomen of uitstellen dat 



  
NIEUWS-/ INFORMATIEBRIEF NR.185                             
ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN KAAG EN BRAASSEM 

18 

 

mensen niet meer het leven kunnen leiden dat ze willen leiden. Hoe voorkom je dat ze afhankelijk 
worden van anderen.’ 
Hoe doet u met Beter Thuis in Utrecht?  ‘Bij het ontwikkelen van Beter Thuis hebben we 
willekeurig 150 ouderen op straat aangesproken met de vraag wat hun grootste zorg was als ze naar 
de toekomst keken. Ouderen willen bijvoorbeeld veilig ziek kunnen zijn als hun mantelzorger er niet 
is. Ze hebben zorgen over het bereiden van de maaltijd en over hun woning. We doen nu een 
experiment met de Stichting Thuis afgehaald, waarin particulieren koken voor een oudere in de 
buurt. Ik vind dat traditionele zorgaanbieders de neiging hebben te veel vanuit hun eigen perspectief 
kijken naar de zorg.’ 
‘De wijkverpleging handelt bijvoorbeeld te strikt vanuit het medische model. Als iemand een wond 
heeft, komt de wijkverpleegkundige langs om die te verzorgen. Achter heel veel medische vragen zit 
echter een welzijns- of zingevingsvraag. Daar moet je wel aandacht voor hebben. Je hoeft niet alles 
met professionele zorg op te lossen. Wij zoeken bij Beter Thuis maatjes voor ouderen om samen te 
bewegen en te wandelen. Ook in Amsterdam hebben we een experiment, waarin we welzijn 
koppelen aan de huishoudelijke hulp die toch al langs komt. Per wijk kijken we wat er aan de hand is. 
Een medewerker houdt op een vast tijdstip in de week een koffie-uurtje bij de supermarkt. Daar 
komen de mensen toch al. We laten een buurtbewoner een maaltijd koken in de Jumbo. Dat zorgt 
voor reuring. Daar houden mensen van. Je moet de oplossingen dichtbij het leven van mensen 
zoeken. Dat maakt het werk voor de medewerkers ook veel leuker.’ 
Incluzio maakt onderdeel uit van een schoonmaakconcern. Zijn jullie een 
prijsvechter in het sociaal domein?  ‘Absoluut niet. Wij schrijven echt nooit met de laagste 
tarieven in op een aanbesteding. De afgelopen twee jaar zijn we gestopt in circa vijf gemeenten, 
omdat we hun tarief te laag vonden. We geloven in het toevoegen van waarde. Huishoudelijke hulp 
heeft waarde. Daar horen dan ook passende tarieven en een fatsoenlijke indexering bij. Gelukkig 
geven gemeenten die ook steeds meer.’ 
Kunt u daarvan de cao-lonen betalen? ‘Dat doen we wel, maar we hebben wel moeite 
met de indexering. De lonen stijgen enorm hard in de zorg.’ 
Lekt er geld weg van Incluzio naar het commerciële moederbedrijf?     ‘Natuurlijk 
dragen we met onze omzet en rendement bij aan het resultaat van het moederbedrijf. Maar de 
afgelopen vier jaar heeft het moederbedrijf garant gestaan voor onze verliezen. Voor de hele zorgtak 
schrijven we dit jaar voor het eerst zwarte cijfers. We streven naar een rendement van 4 procent. Dat 
heb je echt nodig om structureel te investeren in bijvoorbeeld ict. Niets is zo frustrerend voor 
medewerkers om op pad te gaan met ict die vastloopt. Je hebt dat resultaat ook nodig om 
tegenvallers op te vangen, zoals de indexering van de lonen.’ 
Incluzio vernieuwt de jeugdzorg      Incluzio is ook actief in de jeugdzorg. In de gemeente 
Hollandse Kroon, met 50.000 inwoners, is Incluzio de enige aanbieder voor jeugdzorg, Wmo en 
welzijn. Ook in de jeugdzorg doet de nieuwkomer het anders dan anders. Maar financieel gezien is 
het nog geen succes. Wie de cijfers in de jaarrekening bekijkt, kan niet anders concluderen dat 
Incluzio Hollandse Kroon technisch failliet is. Het heeft een negatief eigen vermogen van 2,35 miljoen 
euro, bezit weinig liquide middelen (160.000 euro) en heeft voor 5,1 miljoen euro aan kortlopende 
schulden uitstaan. Het bedrijf is vrijwel niets waard, want het staat voor 54.710 euro in de boeken. 
Wanneer gaat de stekker uit Incluzio Hollandse Kroon? ‘Wij proberen de jeugdzorg 
echt fundamenteel anders te doen. We zetten in op het voorkomen van uithuisplaatsingen door 
naast wijkteams samen met specialistische jeugdzorgaanbieders ook een ambulant specialistisch 
behandelteam in te zetten. Gedragsdeskundigen stellen zich echt op als gast in het gezin. Ze gaan de 
eerste twee weken letterlijk bij cliënten op de bank zitten om te observeren wat er aan de hand is. 
Als het nodig is, organiseren ze een familieberaad waarin de ouders hun verhaal kunnen doen met 
alle betrokken instanties aan een tafel. Dan blijkt dat iedereen bereid is te helpen. De werkgever 
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toont flexibiliteit met werktijden, zodat de vader thuis kan zijn bij zijn gezin. De woningcorporatie ziet 
dat een gezin te klein woont en helpt met het vinden van een grotere woning. De juf van school 
toont meer begrijp, omdat ze de context kent. Op deze manier hebben we vijf uithuisplaatsingen 
voorkomen.’ 
Maar financieel is het geen succes.   ‘De hele jeugdzorg kampt met financiële tekorten. De 
gemeente heeft afgelopen zomer een paar miljoen euro bijgelegd. Ze zijn tevreden over ons. Het 
contract is verlengd voor een jaar. Als Incluzio besluit om op te stoppen, krijgt de gemeente nog een 
jaar de tijd om een andere partij te zoeken. We zijn in ieder geval nog twee jaar actief.’ 
Niet iedereen is tevreden. Drie ontevreden moeders hebben een Facebook-
pagina: ‘Het leed dat Incluzio heet’.   ‘Per half jaar bekijken we of mensen nog 
ondersteuning nodig hebben. Dat vindt niet iedereen prettig. We hebben deze moeders mediation 
aangeboden. Maar ze zijn naar de media gestapt en hebben een brief naar de gemeenteraad 
gestuurd. Ik begrijp dat het lastig is voor ouders. Maar als ze het via de media spelen, komt dat ook 
heel hard binnen bij onze medewerkers. Die zijn integer en hebben vanuit hun professionaliteit een 
weloverwogen besluit genomen. Het is een kleine gemeenschap waarin veel mensen elkaar kennen. 
Dat is scoren over de rug van onze medewerkers.’ 
Hoe ziet u Incluzio over vijf jaar?    ‘Ik verwacht dat steeds meer gemeenten voor het 
Utrechtse model zullen kiezen. Net als in andere G4-steden is de zorgvraag in vier jaar met 30 
procent toegenomen. Maar Utrecht is wel binnen budget gebleven. De meeste gemeenten betalen 
zorgaanbieders per uur of per arrangement. Als ze een Wmo-beschikking afgeven, maken 
zorgaanbieders die ook vol. Dat leidt tot onnodige zorg. Wij krijgen van Utrecht een vast budget per 
jaar en daar moeten we het voor doen. Wij geven onze 250 hbo-geschoolde medewerkers de ruimte 
om te bepalen wat er moet gebeuren. We werken niet met beschikkingen. Iedereen met een 
hulpvraag wordt binnen vijf dagen geholpen. We vertrouwen onze medewerkers en geven ze 
autonomie om maatwerk te bieden.’ 
Gaan jullie ook uitbreiden in de jeugdzorg?  ‘Nee, we willen eerst ervaren wat de inzet 
op meer preventie en het thuis inzetten van specialistische behandeling op de lange termijn oplevert. 
Er zijn ook te veel discussies over geld tussen het Rijk en gemeenten. Het stelsel functioneert niet 
goed. Er is te veel gedoe en onzekerheid.’ 
Bart Kiers schrijft zowel over cure als care. Zijn aandachtsvelden zijn de ziekenhuizen, medisch 
specialisten, wijkverpleging en ouderenzorg. 
 
 
 
19) Zonneweides zijn big business voor hun ontwikkelaars 
Binnenlands Bestuur 13 januari 2020 
Stijgende zorgen over zonneparken 
Willem de Haan 10 jan 2020 Zonneweides zijn big business voor hun ontwikkelaars. Lang niet alle 
gemeenten zijn er blij mee. Ze verpesten het landschap en leggen beslag op landbouwgrond. Onder 
de investeerders zitten talloze ‘wilde jongens’. Via Bibob--onderzoek proberen gemeenten kaf van 
koren te scheiden. 
Wilde jongens 
‘In het voorjaar van 2018 hadden wij hier in Hoogeveen een hausse aan aanvragen voor 
zonneparken’, zegt wethouder Erik Giethoorn (Omgevingswet, CDA). ‘We hebben toen gezegd: we 
moeten zeker zijn met wie we in zee gaan, dus we gaan standaard een Bibob-advies vragen. Er 
kunnen ook ‘wilde jongens’ bij die aanvragers zitten’, zegt Giethoorn. ‘Het is gevoelige materie. We 
willen geen malafide projecten aan de achterkant.’  
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Bibob standaard Ook in de Groningse gemeente Westerwolde is een Bibob-toets inmiddels 
standaard, zegt gemeentelijk projectleider duurzaamheid Anna Pek. ‘Wij bibobben elke aanvraag.’ 
Dat betekent dat de gemeente bij het landelijk bureau Bibob van het ministerie van Justitie en 
Veiligheid altijd een onderzoek vraagt naar de (financiële en bestuurlijke) integriteit van de aanvrager 
van een vergunning voor een zon-pv project. ‘We willen weten met wie we te maken hebben.’ 
Kleine aantallen Hoeveel onderzoeken het landelijk bureau Bibob doet naar initiatiefnemers van 
zonneparken wil een woordvoerder niet zeggen. Zonneparken vallen in de categorie ‘bouwen’, en in 
die categorie kreeg het bureau over 2019 een kleine vijftig aanvragen. ‘Bij zonneparken gaat het om 
kleine aantallen. Daarom noemen we geen getal. Dat zou te gemakkelijk herleidbaar zijn tot concrete 
gevallen.’ 
Onrust De zorgvuldigheid in de vergunningsprocedure wordt mede ingegeven door de onrust die 
de ontwikkeling van zonneparken met zich meebrengt. ‘Je ziet vaak de redenering: zonne-energie is 
prima, maar niet in mijn achtertuin’, zegt wethouder Giethoorn. ‘Soms komt een park er gemakkelijk 
doorheen, maar je hebt ook projecten met veel insprekers en bezwaarschriften, en locaties waar al 
jaren reuring om is.’ 
Stop  De gemeente Westerwolde stelde enige tijd geleden een stop in op nieuwe aanvragen, maar 
om een andere reden, zegt Anna Pek. Westerwolde huisvest in het dorp Vlagtwedde één van de 
grootste zonneparken van Nederland, een 120 hectare tellend park van Powerfield. Dat Groningse 
bedrijf – geleid door oud-staatssecretaris Henk -Bleker – is een van de grote ontwikkelaars in 
Nederland. Daarnaast lopen er in de gemeente nog acht andere aanvragen. Opgeteld gaat het dan 
om zo’n 600 hectare. Pek: ‘Daarmee kunnen wij als gemeente aan onze klimaatneutrale doelstelling 
voldoen. Maar de gemeente moet niet vol met glasplaten komen te liggen.’ 
Booming Zeker in de provincie Groningen zijn zonneparken booming: naast het grote park in 
Vlagtwedde wordt bij Stadskanaal een park van 200 hectare ontwikkeld door de Heerenveense 
projectontwikkelaar ‘Groenleven’ en in de gemeente Midden-Groningen wordt de laatste hand 
gelegd aan een 117 hectare groot windpark. Dat laatste park is ook ontwikkeld door Powerfield, 
maar later doorverkocht aan het Chinese Chint en inmiddels in handen van een Duitse 
investeringsmaatschappij.  
Hard Woordvoerder Alex Kaat van brancheorganisatie Holland Solar, waarbij driekwart van de 
zonnebedrijven is aangesloten, becijfert dat er op dit moment landelijk zo’n 4.400 MWp staat 
opgesteld. ‘Uit cijfers van het Planbureau voor de Leefomgeving komt daar tot 2030 nog zo’n 22.500 
MWp bij’, stelt Kaat. ‘Zon is straks groter dan wind, het gaat hard.’ 
Zeer lucratief   Niet verwonderlijk, want net als windenergie zijn pv-systemen met de huidige 
SDE+subsidies zeer lucratief, stelt hoogleraar zonne-energie aan de TU Delft, Miro Zeman: ‘Met een 
slimme aanpak is de terugverdientijd zes à zeven jaar. Daarna kan een pv-systeem nog bijna twintig 
jaar stroom leveren zonder grote kosten.’ Volgens hem levert een zes hectare groot park met 15.000 
panelen in 25 jaar zo’n 110 GWh aan elektriciteit. ‘Met de huidige consumentenprijs 
vertegenwoordigt dat  
25 miljoen euro. De winst van zo’n park kan oplopen tot enkele miljoenen.’ 
Zorgen  Het baart Zeman zorgen. ‘In mijn geboorteland Slowakije was jaren geleden een lucratieve 
subsidie voor PV op land. Je merkte daar dat naarmate er meer velden blauw kleurden, het draagvlak 
afnam. Mensen begonnen zich eraan te ergeren.’ Slowakije besloot volgens -Zeman mede om die 
reden de subsidie-regeling terug te draaien. ‘De trend in -Nederland,’ zegt hij, ‘is eveneens groot, 
goedkoop en snel. Investeerders willen geld en kijken niet naar het landschap.’ 
Twijfel  Wie even googelt ziet Zemans gelijk: bij bijna elk zonneveld op land weren omwonenden 
zich, of het nu gaat om angst voor schitteringen of landschapsvervuiling. Ook gemeenten en 
provincies krijgen in toenemende mate twijfel bij de grootschalige uitrol van zonnevelden op 
agrarische grond. De Gelderse CDA-gedeputeerde Peter Drenth in een interview met vakblad 
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Boerderij: ‘Energietransitie prima, moet ook, maar niet door zonnepanelen aan te leggen op 
vruchtbare landbouwgrond.’ 
 
