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NIEUWS- EN INFORMATIEBRIEF 186                                                                                                       
ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN                                                                                                            
Gemeente Kaag en Braassem  
 
Datum: 26 februari  2020                                                                                                                                               
Emailadres:  info@ASD-KaagenBraassem.nl 
 
Beste adviesraadleden en overige geïnteresseerden, 
Toon Hermans heeft eens gezegd:´ Mensen zijn in staat om van alles en nog wat onder woorden te 
brengen, maar dat zegt op zichzelf niet veel´. 
Dat er de afgelopen tijd veel onder woorden is gebracht, blijkt ook uit deze (te) lange nieuws- en 
informatiebrief. Wat dat zegt? Ach in feite alleen dat er op het gebied van het sociaal domein erg 
veel gebeurt, want dit is slechts een heel kleine selectie. Succes er mee! 
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) Onderwijs: Het aantal thuiszitters neemt alleen maar toe 
2) Top-downbeslissingen van bestuurders aan zorgtafels gaan over systemen en structuren 
3) Het Thuishuis, een soort studentenhuis (zonder lawaai) voor senioren 
4) Jongerenpunt van de gemeente onderhandelt met de schuldeisers over de schuldenlast 
5) In de eigen, vertrouwde omgeving blijven: dan is het de vraag hoe dat veilig en zelfstandig kan 
6) Waarom heten hulpverleners in godsnaam WMO-consulent? 
7) Volgens de aanbieders van forensische zorg is de ondergrens nu echt bereikt 
8) Een nieuwe poetsspecialist: Poetszorg, poetsen met een praatje 
9) Campagne om de bekendheid en vindbaarheid van cliëntondersteuning te vergroten 
10) Niet aan inwoners uit te leggen dat rijk geld overhoudt en dat gemeenten moeten bezuinigen 
11) Resultaatgericht  indiceren, zonder daarbij het aantal uren te vermelden 
12) FNV Zorg & Welzijn  plan ‘Drastisch versimpelen in de jeugdzorg’ 
13) FNV: ‘Drastisch versimpelen van de zorg’  plan voor een geheel nieuw jeugdzorgstelsel 
14) In Britse steden vind je steeds vaker een bibliotheek voor spullen 
15) In 2020 in de Wmo een paar kleine veranderingen 
16) Alles wordt op één grote bult gegooid, met de boodschap: zoek het maar uit.” 
17) De tijd dat we oma met 65 naar een bejaardentehuis stuurden, ligt echt achter ons 
18) Ga tegen de klippen op en door alle schotten heen samenwerken 
19) Intensief zorgen voor je partner, kind of naaste drukt zwaar op het leven van een mantelzorger 
20) app Are you okay today 
21) Nulmeting  hoe gemeenten en partners de woonvraag voor zorgdoelgroepen in beeld brengen 
22)  Met het ouder worden neemt de behoefte toe aan een veilige en geborgen woonomgeving 
23) Herinrichten van het sociaal domein: cliëntondersteuning is daar een onderdeel van 
24) Het elektronische berichtenverkeer tussen overheid en burgers 
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25) Hoe meer de publieke opinie lijkt te verschuiven  des te heviger wordt het verzet 
26) Om continuïteit van jeugdzorg te waarborgen, gaat minister de Jonge jeugdstelsel aanpassen 
27) Mijn gemeente zou eens wat meer naar inwoners moeten luisteren, niet iedereen is hetzelfde 
28) Gemeenteraad Zoeterwoude mag zoektocht naar kroonbenoemde burgemeester starten 
29) Mijn nichtje is een groot tennistalent, maar het gaat niet goed met haar 
30) De nieuwe systematiek gaat per 1 januari 2021 in: wijziging van het jeugdplaatsbeginsel 
31) Kwijtschelding gemeentebelastingen 
32) Grote behoefte aan woningen die speciaal toegesneden zijn op ouderen: een Knarrenhof 
33) Activiteiten om mensen te ontmoeten helpen lang niet altijd om eenzaamheid tegen te gaan 
34) Wilde dieren vallen onder wet natuurbeheer, dat is een verantwoordelijkheid van de provincie 
35) Huisartsenposten in Voorhout en Alpen aan den Rijn 's nachts waarschijnlijk dicht 
36) Ieder(in) vindt dat de wijziging van de Participatiewet geen doorgang kan vinden 
37) Sommige zorgaanbieders misbruiken de wet om van ‘lastige’ ouders af te komen 
38) Er is geen land waar ik liever ziek word dan Nederland 
39) Niet praten over, maar praten met 
40) Elk woonadres cheque van € 7,50 om dingen te bedenken die buurtbewoners  tot elkaar brengt 
41) Met jongeren met een licht verstandelijke beperking oud ijzer inzamelen als dagbesteding 
42) Diversiteit is erbij zijn, meedoen, maar het gaat erom dat je er ook echt bij hóórt 
43) Iedereen vindt wel wat van zijn eigen omgeving 
44) Adviesraad sociaal domein in Valkenburg heef nieuwe, informatieve website gelanceerd 
45) Innoveren en digitaliseren. Niet omdat het anders kan, maar omdat het echt anders moet. 
46) Bemoeizorg zou gewoon reguliere zorg moeten zijn 
47) Gemeenten wijzen graag naar burgerinitiatieven 
48)  Tijd nemen om verhaal van de patiënt echt te doorgronden regelmatig kan dwang  voorkomen 
49) Cliënten hebben nauwelijks zeggenschap over de manier waarop zij moeten participeren 
50) Grote stappen zetten om de lange wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg aan te pakken 
51) Basisbaan vergelijkbaar met  Melkertbaan, maar met grote en wezenlijke, verschillen 
52)2019 het laatste jaar in het bestaan van de Cliëntenadviesraad Alphen aan den Rijn 
53) De moeder voelde zich heel alleen en was bang dat iedereen haar zou afwijzen 
54) Meldingen  over ggz-instellingen die patiënten in crisissituatie weigeren, die onder Wzd vallen 
 
 
 
1)Onderwijs: Het aantal thuiszitters neemt alleen maar toe 
Leidsch Dagblad 19 januari 2020 
Commentaar: Groei aantal thuiszittende kinderen toont het failliet aan van 
de Wet passend onderwijs 
Rens Koldenhof 19/01/2020     Maandagmiddag staan ze op de stoep van de onderwijsinspectie in 
Utrecht. Ze noemen zich Boze Ouders. En ze komen met een schooltas vol schrijnende verhalen van 
kinderen die op geen school terecht kunnen, omdat ze te bijzonder zijn voor ons onderwijsstelsel. 
Speciale kinderen zijn het. Een beetje drukker of juist stiller dan hun leeftijdsgenootjes. Een tikje 
autistisch of wereldvreemd. Zo speciaal dat ze niet uit de voeten kunnen in het reguliere onderwijs. 
De in 20212 ingevoerde Wet passend onderwijs heeft daarom bepaald dat ze maatwerk geboden 
moet worden. 
De toenmalige staatssecretarissen Sander Dekker (Onderwijs) en Martin van Rijn (Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport) spraken in 2016 af met het onderwijsveld en gemeenten dat in 2020 geen kind 
meer langer dan 3 maanden gedwongen thuis zou mogen zitten. Er is niets van terecht gekomen. Het 
aantal thuiszitters neemt alleen maar toe. Met duizenden. En allemaal hebben ze een schrijnend 
verhaal te vertellen. Een schooltas vol per kind. 
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In de klassen waar kinderen wel passend onderwijs krijgen gaat het intussen vaak ook niet goed. De 
toenemende werkdruk waar veel onderwijskrachten onder gebukt gaan hangt nauw samen met het 
groeiende eisenpakket waar leerkrachten aan moeten voldoen, om al die bijzondere kinderen op 
maat te bedienen. Eind van de maand staan zij weer twee dagen op de barricaden om een verlichting 
af te dwingen. 
Boze Ouders en boze onderwijzers. En beiden hebben gelijk. Toch nog maar eens kijken hoe we dit 
deden voor de invoering van die prachtige Wet passend onderwijs. 
 
 
2) Top-downbeslissingen van bestuurders aan zorgtafels gaan over systemen en structuren 
Google melding Wmo: Dagblad van het Noorden 19 januari 2020 
Opinie: Praten over zorg: over mij, zonder mij is tegen mij  
18 januari  Bert Moormann De discussie over de toekomst van de zorg in Drenthe speelt zich af aan 
zorgtafels. De werkvloer, de investeerders en de patiënten ontbreken, terwijl juist naar hen 
geluisterd moet worden. 
Ik herinner me dat een vermogende familie ooit het Scheper Ziekenhuis in Emmen een CT-scanner 
cadeau deed. De familie was goed te spreken over de geleverde zorg en wilde hiervoor waardering 
tonen. Het waren mensen met hart voor de regio die de portemonnee trokken om de zorg te 
verbeteren. 
Vandaag zijn er zorgen over de ziekenhuiszorg in Drenthe. Afdelingen worden gesloten, patiënten 
moeten reizen en het geld is schaars. Het roer moet om. Daarom werd er een zorgtafel in het leven 
geroepen. Aan deze tafel zitten wethouders, gedeputeerden, bestuurders uit de zorg, huisartsen en 
belangenorganisaties. 
Gemiste kans   Een gemiste kans dat er alleen bestuurders aan tafel komen. Geen mensen die 
elke maand trouw hun zorgverzekering betalen. Geen professionals die zich elke dag met hart en ziel 
inzetten voor mensen in kwetsbare situaties. Geen investeerders uit de regio die willen helpen om de 
zorg dichter bij de mensen te brengen. Geen eigenaren van zorgvastgoed waarmee mooie 
combinaties met andere zorgtypes te maken zijn. 
Jos de Blok, de baas van Buurtzorg, waarschuwde hier afgelopen week ook voor. ‘Top-
downbeslissingen van bestuurders aan zorgtafels gaan over systemen en structuren. Hiermee 
kunnen medewerkers en professionals niet uit de voeten’, aldus de Blok. 
Innoveren?    In dit kader herinner ik me een uitspraak van een wethouder in 2013. De Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) werd aangekondigd. De gemeente zou er een fors aantal 
zorgtaken bij krijgen, maar moest het wel met minder geld doen dan de rijksoverheid voorheen 
deed.  
Een mooie kans om te innoveren, dacht ik in al mijn naïviteit. ,,Je krijgt een zak geld en mag 
grotendeels zelf bepalen hoe je hiermee de zorg gaat organiseren”, hield ik de wethouder voor, die 
keek alsof hij water zag branden. ,,Nee, ik moet een bezuinigingsoperatie uitvoeren”, sprak hij tegen. 
Ik stond perplex. Waarom accepteer je als bestuurder zo’n opdracht van de rijksoverheid? Waarom is 
geld het eerste woord dat je in de mond neemt? Waarom geen sprankelende ogen omdat je kansen 
ziet om de zorg voor de inwoners te verbeteren?  
Weg besparing       Een ander voorbeeld van een organisatieadviseur uit de zorg met wie ik m’n 
studie bedrijfskunde volgde. Hij had een methode ontwikkeld voor kankerpatiënten die therapieën 
ondergaan. Voorafgaand aan een behandeling moesten er dagelijks allerlei testen worden 
uitgevoerd in een groot ziekenhuis. Net zo lang tot de testresultaten uitwezen dat de behandeling 
kon starten. De methode van mijn studiegenoot maakte het mogelijk dat deze testen gewoon thuis 
door de patiënt zelf uitgevoerd konden worden. Veel prettiger als je ziek bent. Goedkoper voor het 
ziekenhuis omdat er geen dure specialisten aan te pas komen. Het plan werd afgeschoten. De 
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systemen schreven voor dat de specialisten de patiënt zagen. Anders kon er niet gedeclareerd 
worden bij de zorgverzekeraar. Weg besparing, hallo lijdensweg voor de patiënt.  
Banden plakken   De WMO-wethouder, de zorgbestuurders en al hun collega’s in het land zijn 
banden aan het plakken terwijl deze banden maar lek blijven gaan. Ze verzuimen namelijk om het 
glas op straat op te ruimen. Nog elke dag staan de kranten vol over gemeenten en zorgorganisaties 
die het water tot aan de lippen staat. De zorg wordt niet goedkoper door het op nagenoeg dezelfde 
manier te blijven organiseren als in het verleden.  
Wat is dan het glas dat de bestuurders aan de Drentse zorgtafel zo plaagt? Het glas is de top-
downaanpak en ligt op straat in de systeemwereld. Dit in tegenstelling tot de leefwereld van 
inwoners en professionals, waar er geld op straat ligt. Dat houdt de band op spanning. In de 
leefwereld spelen processen als zorgtafels zich niet achter gesloten deuren af, maar in de 
openbaarheid. Gewoon in dorpshuizen, bij mensen thuis en in de personeelskamers.  
Luisteren!   Want Gandhi zei ooit: ‘Over mij, zonder mij is tegen mij’. Luister naar inwoners, luister 
naar professionals en wees transparant. Bestuurders, durf fundamentele veranderingen aan 
systemen en structuren door te voeren. Dan blijven betrokken professionals werken in de zorg en 
wonen ze in de regio. Dan zijn inwoners mede-eigenaar en helpen investeerders de zorg dichterbij te 
brengen. Hierdoor blijft de zorg betaalbaar en van hoog niveau. 
Bert Moormann is directeur/bestuurder van woningbouwvereniging Domesta. Hij schrijft op 
persoonlijke titel. 
 
 
3) Het Thuishuis, een soort studentenhuis (zonder lawaai) voor senioren 
de Volkskrant 19 januari 2020 
Bouwen voor ouderen is niet sexy genoeg: ‘Gemeenten pronken liever met 
fraaie kantoren’ 
En wéér rapporteerde een commissie over het gebrek aan woningen voor zelfstandige ouderen. 
Terwijl de oplossing van het probleem er eigenlijk al is: het Thuishuis, een soort studentenhuis 
(zonder lawaai) voor senioren. 
Sander van Walsum17 januari 2020, Dit stuk had vijf jaar geleden ook in de krant kunnen staan. Of 
anders wel tien of vijftien jaar geleden. Want het gaat over het gebrek aan geschikte huisvesting voor 
ouderen. En dat is, zegt Liane den Haan, directeur-bestuurder van ouderen-belangenorganisatie 
Anbo, een thema dat stelselmatig wordt genegeerd. 
Zeker: deze week drong een commissie onder leiding van Wouter Bos aan op de bouw van woningen, 
heel veel woningen, voor zelfstandig levende ouderen. Volgende week zal de zogenoemde 
commissie-Adriani naar verwachting een soortgelijk pleidooi afsteken. Daarnaast zijn allerhande 
aanjaagteams en taskforces actief op het terrein van de ouderenhuisvesting. 
Demografie     Anbo zelf voorspelde al in 2005 dat met de verdwijning van de aloude 
‘bejaardenhuizen’ een grote behoefte zou ontstaan aan woningen voor ouderen die niet meer 
zelfstandig kunnen (of willen) wonen, en die ook niet in aanmerking komen voor opname in een 
verpleeghuis. Dat rapport was niet eens visionair, zegt Den Haan. Het was slechts een vertaling van 
welbekende demografische ontwikkelingen. 
Toch is met al die inzichten vrijwel niets gedaan. Althans: niet door overheden en woningcorporaties. 
Zo stelde Anbo onlangs vast dat bijna 60 procent van de Nederlandse gemeenten überhaupt niet 
heeft nagedacht over de gevolgen van de vergrijzing voor de woningbouw. Hoe dat komt? ‘Ach’, zegt 
Den Haan – geïrriteerd. ‘Gemeenten pronken liever met fraaie kantoren of eengezinswoningen. 
Woningen voor ouderen zijn gewoon niet sexy.’   En als het gebrek aan engagement 
bij overheden al geen probleem is, is het de regelgeving wel. Zo sprak Den Haan deze week een 
wethouder die de aanvraag voor een zogenoemde kangoeroewoning – de aanbouw bij een 
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bestaande woning ten behoeve van ouderen – had afgewezen vanwege de richtlijnen voor 
‘woondichtheid’ in het betreffende gebied. Alleen bestuurders met lef en woningbouwcorporaties 
die bereid zijn tot een enigszins rekkelijke interpretatie van de regels willen de bouw van 
kleinschalige voorzieningen voor ouderen nog weleens mogelijk maken, zegt Den Haan. 
Op pantoffelafstand      Dat is ook de ervaring van ‘maatschappelijk ondernemer’ Jan Ruyten, 
bedenker en uitvoerder van het concept ‘Thuishuis’: een soort studentenhuis voor ouderen ‘op 
pantoffelafstand van winkels en andere publieke voorzieningen’. De bewoners – idealiter niet meer 
dan vijf of zes – hebben elk een eigen kamer, en maken gezamenlijk gebruik van een keuken, een 
hobbykamer, een tuin, een washok en andere faciliteiten. In collectieve zelfstandigheid. ‘Als ik er 
naar binnen wil, bel ik netjes aan, want ik heb geen sleutel’, zegt Ruyten. 
Sinds 2006 heeft Ruyten vijf van dit soort huizen kunnen stichten. Met alle‘evidencebased voordelen 
van dien voor het welzijn en de gezondheid van de bewoners. ‘Een kind had het kunnen bedenken.’ 
Toch kost het Ruyten veel moeite om ‘het bastion van de overheid’ te slechten. ‘Als ik een 
wethouder of een corporatie om medewerking vraag bij de vestiging van een Thuishuis, word ik vaak 
doorverwezen naar Jumbo, Albert Heijn of een ander bedrijf. Terwijl het mij helemaal niet om geld of 
sponsoring te doen is, maar om organisatorische ondersteuning.’ 
Robotisering       ‘We lopen in Nederland voorop met robotisering van de zorg, maar we zijn 
bijzonder slecht in sociale innovatie’, heeft Ruyten moeten vaststellen. ‘De gezondheidszorg krijgt 
beduidend meer aandacht dan de preventie van zorgafhankelijkheid. Zorg is business. Daar liggen 
verdienmodellen onder. Het Thuishuis, een instelling zonder winstoogmerk, ligt niet binnen het 
blikveld van ondernemers en bestuurders.’ 
De belangstelling voor de ouderen spitst zich toe op degenen die in een verpleegtehuis zijn 
opgenomen, zo’n 12 procent van de 65-plussers. ‘Want die zijn zielig’, zegt Liane den Haan van Anbo. 
‘Wat in Thuishuizen en andere kleinschalige voorzieningen gebeurt, spreekt minder tot de 
verbeelding. De aandacht voor het waardig sterven gaat ten koste van de aandacht voor het waardig 
ouder worden.’ 
Gesticht voor ouden van dagen   Waardig ouder worden was de betrokkenen in het 
verleden overigens ook niet vergund. In de 19de eeuw woonde ruim 20 procent van de ‘ouden van 
dagen’ in een gesticht of instelling. Het ‘driegeneratiegezin’ was ook toen niet de norm. Wel kwam 
het vaak voor dat ongetrouwde kinderen bij hun ouders bleven wonen, en voor hen zorgden. Bijna 
de helft van de ouderen woonde samen met hun volwassen kinderen. ‘Ware armen’, behoeftige 
ouderen die niet meer konden werken, kwamen in aanmerking voor plaatsing in een hofje of een 
‘oudeliedenhuis’ waar doorgaans een streng regime heerste. 
Om ouderen zoveel mogelijk voor dat lot te behoeden, werd burgers in 1912 een onderhoudsplicht 
voor ‘behoeftigen en ouderen’ in hun omgeving opgelegd. Deze knellende vorm van mantelzorg 
werd in 1961 afgezwakt en in 1965 helemaal afgeschaft. 
Spookbeeld  In de jaren vijftig werden ouderen aangemoedigd om, ter leniging van de 
woningnood, naar bejaardenhuizen te verkassen. Deze woonvorm is echter nooit geliefd geweest. 
‘Bij de meesten waart, als een spookbeeld, het woord ‘tehuis’ door de gedachten’, schreef de 
Nationale Raad voor Maatschappelijk werk in 1958. In 1975 was de hoogtij van de bejaardentehuizen 
alweer ten einde: de regering bepaalde dat maximaal 7 procent van de ouderen in een 
verzorgingshuis mocht wonen. Ouderen werden aangemoedigd om zolang mogelijk voor zichzelf te 
blijven zorgen. Op dit moment ondervindt de woningmarkt daarvan de nadelige gevolgen: bij gebrek 
aan alternatieven blijven veel ouderen te lang in hun (vaak te grote) huizen wonen. 
   
  
  
4) Jongerenpunt van de gemeente onderhandelt met de schuldeisers over de schuldenlast 
Zorg+welzijn 20 januari 2020 
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Gemeente neemt schulden over: goed idee? 
Maar liefst 34 procent van de Amsterdamse jongeren tussen 18 en 34 jaar heeft flinke schulden. 
Daarom gaat de gemeente deze jongeren helpen hun schulden af te lossen. Een goed idee, vindt 
Karin Radstaak van het Nibud. ‘Maar met alleen helpen aflossen ben je er niet. Je wilt voorkomen dat 
iemand nóg een keer in de schulden komt. Het draait dus ook om goede preventie.’ 
Van een maand te laat zijn met het betalen van de telefoonrekening tot tienduizenden euro’s schuld. 
Maar liefst 34 procent van de Amsterdamse jongeren tussen de 18 en 34 jaar geeft aan 
problematische schulden te hebben. Dat zorgt voor stress. Door hun vaak onstabiele inkomen is 
schulden aflossen lastig voor jongeren, terwijl schuldeisers meestal niet veel voelen voor de sanering 
van deze schulden. Daarom helpt de gemeente Amsterdam deze jongeren vanaf februari om hun 
schulden sneller af te lossen, werd afgelopen week bekend. Iedere jongere verdient een kans op een 
goede toekomst, is het uitgangspunt. Zo kunnen jongeren zonder schulden aan werk of een opleiding 
beginnen. 
Hulp aan 150 jongeren      Hoe het werkt? Het Jongerenpunt van de gemeente onderhandelt 
met de schuldeisers over de schuldenlast. Schuldeisers die meewerken, krijgen per jongere 750 euro. 
Vervolgens koopt de gemeente de overgebleven schulden van de jongeren af. Er blijft dus maar één 
schuldeiser over waaraan de jongere de restschuld naar draagkracht terugbetaalt. Een deel van de 
schuld kan worden kwijtgescholden als de jongere werk vindt of een opleiding gaat doen. 
Studieschulden vallen buiten de regeling. Amsterdam hoopt dit jaar met 350.000 euro honderdvijftig 
jongeren te helpen. 
Weer grip op het leven   Een goed initiatief, vindt Karin Radstaak van het Nibud. ‘Schulden 
hebben kan echt uitzichtloos zijn; er weer uitkomen is meestal niet eenvoudig. Soms heeft iemand 
weinig tot geen mogelijkheden om ze af te betalen en zakt hij alleen maar verder weg in de 
narigheid. Dan helpt het als de stress en de oorzaak daarvan worden weggenomen. Met dit plan 
kunnen jongeren erbovenop komen en krijgen ze weer grip op hun geld en daarmee op hun leven.’ 
Pech of onwetendheid  Schulden ontstaan soms door pech of onwetendheid. Ook hebben 
uitwonende studenten vaker een schuld en gemiddeld een hogere schuld dan thuiswonende 
studenten. Maar de kans dat iemand schulden maakt, heeft vooral veel te maken met wie hij is, zegt 
Radstaak. ‘Is iemand makkelijk te verleiden tot aankopen? Leerde hij van zijn ouders hoe je met geld 
moet omgaan? Kampt hij met een verslaving? Of is hij iemand die vooruitkijkt en nadenkt over 
aankopen?’ Jongeren zijn daarbij gevoelig voor groepsdruk, ze willen meedoen met rages en trends. 
Bovendien vinden ze praten over geldgebrek vaak gênant. Ruim een vijfde van alle 18- tot 35-jarigen 
heeft volgens het Nibud ernstige betalingsproblemen. Als je een schuld niet in 36 maanden kunt 
aflossen, is die ‘problematisch’. Iemand met problematische schulden heeft gemiddeld veertien 
schuldeisers achter zich aan. 
Geldproblemen en schulden blijven voor veel mensen een moeilijk te bespreken onderwerp. Toch is 
praten over je geldzorgen vaak de eerste stap richting een oplossing. Om het hulpverleners 
gemakkelijker te maken om schulden te bespreken, ontwikkelde de gemeente Rotterdam een toolkit: 
het koffertje “Geld enzo”. Lees meer >>(Fried: zie: https://www.zorgwelzijn.nl/goed-gesprek-over-
schulden-gebruik-het-koffertje-geld-enzo/   ) 
Ook in andere gemeenten  Er zijn trouwens al meer gemeenten met zulke initiatieven, 
waaronder Den Haag, Zaandam, Utrecht en Rotterdam. In Den Haag betalen jongeren via het 
Jongeren Perspectief Fonds sinds 2016 hun schulden terug in geld of in natura, door bijvoorbeeld 
stage te lopen. Ook worden de jongeren begeleid naar school, stages of werk. Het begeleidingstraject 
Get a grip in Zaandam is er voor de meest kwetsbare jongeren die niet alleen kampen met schulden, 
maar ook geen vast woonadres hebben en bijvoorbeeld kampen met verslaving. Get a grip draait om 
schuldsanering en omgaan met geld, en helpt bij het vinden van een stabiele woonsituatie, een 
studie, baan of werk-leertraject. 
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Tegenprestatie   Het Jongerenfonds van de gemeente Utrecht neemt alle schulden over. 
Jongeren sluiten vervolgens een lening bij de gemeente af die ze binnen drie tot vijf jaar moeten 
aflossen. Ze moeten werken, een opleiding of dagbesteding volgen en meedoen aan budgetcoaching. 
En Rotterdam kondigde vorig jaar aan dat jongeren praktische hulp krijgen van een vaste 
contactpersoon tijdens het schuldentraject. Wie zijn schuld niet op een andere manier kan aflossen, 
komt in aanmerking voor geld uit het ‘Perspectieffonds’. Daar moet wel een tegenprestatie 
tegenover staan, zoals een opleiding, werk of maatschappelijke stage. 
Minder kosten voor de samenleving    Schulden zijn altijd vervelend, maar jongeren 
worden er extra door belemmerd, bijvoorbeeld als het gaat om een toekomst opbouwen. ‘Als je op 
jonge leeftijd al schulden hebt, is de kans groot dat je stil komt te staan’, zegt Radstaak. ‘Schulden 
leveren stress op en stress verlamt. Goed nadenken lukt niet meer waardoor je verkeerde 
beslissingen kunt nemen. Je kunt niet meer focussen op je opleiding, hebt geen geld om op jezelf te 
(blijven) wonen en bouwt niets op. Die situatie is niet bevorderlijk voor het oplossen van problemen.’ 
Dat is niet alleen voor een jongere zelf lastig, ook de maatschappij kan zo niet uit de jongeren halen 
wat erin zit. ‘Uiteindelijk kost onze aanpak de samenleving minder omdat de kans op ggz-
problematiek en uitkeringstrekkers kleiner wordt’, zei verantwoordelijk wethouder Marjolein 
Moorman (PvdA) in de Volkskrant van 14 januari. 
Preventie    De manier van aanpakken is wel belangrijk. Alleen met helpen aflossen ben je er niet, 
zegt Radstaak. ‘Je wilt voorkomen dat iemand nóg een keer in de schulden terechtkomt. Het draait 
dus om zorgen voor goede preventie.’ Dat kan bijvoorbeeld door de jongeren financiële 
vaardigheden bij te brengen, door te praten over de invloed van status, reclame en verleidingen én 
door de jongere te begeleiden bij grote gebeurtenissen zoals op zichzelf gaan wonen. 
Annemarie Van Dijk 
 
 
5) In de eigen, vertrouwde omgeving blijven: dan is het de vraag hoe dat veilig en zelfstandig kan 
Alleszelf.nl 20 januari 2020 
E-health helpt om langer thuis te wonen 
Het merendeel van de ouderen wil zelf graag in de eigen, vertrouwde omgeving blijven. Dan is het de 
vraag hoe dat veilig en zelfstandig kan. E-health kan ondersteunen om zelfstandig te blijven wonen. 
Tot de hoogste leeftijd! Met digitale ondersteuning heeft u makkelijker toegang tot zorg en meer 
inzicht in uw gezondheid. Bijvoorbeeld door te beeldbellen met uw zorgverlener, online uw recept te 
vernieuwen, online inzage in uw patiëntendossier of door te bewegen met een trainings-app. En wat 
denkt u van een innovatief hulpmiddel zoals de meedenkende medicijndispenser? 
De aandacht groeit voor gepersonaliseerde zorg op afstand, ook als onderdeel van de thuiszorg. Zo 
ondersteunen allerlei technologische hulpmiddelen niet alleen de cliënt zelf, maar ook mantelzorgers 
en zorgverleners. Om de inzet van e-health toepassingen voor ouderen toe te laten nemen, 
investeert het kabinet de komende jaren 90 miljoen euro via een stimuleringsregeling (Fried: zie: 
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/01/17/90-miljoen-voor-inzet-technologie-bij-
zorg-thuis?fbclid=IwAR1L9h6CwSo7TpjBn67iJyda2oWmzCkLrt7CQvMMj46aOn55HmoHX1IXsOs ). Dit 
als onderdeel van het in 2018 geïntroduceerde programma Langer Thuis (Fried: zie: 
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/06/18/340-miljoen-voor-thuiswonende-
ouderen-zelfstandig-oud-worden-in-vertrouwde-omgeving  ). 
Verantwoording Voor dit artikel maakten wij gebruik van deskresearch en de volgende bronnen: 
E-healthweek, Nursing, NRC Handelsblad, Zorgvoorbeter en Wikipedia met rapportages over 
telemonitoring van zowel het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis als de Nederlandse Hartstichting en 
verder het rapport ‘Teleconsultatie, Toepassingen en Connectiviteit’ van Nederland Breedbandland.   



  
NIEUWS- EN INFORMATIEBRIEF 186                       
ADVIESRAAD SOCIAAL DMEIN KAAG EN BRAASSEM 

8 

 

E-health helpt   E-health past technologie voor informatie en communicatie toe voor de 
gezondheidszorg. Het omvat diverse technieken, projecten, services en systemen die op afstand 
werkzaam zijn. Dit is mogelijk: 
*Telemonitoring: Op afstand toezicht houden op patiënten. Een cardioloog kan bijvoorbeeld via 
de bloeddrukmeter en de weegschaal van de patiënt een waarschuwing krijgen dat mogelijk 
hartfalen dreigt. Een ingebouwde defibrillator kan de locatie doorgeven van een patiënt die onwel is. 
*Telecoaching: Begeleiding op afstand. Dit is meestal een langer proces met diverse 
contactmomenten. Denk aan fysiotherapie of psychologische hulp. 
*Telezorg of zorg op afstand: Aanbieden van zorg voor ouderen en mensen in fysiek minder 
goede staat. Zo kunnen zij zelfstandig in hun eigen huis blijven wonen waarbij geen direct contact is 
met zorgverlener. 
*Teleconsultatie: Raadplegen van een zorgverlener op afstand door een patiënt of andere 
zorgverlener. 
*Telediagnose: Diagnosticeren op afstand, voornamelijk in onherbergzame gebieden. 

*Teleradiologie: Verzenden van resultaten van medische beeldvorming. 

*Telechirurgie: Opereren op afstand met behulp van robots. 

*E-consult: Men ontvangt een consult via webcam, e-mail of telefoon van bijvoorbeeld een 
fysiotherapeut. 
Denk voor technieken die wellicht wat herkenbaarder zijn aan consumentenelektronica. 
Voorbeelden zijn onder andere personenalarmering (Fried: zie: https://www.alleszelf.nl/diensten-
voor-ouderen/personenalarmering  ), hulp bij medicatie leefstijlmonitoring, sleuteloplossingen, 
terugvinden van spullen, gps-trackers, online thuisarts en domotica. Dit wordt ook Consumenten-
eHealth genoemd. Met de integratie van technologie en diensten in huis kunt u langer thuis blijven 
wonen, zeker als u zorg nodig heeft. Zie voor praktische tips ook ons bericht over woonplezier met 
een stekker (Fried: zie: https://www.alleszelf.nl/informatie-advies/woonpleziermetstekker  ) en 
smart home(Fried: zie: https://www.alleszelf.nl/klussen-huis-tuin/smart-home ). Maar misschien 
kent u ook de Settopbox. Deze wordt veel gebruikt bij teleconsultatie en -monitoring. Het is een 
elektronisch apparaat dat uw televisie verbindt met externe bronnen en het signaal decodeert zodat 
het op uw TV te zien is. 
Thuisvoordelen van e-health     E-health biedt veel voordelen voor de zorgverlener, de 
patiënt en de gebruiker ervan. De voordelen voor thuis zijn helder: 
1. U bespaart tijd  Met deze digitale zorgondersteuning kunt u makkelijk zelf online een 
afspraak inplannen met uw zorgverlener. Daarnaast hoeft u, als een online consult mogelijk is 
(bijvoorbeeld via beeldbellen), de deur niet uit. 
2. U woont langer zelfstandig thuis   Langer thuiswonen kan met nieuwe technologie op 
vele manieren. Pas uw woning aan zodat het licht vanzelf aangaat en u de gordijnen met een 
afstandbediening kunt openen. Gebruik beeldbellen voor makkelijker persoonlijk contact met uw 
zorgverlener. Daardoor neemt uw zelfstandigheid toe. Denk ook aan hulp bij beginnende dementie 
met leefstijlmonitoring. 
3. U heeft inzicht in eigen gezondheid  Via een persoonlijke digitale gezondheidsomgeving 
krijgt u meer inzicht in uw gezondheid. U kunt naar wens (een deel van) deze gegevens delen met 
een behandelaar of mantelzorger. Dat voorkomt dat u telkens uw medische verleden opnieuw moet 
vertellen. De zorgverlener kan hierdoor gerichter te werk gaan, sneller de juiste behandeling geven 
en fouten voorkomen. Als patiënt krijgt u meer regie over uw eigen gezondheid en kunt u sneller en 
beter beslissen over de kwaliteit van zorg. 
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4. U verlaagt administratieve lasten     Dankzij e-health hebben artsen minder 
administratieve lasten. Daardoor blijft  er meer tijd over voor het contact met u als patiënt. Ook 
kunnen ze makkelijk veilig informatie delen met collega’s en hun advies vragen. 
 
 
6) Waarom heten hulpverleners in godsnaam WMO-consulent? 
Google melding Wmo: Tubantia 20 januari 2020 
Waarom is het zorglandschap toch zo gruwelijk ingewikkeld?                           
Column‘Tien ambtenaren bemoeiden zich met het dossier van Brandon. Maar geen van hen kon 
hem helpen met de benodigde fiets’: voorpaginanieuws van afgelopen dinsdag. Er was onder 
andere een WMO-consulent bij betrokken, een leerplichtambtenaar, een maatschappelijk werker, 
een onafhankelijke cliëntondersteuner en een tussenpersoon van de Participatiewet.  
Nathalie Baartman 19-01-20, Had je een fiets kunnen kopen voor het aantal betaalde werkuren dat 
deze ambtenaren aan deze casus besteed hebben? Bij het beroep ‘metselaar’ krijg ik meteen een 
helder beeld. Bij ‘tussenpersoon van de Participatiewet’ niet. Dat klinkt als iemand die regelmatig 
roept: ‘Hier ga ik niet over’. 
Op een verjaardag zou ik trouwens niet graag zeggen: ‘Ik ben WMO-consulent.’ Dan volgt geheid de 
wedervraag: ‘Wat doe je dan precies?’ Dan kan je in ieder geval antwoorden: ‘Ik maak mensen 
duidelijk dat ze uiteindelijk niet bij mij moeten wezen.’ 
Sorry voor mijn cynisme. Maar waarom - en nu klinkt er een wanhoopskreet - is het zorglandschap zo 
gruwelijk ingewikkeld? Waarom heten hulpverleners in godsnaam WMO-consulent? Als ik ooit een 
rollator nodig heb, zou ik niet naar een WMO-consulent dúrven. Klinkt als iemand met een map. Ik 
wil in hulpverlenend Nederland geen mensen met een map. Geen beeldscherm. Geen protocol. Geen 
jargon om je achter te verschuilen. 
Een fiets, hoe moeilijk kan het zijn?    Ik willen ballen en vuur. Mensen als Ben Bokseveld. 
Deze docent op hogeschool Saxion heeft voorbij de gebaande paden een fiets geregeld voor 
Brandon. Hoe moeilijk kan het zijn? Half Twente scheurt voorbij op zo’n ding. We leven verdomme 
niet in Roemenië. ‘Mensen met een mogelijkheid’ wordt in de volksmond een bepaald deel van 
hulpbehoevend Nederland genoemd. ‘Mensen met een onmogelijkheid’ zou je haast een deel van 
hulpverlenend Hengelo gaan noemen. 
Hij kan het niet alleen   Getuige dit verhaal: ruim een jaar geleden schreef ik in deze krant over 
een dakloze, kwetsbare jongeman die tijdelijk door goedmoedige burgers opgevangen was. Ter 
overbrugging, zolang er in Hengelo geen geschikte woonruimte met begeleiding voor hem was. Die 
overbrugging is voorbij. De jongen woont op kamers. Het gaat heel slecht met hem. Hij kan het niet 
alleen. Nogmaals: hij kan het niet alleen. Die mensen heb je. Die kunnen zich niet eens aanmelden bij 
een loket. Laat staan hun hulpvraag formuleren bij een WMO-consulent. Die glijden af, zoals dat 
heet. 
Kan één iemand alsjeblieft de regie pakken?    En dan heb je als maatschappij de vraag: 
wat doen we met mensen die het niet alleen kunnen? Zeggen we: ‘Hij kwam niet opdagen bij het 
kennismakingsgesprek, dus tja.’ Of staat er iemand op die roept: ‘Al ben ik WMO-consulent, ik verlaat 
nu mijn bureau en ga een gehaktbal met hem eten.’ De goedmoedige burgers hebben de gemeente 
Hengelo voor de zoveelste keer aan het jasje getrokken. Voorbij de bemoeienissen van allerhande 
instanties: kan er alsjeblieft één persoon de regie pakken? En terwijl de verschimmelde kippenpoten 
onder het bed van de jongeman liggen, stelt de gemeente voor: ‘In februari plannen we een overleg.’ 
 
 
7) Volgens de aanbieders van forensische zorg is de ondergrens nu echt bereikt 
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Zorgvisie 20 januari 2020 
‘Voortbestaan ambulante forensische zorg in gevaar’ 
De grootste aanbieder van ambulante forensische zorg de Waag heeft door nieuwe tariefstellingen 
komend jaar 10 procent minder budget te besteden. Dit zal volgens Larissa Hoogsteder, hoofd 
behandelzaken van de Waag Nederland, leiden tot meer personeelsuitval, meer recidive, meer 
slachtoffers en uiteindelijk mogelijk tot faillissement. 
De Waag valt samen met de Van der Hoeven Kliniek onder de Forensische Zorgspecialisten. De 
organisatie bouwt al 27 jaar ervaring op binnen die ambulante forensische zorg. ‘We ontwikkelen 
landelijk zeer veel programma’s voor de ambulante forensische zorg en doen daarnaast ook veel 
onderzoek. Bijvoorbeeld naar risicotaxatie-instrumenten en de effectiviteit van behandelingen. Het 
zou zonde zijn als al die expertise verloren gaat. Dat heeft niet alleen impact op ons, maar op de hele 
ambulante forensische zorg in Nederland’. 
Stijging kosten     Ten opzichte van 2019 zijn de tarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit 
(NZa) voor ambulante forensische zorg met 3,4 procent gedaald. Met nog een tariefkorting 
daaroverheen van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) bedraagt de totale tariefdaling ongeveer 6 
procent (€ 0,5 miljoen). Daarnaast wordt de Waag geconfronteerd met een stijging van de kosten 
van circa € 0,3 miljoen in relatie tot het budget. Dat komt onder andere door de stijging van de 
loonkosten conform de nieuwe cao. Dat betekent dat de organisatie er per saldo circa 10 procent op 
achteruitgaat, zo stelt Hoogsteder. Dit budget betreft behandelingen voor zo’n 2200 volwassen 
cliënten, ongeveer een kwart van de cliënten van de Waag. Het gaat dan bijvoorbeeld om 
volwassenen met ernstige agressieproblemen, problemen rondom huiselijk geweld of seksueel 
grensoverschrijdend gedrag. 
Kort geding     Op 14 januari vond in de Rechtbank van Den Haag een kort geding plaats, dat de 
Forensische Zorgspecialisten, Fivoor en Arkin hebben aangespannen tegen tariefkortingen van de 
Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Naast de ambulantezorgtarieven, dalen ook de tarieven voor 
verblijf en behandeling. Respectievelijk 2,1 en 5,5 procent, met nog een tariefkorting van de DJI die 
kan oplopen tot 3,4 procent. Vijf andere organisaties hebben zich ondertussen bij de zaak 
aangesloten: Dichterbij, Reinier van Arkel, GGzE, Trajectum en GGNet. Volgens de aanbieders van 
forensische zorg is de ondergrens nu echt bereikt. De sector heeft te maken met een 
arbeidsmarktprobleem, een doelgroep die zwaarder wordt, meer eisen voor het waarborgen van 
veiligheid, invoering van nieuwe wetgeving en bijbehorende scholing, stijgende cao- en ict-kosten. 
Tegelijkertijd neemt de risicotolerantie in de samenleving af. De aanbieders stellen dat kwaliteit en 
veiligheid niet meer kunnen worden gewaarborgd met de nieuwe tarieven. Ook tegen de 
tariefstelling van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) lopen bezwaarprocedures. 
Consequenties   Wanneer de tarieven niet worden bijgesteld, voorziet Hoogsteder ernstige 
consequenties. ‘We besteden nu veel aandacht aan intervisie en het borgen van kwaliteit, onder 
andere door continue bijscholing bijvoorbeeld op motiverende gesprekstechnieken. Daar zal minder 
ruimte voor zijn, waardoor behandelaren zullen afhaken, zo stelt Hoogsteder. ‘Dit zal invloed hebben 
op de kwaliteit van het werk en daarmee op het terugdringen van recidive. Gevolg daarvan is dat er 
uiteindelijk in de samenleving meer slachtoffers zullen vallen.’ De veiligheid van cliënten en 
medewerkers en kwaliteit van de forensische zorg staan al langer onder druk. In 2018 besloot het 
kabinet nog 28,5 miljoen euro extra uit te trekken om de werkdruk te verminderen en de veiligheid 
te verbeteren. Aanbieders vragen zich tijdens het kort geding af wat met dit geld is gebeurd in de 
berekeningen voor 2020. 
Zorgvuldigheid      Hoogsteder: ‘De ambulante forensische zorg is wellicht goedkoper dan de 
klinische. Maar het vraagt om nog meer zorgvuldigheid’. Daarin kan volgens Hoogsteder niet zo maar 
ergens een stap worden overgeslagen. ‘Je kunt geen behandeling half toepassen om tot dezelfde 
resultaten te komen’, aldus Hoogsteder. Daar komt volgens haar bij dat zorgprofessionals in de 
ambulante forensische zorg niet zoals hun collega’s in de klinieken zo maar even de deur achter zich 
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dicht kunnen trekken. ‘De ambulante zorg vraagt om een uitgebreide en continue risicotaxatie. We 
moeten scherp zijn op acute risico’s, zoals drugsgebruik of levensgebeurtenissen die stress 
veroorzaken.’ Daar komt volgens Hoogsteder bij dat behandelaren in de ambulante forensische zorg 
de hele tijd bezig zijn een balans te vinden tussen het bieden van goede zorg en de cliënt daarin laten 
mee beslissen enerzijds en veiligheidsrisico’s inschatten anderzijds. ‘Daar is echt tijd en aandacht 
voor nodig’. 
‘Differentieer tarieven!’   Volgens Hoogsteder zijn er twee punten waarop de tarieven 
moeten worden aangepast. ‘Allereerst is het de vraag of de tarieven die de NZa heeft vastgelegd 
kloppen’, zo stelt ze. De generieke tariefstelling die hierop gebaseerd is, zou niet de kosten van de 
zwaardere forensische zorg dekken of investeringen in onderzoek, expertise en scholing. Ook staat 
het kostenonderzoek zelf ter discussie. Ten tweede moet volgens Hoogsteder bekeken worden of de 
DJI vervolgens de tarieven goed hanteert. Ze pleit zelf voor differentiatie binnen de tarieven op drie 
categorieën ambulante zorg. Namelijk in de vorm van begeleiding, daadwerkelijke behandeling én 
behandeling aan een diverse en complexe doelgroep (qua delictgedrag), waarbij ook aantoonbaar 
wordt geïnvesteerd in innovatie en onderzoek.  ‘Dan wordt de prijs veel beter afgestemd op de 
soorten zorg die de Waag biedt’, aldus Hoogsteder. 
Max-maxtarief Nza     De woordvoerder van de Nederlandse Zorgautoriteit stelt dat de NZa 
slechts de kaders vaststelt met de maximumtarieven, op basis van gedegen onderzoek. De Dienst 
Justitiële Inrichtingen (DJI) heeft er als inkoper voor gekozen om onder die maximumtarieven in te 
kopen, op basis van één tarief. Volgens de NZa is er echter ruimte om te kiezen voor differentiatie en 
waar nodig een max-maxtarief te bespreken. De NZa heeft namelijk vanaf 2020 vastgelegd dat de 
inkoper bij aanbieders 10 procent boven de NZa-tarieven zorg mag inkopen, om bijvoorbeeld 
kwaliteit en innovatie te bevorderen. Een aanwijzing van de NZa stelt dat er winst te boeken is als 
inkoper, in dit geval de DJI, en aanbieders hierover met elkaar in gesprek gaan. 
De uitspraak van het kort geding wordt 28 januari verwacht. Op 11 februari vindt de 
bezwaarprocedure tegen de NZa plaats. 
Shannah Spoelstra 
 
 
 
8) Een nieuwe poetsspecialist: Poetszorg, poetsen met een praatje 
Google melding Wmo: BN DeStem 21 januari 2020 
Poetszorg, poetsen met een praatje in Zundert  
ZUNDERT- Wie in Zundert vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) recht heeft op 
huishoudelijke hulp, kan sinds kort naast de bekende aanbieders kiezen voor een nieuwe 
poetsspecialist: Poetszorg, poetsen met een praatje. 
Edine Wijnands 20-01-20,Bron: BN DeStem          Dat schoonmaakbedrijf uit Deurne, voegt aan het 
woordje Poetszorg, standaard de zin toe: poetsen met een praatje. Geen loze kreet, stelde Wil van 
Bussel van Poetszorg al eens in BN DeStem. Het bedrijf werkt met eigen milieuvriendelijke 
schoonmaakmiddelen die maken dat de poetshulpen meer tijd over hebben om een praatje te 
maken met degene bij wie ze aan het werk zijn. 
Kletsen   Dat kan bijvoorbeeld op het moment dat een schoonmaakmiddel even aan het intrekken 
is, zei Van Bussel. ,,Of er wordt samen met een doekje even iets afgenomen.” Waarbij intussen wordt 
gepraat. 
Sinds medio januari is Poetszorg, poetsen met een praatje, een officieel gecontracteerde WMO-partij 
voor hulp in de huishouding in de gemeente Zundert. Het bedrijf is inmiddels ook actief in talloze 
andere West-Brabantse gemeenten. 
Poetszorg werkt het liefst met lokale hulpen die op vaste adressen werken, zodat een band kan 
ontstaan met degene bij wie wordt schoongemaakt. 
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9) Campagne om de bekendheid en vindbaarheid van cliëntondersteuning te vergroten 
Google melding Wmo: Nationale Zorggids (persbericht) 21 januari 2020 
NZG  Campagne voor bekendheid cliëntondersteuner van start - 20 januari '20  
Vanaf 20 januari start de Co campagne om de bekendheid en vindbaarheid van cliëntondersteuning 
te vergroten. Co staat voor Cliëntondersteuner. Cliëntondersteuners beschikken over kennis van het 
aanbod in zorg en ondersteuning en ze weten de weg hiernaartoe. Ze bespreken met de mensen hun 
situatie thuis, waar en hoe hulp en zorg is aan te vragen en helpen mensen daarbij als dat nodig is. 
Op één website is informatie te vinden over cliëntondersteuning via de Wet langdurige zorg (Wlz) en 
via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo): www.cliëntondersteuning.co.nl.  
Op deze site kunnen cliënten eenvoudig een Co zoeken. De site bevat ervaringsverhalen, in de vorm 
van filmpjes en artikelen. In de komende maanden worden mensen onder meer via social media 
geattendeerd op de campagne. 
Cliëntondersteuning via het zorgkantoor of de gemeente In de Wet langdurige zorg 
(Wlz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is vastgelegd, dat iedereen recht heeft op 
cliëntondersteuning (zonder kosten). Mensen met een Wlz-indicatie kunnen terecht bij hun 
zorgkantoor of een gecontracteerde organisatie voor cliëntondersteuning in de buurt. Mensen 
zonder Wlz-indicatie kunnen bij de gemeente cliëntondersteuning vragen. 
Zorgkantoren    Zorgkantoren en per regio gecontracteerde organisaties voor 
cliëntondersteuning regelen cliëntondersteuning voor mensen met een Wlz-indicatie. Die indicatie 
krijgt iemand die vanwege een ziekte, aandoening, stoornis of beperking blijvend 24 uur per dag zorg 
dichtbij nodig heeft. Het CIZ beoordeelt of iemand een Wlz-indicatie krijgt. 
Gemeenten     Gemeenten voeren de Wet maatschappelijke ondersteuning uit. 
Cliëntondersteuning is onderdeel van deze wet. Inwoners kunnen contact opnemen met hun 
gemeente, met het wijkteam, zorgloket, of informatiepunt in hun gemeente als zij zorg, hulp of 
ondersteuning nodig hebben. Co’s helpen met het vinden van de weg op het gebied van zorg en 
ondersteuning, jeugdhulp, participatie, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen. In iedere 
gemeente zijn cliëntondersteuners werkzaam. 
De campagne is een initiatief van zorgkantoren (ZN), organisaties voor cliëntondersteuning en 
gemeenten (VNG) en wordt gefinancierd door het ministerie van VWS. 
Door: ANP 
 
 
10) Niet aan inwoners uit te leggen dat rijk geld overhoudt en dat gemeenten moeten bezuinigen 
Binnenlands Bestuur 21 januari 2020 
Hoogeveen gaat grenzen wet opzoeken 
Yolanda de Koster 21 jan 2020 Het water staat de gemeente Hoogeveen aan de lippen. De tekorten 
in de Wmo en de jeugdzorg zijn niet meer te dekken vanuit de inmiddels vrijwel geheel 
leeggetrokken algemene reserve. De gemeente heeft besloten de grenzen van de wet op te zoeken. 
Het is een signaal naar ‘Den Haag’. 
Niet rooskleurig Hoogeveen noteert − volgens de laatst bekende stand van zaken − over 2019 
een tekort op de Wmo en jeugdzorg van ruim vijf miljoen euro op een begroting van een krappe 200 
miljoen. Het jaar daarvoor bedroeg het tekort op het sociaal domein zo’n negen miljoen euro. Voor 
dit jaar ziet het er evenmin rooskleurig uit. ‘Met man en macht werken we eraan om de tekorten 
terug te dringen, maar enkele maatregelen hebben pas vanaf 2021 effect’, aldus wethouder Erwin 
Slomp (Wmo, Gemeentebelangen). ‘We hebben structureel en per direct meer geld nodig vanuit Den 
Haag.’ 
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Volumegroei      De gemeente had voorheen een reservepotje ‘rijksmiddelen’ gemaakt, maar die 
is al lang leeg. Vanaf 2017 moest al een beroep worden gedaan op de algemene reserve, maar daar is 
de bodem ook van in zicht. Het einde van stijgende uitgaven is echter niet in zicht. Een van de 
oorzaken van de tekorten is de invoering van het Wmo-abonnementstarief voor 
maatwerkvoorzieningen vanaf 2019. ‘Dat kostte ons vorig jaar een kleine miljoen euro. De aanvragen 
stromen binnen’, aldus Slomp. ‘Bijna lachend komen inwoners een aanvraag indienen. “We hebben 
onze eigen hulp van 12,50 euro per uur de deur uitgedaan nu we hulp voor 17,50 uur per vier weken 
kunnen krijgen”, horen we.’ Ook in de jeugdzorg is het moeilijk sturen, vult wethouder Gert Vos 
(jeugdzorg, ChristenUnie) aan. Net zoals andere gemeenten heeft Hoogeveen te maken met een 
volumegroei van zo’n zeven procent en stijgende tarieven. ‘Het komt ook nog steeds voor dat we 
rekeningen van aanbieders krijgen over 2017 en 2018. Wettelijk gezien moeten we die betalen, maar 
er valt niet te sturen op die manier.’ 
Uitgeknepen     De gemeente heeft de afgelopen jaren fors in eigen vlees gesneden, binnen en 
ook buiten het sociaal domein. ‘Ik heb de huishoudelijke hulp al tot het wettelijk minimum 
uitgeknepen. Dat kopje koffie en die signalerende functie zitten er al niet meer in’, aldus Slomp. Ook 
is ingezet op normaliseren. Als iemand niet meer zelf kan koken, regelt de gemeente een 
maaltijdvoorziening, maar de rekening daarvan is voor de inwoner en niet voor de gemeente. ‘We 
ontkomen echter niet meer aan gemeentebrede bezuinigingen’, vult Vos aan. Zo moeten 
buitensportlocaties dit jaar tien procent meer huur betalen en wordt er meer ingezet op 
normaliseren. Donderdag moet de wethouder in de raad een voorstel verdedigen om de 
kinderspeelactiviteiten weg te bezuinigen. Daar is de gemeente jaarlijks 25.000 euro aan kwijt. ‘De 
hele raad zal over me heen vallen, maar alles wat we nu doen en aanraken doet pijn. Het water staat 
ons werkelijk aan de lippen’, aldus Vos. 
Verwoesting leefbaarheid       Als er niet snel iets verandert, moeten er nog veel meer en 
drastischer bezuinigingsmaatregelen worden genomen. Vos: ‘Het tekort is echt chronisch. We 
hebben crisis na crisis overleefd, maar zo erg als we het nu meemaken, is ongekend.’ Mogelijk moet 
er gesneden worden in theaters, zwembaden, bibliotheken, buurthuizen en sportverenigingen. ‘Als je 
niet oppast, verwoest je de leefbaarheid van je stad en dorp.’ Bovendien is het niet aan de inwoners 
uit te leggen dat het rijk geld overhoudt en dat gemeenten moeten bezuinigen, stellen beide 
wethouders. 
Schuren    Een van de nieuwe leidende principes in Hoogeveen is dat mensen krijgen wat ze nodig 
hebben, en niet waar ze recht op hebben. De uitwerking daarvan zal mogelijk schuren met de wet. Bij 
aanvragen voor huishoudelijke ondersteuning zal een indringend gesprek met inwoners worden 
gevoerd die het makkelijk zelf kunnen betalen. Zij krijgen de boodschap mee dat ze het zelf moeten 
regelen. ‘Wettelijk mag dat niet, maar als consulent kun je daar wel op sturen.’ 
Huiswerkondersteuning wil de gemeente niet meer betalen. Tot nu toe kon daarvoor een beroep op 
jeugdhulp worden gedaan. De gemeente gaat een einde maken aan, zoals Vos het noemt 
‘belachelijke systeem’ dat er jaren later nog jeugdzorg mag worden gefactureerd. ‘Ik wil ernaar toe 
dat aanbieders maximaal drie maanden na het afsluiten van het jaar nog mogen factureren. Doen ze 
dat niet; dan is het gebeurd.’ Ook zorgboerderijen wil de gemeente zoveel mogelijk weren, al weet 
Slomp niet of dat wettelijk wel mag. De gemeente ontmoedigt het gebruik van het persoonsgeboden 
budget (pgb). Maar niemand zal tussen wal en het schip vallen, benadrukt Slomp. ‘Mensen die echt 
zorg nodig hebben, zullen dat ook echt krijgen.’ 
Bedelen    De gemeente doet er alles aan om de kosten binnen de perken te houden, samen met 
aanbieders, stellen de wethouders. Zo wordt onder meer de beweging ingezet om niet meer te kijken 
naar wat een kind heeft, maar wat een kind nodig heeft. ‘En dat is lang niet altijd professionele hulp’, 
benadrukt Vos. Daarnaast worden transformatieakkoorden met aanbieders gesloten. ‘Samen wordt 
gekeken hoe de zorg slimmer kan worden ingericht, zodat we met minder geld toekomen zonder dat 
er afbreuk wordt gedaan aan de kwaliteit van de geleverde zorg. Maar dat kost tijd en geld. 
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Maatregelen om daar te komen, kan ik nu al niet meer financieren’, aldus Vos. ‘Onze oproep aan Den 
Haag is om ons die tijd te gunnen, door ons nu extra geld te geven. We zijn echt niet aan het bedelen 
zonder zelf ons huiswerk te doen, maar Den Haag moet ons helpen en structureel zijn 
verantwoordelijkheid nemen.’ 
 