Dubbel gebruik Groningse gedeputeerde Nienke Homan (energietransitie, GroenLinks) wil niet 
zo ver gaan als haar Gelderse collega: ‘We hebben alle mogelijke inzet nodig. En in onze provincie 
heb ik niet het gevoel dat we nu tegen grenzen aan lopen. Natuurlijk is de landbouw een factor, die 
heeft ook grond nodig, maar je kunt ook denken aan dubbel gebruik. In Haren hebben we een park 
waar varkens tussen de panelen lopen, er is een project gecombineerd met een biologische 
kippenhouderij, en er zijn parken met wisselteelt. Dat kan als je de panelen wat verder uit elkaar zet.’ 
Lastige keuzes  Homan ontkent niet dat keuzes lastig zijn: grote windturbines leiden veelal tot 
verzet, omwonenden willen wel zonneweides, maar dan ver van hun huizen, op grond die ook 
interessant is voor de agrarische sector. ‘Wij zetten als provincie in op zon-op-dak, maar het gaat 
gewoon sneller op land. 
Lokaal eigendom  In de ‘zonneweide-gemeente’ Westerwolde stelde het college in november 
een leidraad vast voor maatschappelijk rendement bij zonneparken. ‘We vinden het belangrijk dat 
niet alleen de projectontwikkelaar profiteert van een zonnepark, maar dat de omgeving 
meeprofiteert’, zegt Pek. De gemeente streeft ernaar dat parken voor 50 procent lokaal eigendom 
worden.  
Substantiële bijdragen  Als dat niet haalbaar is, kan dit op een andere manier worden 
opgelost. Het gaat volgens Pek niet ‘om spiegeltjes en kraaltjes’ maar om substantiële bedragen. In 
de beleidsnota wordt een aantal rekenvoorbeelden gegeven. Bij een park van 20 MWp gaat het om 
een jaarlijkse compensatie van zo’n 64.000 euro. Over vijftien jaar is dat 960.000 euro. Bij een groter 
park van 60 MWp gaat het over vijftien jaar om een bedrag van zo’n 3,6 miljoen. Pek: ‘De afspraken 
over financiële compensatie worden vastgelegd in een participatieplan. Daarna kan een eventuele 
aanvraag voor een omgevingsvergunning worden ingediend.’ 
De strijd aan  Het gaat veel verder dan het participatieconvenant dat brancheorganisatie Holland 
Solar in november afsloot met natuur- en milieuorganisaties. Daarin worden geen bedragen 
genoemd. Over die participatie moeten ‘per project’ afspraken worden gemaakt. Dat betekent dat 
elke gemeente opnieuw de strijd aan moet met de windontwikkelaars. 
 
 
 
 
 
20) Wanneer je naaste de diagnose dementie krijgt, is die in principe onbevoegd om auto te rijden 
Alzheimer Nederland Nieuwsbrief 14 januari 2020 
Tips om je naaste te laten stoppen met autorijden  
Als bestuurder van een auto is het belangrijk dat je de weg kunt vinden en verkeerssituaties goed 
kunt beoordelen en inschatten. Wanneer je naaste dementie heeft, nemen deze vaardigheden af. 
Het is niet meer veilig om je naaste te laten autorijden. Met onderstaande tips zorg je dat je naaste 
niet meer de weg opgaat. 
Is het nog verantwoord?  Wanneer je naaste de diagnose dementie krijgt, is zij in principe 
onbevoegd om auto te rijden. Ze is vanaf dat moment niet meer verzekerd als ze een ongeluk 
veroorzaakt. Alleen in het geval van (zeer) lichte dementie kan iemand een speciale rijtest (Fried: zie:  
https://www.cbr.nl/nl/rijbewijs-houden/nl/hoe-kan-ik-rijden-met/dementie/hoe-bepaalt-het-cbr-of-
ik-veilig-kan-autorijden-met-dementie.htm  )  doen bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 
(CBR). Als je naaste daarvoor slaagt, wordt het rijbewijs voor een jaar verlengd. In het artikel 
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Autorijden en dementie (Fried: zie: https://dementie.nl/informatie-en-tips/autorijden-en-dementie  )  
lees je meer over de (on)bevoegdheid van je naaste om auto te rijden.  
De kans is echter groot dat je naaste niet wil stoppen met rijden. Bijvoorbeeld omdat ze niet 
doorheeft dat haar rijvaardigheid achteruitgaat (‘Ik heb toch nog geen ongeluk gehad?’) of omdat ze 
de diagnose dementie ontkent. In dat geval zal je naaste de noodzaak van een rijtest of het stoppen 
met rijden niet inzien en zul je moeten ingrijpen. Zowel voor de veiligheid van je naaste, als voor de 
andere deelnemers in het verkeer. 
Tips om je naaste te laten stoppen met autorijden  
* Probeer eerst het gesprek aan te gaan met je naaste. Vertel waarom het gevaarlijk is dat je naaste 
nog rijdt. Speel in het gevoel in door te vragen of ze wil stoppen aangezien jij bezorgd bent en wijs op 
het gevaar voor overige weggebruikers. 
* Soms helpt het als een persoon met aanzien vertelt of in een brief uitlegt dat iemand niet meer 
mag rijden. Vraag gerust de huisarts of wijkagent om hulp. 
* Wees voorzichtig met onderhandelen. Bij een verschil in inzicht over de rijvaardigheid kunnen 
verschillende familieleden in discussie gaan met je naaste. Ze proberen bijvoorbeeld afspraken te 
maken om je naaste alleen overdag te laten rijden of alleen in een bekende omgeving. Het succes 
van onderhandelen is wisselend, omdat mensen met dementie de afspraken vaak minder goed 
kunnen onthouden. 
* Bied jezelf aan als chauffeur, of stel met familie en vrienden een rijschema op. Je wilt je naaste haar 
uitjes immers niet onthouden. 
* Maak van autorijden een gezamenlijke activiteit. Jij rijdt en je geeft je naaste een andere taak, zoals 
het bedienen van de radio. Dit kan voorkomen dat je naaste zich gaat vervelen en liever zelf zou 
willen rijden. 
* Voorkom dat je naaste zich herinnert dat ze graag autorijdt. Parkeer de auto om de hoek en leg de 
autosleutels weg. 
* Ruil de auto in voor een ander merk of model. Als je naaste de auto niet kent, is de kans groter dat 
ze een ander laat rijden. 
* Je kunt de auto ook onklaar maken. Bijvoorbeeld door de garage een startonderbreker te laten 
installeren die moet worden gedeactiveerd om de auto te starten. 
* Heb je zelf geen rijbewijs en bracht je naaste je vroeger vaak met de auto ergens naartoe? Laat dan 
toch de verkeersveiligheid voorgaan boven de verleiding je partner met dementie achter het stuur te 
laten zitten. 
Wanneer je naaste echt weigert te stoppen met rijden    
>Als je naaste echt niet wil stoppen met rijden is het verstandig om de situatie met professionele 
zorgverleners te bespreken. Zij kunnen je advies geven dat past bij jou en je naaste met dementie. 
>Je kunt ook zelf via een brief aan het CBR vertellen dat je naaste niet meer goed rijdt. Beschrijf met 
concrete voorbeelden en feiten waarom het rijden niet meer veilig is. Laat deze brief mede-
ondertekenen door een onafhankelijk andere persoon (zoals een familielid, buurman of 
hulpverlener). Je naaste wordt na een dergelijke melding altijd opgeroepen voor een (onvrijwillig) 
onderzoek met rijtest. Als ze dit onderzoek weigert, wordt het rijbewijs direct ingevorderd en 
ongeldig verklaard. 
>Je kunt ook naar de wijkagent gaan om te vragen of zij een melding willen doen bij het CBR. Als de 
politie opvallend rijgedrag of verwardheid opmerkt, kunnen ze dit ook zelf melden bij het CBR. Het 
CBR kan vervolgens het verplichte rijonderzoek opleggen. 
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21) Bij verkeerscontrole meteen ter plaatse een afspraak maken met een schuldhulpverlener 
Binnenlands Bestuur 14 januari 2020 
Direct schuldhulp bij verkeerscontrole 
Adriaan de Jonge 14 jan 2020 Wie in Rotterdam aangehouden wordt bij een verkeerscontrole, kan 
meteen ter plaatse een afspraak maken met een schuldhulpverlener. Ten minste, als het experiment 
van de Rotterdamse politie en welzijnsorganisatie DOCK breder uitgerold wordt. Het is een van de 
vele pogingen van schuldhulpverleners om betalingsproblemen eerder te signaleren.  
Twintig auto's in beslag    Afgelopen woensdag werd het concept voor het eerst uitgevoerd. 
Bij een verkeerscontrole in het Rotterdamse Zuidwijk stonden schuldhulpverleners klaar om mensen 
die aangehouden werden direct een helpende hand te bieden. Er werden zeventig mensen 
gecontroleerd en twintig auto's in beslag genomen. 'Wij werken informatie-gestuurd', laat een 
medewerker van de politie Rotterdam weten. Bij controles wordt dus actief gezocht naar kentekens 
die gekoppeld zijn aan mensen met openstaande boetes of belastingschulden.  
Duurzame gedragsverandering   Het doel van het experiment is om mensen met 
(beginnende) financiële problemen te overtuigen om hulp te zoeken in een zo vroeg mogelijk 
stadium. Het is onderdeel van een bredere strategie om mensen intrinsiek te motiveren om uit de 
schulden te komen, legt welzijnsorganisatie DOCK uit. Het gaat daarbij om duurzame 
gedragsverandering. Van de mensen die woensdag benaderd zijn, kwamen er maandag twee naar 
het Huis van de Wijk in Charlois, Rotterdam-Zuid, meldt DOCK. ‘Een van de bewoners heeft een 
vervolgafspraak staan om de administratie goed op orde te brengen. De ander maakt gebruik van het 
inloopspreekuur van DOCK.’ Als het aan DOCK ligt, krijgt de actie een vervolg.  
Meteen hulp bieden  Gemiddeld zoeken mensen pas na vijf jaar na de eerste schuld hulp bij 
het oplossen van hun problemen. Op dat moment is de gemiddelde schuld opgelopen tot ruim 
40.000 euro. Bovendien is het aantal mensen dat zich meldde bij de schuldhulpverlening de 
afgelopen tijd gedaald, terwijl het aantal mensen met problematische schulden niet zakt. 
Hulpverleners doen dus hun best om mensen met schulden beter en sneller te bereiken.  
Boetes op boetes  Hulp kan bij zo'n verkeerscontrole goed van pas komen, want verkeersboetes 
en belastingschulden kunnen grote financiële problemen veroorzaken of verergeren. De 
Belastingdienst staat op nummer twee in het lijstje van veelvoorkomende schuldeisers van de NVVK, 
de branchevereniging voor schuldhulpverleners. Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) staat op 
nummer vijf. Onlangs sprak NVVK-bestuurder Dick van Maanen zich uit tegen het incassobeleid van 
beide partijen. Boetes op niet-betaalde vorderingen vormen een onnodige verhoging de 
schuldenlast, betoogt hij, waardoor de kans dat mensen uit de schulden komen alleen maar kleiner 
wordt. 
Vroegsignalering  De Rotterdamse proef past in een hele reeks recente experimenten met het 
vroegsignaleren van schulden. Zo zijn bij rechtbanken in Utrecht, Maastricht en Amsterdam 
inmiddels schuldhulpverleners aanwezig bij zittingen om mensen met betalingsachterstanden 
meteen hulp te bieden. Daarnaast bestaat sinds kort de Nederlandse Schuldhulproute, een 
samenwerkingsverband van onder andere banken, zorgverzekeraars, telecombedrijven, 
woningcorporaties en energiebedrijven. Die partijen werken samen om mensen met risico op 
betalingsachterstanden te identificeren en vervolgens te verleiden om, waar nodig, hulp te zoeken. 
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22) Vijf jaar lokaal sociaal domein. Veel gedaan, te weinig bereikt 
Zorgvbisie 14 januari 2020 
5 jaar na transitie sociaal domein: ‘Gemeenten missen innovatiekracht’ 
‘Een verhuizing en een verbouwing waar nog geen gedetailleerde bouwtekeningen voor waren 
gemaakt, mét minder budget’. Zo omschrijven Piet-Hein Peeters en Jasper Loots de decentralisatie 
van het sociaal domein in hun boek ‘Vijf jaar lokaal sociaal domein. Veel gedaan, te weinig bereikt’, 
dat afgelopen donderdag is verschenen. 
Per 1 januari 2015 hebben de Jeugdwet, de Participatiewet en een herziening van de Wet 
maatschappelijke ondersteuning gemeenten verantwoordelijk gemaakt voor de inrichting van zorg 
en welzijn. Vijf jaar later pleit de VNG voor meer geld om deze decentralisatie te doen slagen. Piet-
Hein Peeters, journalist en voormalig hoofdredacteur van Zorg+Welzijn en Jasper Loots, adviseur en 
trainer voor bestuurders, politici en ambtenaren, spraken voor het boek het afgelopen half jaar met 
dertien experts over de decentralisatie van het sociaal domein. De geïnterviewden denken niet dat 
alleen meer geld de zorg aan kwetsbare burgers gaat verbeteren. Meer geld zou zelfs de 
noodzakelijke vernieuwing in de weg kunnen gaan staan. 
Geen plan   ‘De afspraken tussen Rijk en VNG in aanloop naar 1 januari 2015 waren kwalitatief 
onvoldoende’ zo vertelt Peeters. Het lijkt volgens hem een terugkerend patroon. ‘Het 
ambulantiseringsakkoord tussen VWS, Zorgverzekeraars Nederland en de GGZ uit 2012 is er ook een 
voorbeeld van. Daar worden in 2020 nog steeds de wrange vruchten van geplukt. Je mag je in dit 
licht afvragen hoe de Wet Zorg en Dwang en de Wet Verplichte ggz in de praktijk zullen uitpakken.’ 
Van visie naar praktijk  ‘Gemeenten zijn nog niet toegekomen aan echte verandering in het 
sociaal domein’, blijkt volgens Peeters uit vrijwel alle gesprekken. De eerste jaren draaide het vooral 
om ‘continuïteit van zorg’, aldus een van de geïnterviewden Bianca den Outer, oprichter en directeur 
van adviesbureau jb Lorenz. Den Outer: ‘Het ging om het soepel laten verlopen van de transities. Van 
transformatie was geen sprake.’ Die nadruk op continuïteit heeft volgens haar ‘anders gaan werken’ 
in de weg gestaan. Daardoor bleef alles zoveel mogelijk bij het oude. Den Outer: ‘Iedereen zegt: 
“Dichtbij, in de buurt, maatwerk, integrale ondersteuning”, enzovoort. (…). We weten echt wel welke 
kant we op willen. Het gaat de komende jaren nou juist om het praktisch maken van die visie. Maar 
ik maak me daar echt zorgen over. Ik zie de publieke sector niet krachtiger worden, integendeel’. 
Ook in de evaluatie van de Jeugdwet is geconstateerd dat gemeenten weinig werk hebben gemaakt 
van ‘anders werken’ zoals het versterken van preventie, stelt Tom van Yperen, bijzonder hoogleraar 
‘Monitoring en innovatie en zorg voor jeugd’ aan de Rijksuniversiteit Groningen. ‘Maar ja, als je moet 
verhuizen en tegelijkertijd bezuinigen en het aantal bewoners neemt ook nog eens toe, dan vind ik 
het niet zo gek dat je niet hebt kunnen verbouwen’, aldus Van Yperen in een van de gesprekken. 
Gemeentelijke organisatie op de schop   De vraag is: zijn gemeenten echt in staat om 
anders te gaan werken? Volgens Den Outer moet de hele gemeentelijke organisatie daarvoor op de 
schop, in plaats van dat er meer geld ingepompt wordt: ‘We dempen de ellende met extra middelen 
van het Rijk, zodat iedereen weer achterover gaat leunen, want die eenmalige aanvulling wordt vast 
structureel… Zo komen er natuurlijk nooit veranderingen.’ Door de decennia heen zou de 
gemeentelijke organisatie volgens haar zo afhankelijk zijn geworden van het Rijk, dat ze ontdaan is 
van slagkracht om zelf te ontwikkelen en te innoveren. 
Volgens Peeters pleiten diverse van de geïnterviewden voor een ander type ambtenaar, een andere 
manier van beleidsontwikkeling. Zo stelt bestuurskundige Jan-Kees Helderman, verbonden aan de 
Radboud Universiteit Nijmegen, dat gemeenten die het momenteel goed doen 80 procent van de tijd 
bezig zijn met de uitvoering in plaats van 80 procent met beleid maken. Dat vraagt om andere 
ambtenaren dan die goed zijn in het schrijven van een beleidsplan. Albert Jan Kruiter, publicist en 
medeoprichter van het Instituut, in een van de gesprekken: ‘Ik vind dat we veel meer vanuit 
professionals, echt bottom-up, moeten gaan leren en organiseren.’ 
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Continuïteit als succesfactor   Geïnterviewde Marcel Boogers, hoogleraar bestuurskunde, 
kenner van lokaal en regionaal bestuur is van mening dat transformatie te afhankelijk is geworden 
van toevallig aanwezige kwaliteit in raad, college of ambtelijke organisatie. Peeters noemt het 
voorbeeld van gemeente Huizen, dat volgens hem nogal eens naar voren wordt gehaald als 
succesvolle gemeente. Janny Bakker was er twaalf jaar lang wethouder van een groot deel van het 
sociaal domein. ‘In Huizen is sprake van een sterke continuïteit in het gestelde beleid. Dat is denk ik 
wel een succesfactor te noemen’, aldus Peeters. 
Kansen   De verschillende geïnterviewden staan nog wel steeds achter de inhoudelijke ideeën die 
aan de grondslag van de decentralisatie liggen. Ook zien zij gemeenten nog steeds als de juiste 
overheid om die ideeën tot uitvoering te brengen. Hiervoor moeten volgens hen nog wel een aantal 
stappen worden genomen. Meer geld is niet automatisch de oplossing, zo wordt op verschillende 
plekken in het boek gesteld. Boogers: ‘Vergeet dat geld. Gemeenten gaan het met die focus op 
financiële beheersbaarheid niet redden. Ze moeten aan de transformatie beginnen, dan komen de 
besparingen vanzelf.’ 
Peeters: ‘Er is veel kritiek geweest op hoe gemeenten de transitie hebben doorgevoerd en dat is 
zeker niet onterecht. Maar de ingewikkelde situatie waar gemeenten in terecht zijn gekomen, 
hebben wel gemaakt dat ik meer compassie voor ze heb gekregen.’ De algehele tendens in de 
gesprekken is volgens Peeters dat we vooruit moeten met de transformatie. ‘En dat is op het 
moment echt spannend, met name door de penibele financiële situatie waar veel gemeenten zich 
toch in bevinden.’ 
Shannah Spoelstra 
 