 
11) Resultaatgericht  indiceren, zonder daarbij het aantal uren te vermelden 
Binnenlands Bestuur 21 januari 2020 
‘Legaal’ resultaatgericht indiceren stap dichterbij 
 Yolanda de Koster 21 jan 2020 Het wetsvoorstel dat het gemeenten mogelijk moet maken 
resultaatgericht te indiceren, zonder daarbij het aantal uren te vermelden, is in (internet)consultatie 
gegaan. Met de wetswijziging van de Wmo wordt ook de geschillenafwikkeling over de uitvoering van 
een maatwerkvoorziening vereenvoudigd. 
Laagdrempelig    Nu is vaak onduidelijk bij wie een inwoner met een klacht over een 
maatwerkvoorziening terecht kan: bij de gemeente of bij de zorgverlener. Als de wetswijziging wordt 
aangenomen, kan in eerste instantie bij de gemeente worden geklaagd. Mocht de gemeente de 
klacht niet naar tevredenheid oplossen, dan staat beroep bij de bestuursrechter open. ‘De 
mogelijkheid om bij een aanbieder te klagen blijft wel bestaan, maar de gemeente wordt met dit 
wetsvoorstel naar voren geschoven om als ‘laagdrempelig geschilbeslechtingsloket’ op te treden’, 
aldus de toelichting op het wetsvoorstel. 
Ondersteuningsplan  Het wetsvoorstel maakt het mogelijk dat gemeenten ‘legaal’ op resultaat 
kunnen indiceren, mits ze dat in een verordening hebben vastgelegd. In de verordening moet worden 
vastgelegd voor welke maatwerkvoorzieningen het resultaatgericht beschikken geldt. Ook moet 
worden vastgelegd of de gemeente zorg en ondersteuning in uren of in resultaat toekent. 
Gemeenten die op resultaat willen indiceren, moeten vervolgens in een ondersteuningsplan 
opnemen welke activiteiten in welke frequentie moeten worden verricht. ‘Zo kan een resultaat 
‘schoon huis’ bestaan uit het 1x stofzuigen per week, 1x de wc reinigen per week en het ramen 
lappen 1x per maand’, aldus de toelichting op het wetsvoorstel. Het ondersteuningsplan wordt door 
de aanbieder, in samenspraak met de cliënt, gemaakt. Het ondersteuningsplan is onderdeel van de 
beschikking. Dat was voorheen niet wettelijk verplicht. Als gemeenten in uren willen indiceren, is een 
ondersteuningsplan niet verplicht. De gemeente moet controleren of het afgesproken resultaat is 
bereikt. 
Inzichtelijk   ‘Door deze werkwijze in het wetsvoorstel te verankeren, is het voor een cliënt 
inzichtelijk wat hij van een aanbieder kan verwachten en als hij het niet eens is met de beschikking 
hiertegen bezwaar, en eventueel beroep, kan aantekenen’, aldus de toelichting op het wetsvoorstel. 
Tot 16 februari kan op het voorstel worden gereageerd. 
(Fried: zie: https://www.internetconsultatie.nl/resultaatgerichtbeschikken 
Onder vuur Resultaatgericht indiceren ligt al tijden onder vuur. Gemeenten zijn regelmatig door 
de rechter teruggefloten omdat zij in de ogen van de rechter te vage beschikkingen afgaven. 
Gemeenten geven bijvoorbeeld een indicatie af voor een ’schoon en leefbaar’ huis, maar laten het 
aan de aanbieder over hoe dat kan worden bereikt. Het aantal uren dat moet worden 
schoongemaakt wordt niet in de beschikking vastgelegd. Op dat punt werden diverse gemeenten 
teruggefloten. In oktober 2018 zette de Centrale Raad van Beroep (CRvB) een streep door 
resultaatgericht indiceren.(Fried: zie: https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/uitspraak-
crvb-doodsteek-resultaatgericht.9600048.lynkx )   Gemeenten werden daarop huiverig om 
resultaatgericht te indiceren, terwijl ze niet terug willen naar het afgeven van indicaties in uren. 
Maatwerk   Minister Hugo de Jonge (VWS) is voorstander van resultaatgericht indiceren en 
kondigde in april vorig jaar een wetswijziging aan die dit mogelijk zou moeten maken. ‘Een schoon 
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huis kan de ene week ramen lappen betekenen en een andere week de keukenkastjes schoonmaken. 
Ook kan het betekenen dat er tijd is voor het bespreken en oplossen van een voor de cliënt 
belangrijke kwestie, een luisterend oor, iemand op weg helpen. Het biedt maatwerk, zoals de Wmo 
2015 ook voorstaat’, schreef hij destijds in een brief waarin hij de wetswijziging aankondigde.(Fried: 
zie: https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/resultaat-schoon-huis-hoeft-niet-in-uren-
vertaald.9612951.lynkx ) 
 
 
 
12) FNV Zorg & Welzijn  plan ‘Drastisch versimpelen in de jeugdzorg’ 
Binnenlands Bestuur 21 januari 2020 
FNV: haal jeugdzorg weg bij gemeenten 
 Yolanda de Koster 20 jan 2020 Gemeenten moeten zich niet meer bezighouden met de uitvoering, 
inkoop en controle van de jeugdzorg. Zij moeten er in de toekomst alleen nog voor zorgen dat een 
kind bij de juiste hulp terecht komt. 
Versimpelen           Dat stelt de FNV Zorg & Welzijn in zijn plan ‘Drastisch versimpelen in de 
jeugdzorg’ dat recent aan een deel van de achterban in de jeugdsector is gepresenteerd. De vakbond 
stelt dat het sinds de decentralisatie ontbreekt aan visie en regie. ‘Dit uit zich in een voortdurende 
pingpongwedstrijd tussen rijk, gemeenten en werkgevers. Wie is nou waar verantwoordelijk voor? 
Wie is de baas?’, aldus Maaike van der Aar, bestuurder FNV Zorg & Welzijn. Het is de bond daarnaast 
een doorn in het oog dat een derde van het jeugdzorgbudget opgaat aan coördinatiekosten bij 
gemeenten. Ook moet iets worden gedaan aan de wachtlijsten, de bureaucratie, het ziekteverzuim 
en het grote verloop in de sector. 
Toegang      Het roer moet daarom om, vindt de FNV. Anders blijft het ‘rommelen in de marge op 
het huidige slakkentempo’, aldus Van der Aar. Er zouden twee stichtingen moeten worden opgericht: 
een Stichting Jeugdzorg en een Stichting Jeugdbescherming. Alle jeugdzorgprofessionals komen daar 
in dienst. De ministeries van VWS en J&V betalen rechtstreeks de hulpverlening aan de stichtingen, 
op basis van subsidie. Voor gemeenten is nog slechts een bescheiden rol weggelegd. ‘Zij zouden zich 
in dit plan alleen maar bezig moeten houden met de toegang naar de jeugdzorg. Dus als er een kind 
in hun gemeente is die zorg nodig heeft, dan zorgt de gemeente dat het kind bij de juiste hulp terecht 
komt’, aldus Van der Aar. 
Praktische coördinatie    De twee stichtingen worden geen onbestuurbaar moloch, stelt de 
bond. ‘Nog steeds wordt de zorg dichtbij in de regio en op expertise georganiseerd met praktische 
coördinatie in regio’s en gemeenten. Zo behouden we de couleur locale’, stelt Van der Aar. Volgens 
het plan moet er daarnaast een einde komen aan aanbestedingen; een punt waar de bond al 
geruime tijd voor pleit. Ook moet er flink gesneden worden in het aantal aanbieders. Er moet een 
heldere definitie komen van wat jeugdzorg is. Er moet op meetbare kwaliteit en niet op de prijs 
worden gestuurd.     
            Het jeugdzorgplan is tot stand gekomen met FNV-leden die in de jeugdhulp en 
jeugdbescherming werken. De komende zes maanden gaat de bond in het hele land in gesprek met 
jeugdzorgwerkers, beleidsmakers en politici over het plan. 
Furieus    Ministers De Jonge (VWS) en Dekker (J&V) willen ook de jeugdzorg op de schop nemen 
en de beleidsvrijheid van gemeenten fors inperken.(Fried: zie: 
https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/minister-perkt-vrijheid-jeugdbeleid-gemeenten-
in.11395711.lynkx  )   Begin november lanceerden zij hun plannen. Jeugdzorg+, jeugdbescherming en 
jeugdreclassering, Veilig Thuis en nog te ontwikkelen expertisecentra specialistische jeugdhulp willen 
beide ministers op bovenregionale schaal regelen. Pleegzorg, gezinsvervangende jeugdhulp, 
spoedzorg overdag, behandeling en hulp aan jongeren met een beperking en logeervoorzieningen 
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moeten regionaal wordt geregeld. Gemeenten blijven verantwoordelijk voor lichtere en meer 
algemene taken als opvoedondersteuning, preventie en schoolmaatschappelijk werk. De uitwerking 
van de plannen van De Jonge en Dekker moeten er op 1 maart liggen, zo kondigde De Jonge in een 
debat met de Kamer aan.(Fried: zie: https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/structureel-
extra-jeugdgeld-ja-maar-nu-nog-niet.11476000.lynkx  )   Voor de zomer gaat de wetswijziging in 
consultatie. Gemeenten reageerden destijds furieus op deze ‘overval’.(Fried: zie: 
https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/haagse-jeugdzorgcoup-verheven-tot-
chefsache.11373655.lynkx  ) 
 
 
13) FNV: ‘Drastisch versimpelen van de zorg’  plan voor een geheel nieuw jeugdzorgstelsel 
Zorgvisie 21 januari 2020 
FNV komt met voorstel voor nieuw jeugdzorgstelsel 
Geld en kennis worden versnipperd en er spelen veel te veel organisatiebelangen mee in het huidige 
jeugdzorgstelsel. Dit vindt Maaike van der Aar, bestuurder FNV Zorg & Welzijn. ‘De wachtlijsten zijn 
lang, het ziekteverzuim en het verloop in de sector torenhoog. Zo doorgaan is geen optie. Daarom 
komt de FNV nu met het plan ‘Drastisch versimpelen van de zorg’ voor een geheel nieuw 
jeugdzorgstelsel. 
‘Op het moment staan 60 jeugdorganisaties onder druk. Maar liefst 29 procent van het budget gaat 
op aan coördinatiekosten. Dat is ruim 1 miljard euro. Als we die kosten er tussenuit kunnen halen, 
zijn we al een heel eind’, zo stelt Van der Aar. Dat betekent volgens de bestuurder ook afstappen van 
de huidige ‘aanbestedingswaanzin’. 
Van der Aar: ‘Er zijn allerlei tekorten, maar de minister zegt dat er geen cent bijkomt. Dat betekent 
dat we echt anders en efficiënter moeten gaan organiseren.’ Ze wil af van de duizenden aanbieders, 
die volgens haar echt niet allemaal exclusieve zorg leveren. ‘Het huidige stelsel staat zowel de 
kwaliteit van de zorg als daadwerkelijk transformatie in de weg’. 
Versimpeling   Het plan ‘Drastisch versimpelen van de zorg’ (Fried: zie: 
https://www.fnv.nl/nieuwsbericht/sectornieuws/zorg-welzijn/2020/01/fnv-plan-drastisch-
versimpelen-in-de-jeugdzorg  )schrapt bureaucratische lagen, geeft de jeugdzorgprofessional een 
centrale rol en maakt gemeenten en rijk meer faciliterend, aldus de FNV. Zo verwacht de vakbond 
minder beperkingen binnen de jeugdzorg dan in het huidige stelsel, om zo de juiste zorg voor 
kinderen en gezinnen te organiseren. Het volgens de FNV drastische, maar noodzakelijke plan is tot 
stand gekomen met actieve leden uit de jeugdhulp en jeugdbescherming. Volgens van der Aar 
ontbreekt het al vijf jaar aan visie en regie en zijn professionals en ervaringsdeskundigen al die tijd 
veel te weinig betrokken. ‘Na drie jaar constateerden we dat we naast het verbeteren van de 
arbeidsmarkt, arbeidsvoorwaarden en schrapsessies ook de organisatie van de jeugdzorg moesten 
gaan aanpakken. Daarvoor hebben we een consultatieronde door het land gedaan 
Twee stichtingen      Van der Aar: ‘Het plan in een notendop: alle tijd en geld verslindende 
processen uit het jeugdzorgstelsel halen’. En daar is een simpeler stelsel voor nodig, aldus de FNV. 
Met het plan wil de vakbond twee stichtingen oprichten: Stichting Jeugdzorg en Stichting 
Jeugdbescherming. Jeugdzorgprofessionals moeten dan in dienst komen van die stichtingen. Toegang 
vindt vervolgens plaats via arts, justitie of gemeente. Op basis van subsidie kunnen het rijk en de 
twee ministeries VWS en J&V rechtstreeks de hulpverlening betalen. Zo hoeven gemeenten zich niet 
meer bezig te houden met uitvoering, inkoop, controle en administratie, zo stelt Van der Aar. De 
gemeente hoeft dan er alleen nog maar voor te zorgen dat wanneer een kind zorg nodig heeft, deze 
bij de juiste hulp terecht komt. ‘Dit vereist wel een eenduidige definitie van wat jeugdzorg is’, aldus 
Van der Aar. Daarnaast legt de FNV nadruk op ontschotting, waarmee samenwerking tussen 
hulpverleners beter op gang komt en administratiestromen tussen organisaties kunnen stoppen. 
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Discussie  Van der Aar: ‘We willen dat ons plan discussie in het veld oplevert en er daarmee 
ruimte komt om het echt anders te gaan doen.’ Er is volgens haar te traag gereageerd door 
aanbieders toen de transitie werd ingezet. ‘Dat kwam door een gemis aan ondernemerschap, maar 
ook een focus op continuïteit van zorg en inwerken’, zo stelt de bestuurder van de FNV. 
‘Tegelijkertijd vonden er wel bezuinigingen plaats, was er een leegloop van het personeel en nam het 
werk alleen maar toe’. Door dichter bij de cliënt te gaan werken, ging die cliënt volgens Van der Aar 
de jeugdzorg ook sneller vinden. ‘De jeugdzorg ging in overleefstand. Het open marktplein dat daar 
zonder beperkingen bij werd gecreëerd, heeft gezorgd voor wildgroei en versnippering.’ 
Realistisch?  Voor het zo ver is, is er volgens van der Aar nog wel veel discussie nodig met alle 
partijen. Ze stelt dan ook dan beleidsmakers en bestuurders met dit plan een stap terug moeten 
durven zetten. Ze moeten het echt anders doen en sommige mensen zullen daarbij wellicht het idee 
hebben dat ze ‘macht’ moeten afstaan. 
Van der Aar: ‘Daar zou het echter niet om moeten draaien. Het gaat er om dat de jeugdzorgwerkers 
in staat worden gesteld onze jeugd daadwerkelijk de zorg te geven die zij nodig hebben’. Het 
komende half jaar gaat FNV Zorg & Welzijn door het hele land in gesprek met jeugdzorgwerkers, 
beleidsmakers en politici over het plan. Van der Aar: ‘Daarmee willen we niet alleen meer draagvlak 
creëren, maar het plan in samenspraak met het veld verder concretiseren.’ 
Jeugdzorg Nederland  In een reactie op het plan van de FNV geeft Jeugdzorg Nederland aan 
dat ze het nog niet volledig hebben kunnen bestuderen. Woordvoerder Eva de Vroome stelt wel dat 
het plan in grote lijnen ‘interessant’ is. Volgens De Vroome moeten schotten inderdaad verdwijnen 
om de bureaucratie te verminderen. ‘Maar het helemaal weghalen bij de gemeenten gaat Jeugdzorg 
Nederland te ver’, zo stelt ze. Wel noemt de woordvoerder een centralere sturing van het hele stelsel 
positief. Die acht Jeugdzorg Nederland vooral nodig op de meest specialistische jeugdzorg. De 
Vroome: ‘Elke regio koopt nu jeugdzorg op geheel eigen wijze in. Die regio’s vallen ook nog eens uit 
elkaar en verveelvoudigen daardoor op het moment. Dat is funest voor een goede jeugdzorg.’ 
Manifest ‘Lijm de zorg’  Op maandag 20 januari is er op landelijke en social media ook volop 
aandacht voor het Manifest ‘Lijm de zorg’ (Fried: zie: https://lijmdezorg.nl/  ), dat onder andere is 
ondertekend door diverse psychiaters, ervaringsdeskundigen, CNV Zorg & Welzijn, FNV Zorg & 
Welzijn, JeugdWelzijnsBeraad en De Nederlandse PolitieBond. In het manifest wordt een klemmend 
beroep gedaan op het kabinet om personeelstekorten, wachtlijsten en gebrek aan passende zorg aan 
te pakken in de ggz en jeugdzorg. FNV: ‘Wij voeren al ruim 3.5 jaar actie tegen het huidige 
jeugdzorgstelsel met diverse initiatieven, het Manifest voor het Kind (Fried: zie: 
https://www.fnv.nl/nieuwsbericht/sectornieuws/zorg-welzijn/2019/06/23-maatschappelijke-
organisaties-doen-gezamenlijke ) en een landelijke staking. Wij zijn blij dat er ook op andere plekken 
in de maatschappij nu oproepen zijn voor betere jeugdzorg. Dat versterkt alleen maar de noodzaak 
dat het anders moet.’ 
Shannah Spoelstra 
 
 
 
 
 
 
14) In Britse steden vind je steeds vaker een bibliotheek voor spullen 
het kanWEL 21 januari 2020 
Bij deze bibliotheek leen je spullen 
Geplaatst door Wyke Potjer | 16 januari 2020 | zero waste   Bij een bibliotheek denk je meestal aan 
rijen boeken, die worden uitgeleend. Soms zijn er ook nog Cd’s of platen te leen. En dan is er nog de 
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kunstuitleen waar je schilderijen en beelden kan lenen voor een bepaalde tijd. Maar nu is er iets 
nieuws. In Londen, Oxford (Fried: zie: https://www.theguardian.com/society/2019/apr/24/library-of-
things-borrowing-scheme-conquer-world  )en andere Britse steden vind je steeds vaker een 
bibliotheek voor spullen. Of een library of things (Fried: zie: https://www.libraryofthings.co.uk/ ), 
zoals ze het daar noemen. Hier kan je eigenlijk alles lenen wat je tijdelijk nodig hebt. Denk daarbij aan 
een boor of schuurmachine, maar ook aan een wafelijzer, een naaimachine, een projector of een 
discobal.   
Lenen van spullen  Het lenen van spullen heeft verschillende voordelen. In de eerste plaats 
scheelt het geld, want je hoeft de spullen niet te kopen en betaalt slechts een klein bedrag om het te 
lenen. Dit bedrag ligt vele malen lager dan het huren van dezelfde spullen. Ten tweede scheelt het 
ruimte, want al die apparaten die je nauwelijks gebruikt nemen wel non-stop plek in. Ten derde is 
het ook nog eens goed voor onze planeet. 
Grondstoffen  Volgens de Ellen McArthur Foundation gebruiken we ongeveer 50% meer 
natuurlijke bronnen dan 30 jaar geleden. Jaarlijks verbruiken we met z’n allen 60 miljard ton nieuwe 
grondstoffen, die verwerkt worden in nieuwe spullen. Om een beeld te krijgen: dat is 41.000 keer de 
Empire State Building. Dat is veel. Heel veel. En dan kan lenen of delen een oplossing bieden. 
Niet nieuw  Het uitlenen van spullen is trouwens niet helemaal nieuw. Zo verschenen er in de 
jaren ’70 in de Verenigde Staten meerdere bibliotheken voor gereedschap. Maar deze gingen vaak 
ten onder aan hun eigen succes. Meer spullen betekende namelijk ook meer opslagruimte, meer 
administratie en meer vrijwilligers die het allemaal runden. Vandaag de dag staan er nog maar twee 
overeind uit die tijd: één in Ohio en één in Californië. 
Deeleconomie    Toch heeft het delen, lenen en huren (Fried: zie: 
https://www.hetkanwel.nl/2019/11/25/de-nieuwste-trend-meubels-huren/  ) van spullen de laatste 
jaren pas een grote vlucht genomen. De technologie heeft daarbij een belangrijke rol gespeeld. Want 
zeg nou zelf: AirBnB, Uber, Lyft, Greenwheels of Peerby (waarbij je spullen bij je buren leent) zouden 
een stuk minder succesvol zijn als ze niet online via een app op je smartphone geregeld werden. 
Maar ook offline zien we een groei van de deeleconomie. Zo worden in nieuwe duurzame 
woongemeenschappen zoals Wij_Land (Amsterdam)  (Fried: zie: 
https://www.hetkanwel.nl/2019/05/10/woongemeenschap-wij_land/  ) vaak speciale ruimtes 
ingericht voor het lenen en delen van spullen, die je niet zo vaak nodig hebt. In dat geval draagt het, 
net als bij Peerby, ook nog eens bij aan de gemeenschapszin, want zo leer je je buren nog eens 
kennen. 
Bibliotheek voor spullen    Dat laatste is ook de bedoeling van de fysieke bibliotheken voor 
spullen in Groot-Brittannië. Want ook hier ontmoet je mensen, kan je een praatje maken en tips 
uitwisselen over het gebruik van de spullen. In Oxford zijn op dit moment vooral de tapijt- en 
laminaatschoonmakers populair. Aan grasmaaiers is dan weer minder behoefte. Sterker nog: ze 
worden zo vaak aangeboden als nieuw item voor in de bibliotheek, dat de oprichter nee heeft 
moeten leren zeggen. 
Op de site van Milieu Centraal (Fried: zie: https://www.milieucentraal.nl/bewust-winkelen/delen-is-
het-nieuwe-hebben/  ) vind je een overzicht van alle deelinitiatieven in Nederland. 
 
 
 
15) In 2020 in de Wmo een paar kleine veranderingen 
IkWoonLeefZorg 22 januari 2020 
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in 2020  
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De gemeente is verantwoordelijk voor de Wet maatschappelijke ondersteuning en mag daarvoor een 
eigen bijdrage vragen. Op dit punt zijn er in 2020 in de Wmo een paar kleine veranderingen. Een 
overzicht. 
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is bedoeld voor mensen die hulp nodig hebben bij 
het zelfstandig thuis wonen, het ontmoeten van anderen en voor de ondersteuning van 
mantelzorgers. Voorbeelden van ondersteuning uit de Wmo zijn: maaltijdservice, huishoudelijke hulp 
en een scootmobiel. 
Eigen bijdrage   De eigen bijdrage van de Wmo is in 2020 maximaal 19 euro per maand per 
huishouden. Het inkomen en het vermogen tellen daarbij niet mee. Een gemeente mag de eigen 
bijdrage verlagen. In 2019 was de eigen bijdrage maximaal 17,50 euro per vier weken. 
Geen eigen bijdrage In enkele situaties betaalt u geen eigen bijdrage:  
- u bent getrouwd of u heeft een partner en minimaal één van beiden is jonger dan de AOW-leeftijd; 
- uw gemeente heeft bepaald dat u geen eigen bijdrage verschuldigd bent; 
- u betaalt al een eigen bijdrage voor beschermd wonen of voor de Wet langdurige zorg. 
AOW-leeftijd  Heeft u een partner, dan gaat u een eigen bijdrage betalen als u allebei de AOW-
leeftijd heeft bereikt. De eigen bijdrage is 19 euro voor u samen. 
Tijdelijk meer rekeningen   Als u in 2019 een eigen bijdrage betaalde en ook in 2020 een 
eigen bijdrage betaalt, kunt u in januari meerdere rekeningen tegelijk ontvangen. Dat komt doordat 
u in 2019 de rekening enkele weken na de hulp of ondersteuning ontving en u in 2020 de rekening in 
dezelfde maand ontvangt als waarin u de ondersteuning krijgt. De laatste rekeningen van 2019 en de 
eerste van 2020 kunnen daardoor in één maand worden verstuurd.   
Definitieve beschikking      Begin 2020 stuurt het CAK een brief met de definitieve eigen 
bijdrage. 
Extra eigen bijdrage   De meeste hulp of ondersteuning van de gemeente valt onder de eigen 
bijdrage van 19 euro per maand. In een enkel geval kan de gemeente een aparte bijdrage in rekening 
brengen. Bij het Wmo-loket van de gemeente kunt u hierover meer informatie krijgen. 
 
 
 
16) Alles wordt op één grote bult gegooid, met de boodschap: zoek het maar uit.” 
Google melding Wmo: Friesch Dagblad 22 januari 2020 
WMO’ers slepen gemeente Smallingerland voor de rechter 
Inwoners van Smallingerland met een beperking gaan er fors op achteruit door de nieuwe regels 
voor WMO-vervoer. Dat vindt het gemeentelijke VN-panel, de belangenclub voor mensen met een 
beperking. Het panel stapt naar de rechter om de nieuwe regels terug te draaien. 
Pieter Atsma Geplaatst: 21 januari 2020 Smallingerland gaf tot vorig jaar een jaarlijks vervoersbudget 
aan de 1700 zorgbehoevenden in de gemeente. Zij konden dat bedrag, variërend tot maximaal 1500 
euro, naar eigen inzicht besteden. Het mocht worden gebruikt voor taxiritten, maar ook als 
kilometervergoeding voor zelf geregeld vervoer. 
Dit jaar is de regeling veranderd. Voor iedere persoon is een maximaal aantal kilometers vastgesteld. 
Die kilometers kunnen alleen worden ingezet bij de gecontracteerde bedrijven Kijlstra en Waaksma. 
Dina Heddema van het VN-panel zegt dat tegelijkertijd regels zijn ingevoerd die een forse 
verslechtering betekenen voor de gebruikers. Enkele voorbeelden die ze noemt: de cliënten mogen 
niet meer gratis een begeleider meenemen, er kan alleen nog tussen half negen ’s ochtends en 
middernacht worden gereden en de maximale afstand per rit is verkleind van dertig naar 25 
kilometer, tenzij de bestemming een ziekenhuis is. Verder moeten mensen nu voor iedere rit een 
eigen bijdrage betalen. 
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Het volle pond  Volgens Heddema hebben die maatregelen stuk voor stuk grote gevolgen. Als 
voorbeeld noemt ze iemand die voor een afspraak naar het ziekenhuis in Groningen moet. ,,Mensen 
willen dan graag iemand meenemen om mee te luisteren, een vriend of familielid. Maar die moet nu 
ineens het volle pond betalen voor de rit, honderd euro. Dat doet natuurlijk niemand.” 
Verder hekelt Heddema de invoering van de eigen bijdrage (één euro per rit, plus tien cent per 
kilometer). ,,Naar Groningen is dat heen en terug toch weer tien euro.” Mensen die geregeld naar 
het ziekenhuis moeten, zijn daarmee veel geld extra kwijt. En dat terwijl mensen met een beperking 
vaak al veel extra zorgkosten hebben, zegt ze. ,,Dit zijn bezuinigingen over de rug van mensen.” 
Verplichte aanbesteding  Wilfred van Wolferen, die zich namens de gemeente bezighoudt 
met de inkoop van het WMO-vervoer, zegt dat de gemeente vanwege Europese regels verplicht was 
om het werk aan te besteden. Hij zegt dat een belangrijk voordeel is dat de gemeente nu ook 
kwaliteitseisen kan stellen aan de taxi’s en daarop kan controleren. In de oude situatie kon dat niet. 
Als voorbeeld noemt hij dat sommige mensen per se voorin willen zitten: dat kan de gemeente nu 
desgewenst afdwingen. ,,Vorig jaar was het dan maar de vraag of het zou mogen van de vervoerder.” 
De aanpassingen zijn volgens Van Wolferen om uiteenlopende redenen gedaan. Zo wil de gemeente 
bewerkstelligen dat niet langer allerlei busjes met één persoon erin achter elkaar naar dezelfde 
bestemming rijden. Taxibedrijven kunnen ritten straks ritten combineren.  
Dat leidt ertoe dat begeleiders niet zomaar meer mee kunnen. ,,Maar je kunt er ook over 
discussiëren of het terecht is dat iemand die mee gaat uit de WMO-gelden wordt betaald.” Voor 
gevallen van medische noodzaak wordt nog wel een uitzondering gemaakt, maar dat geldt alleen als 
tijdens de rit acuut gevaar kan ontstaan. 
Valys   Met enkele andere wijzigingen wil de gemeente cliënten ertoe bewegen andere 
vervoersvormen vaker te gebruiken – al moet daar vaak wel weer apart voor worden betaald. Dit is 
bijvoorbeeld waarom de afstand per rit is ingeperkt. Voor ritten langer dan 25 kilometer bestaat 
namelijk al het landelijke Valys, legt Van Wolferen uit. 
Het derde voorbeeld dat wordt genoemd is de keuze om mensen niet meer ’s nachts en ’s ochtends 
vroeg te vervoeren. Die is gemaakt uit financiële overwegingen: vervoerders zouden waarschijnlijk 
veel meer geld vragen als ze ook ’s nachts ritten zouden moeten garanderen. Van Wolferen voegt toe 
dat verreweg de meeste ritten al overdag plaatsvinden. En als iemand bijvoorbeeld om 8.00 uur in 
het ziekenhuis moet zijn? ,,Dan wordt de boodschap: het kan wel, maar niet tegen het WMO-tarief.” 
Het laatste voorbeeld, de eigen bijdrage, wordt volgens Van Wolferen gecompenseerd doordat 
mensen die geen andere WMO-zorg krijgen, niet langer een vaste eigen bijdrage van 17,50 per vier 
weken hoeven te betalen aan het landelijke CAK. ,,Sommige mensen zullen echt meer betalen, 
anderen gaan erop vooruit.” 
De gemeente is jaarlijks 1,2 miljoen euro kwijt aan het WMO-vervoer. Van Wolferen zegt dat het 
primaire doel bij de aanbesteding niet was om te bezuinigen. ,,De aanleiding was dat we boven de 
aanbestedingsgrens van 750.000 euro zaten. En we wilden meer grip krijgen op de kwaliteit van de 
vervoerder.” 
Het VN-panel – Heddema roept andere gedupeerden op zich bij het panel te melden – is ook boos 
over de wijze van communiceren. De zorgbehoevenden kregen begin december voor het eerst een 
bericht over de wijzigingen. En pas in de kerstvakantie vielen de besluiten in de brievenbus met het 
aantal kilometers per persoon. Heddema zegt dat er toen al geen tijd meer was om nog bezwaar te 
maken. 
Van Wolferen zegt in reactie daarop dat de gemeente wilde wachten met de eerste mededeling tot 
na de aanbesteding, en dat die daarom pas in december kwam. De besluiten waren er pas vlak voor 
het einde van het jaar, zegt hij, omdat de gemeente zo de meest actuele situatie kon hanteren. 
Geen maatwerk  Heddema zegt dat de gemeente vaak spreekt van maatwerk, maar dat de 
nieuwe regels eigenlijk het tegengestelde zijn. ,,Dit is helemaal geen maatwerk. Alles wordt op één 
grote bult gegooid, met de boodschap: zoek het maar uit.” 
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De rechtszaak dient op 3 februari in Groningen. 
 
 
17) De tijd dat we oma met 65 naar een bejaardentehuis stuurden, ligt echt achter ons 
Google melding Wmo: Binnenlands Bestuur 22 januari 2020 
Oma blijft in eigen buurt wonen 
Adriaan de Jonge 21 jan 2020   Een nieuwe Taskforce Wonen en Zorg gaat de komende twee jaar 
gemeenten ondersteunen in de groeiende opgaven op het gebied van de woon- en zorgbehoeften 
van ouderen. Binnen twintig jaar zal het aantal 75-plussers bijna verdubbelen. De inzet is dat die 
mensen zoveel mogelijk zelfstandig in hun eigen buurt kunnen blijven wonen. 
Werkplan 2020   De Taskforce Wonen en Zorg, die vorig jaar werd opgericht, presenteert 
dinsdag haar eerste actieplan. In het werkplan 2020 kondigt de taskforce onder meer aan dat er een 
ondersteuningsteam wordt opgezet waar gemeenten terecht kunnen voor concrete hulpvragen. 
Verder komt er een website voor ‘kennisdeling en inspiratie’ en zullen er in de loop van het jaar 
werksessies worden georganiseerd om hardnekkige vraagstukken te bespreken. De Taskforce Wonen 
en Zorg is een initiatief van de gemeentekoepel VNG, Aedes (branchevereniging voor 
woningcorporaties), ActiZ (branchevereniging voor zorgorganisaties) en de ministeries van VWS en 
Binnenlandse Zaken. 
Tussenvormen  ‘De tijd dat we oma met 65 naar een bejaardentehuis stuurden, ligt echt achter 
ons', zegt Hans Adriani, voorzitter van de taskforce en wethouder (wonen, PvdA) in Nieuwegein. In 
2040 zijn er naar schatting 2,5 miljoen 75-plussers, die bovendien gezonder en vitaler zullen zijn dan 
de huidige generatie senioren. Zij willen graag zelfstandig blijven wonen, maar hebben daar nog te 
weinig mogelijkheden voor. Veertigduizend mensen wonen op dit moment in een woning die niet 
meer geschikt is, stelt de taskforce in haar werkplan. Dat maakt het lastig om de benodigde zorg te 
verlenen, het veroorzaakt eenzaamheid en zorgt bovendien voor stilstand in de toch al vastgeroeste 
woningmarkt. De taskforce zet in op het creëren van woon- en zorgaanbod in het gat tussen 
zelfstandig wonen en het verpleeghuis. 
Driehoek   Daarom moeten gemeenten om de tafel met woningcorporaties en zorginstanties; 
voorzitter Adriani noemt dat de driehoek. Vooral de relatie met zorgorganisaties is voor gemeenten 
niet vanzelfsprekend, weet Adriani. ‘Voor sommige gemeenten is dit nog helemaal geen item, die zijn 
nog zo druk met onder meer de decentralisaties.’ Maar anderen geven nu al een goed voorbeeld. Het 
helpt bijvoorbeeld om wonen en het sociaal domein in één portefeuille te combineren, zegt Adriani. 
Dat gebeurt onder andere in Delft, waar wethouder Karin Schrederhof zowel Wonen als Wmo onder 
haar hoede heeft. ‘De mooiste portefeuille die je je kunt voorstellen’, vindt ze zelf. 
Miljard tekort Eén van de grote vragen in vergrijzingsvraagstukken blijft: wie gaat het betalen? 
De VNG verwacht dat Wmo-uitgaven vanwege de vergrijzing de komende vijf jaar elk jaar met zeven 
procent zullen stijgen. Rotterdamse zorgwethouder Sven de Langen waarschuwde namens de VNG 
dat de tekorten in totaal gaan oplopen tot een miljard euro – nog meer dan de honderden miljoen 
die er in de Jeugdzorg al missen. Wouter Bos, voorzitter van de commissie Toekomst zorg 
thuiswonende ouderen, stelde vorige week voor dat ouderen wellicht zelf meer zullen moeten gaan 
bijdragen, maar deed geen concrete voorstellen. 
Geen geldlobbyclub   Ook de taskforce zal zich niet nadrukkelijk met financieringsvraagstukken 
bezighouden. ‘We zijn geen geldlobbyclub’, aldus voorzitter Adriani. Wel zijn de financiële schotten 
tussen de drie zorgwetten Wmo, de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz) een 
aandachtspunt. In feite zijn dat communicerende vaten, stelt Adriani. Hoe meer mensen thuis zorg 
kunnen krijgen (gefinancierd door de Wmo), hoe minder mensen er naar verpleeghuizen hoeven 
(betaald vanuit de Wlz). Slimmere samenwerking tussen de gemeente en het zorgkantoor, die de 
langdurige zorg uitvoert, kan dus tot besparingen leiden. Maar waar de relatie tussen gemeenten en 
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zorginstellingen al lastig is, is de relatie tussen gemeenten en het zorgkantoor op dit moment ‘non-
existent’, aldus Adriani. 
Niet meer nodig   De ambitie voor dit jaar is om in elke gemeente een concrete analyse te 
maken van de lokale opgaven op het gebied van wonen en zorg. Die moeten aan het eind van het 
jaar vertaald zijn naar een woonvisie. In 2021 kunnen er prestatieafspraken gemaakt worden. En na 
2021? Adriani: 'Ik zou het heel mooi vinden als we over twee jaar kunnen zeggen: in alle gemeentes 
is het gewoonte geworden om niet alleen prestatieafspraken met woningcorporaties te maken, maar 
om wonen-welzijn-zorg-prestatieafspraken in die driehoek te maken. Dan zijn wij als taskforce niet 
meer nodig.' 
 
 
18) Ga tegen de klippen op en door alle schotten heen samenwerken 
Zorgvisie 22 januari 2020 
Wouter Bos: ‘Zorgbestuurder moet boven eigenbelang uitstijgen’ 
Zorgbestuurders en toezichthouders moeten het hogere belang van samenwerking prioriteit geven 
boven de belangen van de eigen zorgorganisatie. ‘Je kunt geen samenwerking in een regio optuigen 
als verzekeraars daar een ander beeld van hebben’, zegt Wouter Bos in een interview over de 
aanbevelingen van de Commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen. 
 ‘Zet in op samenwerking’ vormt een van de drie pijlers van het rapport ‘Oud en zelfstandig in 2030; 
een reisadvies’( Fried: zie: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-
welzijn-en-sport/documenten/rapporten/2020/01/15/oud-en-zelfstandig-in-2030-een-reisadvies  ); 
de andere zijn meer bouwen en digitaliseren. De Commissie Toekomst zorg thuiswonende 
ouderen,(Fried: zie: https://www.zorgvisie.nl/commissie-bos-maak-een-wettelijke-regime-voor-zorg-
aan-huis/ ) die onderzoek deed in opdracht van minister Hugo de Jonge van VWS, heeft het 
conceptrapport (Fried: zie: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/01/15/commissie-
tzto-bouwen-digitaliseren-samenwerken )  op 15 januari gepubliceerd. ‘Ga tegen de klippen op en 
door alle schotten heen samenwerken’, zegt Wouter Bos, oud-politicus en -zorgbestuurder en 
voorzitter van de commissie. ‘De toenemende schaarste aan financiële middelen en beschikbaar 
personeel maakt het lastig om in de toekomst het huidige niveau van zorg te kunnen blijven leveren. 
Samenwerking is daarop het antwoord.’ 
Het rapport ademt een voorkeur uit voor zorgstelsels die dichtbij het 
Scandinavische model liggen. Waarom? 
‘Dat zijn stelsels waarbij medische zorg en niet-medische ondersteuning op een decentraal niveau 
georganiseerd en gefinancierd worden. Dat is het beste voor de ouderenzorg. Maar dat is voor ons 
een enorme stap. Het is de vraag of daar draagvlak voor is. Als je het stelsel radicaal omgooit, krijg je 
bovendien hoge transitiekosten. Daarom kiezen we voor een strategie van kleine stappen die goed 
uitvoerbaar zijn de komende jaren. Tegelijkertijd adviseren we niets te doen dat afbreuk doet aan dat 
eindperspectief. Het is misschien niet realistisch nu en misschien ook niet ieders favoriete richting, 
maar wij zeggen “geef het debat een kans”. Ga niet nog meer schotten plaatsen in het stelsel. Ga de 
drempels tussen de regimes niet nodeloos verhogen.’ 
Wat is er nog van over marktwerking? 
‘Toen ik nog in de politiek zat, vond ik het leuk om een links gehoor uit te leggen hoe weinig 
marktwerking er in de zorg zit. Een rechts gehoor zei ik juist hoeveel marktwerking de zorg al heeft. 
Denk aan de vrijheid die zorgaanbieders hebben in het stelsel, de ruimte voor commerciële 
aanbieders, de rol van private verzekeraars en ziekenhuizen die ook private partijen zijn. 
Tegelijkertijd barst het zorgstelsel van de hoofdlijnenakkoorden, budgetplafonds, acceptatieplicht en 
gereguleerde tarieven. Ik kan moeilijk uit de voeten met het begrip marktwerking als omschrijving 
van ons stelsel. Wat we wel constateren als commissie is dat de financiële middelen en het 
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beschikbare personeel krapper worden. Het zal steeds moeilijker worden het huidige niveau van zorg 
te leveren. De noodzaak om efficiënt met mensen en geld om te gaan staat pal overeind. 
Samenwerking en regionalisering is in onze ogen het antwoord op het omgaan met schaarse 
middelen. De wetten en regels van het stelsel zouden dat niet in de weg mogen staan. De Autoriteit 
Consument en Markt (ACM) (Fried: zie: https://www.zorgvisie.nl/acm-wij-zijn-geen-vakbond-voor-
mededinging/  )  geeft ook steeds meer ruimte om binnen het stelsel allerlei 
samenwerkingsafspraken te maken.’ 
Maar in de perceptie van zorgbestuurders is dat niet echt zo. 
‘Ja, ik herken dat, want ik ben ook zo’n zorgbestuurder geweest.(Fried: zie: 
https://www.zorgvisie.nl/zorgbestuurder-kleurt-kartelverbod-te-donker-in/  )Er lijkt wel steeds meer 
te mogen, maar dat moet je nog steeds rechtvaardigen. Concurrentie is nog steeds de norm en de 
uitzondering moet je legitimeren. Dat is nog best een hoge drempel. Tegelijkertijd zien we dat 
aanbieders in de thuiszorg veel vrijheid hebben om een eigen onderneming te starten in een stelsel 
met verzekerde zorg. Terwijl dat leidt tot versnippering van het aanbod. En we weten dat grote 
thuiszorgaanbieders veel betrouwbaardere partners zijn als het gaat om het optuigen van 
samenwerking. Daarom adviseren we om per wijk maximaal twee tot drie aanbieders toe te laten, 
met een vergunningensysteem.’ 
De commissie adviseert zelfs om artikel 13 Zvw, over keuzevrijheid, buiten 
werking te stellen voor de thuiszorg. Dat ligt gevoelig. 
‘We pleiten nergens voor het schrappen van keuzevrijheid.(Fried: zie: https://www.zorgvisie.nl/plan-
de-jonge-voor-wijkverpleging-versterkt-verzekeraars/  )  Er moet wat te kiezen blijven. De 
disciplinerende werking van de markt wil je behouden. Zorgaanbieders moeten moeite doen om 
aantrekkelijk te blijven en te innoveren. Maar het lukt in de huidige wet- en regelgeving niet goed om 
paal en perk te stellen aan de versnippering in de thuiszorg.(Fried: zie: 
https://www.zorgvisie.nl/minister-nieuwe-bekostiging-wijkverpleging-komt-in-2021/ )  
 Vanwege de schaarste aan geld en personeel vinden wij het belang van samenwerking groter dan 
het belang van vrijheid om te kiezen uit tien organisaties in plaats van drie.’ 
De roep om de Mededingingswet af te schaffen klinkt steeds luider. 
‘Dat debat zal worden gevoerd. Wij denken dat er binnen de Mw veel kan.(Fried: zie: 
https://www.acm.nl/nl/onderwerpen/zorg/samenwerking-in-de-zorg/samenwerking-in-de-zorg  ) 
Maar aan geluiden in de media kun je horen dat niet alle verzekeraars het met elkaar eens zijn.(Fried: 
zie: https://www.zorgvisie.nl/nieuwe-dsw-directeur-liever-eigen-visie-dan-congruent-gedrag/ ) Het is 
interessant om dat debat te volgen. Wij pleiten voor één visie per regio. Het is onwerkbaar als elke 
zorgverzekeraar per regio zijn eigen visie heeft,(Fried: zie: 
https://www.zorgvisie.nl/zorgverzekeraars-moeten-congruent-gedrag-vertonen/  ) omdat ze het idee 
hebben dat ze met elkaar moeten concurreren. Het is vreemd als de ene zorgverzekeraar een 
zorgaanbieder top en de andere hem prut noemt. Je kunt geen samenwerking in een regio optuigen 
als verzekeraars daar een ander beeld van hebben. Gaan verzekeraars dat samen uitdragen? Ik zie nu 
dat sommige verzekeraars daarover enthousiaster zijn dan andere. Iedereen moet daar de namen 
maar zelf bij invullen.’ 
De commissie doet een oproep aan zorgbestuurders om hun 
maatschappelijke opdracht tot samenwerking waar te maken. Maar voor 
bestuurders is continuïteit van hun instelling vaak belangrijker. 
‘Die houding ben ik ook tegengekomen toen ik in de zorg binnenkwam, eerst als adviseur en later als 
bestuurder. Ik kwam bestuurders tegen die met de statuten in de hand zeiden dat ze er primair 
waren om het belang van hun eigen organisatie te dienen. “Daar ben ik voor aangesteld.” Verander 
de statuten dan! Het kan niet zo zijn dat bestuurders voor hun eigenbelang opkomen als er een 
groter gedeeld maatschappelijk belang is.’ 
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Gaat zo’n moreel appel wel werken? 
‘Er zit een element van moreel appel op de bestuurders om het beste voor de cliënt te bieden, ook al 
is dat niet het beste voor jouw instelling. Stijg daar dan bovenuit. Als statuten dat gedrag in de weg 
staan, roepen we de toezichthouders op om die te wijzigen. Ik ken ook instellingen die pas gaan 
samenwerken als ze op de rand van een faillissement staan. Dat moet je voorkomen. Ik denk dat de 
wal het schip zal keren. Zorgaanbieders moeten wel samenwerken, omdat de arbeidsmarkt krap is en 
blijft, en budgetten krapper worden.’ 
Voor regionalisering pleit de commissie voor de 32 Wlz-regio’s. Volgens 
Erasmus MC-topman Ernst Kuipers(Fried: zie: https://www.zorgvisie.nl/ernst-kuipers-

maak-regiobestuur-niet-te-klein/  ) is dat veel te veel. 
‘Ik was in de commissie een van de weinigen met een ziekenhuisperspectief en ik begrijp zijn oproep. 
Ik zat ook op die lijn. Iedereen voelt zich ongemakkelijk bij de veelheid aan regio’s waarvan je als 
zorgaanbieder deel kunt uitmaken. We hebben ook één regio-indeling besproken voor alle vormen 
van samenwerking, maar dat werd te complex en lag verdeeld. Er is nu kleine beetje consensus over 
de 32 regio’s waarin gemeenten en zorgkantoren samenwerken. Later we daar dan in ieder geval op 
voortbouwen. De schaal van samenwerking waar het echt moet gebeuren is op het niveau van 
wijken en huisartsenpraktijken. Prioriteit heeft hoe gemeenten en zorgverzekeraars daartegenaan 
kijken. Voor ziekenhuizen is dat van minder belang. Ik denk dat Kuipers bij de OOR-regio’s uitkomt, 
waar de umc’s de spin in het web zijn. Voor de acute en hoogcomplexe zorg valt daar ook best wat 
voor te zeggen. Maar dat staat ver af van wat we in de commissie hebben besproken.’ 
Niemand durft hardop te zeggen dat we het stelsel moeten wijzigen. 
‘We hebben een minister (Fried: zie:  https://www.zorgvisie.nl/minister-de-jonge-vindt-niet-
gecontracteerde-zorg-oneerlijk/  ) die dat wel roept! Dat had ik in mijn tijd als minister niet moeten 
proberen. Die discussie is opengebroken door minister Hugo de Jonge van VWS; hij nog meer dan 
minister Bruno Bruins voor Medische Zorg. De Jonge steekt dat niet onder stoelen of banken. Bij de 
opdracht zei hij dat hij niet zat te wachten op een advies dat alles overhoop zou gooien. Maar dat we 
wel moesten opschrijven wat wij dachten dat echt nodig was. Dat het schuurt in het stelsel.’ 
Maar het advies hangt wel op twee gedachten. Eigenlijk moeten we naar een 
zorgwet, maar dat is nu nog een brug te ver. 
‘Als wij nu een advies hadden geschreven waarin die ene zorgwet centraal zou staan, dan was de 
kans groot geweest dat het advies in de onderste la zou verdwijnen. Alle goede aanbevelingen 
zouden dan niet aan bod komen. Vandaar de keuze om het wenkend perspectief levend te houden 
en tegelijkertijd betekenisvolle stappen te zetten.’ 
Bart Kiers schrijft zowel over cure als care. Zijn aandachtsvelden zijn de ziekenhuizen, medisch 
specialisten, wijkverpleging en ouderenzorg. 
 