 
23) Aan het kind wordt vaak niks gevraagd 
Zorg+welzijn 15 januari 2020 
 ‘Betrek kind meer bij hulpverlening seksueel misbruik’ 
Het trauma van slachtoffers van kindermisbruik wordt een stuk heviger als sociaal werkers het kind 
niet betrekken bij de hulpverlening, zegt onderzoeker Fiet van Beek. ‘Aan het kind wordt vaak niks 
gevraagd.’  Fiet van Beek is onderzoeker en werkte in de jeugdzorg als sociaal werker. Zij interviewde 
voor het boek ‘Het is niet stoer’ mannen die mishandeld of seksueel misbruikt zijn. In gesprekken 
met jongeren die slachtoffer zijn van geweld, valt het haar op dat zij vaak niet betrokken worden bij 
het maken van een plan over wat er moet gebeuren: ‘Als bekend wordt dat het slachtoffer in een 
ernstige situatie zit, hebben sociaal werkers de neiging om in de actiemodus te schieten. Er wordt 
dan vaak vergeten om te overleggen met de jongere zelf en met mensen die het kind vertrouwt. Er 
wordt van alles geregeld zonder dat het slachtoffer hierbij betrokken wordt.’ 
Groter trauma   Volgens Van Beek maakt dit het trauma van het kind heftiger: ‘Als je geslagen of 
misbruikt wordt, verlies je de regie over je eigen leven. Wanneer hulpverleners met alle goede 
bedoelingen dingen regelen zonder het kind hierbij te betrekken, wordt opnieuw bevestigd voor het 
slachtoffer: ik doe er niet toe. Het maakt niet uit wat ik vind. Dat moet je zien te voorkomen.’ Van 
Beek: ‘Er waren slachtoffers die tegen me zeiden: “Ik wou dat ze mijn mening hadden gevraagd, dan 
had ik gezegd dat ze even moesten wachten met de uithuisplaatsing. Zodat ik me erop kon instellen, 
kon wennen aan het idee. Ik zat al jaren in die situatie, die ene week maakte ook niet meer uit.” Het 
is dus belangrijk dat je als sociaal werker transparant bent én de regie zoveel als mogelijk bij het kind 
en diens netwerk houdt. Maak samen een plan als er geen acuut levensgevaar is.’ 
Familiegroepsplan    Waarom sociaal werkers jongeren niet altijd betrekken bij de werkwijze, 
daar kan Van Beek alleen naar gissen. ‘Misschien is er een bepaalde handelingsverlegenheid bij de 
sociaal professional: want hoe praat je over dit soort dingen met kinderen? Voor sociaal werkers is 
niet ingrijpen geen optie. Maar ingrijpen zonder het kind erbij te betrekken, is eigenlijk ook geen 
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optie.’ ‘In de Jeugdwet staat dat er met familie en kind een familiegroepsplan gemaakt moet worden. 
Dat is een manier om de kring breder te maken en de regie te houden waar hij hoort, ook in moeilijke 
situaties. Wat is er volgens het kind nodig om veiligheid te bereiken? En wat volgens familieleden en 
bekenden?’ 
 ‘Jij vindt het ook fijn’  Het valt Van Beek op dat mannelijke slachtoffers van seksueel geweld 
baat hebben bij bepaalde medische kennis: ‘De sociaal professional kan hierbij een voorlichtende rol 
spelen, en het is dus belangrijk dat je zelf ook goed op de hoogte bent van wat een lichaam kan doen 
als iemand te maken krijgt met ongewenste seksuele handelingen.’ Jongens kunnen tijdens het 
misbruik bijvoorbeeld en stijve penis krijgen, wat verwarrend voor hen is en waar de dader 
vervolgens misbruik van maakt. ‘Die zegt dan bijvoorbeeld: “Zie je, jij vindt het ook fijn.” Of: “Jij wilt 
dit ook”’, licht Van Beek toe. ‘De mannen die ik sprak zeiden dat als ze geweten hadden dat hun 
lichaam ook zo reageert bij handelingen die ze níet willen, ze misschien niet in zo’n diepe crisis waren 
geraakt. Ze gingen twijfelen aan de schuldvraag, of dachten dat ze homoseksueel waren, omdat ze 
een stijve kregen bij misbruik door een man. Het is belangrijk dat sociaal professionals de slachtoffers 
hierover goede voorlichting kunnen geven.’ 
Rhijja Jansen 
 
 
 
 
 
 
 
24) Wel seksueel getinte appjes durven sturen, maar niet meer durven flirten ‘in het echt’ 
Zorg+welzijn 15 januari 2020 
 ‘Blijf niet tegen meisjes zeggen dat ze voorzichtig moeten zijn’ 
Sociale media hebben steeds meer invloed op wat jongeren doen, hoe ze zich gedragen en wat ze 
normaal vinden. Dit brengt zowel mogelijkheden als risico’s met zich mee. Marianne Cense, senior 
onderzoeker bij Rutgers: ‘De seksuele ontwikkeling van jongeren speelt zich deels online af, dat is de 
nieuwe realiteit.’ 
Wel seksueel getinte appjes durven sturen, maar niet meer durven flirten ‘in het echt’. Hoe verloopt 
de seksuele ontwikkeling van pubers tegenwoordig en welke invloed hebben sociale media daarop? 
De huidige generatie heeft nooit een wereld gekend zonder internet en social media. De druk om 
online goed over te komen ligt hoog. Wat doen online media met hun zelfbeeld, hun sociale 
vaardigheden, en hun seksuele weerbaarheid? Wat zijn de risico’s waar jongeren tegen aanlopen als 
het bijvoorbeeld gaat over seksueel geweld? En hoe kun je hier als sociaal werker mee omgaan? 
Invloed van technologie  Marianne Cense: ‘Jongeren ontwikkelen zich altijd binnen een 
cultuur en binnen de mogelijkheden die hun omgeving biedt. Als je analyseert hoe die omgeving er 
voor jongeren in Nederland anno 2018 uitziet, dan spelen sociale media en nieuwe technologieën 
daarin een grote rol. Dat biedt mogelijkheden, maar er zijn ook risico’s. Denk bijvoorbeeld aan 
prestatiedruk en de dubbele seksuele moraal.’ 
Marianne Cense is, naast onder meer ervaringsdeskundige Iene Noorlander en klinisch psycholoog 
Jan Hendriks, één van de sprekers op het Zorg+Welzijn congres Jongeren en Seksueel Geweld op 
donderdag 13 februari 2020. Meer informatie of aanmelden >> 
Veel mogelijkheden  In eerste instantie wil de onderzoeker vooral benadrukken dat er met de 
opkomst van nieuwe technologieën heel veel mogelijkheden ontstaan zijn. ‘Er gebeuren veel speelse 
dingen die horen bij het ontdekken van wie je bent, wat je kan en hoe het leven in elkaar zit. Een 
goed voorbeeld daarvan zijn bijvoorbeeld datingapps en online forums. Als je als jongere twijfelt over 
je geaardheid, kun je heel gemakkelijk in contact komen met anderen en bondgenoten vinden. Uit 
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onderzoek blijkt dat met name jongens met homoseksuele gevoelens veel gebruik maken van 
datingapps. De technologie komt dus tegemoet aan een behoefte die er is. Maar ook voor 
heteroseksuele of lesbische tieners biedt een datingapp als Tinder kansen. Ze kunnen bijvoorbeeld 
op een veilige manier, online in plaats van fysiek, ontdekken hoe ze in de markt liggen. Kijk dus als 
sociaal professional niet alleen naar risico’s, maar ook naar mogelijkheden. We moeten de 
speelruimte die jongeren krijgen niet te veel willen indammen.’ 
Inschatten van risico’s  Dat gezegd hebbende, wijst Cense erop dat er uiteraard ook risico’s 
zijn. Want waar het sturen van een naaktfoto speels bedoeld kan zijn, kan het heel vervelend aflopen 
als deze wordt doorgestuurd en degene die de foto maakte het middelpunt wordt van spot of 
slutshaming. ‘Goed inschatten wat de risico’s of gevolgen van hun online acties kunnen zijn is voor 
jongeren soms lastig.’ 
Dubbele seksuele moraal  En in dit kader zijn er voor meisjes misschien wel meer risico’s dan 
voor jongens. Dat komt volgens Cense door de dubbele seksuele moraal. ‘Er wordt heel snel 
geoordeeld over meisjes die zich buiten de lijntjes begeven. Voor jongens geldt dat minder. Sterker 
nog, zij worden er soms zelfs om geprezen. Zeker meisjes met een andere culturele achtergrond 
lopen risico’s om bijvoorbeeld gechanteerd te worden omdat ze risico lopen hun goede naam kwijt te 
raken.’ 
Rol voor docenten en jongerenwerkers    Maar is die dubbele seksuele moraal niet van 
alle tijden? Nu gaat het om online, maar een jaar of twintig geleden waren jongens stoer als ze met 
veel meisjes gezoend hadden en een meisje dat met veel jongens had gezoend was juist een hoer. 
‘Het is niet constant hetzelfde gebleven’, meent Cense. ‘Toen ik zelf op de middelbare school zat, wat 
langer geleden dan twintig jaar, was het minder erg dan nu. Het zijn volgens mij altijd 
golfbewegingen. Nu zie je aan de ene kant de invloeden van bijvoorbeeld YouTube filmpjes waarin 
rappers seksistische beelden over man-vrouw verhoudingen overbrengen en aan de andere kant zie 
je dat steeds meer jonge feministen zich roeren. Het vraagt veel van onder meer docenten en 
jongerenwerkers om die dubbele seksuele moraal te doorbreken, maar ik denk wel dat het kan.’ 
Wat kun je doen? 
Hoe jongerenwerkers en docenten kunnen bijdragen aan het doorbreken van de seksuele moraal en 
aan het beperken van de risico’s die jongeren kunnen lopen, daar heeft Cense wel tips voor. ‘Zeg in 
elk geval niet, zoals de politie, dat jongeren geen risico’s moeten nemen door bijvoorbeeld 
naaktfoto’s te sturen. Dat als ze zich gedeisd houden, hen niets kan overkomen. Daarmee beperk je 
ze te veel. De wereld van tegenwoordig is nu eenmaal online. Jongeren maken overal foto’s van die 
ze posten, ze communiceren door middel van emoji’s. Een brief schrijven is niet meer van deze tijd.’ 
Wat je wel kunt doen, is jongeren leren hoe ze om kunnen gaan met technologieën. ‘Maak ze 
weerbaar. Praat met ze over hun eigen gedrag en hun ideeën. En richt je daarbij niet op het individu, 
maar op de groep. Laat ze met elkaar in gesprek gaan over de vraag waarom ze hard over iemand 
oordelen, wat ze zelf doen als ze een naaktfoto toegestuurd krijgen. Sturen ze die wel of niet door? 
En wat vinden ze daarvan? Probeer zo de sociale norm te beïnvloeden. En stop niet na het creëren 
van bewustzijn maar ga een stap verder. Want wat zouden jongeren moeten doen als ze zich 
ongemakkelijk voelen bij wat een ander doet? Wat kunnen ze dan zeggen of doen? Probeer ze ook 
daarbij te begeleiden.’ 
Blaming the victim     En wanneer er iets mis gaat, is het grootste gevaar nog steeds victim 
blaming. Cense: ‘Het klinkt raar, maar nog steeds horen we van slachtoffers van bijvoorbeeld 
misbruik dat ze te horen krijgen “waarom was je daar dan ook alleen?”, “waarom zei je er niets 
van?”, “wat liep je er ook bij in die kleding”. We leven in een liberale samenleving waarin de 
verantwoordelijkheid in eerste instantie altijd bij jezelf ligt. Maar als je hoort wat voor maatregelen 
meisjes nemen, zoals nooit alleen naar de wc gaan en altijd hun mobieltje aan laten staan, kun je niet 
zeggen dat het aan hen ligt. Ze mogen gewoon glimlachen zonder er iets mee te bedoelen. Ze mogen 
een kort rokje dragen. We moeten zorgen voor een andere sfeer. Dus niet te veel tegen meisjes 
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blijven roepen dat ze voorzichtig moeten zijn. Op de lange termijn willen we een gelijkwaardige 
samenleving waarin mannen en vrouwen vrij zijn om te doen wat ze willen. Op grote vlakken lukt dit 
in Nederland al best goed, maar de verantwoordelijkheid voor grenzen en veiligheid ligt nog te veel 
bij vrouwen en meisjes.’ 
Sophie van Hogendorp  hoofdredacteur Zorg+Welzijn 
 