 
 
19) Intensief zorgen voor je partner, kind of naaste drukt zwaar op het leven van een mantelzorger 
Zorg+Welzijn 23 januari 2020 
Wat helpt een mantelzorger om te kiezen in het leven? 
Intensief zorgen voor je partner, kind of naaste drukt zwaar op het leven van een mantelzorger. De 
keuzes die je maakt worden onbewust gestuurd door het zorgen. Professionals hebben een taak in 
het ondersteunen van de mantelzorger. Movisie heeft een aantal tools op een rij gezet om het 
gesprek te voeren over wat mantelzorgers zelf willen in hun leven. 
 ‘Praat met mantelzorgers over wat hen in balans houdt.’ Dat is de kernboodschap aan professionals 
die het gesprek willen voeren met mantelzorgers over hoe zij hun leven willen inrichten naast de zorg 
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voor hun naaste. ‘Zo’n gesprek gaat over het leven van de mantelzorger’, zegt Lars Ramaker, 
projectmedewerker informele zorg bij Movisie. ‘Dat is een ander gesprek dan begeleiding bij de zorg 
aan de cliënt.’ 
Tool voor gesprek   Zeven verschillende tools heeft Movisie op een rij gezet om het gesprek te 
voeren met mantelzorgers. De tools zijn niet nieuw, maar wel al effectief gebleken om mantelzorgers 
te  ondersteunen in hun keuzes die ze maken in het leven naast de zorg. Elke tool legt andere 
accenten, zo kan de professional zelf bepalen welke tool het meest passend is om het gesprek aan te 
gaan. Het uitgangspunt is altijd om de mantelzorger en zijn of haar leefwereld centraal te stellen. 
Leven van een mantelzorger   ‘Het gesprek met mantelzorgers gaat al snel over welke hulp 
nodig is in de zorgsituatie van de cliënt’, aldus Ramaker. ‘Maar de invloed van de zorgsituatie op het 
leven van de mantelzorger valt vaak buiten de aandacht. Dat vergeten zowel professionals als de 
mantelzorgers zelf. De laatsten zijn er zich vaak niet van bewust dat hun keuzes worden bepaald door 
de zorg.’ Een simpel voorbeeld is de hobby, vaak raakt dat door tijdgebrek op de achtergrond en valt 
de hobby helemaal weg. 
Thema’s in het leven ‘Mensen kunnen geholpen worden om andere keuzes te maken die de 
mogelijkheid geven om vroegere activiteiten en interesses weer op te pakken’, zegt Ramaker. ‘Wat 
helpt de mantelzorger om de keuzes te maken om, in dit geval, die hobby weer op te pakken? Het 
antwoord vinden op die vraag is het doel van deze tools. Het gaat er vaak in de eerste plaats om de 
draagkracht van de mantelzorger te verbeteren. Maar soms zijn belangrijke doelen in het leven ook 
onbewust weggeëbd. De gesprekstools geven een opstap om thema’s in het leven van de 
mantelzorger te bespreken.’ 
Capabilities  Twee voorbeelden van de gesprekstools: De capabilities-vragenlijst. Drie vragen 
staan centraal bij het bespreken van de capabilities: Is de situatie zoals je wenst? Heb je ruimte om 
het anders te doen? Wat helpt om (andere) keuzes te maken? Door het reflecteren op deze 
verschillende capabilities kunnen mantelzorgers erachter komen dat er soms meer mogelijkheden 
zijn dan men denkt. Een andere tool is Bordjevol. Deze bestaat uit speelkaarten om in kaart te 
brengen welke activiteiten energie kosten, hoe lang de situatie nog vol te houden is en welke 
mensen de mantelzorger kunnen helpen. De speelkaarten maken de draaglast duidelijk en concreet. 
Scan De tool Op weg naar vitaliteit geeft de mogelijkheid om samen met de mantelzorger te praten 
over overbelasting en wat je ertegen kunt doen. De Mantelscan biedt inzicht in de kracht van het 
informele netwerk van een zorgvrager en in risico’s op overbelasting van de mantelzorgers. De tool 
‘Wat telt’ is een instrument voor inwoners, professionals en gemeenten en gaat over wat telt in het 
leven van een inwoner. Door een vragenlijst in te vullen met een inwoner die mantelzorg verleent 
kun je leefgebieden aangeven die je als mantelzorger belangrijk vindt. 
Professionals kunnen gratis de tools gebruiken op de Movisie Website>>(Fried: zie: 
https://www.movisie.nl/artikel/zeven-tools-om-gesprek-aan-te-gaan-mantelzorgers () 
Lees ook het Movisie-onderzoek: “Intensieve mantelzorg – op weg naar betere 
ondersteuning”>>(Fried: zie: https://www.movisie.nl/publicatie/weg-naar-betere-ondersteuning  ) 
 
 
 
 
 
 
20) app Are you okay today 
Senior Web 23 januari 2020 
82-jarige verzint app om te laten weten dat het goed gaat 
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dinsdag 21 januari 2020   Han van Doorn (82 jaar) en zijn zoon Thijs bedachten de app Are you okay 
today. Hiermee kunnen ouders op leeftijd hun kinderen of mantelzorgers laten weten dat alles goed 
met ze gaat.  
De aanleiding was dat Thijs zijn vader Han geregeld opbelde om te vragen hoe het ging. Han vond dat 
vervelend, maar hij begreep de bezorgdheid van zijn zoon wel. Han vertelt: 'Ik vroeg mij af hoelang 
het duurt tot iemand me vindt als ik van de trap val. Ik heb dat gezien bij mijn schoonzusje, ze nam 
de telefoon niet op en toen ik erheen ging lagen er van drie dagen kranten op de mat. Mijn zoon belt 
me ook vaak op met een smoesje. Hij wil graag weten hoe het met zijn oude vader is. Toen zijn we 
samen om de tafel gaan zitten.' 
Verkeerslicht op rood, oranje of groen   Hij gaat verder: ‘Thijs wilde een oogje in het zeil 
houden via een app, met een verkeerslicht. Als dat groen is, geeft het aan dat alles oké is. Ik wilde 
niks, geen knopjes, geen sensors. We hebben een systeem bedacht en dat drie maanden lang 
uitgetest op honderd mensen. En dat werkte goed.’ 
Are you okay today gebruikt apparaten die al in huis aanwezig zijn, zoals een waterkoker, televisie of 
smartphone. Het systeem leert het normale dagelijks gebruikspatroon. Aan de hand van een 
stoplicht met de kleuren rood, oranje of groen kan de zoon of dochter op elk moment via de app zien 
of er een afwijking is in het patroon of dat alles nog in orde is.  
Meer over de app staat op deze site.(Fried: zie: http://areyouokay.today/ ) 
 
 
 
21) Nulmeting  hoe gemeenten en partners de woonvraag voor zorgdoelgroepen in beeld brengen 
Platrform 31  23 januari 2020 
Opgave wonen en zorg in beeld 
Resultaten landelijke uitvraag: 'Woonbehoefteonderzoeken Zorgdoelgroepen' 
Auteur Ellen Olde Bijvank, Annette Duivenvoorden en Netty van Triest 
Verschijningsdatum: januari 2020 
Omvang: 29 pagina's 
Prijs: verkrijgbaar als download (Fried: zie:  
http://www.platform31.nl/publicaties/opgave-wonen-en-zorg-in-beeld  ) 
Over tien jaar woont achter iedere vijfde voordeur een 75-plusser, vaak met een klein netwerk. Dit 
is een zorgelijke ontwikkeling. Want hoe zorgen gemeenten, corporaties en zorgorganisaties 
ervoor dat deze mensen goed lang thuis kunnen blijven wonen? Platform31 voerde een nulmeting 
uit naar de mate waarin gemeenten en corporaties onderzoek doen naar het langer zelfstandig 
thuis wonen van ouderen en andere kwetsbare zorgdoelgroepen. We hebben een vragenlijst 
verspreid om een beeld te krijgen of en hoe onderzoek wordt uitgevoerd. Zo is een beeld ontstaan 
over de situatie in een derde van de Nederlandse gemeenten. Zestig procent van deze groep blijkt 
inderdaad onderzoek uit te voeren. De belangrijkste vraag is echter: Hoe vertaal je analyses naar 
een concrete aanpak voor de praktijk? 
Platform31 heeft in opdracht van de ministeries BZK, VWS en het G40-stedennetwerk een nulmeting 
uitgevoerd om inzicht te krijgen hoe gemeenten en hun partners de woonvraag voor 
zorgdoelgroepen in beeld brengen. Professionals van gemeenten en woningcorporaties zijn door ons 
benaderd met het verzoek om een vragenlijst in te vullen. Voor een derde van de gemeenten in 
Nederland, waaronder de helft van de G4 en G40, is door het onderzoek een goed inzicht verkregen 
hoe zij de woonvragen voor zorgdoelgroepen onderzoeken. We hebben de volgende vragen gesteld: 
- Van welke doelgroepen heeft u de vraag in beeld gebracht? 
- Heeft u voor deze doelgroepen de volgende thema’s onderzocht? kwantiteit en kwaliteit 
woningvoorraad, de voorzieningen in de buurt, sociale en fysieke omgeving? 
- Met welke partijen doet u onderzoek? 
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- Tot welke conclusies en aanpak heeft het onderzoek geleid? 
In twintig procent van de gemeenten blijkt een woonbehoefte-onderzoek voor zorgdoelgroepen te 
zijn uitgevoerd. In verreweg de meeste onderzoeken zijn ouderen de belangrijkste onderzoeksgroep, 
gevolgd door mensen met een psychische of verstandelijke beperking. Vaak gebeurt dit onderzoek in 
opdracht van de gemeente in samenwerking met de woningcorporatie. Maar welk inzicht leveren de 
onderzoeken nu op? 
Gebrek aan betaalbare woningen 
* Bijna de helft van de onderzoeken laat zien dat er een tekort is aan geschikte en betaalbare 
woningen. 
* Goedkope woningen liggen vaak in gebieden met (opkomende) concentratie van (sociale) 
problematiek. 
* In veel gemeenten is vanwege een gespannen woningmarkt een groot tekort aan woningen in de 
laagste prijsklasse van de sociale huurwoningen. Dit tekort is met name onderwerp van gesprek 
voor de uitstroom van Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang. 
* Veel onderzoek laat bovendien een kwalitatieve mismatch zien op de woningmarkt voor met 
name senioren. Woningen staan niet in de gewenste gemeente of wijk. Ook ontbreken vaak 
woonvormen voor senioren terwijl de wijkpopulatie vergrijst. 
Plus op de woning: woonvorm en woonomgeving 
Opvallend is dat de knelpunten op het sociale en fysieke vlak vaak onbekend zijn en/of regelmatig 
niet zijn onderzocht. Voorbeelden hiervan zijn vereenzaming of het ontbreken van goede, 
toegankelijke looproutes, waardoor langer thuis blijven wonen moeilijker is. Een deel van de 
respondenten geeft aan dat zij in toekomstig onderzoek meer aandacht willen besteden aan 
kwalitatieve behoeften en wensen van de zorgdoelgroepen. Het gaat bijvoorbeeld over de vraag 
welke ‘plus’ op de woning nodig is. Hiermee bedoelen we de extra toevoegingen aan de 
woonomgeving die deze geschikter maakt voor de doelgroep. Bijvoorbeeld het toevoegen van een 
oproepdienst of activiteiten of een specifieke wijkaanpak. 
Van onderzoek naar aanpak          Ook wanneer de bouwopgave bekend is, blijkt het 
daadwerkelijk realiseren van de juiste woningen in de praktijk weerbarstig. De corporatie(s) waar de 
gemeente mee samen werkt kan/kunnen bijvoorbeeld niet of nauwelijks investeren in nieuwbouw. 
Of de corporatie bouwt liever niet voor heel specifieke zorgdoelgroepen. Verder ontbreekt het vaak 
aan geschikte bouwlocaties voor nieuwbouw en/of is binnen de gemeente discussie over het ter 
beschikking stellen van de gronden en de prijsstelling die daarbij hoort. 
De verhuisbereidheid bij (oude) ouderen is in het algemeen erg laag. Eén van de respondenten gaf 
aan dat de doorstroom vanuit koopwoningen naar huurwoningen binnen hun gemeente niet of 
nauwelijks aan de orde is vanwege de lage hypotheeklasten. Een ander merkt op dat de meeste 
ouderen niet of pas heel laat verhuizen. Ze verhuizen pas als het echt niet anders kan. En op het 
moment dat zij daadwerkelijk afhankelijk worden van een geschikte (beter toegankelijke) woning, is 
deze niet verkrijgbaar. 
Wensen langer thuis is vaak een verdeelvraagstuk         Bij woonvragen van 
zorgdoelgroepen gaat het naast het bepalen van de feitelijk benodigde aantallen woningen vaak om 
een verdeelvraagstuk op verschillende schaalniveaus variërend van buurt tot afstemming tussen 
gemeenten. Welke buurtvoorzieningen zijn bijvoorbeeld aanwezig? Is het zinvol woningen aan te 
passen die niet in de nabijheid van huisarts, winkel of ontmoetingsruimte liggen? Welke 
woonvormen voor speciale doelgroepen zijn nodig en welke gemeente ontwikkelt deze woonvorm? 
(bijvoorbeeld Skaeve Huse, of specifieke doelgroepen als autistische jongeren) 
Veel gemeenten worstelen met een gespannen woningmarkt. Het is in die gemeenten gemiddeld al 
moeilijk om aan een woning te komen. De opgave om voor kwetsbare mensen die (weer) zelfstandig 
thuis gaan wonen een woning te vinden, komt daar nog eens bovenop. Denk hierbij aan uitstroom uit 
de Maatschappelijke Opvang. Het aantal ‘bijzondere verhuringen’ is de afgelopen sterk toegenomen, 
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waardoor ook grote druk is ontstaan op reguliere verhuringen. Ook hier gaat het om het verdelen 
van de schaarse middelen (als een betaalbare woning). 
Plannen over wonen en zorg zijn relatief nog weinig concreet Tot slot hebben wij 
in het onderzoek gevraagd naar de intensiteit en procesfasering van de samenwerking met andere 
partijen binnen de opgave. Opvallend is dat het overgrote deel van de respondenten aangeeft dat in 
hun gemeente op de onderzochte thema’s wordt samengewerkt (voldoende woningen en gewenste 
woonvormen, een toegankelijke omgeving met nabije voorzieningen en werken aan een prettige 
sociale omgeving), maar dat de samenwerking nog aan het begin staat. Gemeenten en corporaties 
geven aan dat de vertaling naar een concrete aanpak vaak nog niet is gemaakt. Lokale partijen 
agenderen veel onderwerpen, maar het komt niet tot een echte aanpak. 
Verschillende gemeenten geven aan de samenwerking met corporaties en zorgorganisaties lastig te 
vinden: hoe zorg je dat partijen zich gezamenlijk eigenaar voelen van een uitvoeringsplan? Meerdere 
keren wordt door de respondenten benoemd dat een aanjager een belangrijke voorwaarde is voor 
het (vervolg)proces. 
 
 
22)  Met het ouder worden neemt de behoefte toe aan een veilige en geborgen woonomgeving 
Movisie 23 januari 2020 
Gemeenschappelijk wonen van ouderen  
Welke lessen trekken we uit gemeenschappelijke woonprojecten in 
Amsterdam?  
14 januari 2020   Met het ouder worden neemt de behoefte toe aan een veilige en geborgen 
woonomgeving. Dan kan gemeenschappelijk wonen een uitkomst zijn. Movisie hield dertien 
interviews met bewoners van bestaande wooncomplexen, ouderenadviseurs, de gemeente en 
woningcorporaties in Amsterdam. Lees de bevindingen van Hanan Nhass, Jan Willem van de Maat 
en Marion Herder.  
Hanan: ‘De kern van onze verkenning bestaat uit het bestuderen van bestaande projecten om daar 
lessen uit te trekken voor de toekomst. We hebben verschillende wooncomplexen bezocht en met 
betrokkenen gesproken, zoals bewoners, initiatiefnemers, gemeente – en ouderenadviseurs en 
medewerkers van woningcorporaties. Door hun ervaringen hebben betrokkenen in Amsterdam al 
een goed beeld van wat er allemaal komt kijken bij gemeenschappelijk wonen van ouderen. Maar 
hoe zit dat in andere gemeenten? 
Als kennisinstituut hebben wij die lessen in Amsterdam opgehaald om ze vervolgens landelijk te 
verspreiden, zodat ook andere gemeenten er hun voordeel mee kunnen doen.’  
Wat was de aanleiding voor het onderzoek?    Hanan: ‘De gemeente Amsterdam bracht 
op een gegeven moment de programma’s ouderenhuisvesting enerzijds en de aanpak van 
eenzaamheid anderzijds bij elkaar. De gedacht was: eenzaamheid kan deels opgelost worden via 
gemeenschappelijk wonen. Er is een lerend netwerk ontstaan met mensen uit onder andere de 
gemeente, ouderen die gemeenschappelijk willen wonen, architecten en Movisie als kennisinstituut. 
De gemeente wil meer mogelijkheden voor ouderen om gemeenschappelijk te wonen en de vraag 
was: wat kunnen we leren van bestaande projecten waar ouderen gemeenschappelijk wonen?’  
Voor welk probleem is gemeenschappelijk wonen een oplossing?  
Jan Willem: ‘Het besef dat de vergrijzing nu echt aan de gang is en niet meer iets is van de toekomst, 
daalt bij veel gemeenten in. Na een berekening van het aantal ouderen dat hun gemeente in de 
nabije toekomst telt, blijkt een mismatch met het aantal voor ouderen geschikte woningen dat daar 
tegenover staat. Tot voor kort konden ouderen verhuizen naar een verzorgingshuis. Dat had een 
functie: de gezondheid neemt af, je geheugen wordt minder, dan is het fijn dat je in een geborgen 
omgeving woont, een logische behoefte die gepaard gaat met het ouder worden. 
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               Gemeenten en woningcorporaties staan voor een uitdaging 
Inmiddels kun je niet meer in een verzorgingshuis terecht. Alleen bij zeer ernstige 
gezondheidsproblemen kun je opgenomen worden in een verpleeghuis. Wie daar niet voor in 
aanmerking komt, moet zelfstandig blijven wonen. Ook als mensen zich kwetsbaarder voelen en 
behoefte hebben aan meer geborgenheid. Gemeenschappelijk wonen kan dan een oplossing zijn, 
voor wie dat wil.’  
Hoe ontstaat een gemeenschappelijk woonproject?   Marion: ‘We hebben ontdekt 
dat je – zeker in grote steden met woningnood – beter kunt beginnen met het vinden van een locatie 
dan met het samenstellen van een groep ouderen. Logisch, want dan weten zij waar ze 
terechtkomen. Nu gebeurt het vaak nog andersom; gemeenschappelijk wonen is nog niet zo oud en 
al doende leert men. 
Gemeenten en woningcorporaties staan voor de uitdaging hoe zij de beschikbare woonruimte 
verdelen. Wie geef je voorrang: een groep van twintig ouderen die zichzelf heeft georganiseerd, of 
individuen die niet georganiseerd zijn, maar wel behoefte hebben om gemeenschappelijk te wonen? 
Het is voor gemeenten verstandig om ook voor die laatste groep oog te hebben. Hoe groot is die 
groep? Wie zijn het? En hoe zorg je dat die individuen een gemeenschap gaan vormen?’ 
     De gemiddelde trajectduur van een gemeenschappelijk woonproject is zeven jaar 
Hoe lang duurt het opzetten van een gemeenschappelijk woonproject? 
Hanan: ‘De gemiddelde trajectduur is ongeveer zeven jaar. Dat heeft te maken met de samenwerking 
tussen gemeenten en woningcorporaties en het vinden van geschikte locaties. Als een groep geen 
eigen vermogen heeft, ben je afhankelijk van andere partijen, wat de wachttijd verlengt. Wie 
gemeenschappelijk wil wonen, heeft dus een lange adem nodig. Bij de Amsterdamse 
woongemeenschap Andalus werden sleutelfiguren uit de Marokkaanse gemeenschap ingezet om 
potentiële bewoners te informeren. Dat is nodig, bijvoorbeeld om het beeld te kantelen dat het om 
een verkapt bejaardentehuis zou gaan.’  
Gaat het gemeenschappelijk wonen altijd goed?      Marion: ‘De kans dat een 
gemeenschappelijk woonproject slaagt, hangt voor een groot deel af van de gemeenschappelijkheid 
van de bewoners. Dat kunnen overeenkomsten zijn in levensstijl – roze ouderen, ouderen die veel 
met duurzaamheid of vegan bezig zijn – maar ook culturele, etnische of religieuze overeenkomsten. 
Zo bezochten we de Akropolistoren, een woongemeenschap op humanistische grondslag. Die 
gemeenschappelijkheid zorgt voor snellere onderlinge binding.  
Fijn wonen in een woongemeenschap gaat niet vanzelf. Voor die gemeenschappelijkheid is het van 
belang dat er een aanjager is die de gemeenschapszin in gang zet – een welzijnsorganisatie, de 
woningcorporatie of een vrijwilliger. Dat aanjagen is een voortdurend proces, het vereist een 
investering om te voorkomen dat de gemeenschappelijkheid stilvalt. En uit onze interviews bleek dat 
er soms onenigheid in een groep kan ontstaan, waardoor het gevoel van geborgenheid ver weg is. 
Daar moet je vooraf over nadenken: wie grijpt in als dat nodig is?’   
Kan gemeenschappelijk wonen eenzaamheid onder ouderen verlichten? 
Jan Willem: ‘Op basis van praktijkervaringen vermoeden we van wel, maar we hebben daar geen 
wetenschappelijke bewijzen voor gevonden. Het is nog niet goed onderzocht. Het is plausibel dat 
gemeenschappelijk wonen eenzaamheid voorkomt of verlicht, alleen al doordat je in beeld bent bij 
anderen en niet anoniem op driehoog achter woont. Zo voorkom je bovendien dat mensen 
onopgemerkt overlijden. Ook daarom vinden gemeenten in hun aanpak van eenzaamheid 
gemeenschappelijk wonen een belangrijke optie.’ 
Wat is momenteel de situatie van migrantenouderen als het gaat om 
gemeenschappelijk wonen?       Hanan: ‘Migrantenouderen zijn kwetsbaarder dan in 
Nederland geboren ouderen. Door de taalbarrière zijn deze ouderen afhankelijker van hun kinderen. 
Je ziet dan ook dat kinderen bij volmacht in het bestuur van zo’n woongemeenschap zitten; zij 
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begrijpen beter waar het over gaat en kunnen de schakel vormen tussen de ouderen – en hun 
wensen en behoeften – en de andere betrokken partijen, zoals gemeente en woningcorporatie. Die 
afhankelijkheid maakt migrantenouderen mogelijk kwetsbaarder voor eenzaamheid. Dit zie je terug 
in meerdere studies waarin eenzaamheidsgevoelens onder ouderen van Turkse en Marokkaanse 
herkomst worden gemeten.’   
De dienstverlening moet hierop worden aangepast, zegt Hanan. ‘Bij de Amsterdams-Marokkaanse 
woongroep Andalus helpt een vrijwilliger wekelijks om samen met de ouderen ingewikkelde brieven 
door te nemen; de ouderen kunnen op hun sloffen naar de gemeenschappelijke ruimte om van deze 
ondersteuning gebruik te maken. Gemakkelijk voor hen én het verlicht de mantelzorg die door hun 
kinderen wordt gegeven. Deze kinderen voelen de morele, religieus geïnspireerde opgave om voor 
hun ouders te zorgen, maar fulltime mantelzorg is lastig te combineren met kostwinner zijn. Je 
ouders uit handen geven gaat tegen de gewoonten in, daarom zie je soms schrijnende gevallen van 
ouders die te lang thuis blijven wonen. 
Overigens is gemeenschappelijk wonen alleen geschikt voor ouderen die nog zelfstandig kunnen 
wonen. Dit heeft te maken met het ouder worden van de groep en de balans die er moet zijn tussen 
vitale ouderen en ouderen die zorg nodig hebben.’  
Beperkt een lager inkomen de mogelijkheden van migrantenouderen voor 
gemeenschappelijk wonen?  ‘De positie van migrantenouderen is ook op de woningmarkt 
kwetsbaar. Dat heeft vooral te maken met hun inkomen. Door de migratie zijn zij pas op latere 
leeftijd AOW gaan opbouwen. Het gevolg is een flink gat in het inkomen. Een lager inkomen betekent 
vaak een slechtere woning: je komt alleen in aanmerking voor sociale huur, vaak in een minder 
florerende wijk van de stad met minder sociale cohesie. Het inkomensprobleem hoeft geen 
belemmering te zijn om gemeenschappelijk te gaan wonen, als de gemeente gemeenschappelijk 
wonen bekostigt via sociale huur. In ons onderzoek waarschuwen we voor het ontstaan van 
uitsluitingsmechanismen, zeker wanneer bestaande woongroepen toekomstige bewoners zelf mogen 
uitkiezen.’  
Beïnvloedt het samenwonen door migrantenouderen de integratie met 
andere ouderen?   Hanan: ‘Gemeenteraden debatteren over de vraag of gemeenschappelijk 
wonen integratie bevordert of belemmert. Uit interviews met experts op dit vlak blijkt vooral het 
eerste. Als jij je goed voelt doordat je prettig woont met leeftijdsgenoten die dezelfde achtergrond 
hebben, zul je je soepeler bewegen binnen de samenleving en gemakkelijker naar buiten treden, ook 
in letterlijke zin. Herkenning is belangrijk; in het algemeen moet je van ouderen in de laatste 
levensfase niet verwachten dat ze bijvoorbeeld heel anders gaan eten. Bij gemeenschappelijke 
maaltijden helpt het dus als de bewoners een gemeenschappelijke achtergrond hebben. Ook maak je 
een Marokkaanse oudere niet blij met een bingoavond, deels vanwege laaggeletterdheid en ook 
omdat zij niet gewend zijn spelletjes te spelen. De mannen waren altijd gewend hard te werken en 
de vrouwen waren vooral met de kinderen en het huishouden bezig. Uitjes die het nu goed doen bij 
ouderen zijn bijvoorbeeld moskeebezoek en naar de markt gaan.’ 
Hanan hoorde over een prachtig voorbeeld van hoe een migranten-woongroep kan integreren in de 
samenleving. ‘Andalus is tegenover een moskee gesitueerd. Op een dag was daar een uitvaart van 
een jongen uit die gemeenschap. De moskee stroomde vol met jongeren die hem de laatste eer 
wilden bewijzen, zó vol dat jongeren zelfs op straat moesten staan. De woongroep heeft toen de 
gemeenschappelijke ruimte beschikbaar gesteld. Door letterlijk hun deuren open te stellen, raakten 
ze maatschappelijk betrokken.’   
Aanbevelingen 
* Zoek eerst een locatie, daarna pas bewoners. 
* Bedenk vooraf wie verantwoordelijk is als er onenigheid ontstaat. 
* Zorg voor iemand die de gemeenschappelijkheid in gang zet en monitort. 
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* Voor gemeenten en woningcorporaties: ga soepel om met de verdeelregels en regels omtrent de 
wachttijd. Denk daarbij vanuit de locatie en neem alle belangen mee, zodat het eerlijk blijft en er 
woongroepen ontstaan die goed functioneren.  
Lees ook het rapport Gemeenschappelijk wonen van ouderen.(Fried: zie: 
https://www.movisie.nl/publicatie/gemeenschappelijk-wonen-ouderen ) 
 
 
23) Herinrichten van het sociaal domein: cliëntondersteuning is daar een onderdeel van 
Movisie 23 januari 2020 
Cliëntondersteuning óók voor Participatiewet  
20 januari 2020  Gemeenten zijn volop bezig met het herinrichten van het sociaal domein. 
Cliëntondersteuning is daar een onderdeel van. Opvallend is dat er in die vijf jaar vanuit 
cliëntondersteuning nog maar weinig beleidsmatige aandacht is voor de Participatiewet. Dat is een 
gemiste kans voor gemeenten.  
Dat dit een gemiste kans is voor gemeenten valt ook te herleiden uit de recente eindevaluatie 
Participatiewet (Fried: zie: 
https://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2019/Eindevaluatie_van_de_Participati
ewet  ) van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).           
Ook voor vraagstukken W&I    Met de transities in het sociaal domein heeft onafhankelijke 
cliëntondersteuning nadrukkelijk een plek gekregen. Dit betekent dat gemeenten 
cliëntondersteuning gratis, onafhankelijk én integraal voor inwoners moeten organiseren.  Steeds 
meer gemeenten zijn zich hier bewust van en zetten stappen in het aanbieden van bekende en 
toegankelijke cliëntondersteuning. Niettemin: gemeenten zijn zich er tegelijkertijd niet altijd bewust 
van dat cliëntondersteuning óók is bedoeld voor toegangsvraagstukken rond Werk & Inkomen. 
Cliëntondersteuning mag dan wel in de Wmo belegd zijn, de wet geeft expliciet aan dat het gaat om 
het ondersteunen van inwoners bij vraagstukken rond ‘..maatschappelijke ondersteuning, 
preventieve zorg, zorg, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen’. Over de gehele linie 
zien we dat cliëntondersteuning steeds breder wordt ingezet door gemeenten. Helaas geldt dat 
vooralsnog in mindere mate voor de Participatiewet en daarmee het domein Werk & Inkomen. 
            'Overal waar inwoners met vragen zitten en niet weten waar zij terecht kunnen, is  
                                         cliëntondersteuning een meerwaarde' 
Heeft cliëntondersteuning een echte meerwaarde bij vraagstukken binnen de 
Participatiewet?      Vanuit inwonerperspectief kan die vraag met een volmondig ‘ja’ worden 
beantwoord. Overal waar inwoners met vragen zitten en niet weten bij welke loketten of regelingen 
zij terecht kunnen, is cliëntondersteuning een meerwaarde. Cliëntondersteuners helpen immers met 
het verduidelijken van je hulpvraag en helpen je bij het verkrijgen van passende hulp of 
ondersteuning. Dat geldt ook, en misschien wel juist, voor de Participatiewet. 
Het SCP constateert dat geen sprake is ‘..van een vermindering van complexiteit en onduidelijkheid – 
niet voor werkgevers en niet voor de doelgroep.’ Bovendien hebben veel inwoners, die onderdeel 
uitmaken van de doelgroep van de Participatiewet, meer problemen dan alleen werkloosheid of 
schulden. Zij hebben niet alleen te maken met de Participatiewet, maar ook met bijvoorbeeld de 
Wmo, Jeugdwet of Zvw (Zorgverzekeringswet). Dat je niet aan het werk komt, of schulden maak, kan 
daarmee samenhangen. 
Integrale aanpak voor een win-win    Via een integrale aanpak kun je ervoor zorgen dat 
iemand steun krijgt bij de voorliggende problematiek, waardoor de kansen op werk en/of financiële 
redzaamheid toenemen. Dan is sprake van win-win: niet alleen de inwoner, maar ook de 
samenleving heeft daar baat bij. Het is daarom verrassend dat de cliëntondersteuner (onbewust) 
vergeten wordt in de integrale aanpak die door veel gemeenten geambieerd wordt. Sterker nog, 
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volgens mij kan de inzet van een cliëntondersteuner juist een heel goede rol hebben om die 
integraliteit te helpen realiseren en daarmee de klantmanagers (Werk & Inkomen) te ontzorgen. 
Goede voorbeelden  In het Koploperproject cliëntondersteuning (Fried: zie: 
https://www.movisie.nl/koplopers-clientondersteuning )   zie ik ook voorbeelden van gemeenten die 
juist kansen zien voor cliëntondersteuning bij de Participatiewet. Een voorbeeld daarvan is iedere 
inwoner die een bijstandsuitkering aanvraagt, maar die niet toegewezen krijgt, outreachend te 
benaderen vanuit cliëntondersteuning. Deze groep dreigt immers uit beeld te raken bij de sociale 
dienst, maar heeft mogelijk wel behoefte aan ondersteuning bij het verkrijgen van inkomen of 
andere zorg- en/of ondersteuningsvragen. Ik vind dit een mooi voorbeeld van een gemeente die zich 
proactief opstelt naar haar inwoners. 
Daarnaast zijn er ook andere manieren om op relatief eenvoudige wijze cliëntondersteuning te 
organiseren met de Participatiewet. Dat begint met bewustwording, bij zowel beleidsmakers als 
toegangsprofessionals, dat cliëntondersteuning óók een meerwaarde heeft bij vraagstukken rondom 
Werk & Inkomen. Daarnaast is het belangrijk dat cliëntondersteuners deskundigheid ontwikkelen 
over de Participatiewet, of minimaal hun weg weten te vinden naar de juiste personen en 
organisaties. Ten slotte kun je als gemeente de samenwerking stimuleren door cliëntondersteuners 
én toegangsprofessionals van de gemeente samen te brengen en te laten uitwisselen over wat zij 
voor elkaar kunnen betekenen. Een hulpmiddel daarbij kan zijn om cliëntondersteuning dichtbij de 
toegang te positioneren. 
Meer inzetten op verbinding tussen levensdomeinen 
Vooruitkijkend op de komende jaren hoop ik dat nóg meer gemeenten gaan inzetten op 
verbindingen tussen verschillende levensdomeinen en de daarmee gepaarde wettelijke kaders. Voor 
cliëntondersteuning valt dan vooral veel winst te behalen door nog meer de verbinding te leggen met 
vraagstukken van inwoners die gaan over werk en inkomen. Voor Movisie betekent dit dat wij nog 
meer op zoek moeten gaan naar de goede voorbeelden van gemeenten die daar al op inzetten. 
Blog Joost de Haan Movisie-expert 
 
 
24) Het elektronische berichtenverkeer tussen overheid en burgers 
Schulinck 23 januari 2020 
Digitale communicatie wordt steeds belangrijker  
Elektronisch verzenden van berichten 
22 januari 2020 – Andre Pepers   De elektronische ontwikkelingen op het gebied van de 
communicatie gaan snel. In deze bijdrage zal ik ingaan op de wijze waarop het elektronische 
berichtenverkeer tussen overheid en burgers wordt gereguleerd en hoe digitaal communiceren 
juridisch zonder extra problemen in vergelijking met verzending per post kan plaatsvinden. 
Al sinds 1 juli 2004 is in de wet de mogelijkheid opengesteld om een aanvraag om bijstand 
elektronisch in te dienen in plaats van verzending per post (artikel 2:15 Awb). Een aanvraag indienen 
per e-mail is echter alleen mogelijk als de gemeente kenbaar heeft gemaakt dat deze weg hiervoor 
open staat. Als dat het geval is dan volstaat verzending van de aanvraag langs elektronische weg en 
hoeft deze niet ook nog per post te worden verzonden.  Als de mogelijkheid van elektronische 
verzending niet is opengesteld dan voldoet volgens de CRvB een aanvraag die per e-mail is verzonden 
niet aan het vereiste van schriftelijkheid (zie CRvB 14-10-2014, nr. ECLI:NL:CRVB:2014:3404).  Het 
college moet de afzender van de e-mail dan wel meedelen dat geweigerd wordt de email te 
ontvangen (artikel 2:15 lid 4 Awb). De aanvraag zal daarna door de belanghebbende tijdig per post 
moeten worden verzonden. 
Indienen elektronische aanvraag kan niet verplicht worden gesteld 
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De gemeente kan een burger niet de verplichting opleggen om een aanvraag om bijstand langs 
elektronische weg  in te dienen (zie Rechtbank Rotterdam 09-07-2015, ECLI:NL:RBROT:2015:4870). 
Als een belanghebbende per sé een papieren aanvraag in wil dienen, dan moet de gemeente dat 
respecteren. De gemeente moet er dus voor zorgen dan een belanghebbende daartoe nog in staat 
wordt gesteld. Het is onvoldoende dat het UWV een  belanghebbende slechts hulp biedt bij het 
indienen van een digitale aanvraag (zie CRvB 10-12-2013, ECLI:NL:CRVB:2013:2757). 
Ondertekenen elektronische aanvraag    Een aanvraag langs digitale weg dient te worden 
voorzien van een elektronische handtekening. Een handgeschreven (“natte”) handtekening is dus 
niet vereist. Ondertekening door middel van DigiD wordt gezien als voldoende betrouwbare 
methode.  Als de aanvraag ondertekend is met DigiD, dan is een natte handtekening dus niet meer 
nodig.  Een gezamenlijke aanvraag van gehuwden vergt in de regel twee rechtsgeldige digitale 
handtekeningen. 
Elektronische berichten van gemeente aan de burger  De gemeente kan natuurlijk 
ook berichten verzenden aan een belanghebbende in het kader van een aanvraag of tijdens de 
bijstandsverlening. Dat is echter alleen mogelijk als de belanghebbende kenbaar heeft gemaakt dat  
hij langs deze weg voldoende bereikbaar is (artikel 2:14 lid 1 Awb). De enkele bekendheid van een 
emailadres van een belanghebbende is hiervoor onvoldoende. Ook de vermelding van een 
emailadres in de persoonsgegevens van een aanvraag volstaat niet. En ook dat de belanghebbende 
de aanvraag zelf digitaal heeft ingediend niet. De belanghebbende zal duidelijk moeten hebben 
bevestigen, bijvoorbeeld op verzoek van de gemeente in een formulier, dat aan hem langs 
elektronische weg berichten mogen worden gestuurd. Dit is een garantie dat de belanghebbende zijn 
e-mails voldoende in de gaten houdt om tijdig te kunnen reageren. Het is vervolgens niet vereist dat 
de belanghebbende ook feitelijk bereikbaar is op zijn mailadres. Als hij aangegeven heeft 
elektronisch bereikbaar te zijn dan is hij er zelf verantwoordelijk voor dat hij daadwerkelijk 
bereikbaar is. 
WhatsApp   Een bericht van de gemeente aan een belanghebbende kan ook een eenvoudige 
mededeling betreffen, zoals het maken van afspraken. Andersom kan een belanghebbende ook 
digitaal met de gemeente communiceren. Hierbij gaat het dus niet om formele aangelegenheden 
zoals een aanvraag of een beschikking waarbij digitale ondertekening een vereiste is, maar om de 
gewone communicatie. In dat geval is het verzenden van elektronische berichten bijvoorbeeld ook 
mogelijk via WhatsApp. Op deze manier kunnen klantmanagers en klanten vaker over en weer met 
elkaar communiceren. Dergelijke communicatie moet uiteraard wel voldoen aan dezelfde wettelijke 
voorwaarden die hierboven zijn genoemd: de gemeente heeft de elektronische weg open gesteld en 
de belanghebbende heeft kenbaar gemaakt dat hij langs die weg voldoende bereikbaar is. 
      Communicatie tussen overheid en burger steeds vaker digitaal 
Conclusie 
De communicatie tussen overheid en burger zal steeds vaker digitaal plaatsvinden. Daarom is het 
belangrijk dat de overheid elektronische communicatie open stelt voor de burger. Andersom zal de 
burger ook steeds vaker berichten elektronisch willen versturen aan de overheid. In de Awb zijn 
voldoende waarborgen opgenomen om dit zonder problemen mogelijk te maken. Het is wel 
belangrijk op te merken dat digitale communicatie ook voor de burger (nog) niet verplicht kan 
worden gesteld. Berichten zullen dus ook nog steeds per post moeten worden verzonden. 
 
 
 
25) Hoe meer de publieke opinie lijkt te verschuiven  des te heviger wordt het verzet 
Kennisplatform Integratie & Samenleving 23 januari 2020 
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Persoonlijke lobbyverhalen van minderheden werken beter dan droge 
statistiek 
‘We lijken meer op elkaar dan u nu misschien denkt’ 
18 december 2019   De inzet van verhalen in de lobby om de meerderheid ergens van te overtuigen, 
werkt beter dan statistieken. Hoe persoonlijker het verhaal hoe beter. En toon in die verhalen vooral 
de overeenkomsten die de geportretteerde heeft met mensen uit de meerderheidsgroep die de 
boodschap moet oppikken: we lijken meer op elkaar dan u nu misschien denkt. 
Dat zijn enkele aanbevelingen van onderzoeker Zsuzsa Kovács van KIS in haar rapport ‘Narratief als 
lobbystrategie van minderheden bij het beïnvloeden van beleid’. Kovács bestudeerde tal van studies 
en onderzoeken over storytelling in binnen- en buitenland en raakte overtuigd van de kracht van het 
verhaal om de publieke opinie te bespelen en politieke invloed te kunnen uitoefenen. ‘Maar besef 
allereerst en bovenal: verhalen vormen slechts een stuk van de puzzel’, aldus Kovács die in haar 
rapport naast de do’s ook enkele don’ts beschrijft. 
Victim blaming    Gevaar ligt op de loer dat als iemand uit een minderheidsgroepering vertelt 
hoe hij slachtoffer is geworden van geweld, discriminatie of stigmatisering, hem een slachtofferrol 
wordt verweten. Het beeld kan ontstaan dat hetgeen het slachtoffer is overkomen, meer aan 
hemzelf, aan zijn karakter ligt, dan aan de daders, of de samenleving. Als zo’n persoonlijk verhaal 
leidt tot victim blaming is het effect vaak averechts, stelt Kovács: het veroorzaakt eerder een 
negatieve houding in plaats van motivatie om de positie van de minderheid te versterken. 
Kovács waarschuwt ook voor persoonlijke verhalen die te persoonlijk, te individueel zijn. Ze stuitte 
op een casus van een vrouw die in de media vertelde dat zij als kankerpatiënt baat had bij een 
bepaalde (niet vergoede) medische handeling. Door de enorme media-aandacht werd de 
behandeling door verzekeringen opgenomen in de lijst van vergoede behandelingsmiddelen. Later 
bleek dat de behandelingsmethode bij een grotere onderzoekspopulatie totaal niet effectief was. 
Hier, zo stelt Kovács, had de emotionele overtuigingskracht van het narratief een negatief effect, 
beleid was slechts op basis van één verhaal aangepast. 
             Bij het horen of lezen van een verhaal verlaten mensen tijdelijk hun eigen realiteit, ze  
                  maken een cognitieve en emotionele ervaring mee: de transportatie 
Emotionele aantrekkingskracht  Er zijn valkuilen, blijkt uit het rapport, maar de conclusie is 
toch vooral dat goede persoonlijke verhalen de publieke opinie over minderheden en het beleid 
kunnen beïnvloeden. Verhalen, voorbeelden en getuigenissen zijn gemakkelijk te begrijpen en te 
herinneren en hierdoor zijn ze - veel meer dan droge statistieken - een geschikt middel om 
informatie over te brengen. Ze hebben emotionele aantrekkingskracht. Bij het horen of lezen van een 
verhaal verlaten mensen tijdelijk hun eigen realiteit, ze maken een cognitieve en emotionele ervaring 
mee: de transportatie. De ervaring van opgenomen zijn in het verhaal zorgt ervoor dat deelnemers 
meer open staan voor de narratieve boodschap. 
Transportatie werkt vooral als mensen zich kunnen identificeren met de personages van een verhaal. 
Dat bewerkstellig je als verhalenverteller door op gemeenschappelijke waarden en normen te wijzen. 
Kovács: ‘Laat zien dat je anders bent, maar ook gewoon Oranje ondersteunt tijdens het EK, of van 
hetzelfde eten en dezelfde muziek houdt. Door meer de nadruk te leggen op overeenkomsten dan op 
de verschillen, krijgen verhalen een affectieve dimensie: ze wekken empathie op.’ 
Spitsroeden lopen   Ook van belang: een goede timing en met je lobby bij de goede mensen 
aankloppen. En wees als lobbyist consistent. Door steeds dezelfde, overduidelijke boodschap uit te 
stralen, met heldere ‘eisen’, kom je bij de meerderheid als zelfverzekerd en toegewijd over. 
         Verhalen kunnen echt als katalysator werken en ondanks het kuddegedrag bij de 
meerderheidsgroep discussie opwekken, twijfel zaaien en mensen ‘bekeren’ in hun overtuigingen 
In een gepolariseerde samenleving is het lobbywerk van bijvoorbeeld vluchtelingen- en 
migrantenorganisaties soms spitsroeden lopen, erkent Kovács. Pro en contra staan met de hakken in 
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het zand, soms lijnrecht tegenover elkaar. De groepsdruk is daarbij enorm. En hoe meer de publieke 
opinie lijkt te verschuiven - zo blijkt bijvoorbeeld in het Zwarte Pieten-debat - des te heviger wordt 
het verzet. ‘Het is vaak een strijd van de lange adem. Maar verhalen kunnen dus echt als katalysator 
werken en ondanks het kuddegedrag bij de meerderheidsgroep discussie opwekken, twijfel zaaien en 
mensen ‘bekeren’ in hun overtuigingen. Zo kun je als lobbyist uiteindelijk, stap-voor-stap, 
veranderingen in opvatting en beleidsaanpassingen teweegbrengen’, aldus Kovács. 
Tekst: Rob Pietersen                   Naar het rapport (Fried: zie: https://www.kis.nl/publicatie/narratief-
als-lobbystrategie-van-minderheden-bij-het-beïnvloeden-van-beleid-wat-werkt ) 
 
 
26) Om continuïteit van jeugdzorg te waarborgen, gaat minister de Jonge jeugdstelsel aanpassen 
Zorgvisie 23 januari 2020 
Zo gaat minister de Jonge jeugdzorgstelsel verbeteren 
Om de continuïteit van de jeugdzorg te waarborgen, gaat minister de Jonge op drie punten het 
jeugdstelsel aanpassen. Dat laat hij weten in een debat met de Tweede Kamer. 
Het meest besproken onderwerp tijdens het debat is de sluiting van de Hoenderloo Groep, een 
instelling voor open en gesloten jeugdzorg. Pluryn, waar de Hoenderloo groep sinds afgelopen 
december onder valt, gaf in december aan dat de locatie in de loop van 2020 gesloten moet worden. 
De kwaliteit van zorg zou niet langer kunnen worden gegarandeerd. De locatie lijdt al een aantal jaar 
verlies. Ook zou er onvoldoende geld zijn voor de complexe zorg die de locatie aanbiedt. De 
Hoenderloo Groep werd vorig jaar nog op de vingers getikt door de IGJ. 
Jeugdautoriteit       Het komend jaar wil de minister de Jeugdautoriteit verder ontwikkelen. Het 
is nog geen onderdeel van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), maar op termijn streeft de minister 
dit wel na. Hij zou graag zien dat de Jeugdautoriteit een bindende scheidsrechtersrol krijgt als het 
gaat over de tarieven. Uiteindelijk wil hij dat wettelijk vastleggen, maar hij graag zien dat dit op korte 
termijn al vorm krijgt op bestuurlijk niveau. Hiermee wil hij bewerkstelligen dat de jeugdzorg meer 
gaat lijken op andere sectoren in de zorg. 
Vroegsignalering                 De minister stelt verder dat er een systeem moet komen voor 
vroegsignalering. Dat het ministerie twee maanden van te voren van een organisatie het seintje krijgt 
dat er binnen twee maanden geen salarissen meer uitbetaald kunnen worden, is onwerkbaar. Hij wil 
dat zo’n ‘early warning systeem’ op basis van meerdere signalen vooraf kan voorspellen dat ergens 
iets fout dreigt te gaan. De Jeugdautoriteit gaat dit jaar bekijken waar risico’s zijn in te dammen en 
waar de gemeente regie moet nemen om de continuïteit van zorg te versterken. 
Inkoop en tarieven     De Jonge deed met minister Dekker afgelopen november al voorstellen 
omtrent de inkoop van jeugdzorg. Met name als het gaat over complexe vormen van zorg, moet ook 
dat volgens hem anders. Jeugdzorgaanbieders hebben inmiddels met tientallen gemeenten te 
maken, de Hoenderloo Groep met wel 180 gemeenten. Daarmee is het opdrachtgeverschap volgens 
de minister versnipperd en heeft niemand echt de regie of verantwoordelijkheid. Ook stelt hij dat 
instellingen zelf dingen hebben laten liggen. Zo zouden aanbieders te snel hun handtekening hebben 
gezet onder contracten die niet kostendekkend waren. 
Doorstart      De minister stelt dat de Hoenderloo groep 10 procent van de gehele organisatie 
uitmaakt en een derde van het totale verlies lijdt. Hij noemt Pluryn een kwetsbare instelling en wil 
voorkomen dat die omvalt. Pluryn staat momenteel dan ook onder financieel toezicht. Continuïteit 
van zorg voor de kwetsbare kinderen die nu zorg ontvangen van de Hoenderloo groep staat voor de 
minister nu voorop. Mede gezien het feit dat het bestuur van Pluryn en de geneesheer-directeur een 
doorstart niet zien zitten, acht hij een doorstart niet kansrijk. Wel is hij bereid om naar een voorstel 
te kijken, mits daarin daadwerkelijk continuïteit van zorg wordt geboden. Ondertussen zou er een 
continuïteitsvoorstel zijn ingediend, daar komt hij binnen drie weken op terug. 
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Afbouwplan   De verwachting is dat van de 200 kinderen die nu afhankelijk zijn van de hulp van 
Hoenderloo, 40 à 50 kinderen een vervolg-behandelplek nodig hebben. 30 à 40 kinderen zullen een 
plek vinden binnen Pluryn en voor 10 à 20 kinderen moet elders een plek gevonden worden. Als die 
niet gevonden wordt, moet die gecreëerd worden, aldus De Jonge. 
Het door Pluryn opgestelde afbouwplan is getoetst door de IGJ en de inspectie zal op de uitvoering 
ervan blijven toezien. De minister heeft twee afspraken gemaakt met Pluryn. Allereerst moeten alle 
ouders en kinderen voor 1 maart duidelijkheid krijgen wat er met de kinderen gaat gebeuren. Ten 
tweede blijft de raad van bestuur van Pluryn verantwoordelijk tot voor alle kinderen passende zorg 
geregeld is. 
Shannah Spoelstra 
 
 
 
 
27) Mijn gemeente zou eens wat meer naar inwoners moeten luisteren, niet iedereen is hetzelfde 
Binnenlands Bestuur 23 januari 2020 
Go local! 
 “Mijn gemeente zou eens wat meer naar haar inwoners moeten luisteren, niet iedereen is 
hetzelfde.” 
Deze quote was het antwoord van Dries op mijn vraag hoe volgens hem het armoedebeleid van zijn 
gemeente ervoor stond. Hij stond in de rij voor een voedselpakket. Eind vorig jaar, in een 
middelgrote gemeente in Noord-Brabant. Ik bezocht de voedselbank samen met een collega om het 
armoedebeleid onder de loep te nemen. 
Als adviseur van een bureau voor sociale vraagstukken spreek ik ze vaak: mensen die zich niet 
gehoord voelen. En Dries is zeker niet de enige. Inwoners van andere gemeenten waar ik tot nu toe 
op bezoek ben geweest, herkennen de gevoelens. Gevoelens van onbegrip en isolement bij inwoners 
zijn niet nieuw, maar hóe neem je hun gedachtes mee bij het maken van (nieuw) beleid? 
             Mijn advies om meer inwoners te bereiken: interview mensen op zogenoemde ‘vindplaatsen’. 
Dit zijn plekken waar de kans groot is dat je mensen aantreft die niet (goed) in beeld zijn bij de 
gemeente, maar die je wél een stem wilt geven in bijvoorbeeld een onderzoek. Betrek inwoners 
vandaag nog en niet pas over tien jaar. 
            Volgens Dries gaat het met name om meer maatwerk. “De manier waarop mijn gemeente 
hulp biedt, moet meer aansluiten op onze hulpvraag.” 
             Ik heb de tip van Dries meegenomen in onze aanbevelingen. Eén van onze aanbevelingen was 
om de bijzondere bijstand flexibeler toe te kennen, zodat deze meer toegespitst kan worden op de 
hulpvraag van inwoners. 
          Het leven in armoede en het hebben van schulden veroorzaakt veel stress. Deze stress leidt er 
onder meer toe dat het voor mensen moeilijk is om aan de lange termijn te denken. Terwijl dit vaak 
wél noodzakelijk is om uit de armoede te geraken. Het flexibel toekennen van de bijzondere bijstand 
kan helpen bij het weghalen van deze stress, in ieder geval voor even. Op die manier ontstaat er voor 
mensen weer ruimte om verder te kijken dan het hier en nu. 
         Om als gemeente goed dienst te kunnen verlenen aan inwoners is de inbreng van de mensen op 
wie het beleid zich richt onmisbaar. U heeft zojuist een manier gelezen om dit te doen. 
Raynor Reinink     06-55462156 / r.reinink@radaradvies.nl 
 
 
 
28) Gemeenteraad Zoeterwoude mag zoektocht naar kroonbenoemde burgemeester starten 
Het nieuws van Unity.NU 24 januari 2020 
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Zoeterwoude mag burgemeester voor één termijn zoeken, maar moet beter 
samenwerken in regio 
24 januari 2020 ZOETERWOUDE - De gemeenteraad van Zoeterwoude mag de zoektocht naar een 
kroonbenoemde burgemeester gaan starten. Dat heeft Pieter Goossen van Progressief Zoeterwoude 
donderdagavond in de gemeenteraad bekend gemaakt. De fractievoorzitters, behalve CDA-voorman 
Arjan Bakx, zijn op bezoek geweest bij de Commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Jaap Smit. Bakx 
was vanwege ziekte afwezig. 
De commissaris heeft toestemming gegeven aan de gemeenteraad om een profielschets op te stellen 
om te komen tot een kroonbenoemde burgemeester. Daarmee lijkt de zelfstandigheid van 
Zoeterwoude tenminste zes jaar, één termijn, gewaarborgd. Wel heeft Smit een waarschuwing 
gegeven aan Zoeterwoude: de samenwerking met de regio moet echt beter. 
Zoeterwoude heeft een nieuwe burgemeester nodig nadat burgemeester Liesbeth Bloemen op 13 
december vorig jaar aankondigde na 16 jaar te stoppen als burgemeester van het kleinste dorp van 
Zuid-Holland. In Voorschoten en Wassenaar is een tijd lang een waarnemend burgemeester aan het 
roer geweest aangezien daar de 'bestuurlijke toekomst' van de dorpen nog onzeker was. Fusie hing 
daar in de lucht. In Zoeterwoude is dat niet het geval. 
Samenwerking in regio moet beter        De Commissaris van de Koning waarschuwt 
Zoeterwoude dus wel dat de samenwerking in de Leidse regio echt beter moet. 'Wij zijn bijzonder 
tevreden teruggekeerd. We mogen de vertrouwenscommissie opstellen. Er is wel aangegeven dat er 
zorgen zijn over de samenwerking in de Leidse regio', zegt Goossens. 'Een burgemeester voor één 
termijn is de inzet voor deze benoeming.' Wat er daarna gaat gebeuren, is nog onduidelijk. 
Wel heeft Jaap Smit Zoeterwoude een opdracht meegegeven. 'Ga niet achterover zitten, we hebben 
weer zes jaar een burgemeester. De samenwerking in de Leidse regio moet echt beter.' Smit denkt 
dat de randgemeenten rondom Leiden een leidende rol moeten hebben om de samenwerking vlot te 
trekken. 'Schaalvergroting is niet altijd een passende oplossing.' 
Profielschets Op 5 maart is er een extra gemeenteraadsvergadering waarin de profielschets 
wordt aangeboden. Burgers en ondernemers in Zoeterwoude mogen input gaan leveren voor die 
profielschets. Hoe dat vorm krijgt, is nog niet duidelijk. Op 3 oktober 2020 moet de nieuwe 
burgemeester in functie treden, op het moment dat Liesbeth Bloemen stopt. 
 