 
 
 
 
 
25) Schoonmaakbedrijf Gascogne Thuis gaat  incidentele schoonmaaktaken uitvoeren 
Google melding Wmo: Eindhovens dagblad 15 januari 2020 
Eindhoven weigert om vertrouwde hulp incidentele schoonmaakklusjes te 
laten doen 
EINDHOVEN - Niet de vaste, vertrouwde hulp, maar medewerksters van schoonmaakbedrijf 
Gascogne Thuis gaan voortaan incidentele schoonmaaktaken uitvoeren bij Eindhovense ouderen en 
zieken. Dat blijkt uit een brief die Gascogne aan Wmo-cliënten van de gemeente Eindhoven heeft 
verstuurd. 
Vanda van der Kooi 14-01-20,  ‘De gemeente heeft besloten om in 2020 de pilot ‘incidentele 
schoonmaak’ door Gascogne Thuis te laten uitvoeren. Dit betekend voor u dat u in 2020 twee keer 
gebruik kan maken van het aanbod van de gemeente Eindhoven. Dat wil zeggen: twee keer vier uur 
extra schoonmaak’, zo staat in deze brief.  
Gascogne Thuis is een werkgelegenheidsproject van de gemeente. Er worden mensen ingezet die in 
de bijstand zitten. Vorig jaar schakelde de  gemeente het schoonmaakbedrijf al eens in om - bij wijze 
van gebaar -  een extra poetsbeurt uit te laten voeren bij ouderen en zieken die bezwaar hadden 
gemaakt op de korting op hun hulp. Toen klonk er kritiek; veel mensen zouden geen zin zouden 
hebben om een vreemde in huis te halen. 
Servicebureau    De gemeente bevestigt dat ze dit aanbod nu uitbreidt naar de hele groep van 
circa 4.500 ouderen, zieken en gehandicapten die volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning 
(Wmo) recht hebben op huishoudelijke hulp. Die extra hulp komt niet vanzelf, blijkt uit de brief van 
Gascogne. Mensen die moeten eerst bellen met het wijkteam van WIJeindhoven. Die sturen hen dan 
weer door naar het ‘servicebureau’ van de gemeente. ‘Daar wordt kort onderzocht of u 
ondersteuning op grond van de Wmo moet krijgen, bij goedkeuring krijgt u een beschikking’, aldus de 
brief. 
Eindhoven bezuinigde in 2018 op huishoudelijke hulp. Ze deed dit onder meer door incidentele 
schoonmaaktaken te schrappen. De hulpen van de Wmo-bedrijven die dit type hulp bieden mogen 
bijvoorbeeld niet langer hoog stoffen of de keukenkastjes van binnen schoonmaken. Een paar 
honderd ouderen maakte bezwaar en stapte naar de rechter. Die floot de gemeente vorig jaar terug: 
haar beleid deugde niet, onder meer op dit punt. 
Extra werk  Het ED vroeg de gemeente waarom ze de uitvoering van incidentele 
schooonmaakklusjes nu bij Gasgogne Thuis neerlegt. Waarom niet gewoon - net als tot 2018 - bij 
bestaande Wmo-zorgaanbieders, zodat de vertrouwde, vaste hulp ze kan uitvoeren? De gemeente 
gaat hier niet op in, maar benadrukt nog eens dat haar aanpak een proef is. Het ED vroeg de 
gemeente ook waarom ze een aanpak kiest die zowel voor inwoners als voor WIJeindhoven en het 
gemeentelijk servicebureau extra werk betekent. ‘Voor huishoudelijke hulp en voor incidentele taken 
– twee verschillende behoeften – zijn twee indicaties nodig’, luidt het antwoord van de gemeente. 
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26) Leeuwarden   Aan de samenwerking met zorgbedrijf Incluzio ‘kleven kwetsbaarheden’ 
Google melding Wmo: Leeuwarder Courant  15 januari 2020 
Onderzoek: samenwerking met Incluzio 'kwetsbaar'  
 14 januari  Ines Jonker  Leeuwarden   Aan de samenwerking met zorgbedrijf Incluzio ‘kleven 
kwetsbaarheden’. Dat concludeert advocatenkantoor Van Benthem & Keulen na een juridische 
analyse van het te sluiten contract.  
Het Utrechtse kantoor voerde het onderzoek uit op verzoek van wethouder Herwil van Gelder. 
Aanleiding waren negatieve publicaties over het landelijk opererend zorgbedrijf, half december. 
Hierin werd duidelijk dat veel inwoners van Hollands Kroon slechte ervaringen met Incluzio hebben. 
Ook moet er ieder jaar geld bij. 
Incluzio won begin november samen met welzijnsorganisatie Amaryllis de aanbesteding voor de 
uitvoering van de basisondersteuning WMO in 2021 in Leeuwarden. 
Twee aanbevelingen Hieraan kleven ‘inherente kwetsbaarheden’, concluderen de juristen. 
‘Het is in een dergelijk model immers onvermijdelijk dat de gemeente in overwegende mate 
afhankelijk wordt van deze aanbieder.’ Tegelijkertijd heeft de gemeente voldoende juridische 
instrumenten om de financiële risico’s te beheersen, denken ze. Wel doen ze twee aanbevelingen die 
de juridische positie van de gemeente kunnen verstevigen.  
Zo moet het contractueel onmogelijk worden gemaakt voor de aanbieder om meer dan 4 procent 
winst te maken. Ook raden de advocaten aan een ‘aanwijzingsbevoegdheid’ in het contract op te 
nemen, een soort dwangmiddel om de aanbieder op te leggen hoe hij invulling moet geven aan de 
opdracht. Dit laatste acht het college niet nodig.  
Het college concludeert zelf dat het contract de juiste mogelijkheden heeft om af te dwingen dat alle 
taken op een juiste wijze uitgevoerd worden, binnen het beschikbare budget.  
Een groot deel van de Leeuwarder raad ziet samenwerking met zorgbedrijf Incluzio in de uitvoering 
van de WMO niet zitten, bleek eind december tijdens een politieke dialoog. Volgende week praat de 
raad verder.  
Lees ook | Leeuwarder raad voelt niks voor 'zorgcowboy' Incluzio bij WMO (Fried: zie: 
https://www.lc.nl/friesland/leeuwarden/Leeuwarder-raad-voelt-niks-voor-zorgcowboy-Incluzio-bij-
WMO-25159050.html ) 
Ines Jonker  Stadsredactie Leeuwarder Courant. Focus op sociaal-maatschappelijke onderwerpen, 
zoals maatschappelijke opvang en welzijnswerk. 
 
 
 
 
27) De WRR wil basisbanen voor mensen die moeilijk aan het werk komen 
de Volkskrant 15 januari 2020 
Weer het gevoel dat je meetelt, dankzij een basisbaan 
De WRR wil basisbanen voor mensen die moeilijk aan het werk komen. In Den Haag experimenteren 
ze daar al mee. Zo kon Zoulikha Zerouali na jaren bijstand aan de slag in een verpleeghuis. ‘Ik ga elke 
dag tevreden naar huis.’ 
Ciska Schippers15 januari 2020, In Het Zamen, een verpleegtehuis in Den Haag, maakt Zoulikha 
Zerouali zich klaar om de bewoners eens goed in de watten te leggen. Er staat een beautymiddag op 
het programma, vertelt Zerouali (41), terwijl ze een bakje met verzorgingsproducten pakt en vraagt 
of de vrouw in de hoek gelakte nagels zou willen. De huiskamerbegeleider maakt onderdeel uit van 
het zorgteam en is het eerste aanspreekpunt in de huiskamer van de achttien bewoners op deze 



  
NIEUWS-/ INFORMATIEBRIEF NR.185                             
ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN KAAG EN BRAASSEM 

30 

 