 
29) Mijn nichtje is een groot tennistalent, maar het gaat niet goed met haar 
Eigen Kracht Centrale 24 januari 2020 
Topsport 
Een tijdje geleden belde de tante van een meisje van 11 jaar bezorgd op. “Mijn nichtje, een lief en 
vrolijk meisje, is een groot tennistalent. Maar het gaat niet goed met haar,” zo begon ze het gesprek. 
“Ze zit op een tennisvereniging, maar wil stoppen. Ze is steeds verdrietig.” Het bleek al een tijdje niet 
zo goed te gaan. Het nichtje was erg goed in tennis en de club had besloten om haar extra faciliteiten 
te bieden. Ze mocht altijd op de beste baan, kreeg een goede trainer en tijden werden voor haar 
aangepast. Haar tante: “Ik weet niet precies hoe het is begonnen, maar in de kantine werd steeds 
vaker slecht over ons gesproken. Niet rechtstreeks tegen ons, terwijl wij er wel regelmatig 
rondlopen. Nu merken we ook dat kinderen niet meer met haar willen tennissen en ze wordt 
gepest.” 
Voorzitter  Ik vroeg de tante wat er nog meer gebeurd was, wat ze zou willen en wat zij nodig 
had. Ze antwoordde: “Ik wil weten wat er aan de hand is en ik wil niet dat mensen achter onze rug 
praten. Ieder kind moet het naar zijn zin hebben.” Op mijn vraag of ze het er wel eens met die 
mensen over had gehad, zei ze: “Nee, dat vind ik te moeilijk.” Samen bespraken we hoe ze dat zou 
kunnen proberen. Deze week belde ze opnieuw. “Er is een bijeenkomst geweest op de club en het 
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gaat nu beter,” vertelde ze. Ik vroeg haar hoe dit gelukt was. “Ik begon met een paar ouders en 
deelde mijn zorgen. Daar was ook de voorzitter bij. Die was blij dat ik erover begon en ging helpen.”  
Les   “Ik wilde dat het geroddel achter onze ruggen stopte,” vervolgde ze. “De voorzitter vertelde 
dat veel mensen last hadden van het roddelen. We bedachten dat we mensen konden uitnodigen om 
mee te denken over hoe we bij de vereniging met elkaar willen omgaan. In dat onderwerp bleken 
veel mensen geïnteresseerd. Ik heb die avond, samen met mijn zus, ons verhaal verteld. Dat hielp. Ik 
hoorde toen dat mensen het naar hadden gevonden dat wij niets hadden overlegd en alles zelf 
hadden geregeld voor ons nichtje. Daar had ik nooit over gedacht. Zo ontstond er wederzijds meer 
begrip. De sfeer veranderde en we konden overleggen. Het is ongelofelijk dat we niet al veel eerder 
gewoon met elkaar gepraat hebben. Helaas gaat het vaker zo. Het is een goede les voor mij: zeg 
meteen wat je dwars zit, tegen de persoon zelf.” 
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 
 
 
30) De nieuwe systematiek gaat per 1 januari 2021 in: wijziging van het jeugdplaatsbeginsel 
Binnenlands Bestuur 24 januari 2020 
Geen uitstel wijziging woonplaatsbeginsel jeugd 
 Yolanda de Koster 23 jan 2020 De oproep van Jeugdzorg Nederland ten spijt, wordt de wijziging van 
het jeugdplaatsbeginsel niet met een jaar uitgesteld. De VNG voelde daar sowieso niet voor. De 
Kamer zal volgende week dinsdag voor de wetswijziging stemmen. De nieuwe systematiek gaat per 1 
januari 2021 in. 
Geautomatiseerde tool De noodkreet (Fried: zie: 
https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/oproep-stel-wijziging-woonplaatsbeginsel-
uit.12078707.lynkx ) is volgens Jeugdzorg Nederland echter niet voor niets geweest, want aan de 
bezwaren wordt wel tegemoetgekomen, zo stelt de organisatie. Minister De Jonge (VWS) gaat 
werken aan een geautomatiseerde tool die duidelijk maakt welke gemeente verantwoordelijk is, en 
dus de rekening moet betalen, zo heeft hij woensdag in het debat met de Kamer toegezegd. 
  
Woonplaats  Jeugdzorg Nederland wilde dat de invoering van de wetswijziging met een jaar zou 
worden uitgesteld omdat het nu nog niet technisch mogelijk is de daadwerkelijke woonplaats van 
een jongere met jeugdzorg eenvoudig te achterhalen. Een van de doelstellingen van de wetswijziging 
van het woonplaatsbeginsel is dat de rekening bij de juiste gemeente terechtkomt. ‘Den Haag’ ging 
er vanuit dat dit kon in de Basisregistratie Personen (BRP), maar dat blijkt niet het geval. Op 
aandringen van de Tweede Kamer zegde de minister woensdag toe hier een oplossing voor te vinden. 
‘Zo’n digitale tool vind ik mooi. Laten we proberen dat te ontwikkelen. De signalen geven ook aan dat 
dat kan’, aldus de minister tijdens het debat. 
Zendende gemeente      De VNG was van meet af aan tegen uitstel. ‘Verdere vertraging, want 
de wet zou eerst al per 1 januari 2020 ingaan, vinden wij niet goed’, zo schreef de VNG voorafgaand 
aan het debat aan de Kamerleden. ‘Als we willen dat kinderen die niet thuis kunnen wonen zo 
gezinsgericht mogelijk opgroeien, bijvoorbeeld in een gezinshuis, dan is het ook verstandig om de 
zendende gemeente financieel verantwoordelijk te maken, en niet de plaats waar een gezinshuis 
staat’, aldus de VNG. 
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Woonadres     Daarnaast zorgt de nieuwe wet voor een eenvoudigere definitie van het 
woonplaatsbeginsel, benadrukt de VNG. De gemeente waar een jongere zijn woonadres heeft 
volgens de BRP moet de rekening van de jeugdhulp betalen. ‘Woonplaatsen van gezagsdragers 
hoeven nu niet meer te worden uitgezocht. Dit scheelt bureaucratie.’ 
 
 
 
 
 
31) Kwijtschelding gemeentebelastingen 
E-mailservice Berichten over uw buurt 25 januari 2020 
Gemeenteblad van Kaag en Braassem 
Datum publicatie     Organisatie                 Jaargang en nummer                  Rubriek 
24-01-2020 09:03   Kaag en Braassem       Gemeenteblad 2020, 19342     Beleidsregels 
Reglement kwijtschelding gemeentebelastingen 
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Kaag en Braassem;  
gelet op het bepaalde in: 
•artikel 255 Gemeentewet; 
•artikel 26 Invorderingswet 1990; 
•hoofdstuk II van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet; 
•artikel 4:81 van de Awb. 
Besluit vast te stellen het volgende: 
Reglement kwijtschelding gemeentebelastingen  
I. Algemeen 
Toepassing Leidraad Invordering 
1.Op het gemeentelijk kwijtscheldingsreglement is artikel 26 (zijnde de artikelen 26.1 tot en met 
26.6) van de Leidraad Invordering 2008 en de daarop volgende wijzigingsbesluiten van toepassing. 
Belastingsoorten 
2.Kwijtschelding is mogelijk voor de volgende belastingsoorten: 
-afvalstoffenheffing; met uitzondering van de extra afvalbak, grof afval en de voorlopige aanslag 
Diftar; 
-rioolheffing, met uitzondering van rioolheffing voor een tweede woning van personen die geen 
ingezetenen van de gemeente Kaag en Braassem zijn (forensen). 
Kwijtscheldingsnorm 
3.De kosten van bestaan als bedoeld in artikel 16 Uitvoeringsregeling Invorderingswet worden 
gesteld op 100% van de bijstandsnorm. 
Aanvraagformulier 
4.1Een aanvraag om kwijtschelding moet worden ingediend op het door het college van 
burgemeester en wethouders vastgestelde aanvraagformulier. 
4.2In afwijking van de in artikel 4.1 aangegeven wijze, kan de aanvraag langs elektronische weg 
worden gedaan door het inleveren of toezenden van de gevraagde gegevens of bescheiden via de 
website van de gemeente www.kaagenbraassem.nl. 
Dwangsom 
5.Op beslissingen inzake kwijtschelding is de regelgeving inzake -dwangsom niet tijdig beslissen- niet 
van toepassing. 
II. Toetsing 
Toetsing kwijtschelding vooraf 
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1.De belastingschuldige die reeds over het voorafgaande jaar voor het aanslagbiljet gemeentelijke 
belastingen volledig kwijtschelding heeft ontvangen, kan in aanmerking komen voor toetsing vooraf 
door de gemeente. Hiervoor wordt toestemming van de belastingschuldige gevraagd. 
Na toetsing van het inkomen en het vermogen via het Inlichtingenbureau van het Ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voorafgaand aan het opleggen van de aanslag, wordt de aanslag 
verminderd met het bedrag aan kwijtschelding. 
Toetsing kwijtschelding achteraf 
2.Indien belastingschuldige op basis van de automatische toetsing als bedoeld in II artikel 1 niet in 
aanmerking komt voor kwijtschelding vooraf, behoudt deze het recht tot het indienen van een 
aanvraagformulier kwijtschelding. 
Indien de automatische afwijzing het banksaldo of voertuigbezit betreft, beslist de 
invorderingsambtenaar of deze aanvraag via een vereenvoudigd formulier mogelijk is. 
 3.De belastingschuldige die niet reeds over het voorafgaande jaar voor het aanslagbiljet 
gemeentelijke belastingen volledig kwijtschelding heeft ontvangen of niet eerder in de gemeente 
kwijtschelding heeft aangevraagd of bij een eerdere aanvraag geheel of gedeeltelijk is afgewezen, 
kan kwijtschelding aanvragen door middel van het daarvoor vastgestelde formulier. Het 
Inlichtingenbureau van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kan daarbij door 
gemeente worden verzocht een toetsing op inkomen en vermogen uit te voeren. 
Kwijtschelding per belastingjaar 
4.Op het aanvraagformulier kwijtschelding kan voor meer aanslagen tegelijk kwijtschelding worden 
aangevraagd. Deze aanslagen dienen echter wel hetzelfde belastingjaar te betreffen. 
Voor andere belastingjaren dient een afzonderlijk formulier te worden ingevuld, waarna deze 
afzonderlijk worden getoetst. 
III. Vormvereisten 
Ontvangstbevestiging 
1.Als het aanvraagformulier kwijtschelding volledig ingevuld is ontvangen, dan ontvangt de 
belastingschuldige een ontvangstbevestiging, waarin de afhandelingstermijn wordt vermeld. 
De nagestreefde afhandelingstermijn is in beginsel binnen acht weken na ontvangst van het volledig 
ingevulde aanvraagformulier met bijbehorende bijlagen. 
In de ontvangstbevestiging of nadere kennisgeving kan worden vermeld, dat de afhandelingstermijn 
verlengd wordt met een redelijke termijn aangeduid in weken of maanden. 
Juistheid ingevulde formulier 
2.Indien de aanvraag niet is gedaan door middel van het vastgestelde aanvraagformulier of indien dit 
formulier niet juist of onvolledig is ingevuld dan wel de juiste bijlagen ontbreken, wordt de 
belastingschuldige één keer in de gelegenheid gesteld een juist aanvraagformulier en de 
ontbrekende gegevens binnen veertien dagen aan te vullen. 
De aanvraag wordt pas verder in behandeling genomen als eventueel verzuim is hersteld. De 
afhandelingstermijn wordt met even zoveel dagen als het verzuim duurt verlengd. 
Indien het verzuim niet wordt hersteld, wordt de aanvraag afgewezen. 
IV. Invordering bij indienen aanvraag 
Opschorten invordering 
1.Op het moment van in behandeling nemen van de aanvraag, wordt de invordering van het 
aanslagbedrag waarvoor een aanvraag kwijtschelding mogelijk is door de invorderingsambtenaar 
opgeschort. 
Indien gebruik wordt gemaakt van de regeling tot betaling van de aanslag gemeentelijke belastingen 
via automatische incasso doorlopende Sepa machtiging, kunnen de incassotermijnen op verzoek van 
belastingschuldige doorlopen. 
V. Beschikking 
Behandeling van de aanvraag 
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1.De invorderingsambtenaar neemt een beslissing waarbij de volgende zaken in de beoordeling 
worden meegenomen: 
-de op het aanvraagformulier verstrekte gegevens; 
-de (eventueel) gevraagde aanvullende gegevens of bescheiden; 
-de gegevens die hem uit andere hoofde bekend zijn, waarbij ook eerder ingediende aanvragen om 
kwijtschelding behoren; 
-uit onderzoek van derden verkregen inlichtingen. 
Nader onderzoek en het inwinnen van inlichtingen 
2.De invorderingsambtenaar kan in het kader van de aanvraag een nader onderzoek instellen of 
inlichtingen inwinnen bij belastingschuldige of derden. Hieronder valt tevens het inwinnen van 
inlichtingen bij het Inlichtingenbureau van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 
VI. Beroep 
Administratief beroep tegen de beschikking van de invorderingsambtenaar 
1.Binnen tien dagen na dagtekening van de beschikking op de aanvraag kwijtschelding kan schriftelijk 
beroep worden ingesteld. Dit dient te zijn gericht aan het college van burgemeester en wethouders. 
Belastingschuldige ontvangt hiervan een ontvangstbevestiging, waarin de afhandelingstermijn wordt 
vermeld. De nagestreefde afhandelingstermijn bedraagt in beginsel tien weken, welke termijn met 
mededeling aan belastingschuldige met een redelijke termijn, aangeduid in weken of maanden, kan 
worden verlengd. Hierbij geldt het bepaalde onder I artikel 5. 
Horen op verzoek 
2.De invorderingsambtenaar kan belastingschuldige inzake zijn beroep horen op verzoek. De 
invorderingsambtenaar is niet verplicht tot horen. 
Inwinnen gegevens ten behoeve van een beroepschrift 
3.In verband met het uit te brengen advies aan het college van burgemeester en wethouders, vraagt 
de invorderingsambtenaar zo nodig nadere gegevens aan belastingschuldige met het verzoek deze 
binnen tien dagen te verstrekken. 
Indien hieraan door belastingschuldige niet wordt voldaan, adviseert de invorderingsambtenaar het 
college om een beslissing te nemen op basis van de reeds beschikbare gegevens. 
Nader onderzoek en het inwinnen van inlichtingen bij derden 
4.De invorderingsambtenaar kan in het kader van beroep een nader onderzoek instellen of 
inlichtingen inwinnen bij belastingschuldige of derden. Hieronder valt tevens het inwinnen van 
inlichtingen bij het Inlichtingenbureau van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid of 
bij de Belastingdienst. 
Intrekken beroepschrift 
5.De belastingschuldige kan zijn beroepschrift schriftelijk of mondeling intrekken. Van de intrekking 
wordt een schriftelijke bevestiging gestuurd aan de belastingschuldige. 
VII. Invordering bij afwijzing aanvraag of beroep 
Voortzetting invordering na afwijzing 
1.Wanneer de invorderingsambtenaar afwijzend heeft beslist op een kwijtscheldingsaanvraag of 
wanneer het college van burgemeester en wethouders afwijzend heeft beslist op een ingediend 
beroepschrift, moet het op de aanslag(en) verschuldigde bedrag binnen veertien dagen na 
dagtekening van de afwijzende beschikking worden voldaan. Indien de betaaltermijnen van de 
aanslag op dat moment nog niet zijn verstrekken, geldt dat de aanslag binnen de op het aanslagbiljet 
aangegeven betaaltermijnen moet worden voldaan. 
Betalingsregeling 
2.Op verzoek van belastingschuldige kan bij een afwijzende beschikking zoals genoemd in VII artikel 1 
tot een betalingsregeling worden overgegaan. 
Dit verzoek dient binnen tien dagen na dagtekening van de afwijzende beschikking te worden 
ingediend bij de invorderingsambtenaar. 
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VIII. Bijzondere bepalingen 
Motorvoertuigen 
1.Het bezit van een tweede en/of volgende motorvoertuig, wordt, ongeacht doel of bestemming van 
deze voertuigen, in het beginsel volledig als vermogen aangemerkt. 
Teveel ontvangen huurtoeslag of zorgtoeslag 
2.Indien de bankrekening een te hoog saldo laat zien en dit aantoonbaar wordt veroorzaakt door 
teveel ontvangen huurtoeslag of zorgtoeslag, wordt, zolang het terugvorderingsbesluit van de 
rijksbelastingdienst op zich laat wachten de behandeling van de kwijtscheldingsaanvraag opgeschort 
en/of invorderingsacties achterwege gelaten. 
Op voorwaarde dat betrokkene zich ingespannen heeft om een terugvorderingsbesluit te verkrijgen, 
worden de gereserveerde bedragen niet tot het vermogen gerekend. De feitelijke terugbetalingen 
worden dan niet ook nog bij de berekening van het netto-besteedbare inkomen in mindering 
gebracht. 
Eenmalige uitkering inzake schadeloosstelling, verzekering 
3.Een eenmalig verstrekte verzekeringsuitkering in verband met schadeloosstelling wordt, gedurende 
12 maanden na ontvangst van dit bedrag, niet tot het vermogen gerekend. 
IX. Inwerkingtreding 
Inwerkingtreding 
1.Dit reglement kan worden aangehaald als “Reglement kwijtschelding gemeentebelastingen”. Het 
treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking en werkt, indien deze dag later ligt, terug 
tot en met 1 januari 2020. 
2.De Leidraad invordering gemeentelijke belastingen Kaag en Braassem zoals vastgesteld op 30 
december 2014 en nadien in mandaat gewijzigd, voor het laatst op 14 maart 2019, wordt 
ingetrokken. 
3.De datum van ingang van dit reglement is 1 januari 2020. 
Roelofarendsveen, 10 december 2019  
Het college van burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem, 
de gemeentesecretaris,  
M.E. Spreij  
de burgemeester, 
mr. K.M. van der Velde-Menting 
 
 
 
32) Grote behoefte aan woningen die speciaal toegesneden zijn op ouderen: een Knarrenhof 
Leidsch Dagblad 26 januari 2020 
Een Knarrenhof, een woongroep voor ouderen, is een kwestie van lange 
adem. Honderden mensen willen er wonen, maar in Oegsgeest en Leiden zijn 
ze er nog niet 
Ruud Sep  26/01/2020 Leiden   Voor Oegstgeestenaar Dick Steenvoorden is het vooral de angst dat er 
niemand meer naar zijn vrouw omkijkt mocht hij er onverhoopt niet meer zijn. Martine Elderkamp 
uit Leiden is vooral op zoek naar saamhorigheid. „Dat mis ik in de straat waar ik nu woon.” Inge Krijt 
uit Oegstgeest begon ooit samen met haar man in een hofje en wil daar ook eindigen, „en niet 
ergens in een appartementje vier hoog met een balkonnetje.” 
Greet Dol woont nu in Noordwijk maar wil zo snel mogelijk terug naar Leiden, en dan als het even 
kan naar een plek waar ze zelfstandig kan wonen, maar wel in een omgeving waar mensen naar 
elkaar omkijken. „Hier ben ik gewoon doodongelukkig.” 
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Alle vier maken ze zich al jaren sterk voor de komst van een Knarrenhof. De Oegstgeestenaren willen 
er een in Oegstgeest, de Leidenaars een in Leiden. Zij lopen voorop, zitten in een plaatselijke 
projectgroep, maar ze zijn bepaald niet de enigen die zitten te wachten op een kleine 
woongemeenschap waar de bewoners het begrip ’nabuurschap’ hoog in het vaandel hebben. 
Bij de stichting Knarrenhof Nederland staan alleen al zo’n 300 belangstellenden uit Leiden 
ingeschreven en zo’n 120 uit Oegstgeest. 
Dat er grote behoefte is aan woningen die speciaal toegesneden zijn op ouderen, staat voor iedereen 
als een paal boven water. Vorige week nog stelde oud-PvdA-leider Wouter Bos als voorzitter van een 
commissie die onderzoek deed naar de toekomst van de ouderenzorg, dat de bouw van geschikte 
woningen voor senioren een speerpunt moet worden in het volkshuisvestingsbeleid. 
Tussenvorm          Dat ook in Oegstgeest de nood hoog is, valt te lezen in de vorige week 
gepubliceerde woningmarktanalyse. Als gevolg van de vergrijzing en de verdwijning van het 
traditionele verzorgingshuis komen er steeds meer zelfstandig wonende ouderen die allerlei vormen 
van zorg nodig hebben. 
De verwachting is dat Oegstgeest over tien jaar tachtig mensen telt die in het verleden in aanmerking 
zouden komen voor een plekje in een verzorgingshuis, maar die nog niet hulpbehoevend genoeg zijn 
voor een verpleeghuis. ’Voor deze mensen ontbreekt een tussenvorm, die er in het verleden wel 
was.’ 
Volgens de opstellers van het rapport is het belangrijk dat de gemeente de komende jaren aan de 
slag gaat met ’de ontwikkeling van een soort beschut wonen nieuwe stijl nabij zorg en voorzieningen 
voor deze doelgroep’. 
Eén en één is twee, zou je denken. Maar de praktijk is nogal weerbarstig. Greet Dol was in het 
verleden bezig met initiatieven in Haarlem, in Overveen en in Amsterdam. „Voor zover ik weet is daar 
nooit iets uitgekomen.” 
In Leiden schiet het ook niet op. „Maar ik blijf positief. Ik ben ervan overtuigd dat als je ergens 
energie insteekt, het op een gegeven moment weer terug komt. En je leert er ook van alles van. Zo 
heb ik me meer in de politiek verdiept. Iedere keer als er aanleiding voor is, zitten we bij de 
gemeenteraad en spreken we in.” 
Dol en Elderkamp zijn aangesloten bij de vereniging Natuurlijk Samen Wonen. „Maar er zijn in Leiden 
nog twee groepen bezig met een knarrenhof”, vertelt Elderkamp. „Eén in de Burgemeesters- en 
Professorenwijk. Die willen in hun eigen wijk blijven. En nog een club die in de hele stad zoekt, maar 
andere ideeën heeft over hoe het moet worden. Wij willen een hof met niet alleen maar ouderen.” 
Appeltje, eitje    Het grote struikelblok voor de Leidenaars is het vinden van een plekje. In een 
volgebouwde stad als Leiden is dat zoeken naar een speld in een hooiberg. „We zijn een keer door de 
gemeente naar een ontwikkelaar gestuurd”, vertelt Elderkamp. „Maar toen we daar zaten, kregen 
we te horen: Wat komen jullie doen? Alles is al in kannen en kruiken.” 
De groep heeft nu de hoop gevestigd op een bouwproject aan de Watergeuskade. „Ik heb nu contact 
met de wijkvereniging. We moeten even wachten hoe die reageert. Daarna kunnen we met de 
ontwikkelaar gaan praten: kijken of die eventueel happig is om samen tot een project te komen.” 
Dan zijn ze in Oegstgeest in ieder geval op papier al een stuk verder. De club in Oegstgeest heeft een 
plek - op het Endegeestterrein - en een ontwikkelaar - Johan Oudendal - die wel wil gaan bouwen. Er 
is eigenlijk maar één probleem: de Oegstgeester Knarrenhof staat ingetekend op een plek waar de 
gemeente geen woningbouw wil. 
„Toen ik binnenkwam bij Knarrenhof, dacht ik: dit is appeltje, eitje”, vertelt Dick Steenvoorden. „We 
hebben ook met de belangengroep van de buurt gepraat. We zitten op dezelfde lijn”, vult Krijt aan. 
Steenvoorden: „Het past in de buurt, het wordt gedragen.” 
Volgens Steenvoorden zitten de clubs in Leiden en Oegstgeest uiteindelijk in het zelfde schuitje. „Het 
is eigenlijk een landelijk beeld. Alle bestuurders zijn positief, want het is duidelijk dat we deze kant 
uit moeten. Maar lokaal is het heel moeilijk om iets te organiseren. Eigenlijk zou er vanuit Den Haag 
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meer pressie moeten worden uitgeoefend op de gemeenten: zorg maar dat dit soort initiatieven van 
de grond komen. Hier in de regio gebeurt dat alleen in Lisse, waar de gemeente daadwerkelijk het 
voortouw heeft genomen.” 
Oegstgeest hoopt nog deze zomer antwoord te krijgen of het huidige plan kan worden uitgevoerd. In 
Leiden is het voorlopig afwachten. 
Elderkamp: „We kunnen ook nog bij de gemeente gaan vragen naar zogeheten zachte locaties waar 
nog geen plannen voor zijn. Dan zouden we in een heel vroeg stadium in gesprek kunnen met 
ontwikkelaars.” Dol: „Ja, je moet wel geduld hebben en in je idealen blijven geloven.” Krijt: „En 
misschien halen we het helemaal niet.” 
Knarrenhof   Knarrenhof is een landelijke stichting met een maatschappelijk doel, namelijk de 
leeftijdbestendige bouw van woongroepen, met name voor zelfredzame senioren. De stichting heeft 
tot nu toe één knarrenhof geopend, namelijk in Zwolle. Op tientallen plaatsen in het land zijn 
mensen actief om te proberen in hun gemeente een zelfde voorziening te realiseren. Meer info op 
knarrenhof.nl. 
 
 
 
33) Activiteiten om mensen te ontmoeten helpen lang niet altijd om eenzaamheid tegen te gaan 
Zorg+welzijn 26 januari 2020 
Blog: Eenzaamheid stoort je sociale antenne 
Activiteiten om mensen te ontmoeten helpen lang niet altijd om eenzaamheid tegen te gaan. Wat 
wel helpt? De sleutel ligt vaak bij de mensen zelf. Mensen die eenzaam zijn, zijn overgevoelig voor 
afwijzing. Dat kan de waarneming vervormen. 