afdeling. ‘Het is dankbaar werk’, vertelt Zerouali. ‘Als ik een paar dagen vrij heb gehad en terugkom 
op de werkvloer, is iedereen blij dat ‘die lieve zuster’ weer terug is’, glundert ze. 
Zerouali is anderhalf jaar geleden via het STiP-programma (Sociaal Traject in Perspectief) van de 
gemeente Den Haag in dit verpleegtehuis terechtgekomen. Hiervoor zat ze jarenlang in de bijstand. 
Omdat ze niet over werkervaring of een opleiding beschikte, had ze nooit stappen gezet op de 
arbeidsmarkt, terwijl ze dat wel graag wilde. ‘Toen Zoulikha bij me kwam vertelde ze dat ze vijf 
kinderen had en een chronisch zieke man, maar dat ze wel graag fulltime wilde werken’, vertelt 
Tyscha Tuijt, accountmanager zorg bij STiP. ‘Ik dacht dat ze misschien over haar eigen grens zou gaan, 
maar ze heeft deze kans echt met beide handen aangegrepen.’ ‘Ik had wel zin in de uitdaging’, vertelt 
Zerouali lachend. ‘Ik wilde altijd al werken, maar vaak werd er gevraagd om een bepaalde opleiding 
die ik niet heb.’ 
De zogenoemde STiP-banen zijn gesubsidieerde banen voor Hagenaars die al geruime tijd een 
bijstandsuitkering ontvangen. Er is geen sprake van verdringing van bestaand werk; het gaat om 
aanvullende taken waar organisaties geen geld voor hebben, of die anders niet of onvoldoende 
uitgevoerd zouden worden. 
 Lange tijd verzorgden de zorgprofessionals de huiskamerbegeleiding zelf in Het Zamen, onderdeel 
van Stichting Eykenburg. Daarom begon de stichting gebruik te maken van mensen met STiP-banen, 
om de reguliere werknemers te ontlasten. ‘Het is een meerwaarde voor onze cliënten als er mensen 
in de huiskamers aanwezig zijn’, vertelt Mariella Calia, pr-medewerker van Stichting Eykenburg. 
‘Daardoor hebben zorgmedewerkers meer ruimte om aandacht aan de zorgtaken te besteden.’ 
Inmiddels is er meer geld vrijgekomen en kan de stichting weer extra mensen aannemen. Zerouali 
heeft daarom nu een contract gekregen bij Stichting Eykenburg en is dus binnen anderhalf jaar 
doorgestroomd van een gesubsidieerde baan naar regulier werk. Bij Stichting Eykenburg zijn nu 
veertien voormalig STiP-medewerkers in dienst gekomen, vertelt Calia. 
Persoonlijke begeleiding  Geef mensen met afstand tot de arbeidsmarkt een basisbaan, dat is 
een van de negen adviezen dat de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsadvies geeft in het rapport 
Het betere werk, dat woensdag is verschenen. De WRR adviseert bedrijven, instellingen, sociale 
partners en de overheid in te zetten op goed werk voor iedereen die wil en kan werken. Nederland 
zou meer moeten doen aan ‘actief arbeidsmarktbeleid’, waarbij vooral mensen die langdurig aan de 
kant staan meer persoonlijke begeleiding en scholing zouden moeten krijgen. Mensen zouden niet 
afgescheept moeten worden met een uitkering, maar een basisbaan moeten krijgen zodat ze kunnen 
bijdragen aan de maatschappij, concluderen de onderzoekers in dit rapport. 
Verschillende gemeenten experimenteren met het idee van een basisbaan, zo ook Den Haag. De 
bedoeling is dat de werknemers vanaf een STiP-baan doorstromen naar een reguliere baan, legt 
verantwoordelijk wethouder Bert van Alphen (GroenLinks) uit. ‘Het is niet bedoeld om mensen 
tijdelijk bezig te houden met een gesubsidieerde baan, maar we willen ervoor zorgen dat mensen 
met afstand tot de arbeidsmarkt meedoen aan de maatschappij en kunnen doorstromen naar een 
reguliere baan.’  
De werknemers worden ondersteund door de werkgever waar ze terechtkomen en door een 
persoonlijke begeleider van de gemeente, die ze helpt met de overgang van een uitkering naar 
salaris. ‘Het is belangrijk dat we de mensen de tijd geven om te wennen’, legt Van Alphen uit. ‘We 
verwachten niet dat je na een maand al de cao-onderhandelingen van je sector oppakt.’ 
De motivatie vanuit de bijstandsgerechtigden bleek enorm, vertelt Van Alphen. En ook werkgevers 
willen graag meedoen. ‘Zeker in de zorg is enorme behoefte aan personeel’, aldus de wethouder. 
‘Daar zijn de doorgroeimogelijkheden naar regulier werk ook zeer groot. Maar ook bij werkplekken 
waar geen kans op regulier werk is, zoals bij buurthuizen, is de ervaring zeer waardevol. ‘Het is een 
goede manier om weer te wennen aan elke dag om zeven uur te moeten opstaan. En we proberen 
altijd door te bemiddelen naar regulier werk, eventueel bij een andere organisatie’, legt Van Alphen 
uit. 
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Betere gezondheid Niet de bijstand moet het vangnet van de verzorgingsstaat zijn, maar het 
recht op een basisbaan, schrijft de WRR. ‘Mensen die werken, hebben een betere gezondheid’, legt 
hoogleraar actief burgerschap Monique Kremer, projectcoördinator van dit onderzoek, uit. ‘Werk 
heeft een positief effect op het welzijn, maar het is ook goed voor de sociale samenhang in ons land. 
Je wil dat mensen uit verschillende sociale groepen elkaar blijven tegenkomen.’ 
De verplichte tegenprestatie die het kabinet wil voorschrijven aan bijstandsgerechtigden is niet het 
antwoord voor mensen die al lang aan de zijlijn staan, denken de onderzoekers. ‘Als je ver van de 
arbeidsmarkt afstaat, werkt verplichten contraproductief’, denkt Kremer. ‘Maar een beetje drang, 
niet dwang, kan behulpzaam zijn.’ ‘Een brief sturen en zeggen: je moet je morgen hier melden – dat 
werkt niet’, vult WRR-lid en hoogleraar algemene sociologie Godfried Engbersen aan. ‘Maar als je 
een persoonlijke relatie met die mensen aangaat en ze aan het werk helpt, pakt het veel beter uit.’ 
Voor Zoulikha Zerouali heeft het zeker goed uitgepakt. ‘Ik ga elke dag tevreden en voldaan naar huis.’ 
Met een contract op zak denkt ze volop na over de toekomst. Ze wil graag de schoolbanken in om 
meer zorgtaken op zich te kunnen nemen. ‘Het werk geeft me echt een doel in het leven, ik krijg het 
gevoel dat ik meetel’, vertelt Zerouali. ‘Ik kan me wat meer permitteren en meer voor mijn kinderen 
betekenen. Ze zijn heel trots dat mama aan het werk is.’ 
 
 
 
 
 
28) De FNV wil af van de buurtbussen die worden bestuurd door vrijwilligers.  
de Volkskrant 15 januari 2020 
Is de buurtbus met vrijwillige chauffeurs broodroof? ‘Wat een onzin’ 
De FNV wil af van de buurtbussen die worden bestuurd door vrijwilligers. Er zouden 
beroepschauffeurs moeten rijden. In de ‘buurtbusdichtste provincie’ Noord-Brabant blijken de 
bussen ook ‘een sociaal gebeuren’. ‘Afschaffen zou een ramp zijn.’ 
Peter de Graaf14 januari 2020, Piet Caspers, net met pensioen, voelt zich de koning te rijk achter het 
stuur van de Mercedesbus waarmee hij maximaal acht passagiers kan vervoeren vanuit de Brabantse 
dorpen Bokhoven en Engelen naar het centrum van Den Bosch. ‘Ik moest m’n dagen vullen, dan ga je 
je oren en ogen eens goed openzetten. Toen zag ik dat ze vrijwilligers op de buurtbus zochten. Ik heb 
me op de site van Arriva aangemeld, een dag later werd ik al gebeld.’ 
Het is nog maar zijn tweede rit op lijn 250, maar hij weet nu al dat ‘een kleine droom’ is uitgekomen. 
‘Ik kom uit een familie van bus- en vrachtwagenchauffeurs. Nu hoor ik er eindelijk bij’, lacht de 67-
jarige pensionado, oud-personeelsmanager en later zelfstandig ondernemer. 
Als het aan FNV Streekvervoer ligt, is de buurtbus geen lang leven meer beschoren. De vakbond wil 
af van de bussen, te beginnen in Noord-Brabant. De ‘buurtbusdichtste’ provincie van Nederland telt 
zeventig buurtbussen bestuurd door achttienhonderd vrijwilligers. ‘Busvervoer is een 
basisvoorziening’, zegt FNV-bestuurder Marlies Peeters. Iedereen heeft recht op goed en veilig 
openbaar vervoer, of je nu in een stad of een dorp woont. 
Vervoerders als Arriva en Hermes moeten daarom ook gewone beroeps-chauffeurs inzetten op de 
minder rendabele buslijnen van en naar de dorpen. De vrijwilligers op buurtbussen zouden leiden tot 
broodroof. ‘Hoe zou u het vinden als vrijwilligers ook stukjes voor de krant gaan schrijven?’, aldus 
Peeters in een telefonische reactie. 
De vakbondsbestuurder deed onlangs in een brief aan de provincie aanbevelingen voor de komende 
aanbesteding van de vervoersconcessie in West-Brabant. De opmerkelijkste: stop met de buurtbus 
en zijn vrijwilligers. ‘We keuren deze vorm van vrijwilligersvervoer af’, schrijft ze. 
Veiligheid   Niet alleen gaat het om banenroof, aldus de vakbond, ook de veiligheid van het 
vervoer is in het geding. De vrijwilligers hoeven aan minder strenge eisen te voldoen dan de 
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beroepschauffeurs. Ze krijgen slechts een verkorte opleiding – vaak volstaan enkele proefritjes onder 
begeleiding van een ervaren vrijwilliger. Bovendien worden ze minder vaak medisch gekeurd. ‘De 
buurtbus is een oprukkend fenomeen’, constateert Peeters. ‘En Brabant spant de kroon. Deze 
provincie wil voor een dubbeltje op de eerste rang zitten.’ 
Haar kritische opmerkingen zijn veel vrijwilligers in het verkeerde keelgat geschoten. ‘De FNV doet 
alsof we kunnen kiezen tussen buurtbus of lijnbus’, zegt Berry Pigmans (74), coördinator van de 
vereniging Wijkbus Engelen Bokhoven, met 25 vrijwilligers. ‘Maar het is buurtbus of niks. Ze 
betichten ons van broodroof, maar dat is onzin. Denk maar niet dat Arriva de hele dag met gewone 
chauffeurs op deze route gaat rijden. Ze zijn er niet voor niets ruim tien jaar geleden mee gestopt.’ 
Arriva rijdt alleen in de ochtend- en avondspits met gewone bussen (lijn 5) om scholieren en 
werkenden van en naar de twee dorpen aan de Maas te vervoeren. In de daluren (9-16 uur) en op 
zaterdag (overdag) rijdt de buurtbus. Passagier Jenny Voeten (72) is erblij mee. Ze is zaterdag met de 
buurtbus vanuit Engelen naar de markt en bibliotheek in Den Bosch geweest. ‘Ik heb warme vis 
gekocht, ruikt u dat niet?’, zegt ze opgeruimd vanaf haar stoel schuin achter chauffeur Piet. Ze noemt 
de buurtbus ook ‘een sociaal gebeuren’: je maakt makkelijker een praatje. ‘De buurtbus afschaffen? 
Dat zou een ramp zijn’, meent ze. ‘Grote bussen zijn niet exploitabel, zaterdag al helemaal niet.’ 
Volgens coördinator Pigmans vervoert de buurtbus wekelijks zo’n 350 passagiers. ‘Jarenlang was er 
niks, in 2016 zijn we zelf begonnen met een buurtbus en een jaar later haakte Arriva aan’, aldus de 
gepensioneerd financieel deskundige. ‘Arriva levert de bus en de bushaltebordjes, wij doen de rest.’ 
Hij kan nog meegaan met het idee van de FNV dat openbaar vervoer een basisvoorziening is die 
eigenlijk voor iedereen beschikbaar moet zijn. ‘Natuurlijk zou ik het liefst heel lijn 5 terugzien’, zegt 
hij. ‘Maar dat gebeurt van z’n lang zal ze leven niet. De provincie gaat dat echt niet betalen.’ 
Pigmans stoort zich ook aan de kritiek van de FNV dat de oudere vrijwilligers niet veilig op de weg 
zouden zijn en soms ook meer passagiers meenemen dan er zitplaatsen in het busje zijn. ‘Dat is 
weleens gebeurd – je laat mensen niet zomaar een uur wachten’, zegt hij. ‘Maar op de drukke tijden 
laten we nu een tweede busje meerijden. We zijn niet zomaar ouwe lullen die de regels aan hun laars 
lappen.’  
‘Belangrijke bijdrage’ Chauffeur Caspers heeft tijdens zijn eerste ritten al gemerkt dat de 
beroepschauffeurs niet zo dol zijn op de vrijwilligers van de buurtbus. ‘Als ik mijn hand opsteek, 
zwaaien ze nooit terug.’ 
Arriva zegt zeer tevreden te zijn over de inzet van alle buurtbusverenigingen en hun vrijwilligers: ‘Zij 
leveren een belangrijke bijdrage om het ov in deze regio ook voor de kleinere kernen mogelijk te 
maken.’ In heel Nederland heeft het vervoersbedrijf 120 buurtbussen, met 2.400 vrijwilligers. Ook 
andere vervoerders schakelen vrijwillige buschauffeurs in. 
De provincie Brabant is eveneens enthousiast. ‘De vrijwilligers maken een kleinschalige dienst 
mogelijk in gebieden waar minder of maar weinig mensen gebruikmaken van het ov en zijn ook op 
sociaal vlak belangrijk’, aldus VVD-gedeputeerde Christophe van der Maat. ‘Dat het mensen uit hun 
eigen dorp zijn die de buurtbus mogelijk maken, vinden vooral ouderen vaak prettig. Kortom, wij 
willen niet minder, maar juist meer vrijwilligers.’ 
 
 
29) Preventie vraagt om een nieuwe, brede rol voor zorgverzekeraars 
Zorgvisie 15 januari 2020 
Preventiemanager Menzis: ingrijpen in leefstijl móet 
Preventie vraagt om een nieuwe, brede rol voor zorgverzekeraars. ‘We moeten niet alleen iemand 
verzorgen wanneer die ziek wordt, maar ook helpen voorkomen dat iemand ziek wordt en 
ondersteunen bij gezond leven’, zegt Joas Duister, manager preventie bij zorgverzekeraar Menzis. 
De rol van zorgverzekeraars gaat al verder dan declaraties controleren en betalen. Ze hebben de 
plicht om verzekerden naar passende zorg te begeleiden wanneer zij een beroep op hun verzekeraar 
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doen. Daarnaast hebben zorgverzekeraars ook de opdracht om de doelmatigheid te bewaken en de 
zorg betaalbaar te houden. Bij deze taken past een rol in het bieden van preventieve zorg, zoals 
leefstijlinterventies. 
De doelen heeft Menzis helder voor ogen. ‘Het belangrijkste doel hierbij is het verbeteren van de 
gezondheid van de inwoners van onze regio’s’, vertelt preventiemanager Duister. ‘Dat gaat zeker om 
de ervaren individuele gezondheid, maar het is ook een maatschappelijke doelstelling. Het gaat niet 
sec over kosten besparen, dat is een te enge benadering. De kosten en baten van veel 
leefstijlinterventies worden ook nog onderzocht. Niet weten wat het kost en oplevert, wordt vooral 
gebruikt als argument om het niet te doen.’ 
Niets doen is geen optie     Volgens Duister is het ook geen ramp als een programma niet 
succesvol blijkt. ‘Liever iets gedaan en een keer fout, dan op je handen zitten’, verklaart hij. ‘Er zit 
een zeker risico aan, we hebben pilots gehad die een stille dood stierven, maar we voelen ons 
gesteund door de wetenschap. Onderzoek wijst uit dat je wel in leefstijl móet ingrijpen.  In the end, is 
het ook niet zo spannend: dat minder roken en meer bewegen de gezondheid ten goede komen is 
evident.’ 
De preventiemanager van Menzis wijst op de bittere noodzaak voor preventie. ‘De helft van de 
Nederlanders heeft overgewicht. 800 duizend mensen hebben depressie, 600 duizend COPD, 230 
duizend hartfalen’, somt hij op. ‘Als we niets doen stijgen die aantallen. We hebben gewoon het 
aanbod niet om al die mensen medisch te behandelen. We moeten daarom voorkomen dat de 
zorgvraag toeneemt en die proberen te beperken. Wat betreft de kosten is het natuurlijk wel zo dat 
we als zorgverzekeraar netjes op de centjes van de premiebetaler moeten letten. Een groot deel van 
onze verzekerden is gezond en maakt weinig zorgkosten. Die kan je het beste helpen gezond te 
blijven.’ 
Waar bemoeit Menzis zich mee?   Toch vraagt deze rol van de zorgverzekeraar om iets 
extra’s, een ander soort relatie met de verzekerde, een stukje bemoeienis met die individuele 
verzekerde. Menzis lijkt niet bang voor die vraag, waar bemoeit de verzekeraar zich mee? ‘Onder 
onze verzekerden merken we weinig van weerstand. De maatschappelijke acceptatie voor 
leefstijlinterventies neemt juist toe.  Maar de vragen stellen doen we zeker. In hoeverre is 
meedenken en stimuleren eigenlijk betuttelen? In hoeverre is roken een keuze op basis van 
wilskracht of een uiting van fysieke en mentale verslavingsgevoeligheid? Wij geloven dat je niet moet 
straffen, maar belonen en stimuleren tot gezond gedrag. Dan neemt de acceptatie ook toe.’ 
‘Het hoogste orgaan in onze organisatie is nog altijd de ledenraad’, vervolgt Joas Duister. ‘Als die 
bijeenkomt gaat het vaak over preventie. De leden geven aan: dit is een belangrijk issue en dit past 
ook bij ons. Het ligt dicht bij de brede taak: het verbeteren van de volksgezondheid. Het financiële 
commitment is weloverwogen. Het is geld van de premiebetaler. Wij zijn ervan overtuigd dat dit 
bijdraagt aan een betaalbare premie. We investeren in serieuze programma’s die evidentie hebben 
en aantoonbaar resultaat geven. Let wel, er gaat straks landelijk 100 miljard euro in de zorg om. 
Momenteel gaat nog maar 1 tot 3 procent daarvan naar preventie. Dat moet veel forser.’ 
Duurzame verandering       Menzis zet inmiddels in op preventie via een veelheid aan 
programma’s. Onlangs is de zorgverzekeraar een samenwerking aangegaan met de Stichting Voeding 
Leeft. Samen brengen ze het programma Keer Diabetes 2 Om naar Twente, de Achterhoek en 
Groningen. In het programma krijgen diabetespatiënten een half jaar intensieve coaching in 
groepsverband. ‘Dat geeft een stukje sociale druk, maar maakt het ook leuker’, stelt Duister. ‘Zo’n 
intensief traject vindt wel plaats onder begeleiding van een medisch team van huisarts, 
verpleegkundige en diëtist. Die mensen moeten hun medicatie afbouwen, dat kun je niet zonder 
begeleiding doen. Dat vraagt om een gecontroleerde omgeving.’ 
Een minder intensieve, laagdrempelige manier om aan een gezondere leefstijl te werken is het online 
platform Samen Gezond. Het is gratis voor iedereen en werd inmiddels door 450 duizend mensen 
gebruikt. De bijbehorende app is inmiddels 260.000 keer gedownload. ‘Hier kunnen mensen op een 
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leuke, motiverende manier met gezondheid aan de slag’, licht Duister toe. Ze sparen daarbij punten 
voor korting op gezonde producten. De app beloont zo gezond gedrag, en stimuleert niet enkel fysiek 
bewegen maar ook mentaal welbevinden.’ 
Onlangs heeft Menzis uit het Verenigd Koninkrijk het programma Changing Health geïmporteerd, dat 
zich richt op mensen met overgewicht die pre-diabetisch zijn of al diabetes hebben. ‘Dat is een 
combinatie van online en offline. Achter de schermen zit een diëtist voor de ondersteuning’, aldus 
Duister. 
Het sociale aspect lijkt in alle programma’s een prominente rol te spelen. ‘Het maakt programma’s 
effectiever’, legt Duister uit. ‘Kijk, een leefstijlaanpassing moet ook duurzaam zijn. Het is niet de 
bedoeling dat mensen terugvallen. Als een leefstijlaanpassing in te passen is in het eigen netwerk, is 
de kans groter dat de verandering duurzaam is.’ 
Schieten met hagel       Naast deze drie voorbeelden neemt Menzis aan nog veel meer 
programma’s deel. ‘Je moet ook met hagel schieten om dit aan te vliegen. Je moet vroeg beginnen, 
bijvoorbeeld bij kwetsbare moeders, in de eerste 1000 dagen van het kind. Er is ook een bredere 
beweging nodig, het nationaal preventieakkoord is daar een goed begin voor en hebben wij ook 
onderschreven. Wij geloven dat we het preventieakkoord naar de regionale en lokale situatie 
moeten vertalen. Daarvoor moet je ook kijken naar wat je samen met gemeenten, bedrijven, 
universiteiten en scholen kunt doen. Bij bedrijven kun je denken aan de grote werkgevers in een 
regio en hoe die hun medewerkers helpen om gezond te blijven, maar zeker ook aan de 
voedingsindustrie, die iets kan doen aan het suiker- en zoutgehalte in voedsel. In onze samenleving is 
de ruimte ingericht om consumeren te stimuleren, vooral van slecht voedsel. Daar ligt een schone 
taak voor gemeenten langs hun ruimtelijke ordening om daar op te letten. Wij proberen daarom 
brede coalities te vormen, waarbij we ook praten met het ministerie over wat nodig is aan wetgeving 
tegen welvaartsziekten.’ 
Levensverwachting    Een grote zorg is volgens Duister het verschil in levensverwachting tussen 
mensen met een hoge en lage sociaaleconomische status. Het verschil in levensverwachting is zeven 
jaar. Het verschil in gezonde levensjaren is nog dramatischer, wel zeventien jaar. ‘Het is interessant 
om te zien dat er ook mensen zijn die een lager inkomen hebben, maar wel gezond leven. Wat 
verklaart die verschillen? Hoe kunnen we dat inzicht gebruiken om anderen te helpen? 
 
 
 
30) Geschillencommissie Sociaal Domein kan onder andere een bindend advies uitbrengen 
Schulinck nieuwsbrief 16 januari 2020 
De Geschillencommissie Sociaal Domein  
Een opvallend eerste advies over de financiële verantwoordelijkheid voor 
uitvoering van een kinderbeschermingsmaatregel 
15 januari 2020 – Mark Bruin    Gemeenten, jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen 
(GI’s) kunnen sinds 1 januari 2019 terecht bij de Geschillencommissie Sociaal Domein. Deze 
commissie kan onder andere een bindend advies uitbrengen wanneer er een geschil bestaat over 
de uitleg van het woonplaatsbeginsel. In dat geval gaat het dus om de vraag welke gemeente 
(financieel) verantwoordelijk is voor de inzet van jeugdhulp of de uitvoering van een 
kinderbeschermingsmaatregel.  
Dat de commissie in het leven is geroepen is wat mij betreft een goede zaak. Via de commissie 
kunnen ‘woonplaatsgeschillen’ namelijk op een laagdrempelige wijze worden opgelost. Vaak kan de 
commissie de geschillen al in de voorfase oplossen, zo valt te lezen op de website. In die gevallen is 
een zitting en een bindend advies dus niet nodig. Op 14 oktober 2019 verscheen dan toch een eerste 
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bindend advies van de commissie. In dit advies heeft de commissie naar mijn mening helaas een 
verkeerd advies uitgebracht. 
Waar ging het over   In deze zaak was sprake van een geschil tussen een GI en een gemeente. 
GI’s zijn belast met de feitelijke uitvoering van een kinderbeschermingsmaatregel. Wanneer door de 
rechter een ondertoezichtstelling (OTS) voor een minderjarige wordt uitgesproken, dan moet de GI 
dus zorgen voor de feitelijke uitvoering van deze OTS. De gemeente waar de minderjarige zijn 
‘woonplaats’ heeft is vervolgens financieel verantwoordelijk voor de uitvoering. De woonplaats van 
een minderjarige wordt op grond van de Jeugdwet vaak afgeleid van de woonplaats van de ouders 
met gezag. 
In deze zaak ontstond het geschil over de financiële verantwoordelijkheid op het moment dat de 
kinderen waarvoor de OTS gold naar de vader met gezag in Duitsland verhuisden. Moeder met gezag 
(waar de kinderen daarvoor woonden) woont in een Nederlandse gemeente. Volgens deze gemeente 
verviel hun financiële verantwoordelijkheid op het moment dat de kinderen naar Duitsland 
verhuisden. De GI was van mening dat de gemeente verantwoordelijk bleef zolang de OTS van kracht 
was (van 31 augustus 2018 t/m 3 maart 2019). De Geschillencommissie gaf de gemeente gelijk en 
stelde dat de GI contact op moest nemen met de Duitse gemeente om financiering van de uitvoering 
van de OTS daar te verhalen. 
Geschillencommissie: Jeugdwet niet van toepassing  De Geschillencommissie komt 
tot de conclusie dat de Nederlandse gemeente niet meer verantwoordelijk is voor de financiering van 
de OTS, omdat de kinderen niet meer in Nederland verblijven. Op zichzelf is dit geen vreemde 
conclusie, aangezien in de Jeugdwet is bepaald dat de Jeugdwet alleen van toepassing is op in 
Nederland verblijvende jeugdigen. Nu de kinderen niet meer in Nederland verblijven zou je dus 
kunnen stellen dat de Jeugdwet niet van toepassing is en dus de bepalingen over welke gemeente 
verantwoordelijk is over de financiering van kinderbeschermingsmaatregelen, evenmin van 
toepassing zijn. Deze conclusie is wat mij betreft echter te kort door de bocht. 
De Geschillencommissie gaat dan namelijk voorbij aan het feit dat ten tijde van de verhuizing nog 
altijd sprake was van een OTS. Dat betekent dat de maatregel ook nog altijd uitgevoerd zal moeten 
worden door de GI totdat de rechter de OTS opheft of de einddatum van de OTS is bereikt. Het 
enkele feit dat de kinderen naar Duitsland verhuizen ontslaat de GI niet van de verplichting om de 
OTS uit te voeren. Dat de kinderen naar het buitenland zijn verhuisd betekent namelijk ook niet 
automatisch dat de OTS daarmee geen doel meer dient. Het is dan ook logisch dat een OTS niet van 
rechtswege opgeheven wordt na een verhuizing naar het buitenland. 
In deze zaak heeft de GI ook na de verhuizing van de kinderen de OTS nog actief uitgevoerd. Het lijkt 
mij dan niet de bedoeling geweest te zijn van de wetgever om in dit geval de GI maar te laten 
opdraaien voor de kosten of de GI te belasten met een procedure om in het buitenland de kosten te 
verhalen. Waarvan ik de kansen overigens ook zeer klein inschat. 
Moment van oplegging maatregel doorslaggevend      Naar mijn idee moet voor 
dergelijke situaties het moment van oplegging van de maatregel leidend zijn bij de bepaling van de 
verantwoordelijke gemeente. De Nederlandse gemeenten waar de minderjarigen op dat moment 
wonen, zou de gehele tenuitvoerlegging van de maatregel in beginsel moeten financieren. 
            Het moment van oplegging van de maatregel moet leidend zijn bij de bepaling van de   
                                                   verantwoordelijke gemeente. 
Steun voor deze opvatting kan o.a. gevonden worden in de toelichting bij het wetsvoorstel voor het 
nieuwe woonplaatsbeginsel. Hierin staat opgenomen dat als een jeugdige begeleid wordt in het 
kader van een kinderbeschermingsmaatregel en vervolgens verhuist buiten de regio van de GI, de 
oorspronkelijke GI het toezicht blijft continueren. De achterliggende gedachte is dat het voor de 
jeugdige en het gezin over het algemeen niet goed is om te wisselen van GI, aangezien veel tijd wordt 
geïnvesteerd in het opbouwen van een vertrouwensband. 
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Wat mij betreft is het onlogisch om bij een verhuizing naar het buitenland – terwijl de OTS kennelijk 
nog wel een doel dient – tot de conclusie te komen dat dan de oorspronkelijke Nederlandse 
gemeente niet meer verantwoordelijk zou zijn. De Geschillencommissie had daarom naar mijn 
mening de GI hier in het gelijk moeten stellen. 
 
 
 
31) De zorg voor thuiswonende ouderen staat onder druk 
Schulinck nieuwsbrief 16 januari 2020 
Meer woningen en minder concurrentie voor thuiszorg ouderen 
16 januari 2020    De zorg voor thuiswonende ouderen staat onder druk en er moeten flinke stappen 
worden genomen om deze zorg op peil te houden. Door meer woningen te bouwen en verbouwen, 
maar ook door ouderen bijvoorbeeld meer gebruik te laten maken van digitale technieken. En gezien 
de beperkte financiële middelen en de krappe arbeidsmarkt moet samenwerking de prioriteit krijgen 
boven keuzevrijheid en concurrentie. 
Dat zijn de belangrijkste adviezen van een commissie onder leiding van oud-minister Wouter Bos, die 
sinds eind 2018 de zorg voor thuiswonende ouderen onder de loep nam. Veel van de 
verantwoordelijkheid in het rapport wordt bij de burger gelegd. “We wilden geen advies schrijven 
waar de euro’s vanaf druipen”, zei Bos in een toelichting. “De betaalbaarheid van de zorg is nu al een 
probleem.” 
Het aantal ouderen dat zelfstandig woont, is sinds de jaren tachtig flink gestegen. In 1980 woonde 37 
procent van de 80-plussers op zichzelf, inmiddels is dat 89 procent. Aangezien de bevolking de 
komende tien jaar verder veroudert, zal de druk op de zorg alleen maar toenemen, aldus de 
commissie. 
De onderzoekers zien een aantal knelpunten. Zo is er het tekort aan zorgpersoneel, neemt de druk 
op mantelzorgers toe en is er een gat tussen ‘thuis’ en het ‘verpleeghuis’, dat is ontstaan door het 
verdwijnen van verzorgingshuizen. 
Gemeenten en corporaties moeten meer doen om voldoende geschikte woningen te realiseren voor 
ouderen. “Op dit moment ontbreekt het daaraan”, schrijft de commissie. 
De commissie hamert ook op het belang van het gebruik van digitale technologieën door ouderen, 
die digitaal steeds vaardiger worden. Daarmee kan niet alleen het zelfstandig wonen makkelijker 
worden, maar ook professionele zorg worden ondersteund. Mensen kunnen bijvoorbeeld 
onlineboodschappen doen, maar ook zelf bepaalde medische metingen uitvoeren. 
Betrokken partijen werken niet altijd optimaal samen, concluderen de onderzoekers, “omdat de 
verhoudingen tussen partijen gebaseerd zijn op grondgedachte van onderlinge concurrentie”. Dat 
moet anders, vinden ze. 
Een definitieve versie van het commissierapport moet voor de zomer klaar zijn. 
Bron: ANP 
 
 
32) In Nederland groeien 315.000 kinderen en jongeren tot 21 jaar op in armoede 
Schulinck nieuwsbrief 16 januari 2020 
Veel Nederlanders weten heel weinig over kinderarmoede 
16 januari 2020    In Nederland groeien 315.000 kinderen en jongeren tot 21 jaar op in armoede. Dat 
aantal ligt hoger dan de meeste Nederlanders denken. 70 procent schat het aantal kinderen dat 
onder de armoedegrens leeft te laag in of geeft aan geen idee te hebben van de omvang van 
kinderarmoede. 
Dat blijkt uit onderzoek van bureau PanelWizard onder bijna 2200 Nederlanders. Het onderzoek is 
uitgevoerd in opdracht van Samen voor alle Kinderen (Sam&). Dat is een samenwerkingsverband van 
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organisaties die steun geven aan kinderen die opgroeien in een gezin met weinig financiële 
middelen. 
Volgens Sam& groeit 1 op de 12 kinderen en jongeren in Nederland op in een gezin dat financieel de 
eindjes nauwelijks aan elkaar kan knopen. Dat zijn gemiddeld twee kinderen per schoolklas. Vaak 
kunnen zij niet meedoen aan sport, dansles of schoolactiviteiten omdat er thuis weinig geld is. 
Om kinderen die in armoede opgroeien toch te kunnen laten sporten, de verjaardag te vieren of 
andere activiteiten te ondernemen kunnen ouders en schuldhulpverleners, leraren, artsen en andere 
betrokkenen via een digitaal loket van Sam& een aanvraag indienen voor hulp. Donderdag begint 
een campagne om het loket meer onder de aandacht te brengen en het probleem van 
kinderarmoede beter bespreekbaar te maken. Dat gebeurt onder meer met radiospotjes, posters in 
abri’s en informatie die op scholen wordt verspreidt. 
Bron: ANP 
 
 
33) Uitgebrachte advies ‘Oud en zelfstandig in 2030. Een reisadvies’ 
Binnenlands Bestuur 16 januari 2020 
Advies: huishoudelijke hulp naar bijzondere bijstand 
Yolanda de Koster 15 jan 2020  Huishoudelijke hulp moet van de Wmo naar de bijzondere bijstand 
worden overgeheveld, zodat deze voorziening voor de meest kwetsbaren beschikbaar blijft. Alle hulp 
en ondersteuning voor zelfstandig thuiswonende ouderen moet vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) 
bij de Wmo en de Zorgverzekeringswet (Zvw) worden ondergebracht. Gemeenten moet worden 
verboden Wmo-cliënten naar de Wlz door te schuiven als zelfstandig thuiswonende ouderen het ook 
met Wmo-ondersteuning kunnen redden. Gemeenten die kunnen voorkomen dat inwoners een 
beroep op de Wlz moeten doen, moeten een hogere uitkering uit het gemeentefonds krijgen.   
Digital first ‘Digital first’ moet de norm worden bij zorg en ondersteuning voor thuiswonende 
ouderen. Het aantal verpleeghuisbedden moeten worden uitgebreid. Gemeenten moeten ouderen 
stimuleren naar een meer geschikte woning te verhuizen. Die moeten wel worden gebouwd. De 
Woningwet moet worden aangepast. 
Advies   Dat stelt de Commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen in zijn woensdagmiddag 
uitgebrachte advies ‘Oud en zelfstandig in 2030. Een reisadvies’. Dat is aangeboden aan minister 
Hugo de Jonge (VWS). Ga (ver)bouwen, ga digitaal en werk samen zijn de drie centrale adviezen van 
de commissie onder voorzitterschap van oud-minister Wouter Bos. De commissie heeft in totaal 35 
aanbevelingen gedaan, aan onder meer gemeenten, woningcorporaties, ouderenorganisaties en de 
ministeries van VWS, SZW en Financiën. 
Onwenselijk gedrag  De huidige wet- en regelgeving is complex, stelt de commissie. Zelfstandig 
thuiswonende ouderen kunnen met drie wetten te maken hebben: de Wmo, de Zvw en de Wlz. 
Ingewikkeld voor de ouderen, maar ook voor zorgprofessionals, onder meer omdat de wetten niet 
helder zijn afgebakend. De overgang van het ene regime naar het andere verloopt daarnaast vaak 
niet soepel en mensen die van de Wmo naar de Wlz gaan kunnen te maken krijgen met hogere eigen 
bijdragen. ‘Door de complexe verkaveling van zorg en ondersteuning over drie verschillende wetten 
ontstaan er bovendien financiële prikkels die onwenselijk gedrag van inkopende partijen stimuleren’, 
aldus de commissie. Het kan voor gemeenten en zorgverzekeraars ‘verleidelijk zijn om hun uitgaven 
binnen de perken te houden door ouderen naar de Wlz te laten overgaan. Gemeenten worden 
financieel niet beloond voor het ondersteunen van zelfstandig wonende ouderen in de vorm van 
woningaanpassingen of het bieden van tijdelijke opvang.’ 
Verbreden Wmo  Een oplossing zou zijn de drie wetten ineen te schuiven, met de daarbij 
behorende verandering van financiering en verantwoordelijkheden. Dat is nu te rigoureus, erkent de 
commissie, maar zij adviseert ‘Den Haag’ deze optie in het achterhoofd te houden. Ze adviseert nu 
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wel om alle zorg en ondersteuning voor zelfstandig wonende ouderen uit de Wlz te halen en deze 
over te hevelen naar de Wmo en de Zvw. ‘Uitgangspunt is dat de zorg voor de zelfstandig wonende 
oudere kan meegroeien met de zorgbehoefte, zonder dat de oudere naar een ander regime hoeft 
over te gaan, totdat Wlz-zorg nodig is. De Wlz wordt voor ouderen teruggebracht tot het domein 
waarvoor de wet oorspronkelijk bedoeld was: dat van de langdurige institutionele, intramurale zorg.’ 
De wijkverpleegkundige zou kunnen worden ingezet voor de indicaties voor Wmo en Wlz. Er kan dan 
beter maatwerk worden geleverd en bureaucratische rompslomp wordt voorkomen. Ook kan 
hiermee voorkomen dat onnodig vroeg of juist te laat een beroep op formele hulp wordt gedaan. 
Beloon gemeenten  Gemeenten moeten worden beloond als zijn besparingen weten te 
realiseren op de uitgaven aan de Wlz, stelt de commissie verder. De verdeling van het 
gemeentefonds moet zo worden ingericht dat gemeenten met een vergelijkbare 
bevolkingssamenstelling een hogere uitkering uit het gemeentefonds ontvangen naarmate de 
instroom van hun inwoners in de Wlz lager is. Het geld dat op de Wlz wordt bespaard, wordt aan het 
gemeentefonds toegevoegd. ‘Het nettoresultaat is een budget-neutrale investering in de 
ondersteuning van zelfstandig wonende ouderen’, aldus de commissie. 
Digitale innovaties Om de zorg en ondersteuning voor thuiswonende ouderen betaalbaar te 
houden, moet digitaal de norm worden. ‘Daardoor komen tijd en capaciteit vrij om de meest 
kwetsbaren de aandacht te geven die zij nodig hebben.’ Veel hulp en ondersteuning kan op afstand 
worden gegeven, zodat er niet meer naar mensen toe hoeft te worden gegaan. Dat fysieke bezoek 
kost veel tijd en geld van onder meer professionele ondersteuners en zorgverleners en van 
mantelzorgers en hun werkgevers, stelt de commissie. ‘Dat kan en moet anders. We zullen het 
toenemend potentieel van computer- en taalvaardige ouderen moeten benutten.’ Inkopers van zorg 
en aanbieders moeten daar vanaf nu ‘voluit op inzetten’. Het ministerie zou onder meer gemeenten 
met zachte hand kunnen dwingen bewezen effectieve en doelmatige digitale innovaties en e-
healthtoepassingen in te (laten) zetten. De rijksoverheid moet investeren in de aanleg van snelle en 
betrouwbare internetverbindingen in landelijke, dunbevolkte gebieden, adviseert de commissie 
verder, omdat de markt het laat afweten. Juist in deze gebieden zijn e-health en domotica van 
belang, vanwege een laag voorzieningenniveau, schaarste aan mantelzorgers en zorgpersoneel en 
lange reisafstanden. 
Meer verpleeghuisbedden De verpleeghuiscapaciteit moet meegroeien met de omvang van 
de groep ouderen waarvoor het onverantwoord en niet doelmatig is om de benodigde zorg en 
ondersteuning in de eigen woning te verlenen. De commissie doet geen uitspraken over een 
inschatting van de omvang van de bouwopgave. Dat valt buiten het bestek van de opdracht. 
Verhuismakelaars  Gemeenten en woningcorporaties staan samen aan de lat om ouderen te 
stimuleren naar een geschikte woning te verhuizen en hen daarin te ondersteunen. Mensen 
anticiperen nu niet tijdig op de gevolgen van het ouder worden, aldus de commissie. ‘Ouderen zijn 
bijvoorbeeld weinig geneigd hun woonsituatie vroegtijdig aan te passen aan een toekomstige oude 
dag met beperkingen.’ Wooncoaches of verhuismakelaars en goede doorstroomregelingen kunnen 
worden ingezet om de ouderen het goede zetje te geven, suggereert de commissie. ‘Essentieel is 
natuurlijk dat er wel voldoende geschikte woningen zijn.’ 
Prestatieafspraken  Gemeenten moeten door de ministeries van BZK en VWS worden verplicht 
woonzorgvisies op te stellen. Daarbij moeten prestatieafspraken worden gemaakt over de te bouwen 
voor ouderen geschikte woningen. De commissie is zich van de woningmarktproblemen bewust, 
maar ‘dat is echter geen reden om op dit punt niet voor specifieke afspraken en verplichtingen te 
pleiten’.  Het opzetten van woonvormen die het ouderen makkelijk maken om elkaar bij te staan, 
moet worden bevorderd door gemeenten en woningcorporaties. De ministeries kunnen het hen 
makkelijker maken door in de Woningwet een verlicht regime op te nemen voor geclusterde of 
collectieve woonvormen. Ook moeten deze woonvormen van de Verhuurderheffing worden 
uitgezonderd. 
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34) Kopers van nieuwbouwhuis in Amsterdam krijgen te maken met 'zelfwoonplicht' 
Binnenlands Bestuur 16 januari 2020 
Koper van nieuw huis Amsterdam moet er zelf gaan wonen 
Kopers van een nieuwbouwhuis in Amsterdam krijgen binnen afzienbare tijd te maken met 
'zelfwoonplicht': ze moeten hun huis zelf gaan bewonen. Wethouder Laurens Ivens (SP, wonen) wil 
zo vastgoedinvesteerders de voet dwars zetten die huizen kopen om ze voor de hoofdprijs door te 
verhuren.  
Niet om te verdienen  'We moeten zorgen dat woningen worden gekocht om in te wonen en 
niet om er zoveel mogelijk aan te verdienen', zegt Ivens.Het voorstel is tot en met 1 maart open voor 
inspraak. Als daarna alles gaat zoals Ivens wil, dan wordt de zelfwoonplicht nog deze zomer beleid. 
De maatregel wordt opgenomen in de erfpachtvoorwaarden en gaat ook gelden voor de volgende 
koper. 
Uitzonderingen  Er zijn een paar uitzonderingen. Kopers mogen hun huis wel verhuren aan 
naaste familieleden en bij een verblijf in het buitenland. Ook mag een huis worden aangeboden als 
sociale of middeldure huurwoning (tot 1027 euro per maand). 
Dikke portemonnee Ivens hoopt dat de zelfwoonplicht ervoor zorgt dat 'Amsterdam een stad 
blijft waar iedereen kan wonen, ongeacht de dikte van je portemonnee'. Door 'buy-to-let', kopen om 
duur door te verhuren, zijn zowel huur- als koopprijzen in de hoofdstad flink opgestuwd. De eerste 
woningen waarvoor de zelfwoonplicht gaat gelden, moeten nog worden gebouwd en worden pas 
over enkele jaren opgeleverd. (ANP) 
 
 
 
 
35) ‘Ga bouwen, samenwerken, digitaliseren.’ rapport ‘Oud en zelfstandig in 2030; een reisadvies’ 
Zorgvisie 16 januari 2020 
Commissie-Bos: maak één wettelijke regime voor zorg aan huis 
Beperk de Wlz tot de intramurale zorg en hevel de Wlz-zorg aan huis over naar de Zvw en de Wmo. 
Dat is een van de 35 aanbevelingen van de Commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen, onder 
leiding van oud-politicus en oud-zorgbestuurder Wouter Bos. Opvallend is het advies om voor de 
wijkverpleging een uitzondering te maken op artikel 13 Zvw. 
‘Ga bouwen, samenwerken en digitaliseren.’ Dat is de hoofdboodschap van het rapport ‘Oud en 
zelfstandig in 2030; een reisadvies’ dat de Commissie-Bos op 15 januari heeft overhandigd aan 
minister Hugo de Jonge van VWS. De aanleiding voor de invoering van de Commissie Toekomst zorg 
thuiswonende ouderen was een Kamerbreed gesteunde motie van D66-Kamerlid Vera Bergkamp. 
Bouwen, samenwerken en digitaliseren    De bouwopgave ligt vooral bij de 
woningcorporaties, stelt oud-zorgbestuurder Wouter Bos, tegenwoordig voorzitter van Invest-NL, in 
een interview met Zorgvisie. ‘Ze moeten veel meer investeren in woonvormen tussen thuis en het 
verpleeghuis. Dat laten ze nu over aan commerciële partijen, die zich vooral richten op vermogende 
burgers. Als ouderen bij elkaar wonen, kunnen ze makkelijker voor elkaar zorgen.’ ‘Werk samen’ luidt 
het tweede advies. Door de vergrijzing en de schaarste aan geld en personeel is regionale en lokale 
samenwerking belangrijker dan keuzevrijheid en concurrentie, schrijft de commissie. De derde pijler 
van het advies is digitalisering. Bos: ‘Zet radicaal in op de digitalisering van de omgeving van mensen 
thuis via thuismonitoring en apps. Dan hoeven ze niet meer voor elk wissewasje naar het ziekenhuis. 
Dat is enorm ontlastend voor mantelzorgers.’ 
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Geen radicale stelselwijziging   Een radicale stelselwijziging, waar de commissie-Bos ook 
naar heeft gekeken, is op dit moment een brug te ver. Toch komt die halverwege het rapport wel ter 
sprake als wenkend perspectief. In de meest radicale variant gaat alle zorg en ondersteuning voor 
ouderen integraal in een wet. In dat scenario zouden de drie zorgwetten Zvw, Wlz en Wmo 
samensmelten tot één wet. Een stap minder radicaal is om alle medische en verpleegkundige zorg 
onder te brengen in de Zvw. De ondersteuning blijft dan in de Wmo en de Wlz zou dan alleen nog 
voor de gehandicaptenzorg en de langdurige en intramurale ggz zijn. Maar zo’n grondige verbouwing 
vraagt wel erg veel transitiekosten en de vraag is of er wel draagvlak voor is. 
Eén wettelijk regime voor zorg aan huis  Daarom ligt de nadruk van het advies op 
aanbevelingen om via kleine stappen het huidige stelsel aan te vereenvoudigen. Dat is nodig, omdat 
voor de lange termijn het door de vergrijzing en het personeelstekort anders niet mogelijk is om de 
zorg aan thuiswonende ouderen op peil te houden. Bovendien bevat het huidige stelsel enkele 
perverse financiële prikkels, die onwenselijk gedrag mogelijk maken van spelers. Denk aan 
gemeenten en zorgverzekeraars die zorgvragers zo snel mogelijk willen overhevelen naar de Wlz, 
zodat ze zelf minder kosten hebben. Of aanbieders van woonzorginitiatieven die via de keuze voor 
een volledig pakket thuis (VPT), een modulair pakket thuis (MPT) of pgb hun marges maximaliseren. 
Vandaar de aanbeveling om alle zorg en ondersteuning voor zelfstandig wonende ouderen uit de Wlz 
te halen en over te hevelen naar de Zvw en de Wmo. 
Bos: ‘De meest radicale overgang in het leven van ouderen is de opname in een verpleeghuis. Breng 
daarom alle zorg die daaraan voorafgaat onder in één wettelijk regime, de Zvw. De Wmo blijft zoals 
die nu is.’ Een andere opmerkelijke aanbeveling is om de uitkering uit het gemeentefonds zo te 
maken dat die gemeenten beloont als ze een lage instroom in de Wlz hebben. ‘We hebben de data. 
Gebruik die en stuur erop.’ 
Uitzondering artikel 13 Zvw voor wijkverpleging   Opvallend zijn ook de adviezen voor 
de wijkverpleging. De uitvoering is nu te gefragmenteerd, terwijl er grote schaarste is aan personeel. 
Om daar de samenwerking te stimuleren zouden er per wijk nog maar twee tot drie grote aanbieders 
mogen zijn. Dat zou bijvoorbeeld kunnen via een vergunningenstelsel. 
Vergaand is ook de aanbeveling om artikel 13 Zvw, die gaat over de vrijheid voor burgers om zelf een 
aanbieder te kiezen, voor de wijkverpleging buitenspel te zetten. ‘Binnen het huidige stelsel is het erg 
lastig om de ongecontracteerde wijkverpleging te beperken. Betere samenwerking is beter te 
organiseren met de grote reguliere aanbieders. Voor de duidelijkheid: we willen de keuzevrijheid niet 
afschaffen, want er blijven per wijk twee tot drie aanbieders.’ 
Bart Kiers schrijft zowel over cure als care. Zijn aandachtsvelden zijn de ziekenhuizen, medisch 
specialisten, wijkverpleging en ouderenzorg. 
 
 
 
36) Hoe hoog is modale inkomen eigenlijk? 
Geld & Recht 17 januari 2020 
Dit verdient Jan Modaal 
Jaap Roelants De politiek heeft het altijd maar over een modaal inkomen, dat er dan weer net wel of 
net niet op achteruit gaat als er weer bezuinigd wordt. Maar hoe hoog is dat modale inkomen 
eigenlijk?  
          Elk jaar wordt het bedrag vastgesteld door het Centraal Plan Bureau (CPB). In 2017 was dit 
€34.000, voor 2018 werd dit bedrag op €35.000 geschat, voor 2019 op €36.000 en... 
...voor 2020 op €36.500. Dat komt neer op €2.816 bruto per maand (exclusief vakantietoeslag). 
         Het karakter Jan Modaal stamt al uit 1968, toen het kabinet De Jong het Centraal Planbureau 
(CPB) voor het eerst vroeg te berekenen hoe het financieel beleid zou uitwerken op lage en hogere 
inkomens. Jan Modaal stond model voor een kostwinner van een gezin met twee kinderen, met een 
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salaris dat in Nederland het meest verdiend werd. Vandaag de dag wordt het figuur ‘Jan Modaal’ nog 
altijd veel gebruikt; hebben bepaalde politieke maatregelen negatief effect op de koopkracht van Jan 
Modaal, dan wordt er veelal actie ondernomen en worden de maatregelen aangepast. 
Nog steeds relevant? 
Maar ondanks dat de politiek het woord modaal nog graag in de mond neemt, moet je je afvragen of 
mensen zich in deze term nog wel herkennen. Binnen een groter huishouden zijn er niet meer zoveel 
alleenverdieners. In het merendeel van de moderne gezinnen komt anderhalf salaris binnen, omdat 
de partner ook enkele dagen per week een betaalde baan heeft. Bovendien, zo zegt het CPB zelf, is 
Jan Modaal niet erg met z´n tijd mee gegaan. Hij heeft geen hypotheek of huursubsidie, zodat 
bezuinigingen op die gebieden niet meegenomen worden in de berekening van zijn koopkracht. 
Bovendien is hij een statische figuur. Zijn kinderen worden maar niet groter, gaan nooit het huis uit, 
hetgeen de inkomenspositie van een huishouden ook danig kan veranderen. 
Er zijn tegenwoordig zoveel facetten die een inkomen van een huishouden bepalen, dat mensen zich 
niet meer in algemene beelden herkennen. Degenen die een beter beeld willen hebben van hoe hun 
koopkracht zich ontwikkelt, kunnen het beste naar de website van budgetinstituut Nibud gaan. Daar 
staat de Koopkrachtberekenaar, die berekent wat voor koopkrachtverandering u de komende tijd te 
wachten staat, met welke gezinsamenstelling. 
Bron: CPB 
 
 
 
37) Voorkomen dat de kinderen ergens anders geplaatst moeten worden 
Eiogen Kracht Centrale 17 januari 2020 
Hulp voor de helpers 
Een echtpaar zorgt al vier jaar voor twee pleegkinderen, een broer en zus. Het loopt allemaal goed, 
maar het paar is al op leeftijd en de man krijgt op een gegeven moment een nierziekte. “Toen werd 
het allemaal wat veel,” vertelt een Eigen Kracht-coördinator. “De ziekte had een grote invloed op 
hun leven, doordat hij vaak naar het ziekenhuis moest en minder energie had. De pleegzorgwerker 
maakte zich zorgen of ze de opvoeding voor de kinderen vol konden houden en sprak hier met hen 
over. Hij vroeg hen of ze op zoek moesten naar een ander pleeggezin of naar een andere oplossing. 
Een overplaatsing wilde het echtpaar absoluut niet. De kinderen hadden veel meegemaakt en 
eindelijk rust gevonden.” 
Beide families “We kunnen prima voor de kinderen zorgen,” vertelt de vrouw. “Maar we hadden 
er hulp bij nodig. Met de kinderen gaat het erg goed en dat moeten we zo houden. Daarom zijn we 
op zoek gegaan naar anderen.” De Eigen Kracht-coördinator: “Ze hebben een volwassen dochter, een 
schoonzoon en een aantal goede vrienden gevraagd. Daarnaast wilden ze graag de familie van de 
kinderen betrekken. Daar was wat contact mee. Voordat de kinderen bij hen kwamen wonen, was 
duidelijk geworden dat hun familie niet voor de kinderen kon zorgen. Wel wilden ze graag verbinding 
houden. Het echtpaar hoopte dat ze nu iets konden betekenen.” 
Stabiliteit  De familie van de kinderen wilde heel graag helpen, voor de kinderen en voor de 
pleegouders. “Het enige dat wij kunnen doen,” zei een tante van de kinderen, “is zorgen voor de 
mensen die voor onze kinderen zorgen.” Op de bijeenkomst was familie van de pleegouders en van 
de kinderen aanwezig. Met elkaar maakten ze een plan. Familie zorgt voor opvang in weekenden, 
zodat de pleegouders rust krijgen. Een nicht van de kinderen woont in de buurt en komt langs als de 
pleegouders onverwacht naar het ziekenhuis moeten. Zo bleek iedereen wel iets te kunnen en willen 
doen, om het mogelijk te maken dat de kinderen bij hun pleegouders blijven wonen. De gezinsvoogd 
complimenteerde de groep: “Met dit plan hebben ze voorkomen dat de kinderen ergens anders 
geplaatst moeten worden.” 
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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 
 
 
 
 
 
38) Een bestuurder zonder botten is een kwal op het strand 
Binnenlands Bestuur 17 januari 2020 
Bestuurders moeten rug recht houden 
Yolanda de Koster 16 jan 2020 Bestuurders krijgen steeds meer onbehagen rechtstreekser op hun 
bordje, maar dat betekent niet dat het openbaar bestuur daarom de oren moet laten hangen naar de 
samenleving. Bestuurders moeten hun publiekrechtelijke bevoegdheden benutten: bevoegdheden 
om eenzijdig een rechtsverhouding te bepalen. 
Minder overeenstemming  ‘Als de uitdagingen groter worden doordat de samenleving zelf 
minder maatschappelijke overeenstemming organiseert, politieke coalities minder echte afspraken 
maken en burgers hun oordeel over democratie beperken tot de vraag of zij er last van hebben, komt 
er steeds meer aan op het uitoefenen van publiekrechtelijke bevoegdheden.’ 
Afvuren van bevelen  Dat betoogde Geerten Boogaard, hoogleraar decentrale overheden 
(Thorbecke Leerstoel) aan de Universiteit Leiden donderdag op het evenement Kompas ‘Besturen in 
tijden van onbehagen’ van Binnenlands Bestuur en het ministerie van Binnenlandse Zaken. ‘Iedereen 
weet natuurlijk dat goed besturen niet bestaat uit het eenzijdig vanuit het stadhuis op de 
samenleving afvuren van bevelen. Maar andersom is het ook waar dat besturen meer is dan 
cocreatie of klassieke inspraakavonden aflopen.’  

Bestuurder met botten  Burgers rekenen op bestuurders die hun bevoegdheden 
gebruiken om zo het algemeen belang te dienen ‘in plaats van potentiële bezwaarmakers afkopen 
om zo draagvlak te suggereren’. Boogaard noemt die bevoegdheden de botten van het openbaar 
bestuur. ‘Een bestuurder met alleen maar botten is een levenloos skelet. Maar een bestuurder 
zonder botten is een kwal op het strand.’ Bestuurders moeten er tegelijkertijd voor waken geen 
misbruik van die bevoegdheden te maken. ‘Oefen gewoon bevoegdheden uit en leg inhoudelijk uit 
waarom je dat doet.’ 
Keuze Daarmee refereert Boogaard ook aan de democratische verantwoording. Bestuurders 
moeten amateurpolitici niet omverblazen door hun eigen professionalisering. ‘Echte democratische 
verantwoording vereist dat een bestuurder zichtbaar maakt waar de keuze zit.’ Te vaak 
verantwoorden wethouder zich meer ambtelijk-professioneel verantwoorden dan politiek-
inhoudelijk. ‘Dat is jammer voor de democratie, want dan valt er ook niets meer te kiezen.’ 
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39) Vermogende fraudeurs met openstaande vorderingen en boetes geen bijstand  
Binnenlands Bestuur 17 januari 2020 
Geen bijstand voor fraudeurs met vermogen 
16 jan 2020 Mensen die nog geld moeten terugbetalen omdat ze hebben gesjoemeld met een 
uitkering, mogen dat bedrag straks niet meer aftrekken van hun vermogen om zo weer in 
aanmerking te komen voor bijstand. Verantwoordelijk staatssecretaris Tamara van Ark heeft 
besloten deze maas in de wet dichten. 
'Fraude was lonend' Fraude was in deze gevallen dus lonend, aldus de bewindsvrouw. 'Dit is 
niet uit te leggen tegenover alle anderen die de regels wel netjes naleven. Het tast bovendien het 
draagvlak en de solidariteit van ons sociale stelsel aan. En ontmoedigt uitkeringsinstanties om fraude 
op te sporen.' 
Toegang tot bijstand aangescherpt  Van Ark gaat voor de vermogende fraudeurs met 
openstaande vorderingen en boetes de toegang tot de bijstand aanscherpen. Het gaat om enkele 
tientallen huishoudens per jaar. Eerst moet het bezit worden verkocht of de boeteschuld afgelost. 
Vorderingen en boetes mogen niet meer worden meegeteld als schuld bij het vaststellen van het 
vermogen. 
Bijstand als lening  'Van de persoon in kwestie wordt verlangd dat hij of zij er alles aan doet om 
het bezit, zoals een antiekverzameling of een tweede huis, te verkopen', aldus Van Ark. Als dat niet 
direct mogelijk is, bijvoorbeeld omdat verkoop langere tijd in beslag neemt, dan kan de gemeente de 
bijstandsuitkering verstrekken als lening die op een later moment wordt terugbetaald. (ANP) 