 
Stel, je krijgt een appje van een vriendin met wie je min of meer hebt afgesproken om samen naar 
een feest te gaan. Ze appt dat ze al kaartjes heeft gekocht. Handig, zul je denken. Maar wie eenzaam 
is, kan hieruit opmaken dat deze vriendin met iemand anders gaat. 
Afwijzing    Wat kunnen mensen zelf doen om hun eigen eenzaamheid te verminderen? Bij 
mensen die eenzaam zijn, is de sociale antenne minder goed afgesteld. Dat werkt zo. Ervaar je niet 
genoeg verbinding, dan ben je extra alert op signalen die daarop wijzen. Zelfs als er geen afwijzing is, 
neem je deze wel waar. Eenzame mensen zijn bijvoorbeeld minder goed in het herkennen van 
gezichtsuitdrukkingen. Ze interpreteren neutrale gezichtsuitdrukkingen eerder als negatief. In de 
training ‘Meer contact’ van Eva Geelen leren deelnemers wat ze zelf kunnen doen om hun eigen 
eenzaamheid te verminderen. 
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Ontmoeting    Naar een ontmoetingsactiviteit gaan om contacten te leggen helpt meestal niet. 
Als je daar komt, kun je het gevoel hebben dat iedereen jou negatief bekijkt. Als je thuis komt, heb je 
misschien het idee dat mensen jou niet mogen. Want ja, je hebt gedaan wat iedereen zei. Je bént 
naar een bijeenkomst geweest, maar de andere mensen deden niet aardig tegen je en je hebt er 
geen contacten aan over gehouden. Waarschijnlijk voel je je dan nóg eenzamer dan voordat je ging. 
Spiraal    Wat kun je als sociaal professional of vrijwilliger doen om mensen te helpen die door 
negatieve gedachten in een negatieve spiraal terecht komen? In februari 2020 brengt Movisie 
hierover een brochure uit genaamd ‘Spelen met gedachten’. De brochure beschrijft toegankelijke 
sociaal cognitieve technieken die mensen helpt om zelf hun eenzaamheid aan te pakken. De crux zit 
in het doorbreken van de spiraal van negatieve gedachten. Het begint met de bewustwording van 
negatieve gedachten. Daarna kun je mensen helpen deze negatieve gedachten te doorbreken, door 
gedachten anders te  focussen, anders te denken door anders te doen en zelfcompassie te 
stimuleren. Want eerlijk is eerlijk: zijn we bij tijd en wijle allemaal niet wat te streng voor onszelf? 
Martha Talma en Susan de Vries zijn adviseurs bij Movisie. Eva Geelen is initiatiefnemer van Bureau 
Over-ons 
Meer info: 
Lees ook: ‘Zo stap je uit je eenzaamheid’ (Fried: zie: https://www.over-ons.nl/bestelpagina-zo-stap-
je-uit-je-eenzaamheid.html  ) 
 
 
 
34) Wilde dieren vallen onder wet natuurbeheer, dat is een verantwoordelijkheid van de provincie 
Nieuws van Unity.NU  27 januari 2020 
Oegstgeest betaalt niet mee aan opvang wilde dieren: 'Het is een taak van de 
provincie' 
27 januari 2020 OEGSTGEEST - In 2019 zijn er uit de Leidse regio ruim 159 wilde dieren opgehaald 
door de dierenambulance: 'Een forse toename vergeleken met de afgelopen jaren', aldus de 
Dierenambulance-Vogelasiel regio Leiden in een brief gericht aan alle gemeentes in de Leidse regio. 
Door de toename kan de dierenambulance het financieel niet rond krijgen zonder hulp van de 
gemeenten en dus klopte de dierenambulance bij de gemeenten aan voor subsidie. Oegstgeest had 
nog niet gereageerd op het verzoek, tot verbazing van de fractievoorzitter van Progressief 
Oegstgeest, Melanie van Driel. 
Van Driel vroeg om een verklaring van de verantwoordelijk wethouder Nieuwenhuis en vroeg of de 
gemeente bereid is de bekostiging alsnog te leveren. Ze kreeg niet het antwoord waarop ze had 
gehoopt. 'Het is rondom de dieren zo geregeld dat gemeentes verantwoordelijk zijn voor de 
zwerfdieren, die vullen wij ook in door financiële bijdragen te leveren aan het asiel en aan de 
dierenambulance', legde wethouder Nieuwenhuis uit. 'De wilde dieren vallen onder de wet 
natuurbeheer en dat is een verantwoordelijkheid van de provincie.' Bovendien heeft Oegstgeest de 
bijdrage voor het ophalen van zwerfdieren aanzienlijk verhoogd, aldus Nieuwenhuis. 
Zelfde standpunt als Leiderdorp en Zoeterwoude 
En dus is het gemeentebestuur in Oegstgeest voorlopig niet van plan mee te betalen aan het ophalen 
van wilde dieren. Zoeterwoude en Leiderdorp besloten eerder al om niet mee te betalen. De 
gemeente Leiden heeft besloten de Dierenambulance wel te bekostigen. 
Voorzitter van de Dierenambulance regio Leiden, Jaap van Meijgaarden tekende eerder al beroep 
aan tegen het besluit van Leiderdorp en Zoeterwoude. Volgens hem geldt de zorgplicht voor wilde 
dieren voor iedereen, dus ook voor gemeenten. Dat beroep was niet succesvol, aldus Nieuwenhuis 
'Dat betekent dat de bezwaren commissie heeft gezegd dat het de verantwoordelijkheid is van de 
provincie en niet van de gemeente. Dat standpunt nemen wij als Oegstgeest dus ook in.' 
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35) Huisartsenposten in Voorhout en Alpen aan den Rijn 's nachts waarschijnlijk dicht 
Nieuws van Unity.NU  27 januari 2020 
Verzet tegen nachtelijke sluiting huisartsenposten 
27 januari 2020 REGIO - Inwoners uit de Duin- en Bollenstreek hebben een petitie gestart om de 
nachtelijke sluiting van de huisartsenpost Voorhout tegen te gaan. De petitie heeft ondertussen al 
bijna 3000 handtekeningen in twee dagen. De inwoners vinden het niet verantwoordelijk dat 
patiënten straks een half uur of langer moeten reizen om bij een huisartsenpost te komen. 
Vorige week werd bekend dat de huisartsenposten in Voorhout en Alpen aan den Rijn 's nachts 
waarschijnlijk dicht gaan. De huisartsenpost in het LUMC Leiden gaat waarschijnlijk helemaal dicht. 
De huisartsenpost in Leiderdorp krijgt dan een regiofunctie. De inwoners die de petitie hebben 
gestart vinden dat mensen een mogelijkheid moeten krijgen om 's nachts ook zorgverlening te 
krijgen zonder dat zij ver moeten reizen. Ze verzoeken om de huisartsenpost in Voorhout 's nachts 
open te houden zonder tegenwerking. 
Door vanuit één locatie te werken, met meerdere artsen en triagisten tegelijk, is meer afstemming 
mogelijk waardoor de zorg beter en veiliger wordt. In juli wordt er definitief een besluit genomen 
over de (nachtelijke) sluiting. Immie Boomgaardt, directeur van de samenwerkende HAP's in de 
regio: 'Iedereen die in de nacht belt, krijgt de zorg die nodig is. Als er in de nacht echt iets aan de 
hand is, dan is men in Leiderdorp direct op de goede plek omdat er een SEH, een ziekenhuis en een 
apotheek beschikbaar is.' 
 
 
 
36) Ieder(in) vindt dat de wijziging van de Participatiewet geen doorgang kan vinden 
Ieder(in) 27 januari 2020 
Passend aanbod bij uitkering: gelijkwaardigheid ontbreekt 
23 januari 2020  Ieder(in) vindt dat de wijziging van de Participatiewet geen doorgang kan vinden. Er 
moeten eerst goede voorwaarden worden vastgesteld. Alleen met goede voorwaarden kan de 
wijziging goed werken voor mensen met een beperking. 
Er wordt een wijziging voor de Participatiewet voorbereid. De bedoeling is om iedereen met een 
bijstandsuitkering een passend aanbod te doen. Staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken 
vindt dat mensen in de bijstand een verplichte wederdienst moeten leveren voor het behoud van 
hun uitkering. Ze wil in de wet vastleggen dat alle mensen met een bijstandsuitkering voortaan een 
“passend aanbod” moeten krijgen van hun gemeente. De uitkeringsontvangers mogen dat aanbod 
niet zomaar afwijzen, anders worden ze mogelijk gekort. 
Een eigen aanpak    Ieder(in) vindt het positief dat er persoonlijke aandacht is in de vorm van 
een gesprek. Het gesprek zal gericht zijn op een passend aanbod in de brede zin (ook mantelzorg of 
vrijwilligerswerk) en biedt mogelijkheden op het gebied van ontwikkeling en activering. Na een 
uitvraag bij de achterban komen er ook knelpunten naar voren. Mensen met een beperking of 
chronische aandoening hebben te maken met (een combinatie van) complexe problemen. Zij hebben 
daarom een eigen aanpak nodig. Dit vraagt iets anders dan een verplichte wederdienst voor behoud 
van uitkering. Er moet bijvoorbeeld een goed begeleidingstraject komen om deze mensen naar werk 
te helpen. 
Een garantie voor een gelijkwaardig gesprek   Een gesprek over een passend aanbod 
moet plaatsvinden vanuit gelijkwaardigheid. Mensen die afhankelijk zijn van de bijstand kunnen een 
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gesprek met de gemeente over een wederdienst als dwingend en verplichtend ervaren. Deze positie 
is niet gelijkwaardig. 
Ieder(in) wil een wettelijke garantie op een gelijkwaardig gesprek. Er moet verplicht een 
onafhankelijke cliëntondersteuner aangeboden worden en beschikbaar zijn. Deze moet het gesprek 
voorbereiden, het aanbod toetsen en controleren of iemand begrijpt wat er wordt afgesproken. 
Iemand mag zich niet gedwongen voelen om een aanbod als passend te accepteren. 
De kwaliteit van het gesprek   De wijziging in de wet moet doorgevoerd worden zonder 
extra financiële middelen voor gemeenten. Terwijl er wel van de gemeente wordt gevraagd 
intensiever contact te hebben met de uitkeringsontvangers. Zonder extra financiële middelen is het 
onzeker of de kwaliteit van het gesprek gegarandeerd kan worden. 
Conclusie   Ieder(in) vindt dat de wijziging van de wet geen doorgang kan vinden. Er moeten eerst 
goede voorwaarden worden vastgesteld en vastgelegd voor de wijziging goed kan werken voor 
mensen met een beperking. 
Ruth (gefingeerde naam): ik begrijp de gedachte achter deze maatregel, maar vanuit elk perspectief 
die ik kan bedenken zal dit meer nadelen dan voordelen opleveren voor alle betrokkenen. Wanneer 
deze maatregel een claimbaar recht zou zijn, dus waarin de cliënten de regie hebben, zou ik het een 
goed idee vinden. Intrinsieke motivatie werkt immers beter voor iedereen dan dwang. 
Reactie Iede4r(in) op internetconsultatie Passend Aanbod  (Fried: zie: https://iederin.nl/wp-
content/uploads/2020/01/Reactie-Iederin-op-internetconsultatie-Passend-Aanbod.pd  ) 
 
 
 
37) Sommige zorgaanbieders misbruiken de wet om van ‘lastige’ ouders af te komen 
Ieder(in) 27 januari 2020 
Misbruik wet haalt positie van ouders als curator onderuit 
08 januari 2020   Sommige zorgaanbieders misbruiken de wet om van ‘lastige’ ouders af te komen. 
Dit blijkt uit journalistiek onderzoek van onder meer Trouw en de Monitor. Op grond van een 
‘onwerkbare relatie’ proberen deze zorgaanbieders via de rechter ouders uit te sluiten van het 
curator- of mentorschap. Dat is in strijd met de wet die dat regelt. Ieder(in), KansPlus en Sien krijgen 
soortgelijke signalen vanuit de achterban en vinden dat deze praktijken direct moeten stoppen. 
Veel ouders of andere familieleden zijn curator of mentor van mensen met een verstandelijke 
beperking die in een instelling wonen. De wet biedt de rechter de mogelijkheid om de curator of 
mentor ‘te ontslaan’. Dat kan alleen als ze niet in het belang van hun zoon of dochter handelen of als 
ze zich niet houden aan hun wettelijke taken. In de praktijk gebruiken sommige instellingen of 
zorgaanbieders deze mogelijkheid om van ‘lastige ouders’ af te komen, blijkt uit het journalistieke 
onderzoek. 
Ook vanuit de achterban van KansPlus, Sien en Ieder(in) komen signalen dat er grote zorgen zijn over 
de rechten en positie van ouders/verwanten als curator of mentor. Familieleden kunnen in een 
onmogelijke situatie komen als ze met een instelling in conflict komen bijvoorbeeld over de kwaliteit 
van zorg. De zorgaanbieder kan ze dan wegzetten als lastig en de rechter verzoeken om ze hun 
zeggenschap als curator of mentor af te nemen. 
Vastlopen relatie ouders zorgaanbieder      In de uitzending van De Monitor gaf een 
rechter aan dat hij er bij voorbaat van uitgaat dat een zorgaanbieder het beste met de cliënt 
voorheeft. Ook als er sprake is van een vastgelopen relatie of conflict tussen ouder en zorgaanbieder. 
Daarom stelt de rechter in zo’n geval de zorgaanbieder vaker in het gelijk en ontneemt de ouders het 
curator- of mentorschap. Dit is volstrekt onaanvaardbaar, schrijven KansPlus, Sien en Ieder(in) in de 
brandbrief aan de Raad voor de rechtspraak, het ministerie van Justitie  /Rechtsbescherming, de 
Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en het Kwaliteitsbureau Curatoren, 
Beschermingsbewindvoerders en Mentoren (CBM). 
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Oneigenlijke gang naar de rechter  “Als er sprake is van een moeizame relatie tussen 
ouders en instelling moeten heel andere wegen worden bewandeld, zoals mediation of onafhankelijk 
deskundig onderzoek. De gang naar de rechter is dan ongepast”, aldus de organisaties. “Er moet een 
einde komen aan dit oneigenlijke gebruik van de wet curatele beschermingsbewind en mentorschap. 
We willen hierover een gesprek en oplossingen.” 
Zorgaanbieders hebben in 2019 ruim 900 bij de rechtbank een verzoek ingediend voor het aanstellen 
van een curator of mentor. Onbekend is hoe vaak dit gebeurde omdat er nog geen curator/mentor 
was of omdat het gaat om een verzoek om ontslag en vervanging van de bestaande curator of 
mentor. 
Hieronder de brief Stop oneigenlijk gebruik wet curator/mentorschap (Fried: zie: 
https://iederin.nl/wp-content/uploads/2020/01/Brief-misbruik-wet-wijziging-curator-
mentorschap.pdf  ) 
 
 
 
38) Er is geen land waar ik liever ziek word dan Nederland 
Ieder(in) 27 januari 2020 
‘Wat kunnen we leren van Denemarken?’ 
21 januari 2020  De decentralisatie is niet de welkomstpoort naar een lokale, inclusieve samenleving 
zoals deze vijf jaar geleden werd geïntroduceerd in Nederland. In plaats daarvan is het een streng 
bewaakte grensovergang die hoge drempels opwerpt naar schaarse voorzieningen. Dit raakt direct 
aan de dagelijkse ondersteuning van ruim 1,5 miljoen mensen met een beperking of chronische 
aandoening. Pleidooi van Ieder(in)-directeur Illya Soffer om lessen te leren uit het ‘Deense model’. 
Uit allerlei onderzoeken blijkt dat Nederlanders over het algemeen achteruitgang ervaren sinds de 
decentralisatie, met name op het gebied van eigen regie en het kunnen meedoen. 
Hele sociale domein in één wet   Denemarken heeft ruim tien jaar geleden 
gedecentraliseerd, maar daar is wel vooruitgang merkbaar. De Denen hebben het hele sociale 
domein in één wet georganiseerd. Of het nu gaat om werk, inkomen, hulpmiddelen, wonen, 
onderwijs, ondersteuning, thuiszorg en andere verpleegkundige zorg – de gemeente zorgt voor de 
juiste mix van voorzieningen van de aanvrager. Bovendien verzorgt de gemeente grotendeels zelf de 
zorg en ondersteuning. Dat maakt samenhang en samenwerking gemakkelijker. Er zijn immers geen 
economische prikkels die dat tegenwerken, zoals je die in Nederland vaak tegenkomt. 
Elke gemeente heeft een raad van mensen met een beperking om gelijke kansen en mogelijkheden 
te creëren. Het is in Denemarken wettelijk geregeld dat leden van de raad worden betrokken bij het 
maken, uitvoeren en bijstellen van beleid. Goed gefaciliteerd en niet vrijblijvend. 
Het kan alleen door te investeren 
Een invoering van het Deense model vraagt een flinke investering, dat mogelijk ten koste gaat van 
budgetten in de zorgmarkt. Een investering die zich pas na een aantal jaren uitbetaalt. Pas recent is 
in Denemarken zichtbaar dat de zorgkosten afnemen. 
Fried: Lees hierna het artikel “Wat kunnen we leren van Denemarken?”. Ter gelegenheid van de 
nieuwjaarsreceptie van Ieder(in), Patiëntenfederatie, Mind en PGOsupport. 
Wat kunnen we leren van Denemarken? 
Illya Soffer, directeur Ieder(in)   Er is geen land waar ik liever ziek word dan Nederland, want onze 
medisch zorg is erg goed. Maar of ik in Nederland wil zijn als ik langdurige ondersteuning nodig heb 
vanwege ouderdom, een chronische aandoening of een beperking? Ik denk het niet. Uit allerlei 
onderzoeken blijkt dat de ervaren kwaliteit van leven, de eigen regie, de participatie en het eigen 
netwerk de afgelopen jaren achteruit zijn gegaan. We zien kwaliteitsindicatoren de verkeerde kant 
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op gaan sinds de decentralisaties. Dit raakt direct aan de dagelijkste ondersteuning voor ruim 1,5 
miljoen mensen met een beperking of chronische aandoening.  
        Het aantal gedetineerden en dak- en thuislozen met een beperking neemt toe. Het aantal 
mensen met ernstige psychische klachten en schulden neemt toe. Het aantal (gedwongen) opnamen 
en crisisplaatsingen neemt toe. Het arbeidsverzuim en burn-outklachten onder mantelzorgers neemt 
zelfs sterk toe. En we zien meer jeugdigen met een beperking uitvallen in het onderwijs en 
vervolgopleidingen, bij het vinden van werk, het voorzien in een inkomen en goede huisvesting 
vinden. De optelsom van maatschappelijke kosten valt niet positief uit. Zorgelijk, en precies het 
omgekeerde van wat de bedoeling was van de decentralisaties.  
       Hoe verantwoord is het om te blijven volhouden dat dit kinderziekten zijn en dat we eigenlijk 
best goed bezig zijn? Ik verbaas mij steeds meer over het maakbaarheidsoptimisme. Over het geloof 
in toekomstig succes van de hervormingen en decentralisaties. Ook in de recent aangekondigde 
Haagse zorgcontourennota’s, regiobeelden en kleine wetsingrepen, wordt niet getwijfeld aan de 
tekentafellogica achter de hervormingen. Hoe zat het ook al weer met die logica?  
       Het idee was dat kosten beheersbaar worden door het terugduwen van de zorgvraag van 
ouderen, jeugd en volwassenen met (psychische) beperking. Terugduwen vanuit de duurdere 
specialistischer of intramurale zorg naar goedkoper eerstelijns zorg. En van daaruit weer naar de 
participatie-samenleving met gratis inzet van informele ondersteuning en eigen kracht en eigen 
thuis.  
          Tegen beter weten in, ging de veranderingen gepaard met een forse bezuinigingsopdracht. De 
toegang tot het sociaal domein was bedoeld als welkomstpoort naar de lokale, inclusieve 
samenleving. In plaats daarvan werd het een streng bewaakte grensovergang om toegang te 
beperken tot schaarse voorzieningen. Met alle gevolgen van dien.  
        Ik heb honderden meldingen onder ogen gekregen van mensen en hun families die vastlopen. 
De rode draad? Al direct in het begin is er een mismatch tussen de zorgvraag, het ingekochte aanbod 
en het beschikbare geld. Als bij een veenbrand ontstaan daarna steeds grotere problemen. Mensen 
kunnen oorspronkelijk toe met laagdrempelige, ambulante, langdurige ondersteuning en met kleine, 
eenvoudige oplossingen en hulpmiddelen. In plaats daarvan raken ze van de wal in de sloot door het 
ontbreken van langdurige laagdrempelige ondersteuning thuis. En daardoor zijn er vaak 
specialistische voorzieningen nodig om ze weer op de kant te trekken. Is deze opstuwende werking 
als gevolg van een te mager ingericht sociaal domein nog wel te keren? 
        Een uitstapje naar Denemarken. Zij hebben ruim tien jaar geleden gedecentraliseerd. Wat we 
kunnen leren van de Denen is dat het helpt om het hele sociale domein in één hand (en één wet) te 
organiseren. Of het nu gaat om werk, inkomen, hulpmiddelen, wonen, onderwijs, ondersteuning, 
thuiszorg en andere verpleegkundige zorg - het is de gemeente die ervoor moet zorgen dat met de 
juiste mix aan voorzieningen inclusie en participatie worden bevorderd en mensen zo goed mogelijk 
meedoen. Daar komt geen arts of zorgaanbieder aan te pas.  
         Ook interessant is dat deze voorzieningen daar niet onder het Ministerie van Zorg vallen, maar 
onder “Sociale Zaken”. Het concurreert daardoor niet met ander zorgaanbod. Wat de Denen ook 
anders doen, is dat de ondersteuning grotendeels door gemeenten zelf wordt uitgevoerd en dus niet 
van zorgaanbieders komt. Dat maakt samenhang en samenwerking gemakkelijker. Er zijn immers 
geen economische prikkels die dat tegenwerken.  
Zo’n slim en sterk ingericht sociaaldomein vraagt een flinke investering. Eén die zich pas na een 
aantal jaren uitbetaalt. Pas recent is in Denemarken zichtbaar dat zorgkosten afnemen. 
          Raad van mensen met een beperking 
Elke gemeente heeft een ‘disability council’ om gelijke kansen en mogelijkheden te creëren voor 
inwoners met een beperking. Het is in Denemarken wettelijk geregeld dat leden van de council 
worden betrokken bij het maken, uitvoeren en bijstellen van beleid. Dit wordt gefaciliteerd en 
ondersteund. Niet alleen ouderen moeten zolang mogelijk zelfstandig kunnen leven, ook mensen met 
een beperking hebben dit recht. Verder praten? Kijk op www.platformklink.nl 
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         Een investering in het sociaal domein ten koste van budgetten in de zorgmarkt, is misschien wel 
de hardste dobber van onze hervormingen en decentralisaties. Zijn we bereid een deel van de 
geldstromen die nu richting aanbieders, artsen, specialisten, psychiaters, farmaceuten en 
verzekeraars gaan, om te buigen ter bevordering van échte inclusie en preventie in het sociaal 
domein? Zijn we bereid te investeren in passender onderwijs, arbeid, inkomen, ondersteuning, 
verpleging, vervoer, ten koste van de zorgbegrotingen van aanbieders en verzekeraars?  
        Ik geloof dat het flink zal lonen om een aanzienlijk deel van het huidige zorgbudget voor 
ouderen, gehandicapten en jeugdigen in een grote pot te stoppen. En dat we met dat geld een bij 
mensen passend sociaal domein inrichten. Gericht op echte participatie en inclusie. Dichtbij, op maat 
en werkelijk uitgaand van de vraag van mensen.   
       Ik voorspel dat hiermee het aantal zieken en gehandicapten fors kan teruglopen. Niet omdat 
mensen geen ziekten of beperkingen meer hebben, maar omdat zij minder belemmeringen 
ondervinden. Dat ze daarmee kunnen leven en meedoen. Dat scheelt kosten. Dat scheelt personeel. 
En dat scheelt bovendien een hele hoop frustratie. Wie weet komt het dan toch nog goed met die 
decentralisaties. 
Illya Soffer 
 
 
 
 
39) Niet praten over, maar praten met 
Ieder(in) 27 januari 2020 

 
Nieuwsjaarsbijeenkomst Patiëntenfederatie Nederland 15 januari 2020 
Samen beslissen als ontwerpprincipe voor het tweede decennium 
We staan op of net over de drempel van een nieuw decennium. Tijd om de balans op te maken. Het 
eerste decennium van deze eeuw zijn we met zijn allen tot het inzicht gekomen dat een zorgsysteem 
dat van bovenaf bestuurd en bedacht wordt niet langer houdbaar is. Niet langer centraal, maar 
decentraal was het motto. Geen beleid dat op tekentafels wordt gemaakt, maar beleid in nabijheid 
(‘de keukentafel’!). Niet praten over, maar praten met. Toch blijf voor teveel mensen in de zorg de 
deuren nog steeds gesloten.  
            Nu we in het tweede decennium van deze eeuw zijn aangekomen, wordt het tijd om niet 
langer te praten óver laten meepraten, en niet langer alleen te pleiten voor integrale zorg. Het wordt 
tijd om het samen een keer te gaan doen. Dat klinkt eenvoudiger dan het is, want het betekent dat 
we oude denkwijzen en oude handelingspatronen moeten doorbreken. Maar de urgentie is er. 
             Het Nederlandse zorgsysteem – dat internationaal geroemd wordt en waaraan veel goed is – 
kraakt en piept, met name als het om toch al kwetsbare burgers gaat die meer dan medische zorg 
alleen nodig hebben. Daarvoor neem ik u mee in het verhaal van Ben. Ben is een jonge man met 
mooie dromen en een soms moeilijk bestaan. Ben heeft behoefte aan zorg op maat. En dat beaamt 
iedereen. Maar krijgt hij het ook? 
           Vanuit Bens verhaal zet ik eerst een stap terug. Ben heeft zorg nodig en die zorg volgt bepaalde 
logica’s. De vraag die ik me ga stellen: Hoe logisch zijn die logica’s nog? Werken ze voor, of tegen 
Ben? 
           Vervolgens ga ik op zoek naar de relatie tussen bedoeling en gevolg. We hebben volgens 
bepaalde logica’s ons zorgsysteem opgebouwd om het rechtvaardig, doelmatig en ook kwalitatief 
goed te maken. Maar zijn we daar ook in alle opzichten in geslaagd? 
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          Vanuit de analyse van de logica’s en de decentralisaties zal ik samen het systeem 
heroverwegen. Wat is er nodig om mensen als Ben te helpen? Hoe kan het dienend in plaats van 
leidend worden? Welke startpunten moeten we daarvoor heroverwegen en welke rollen moeten we 
herzien? En vooral, welke rol kunt U, kunnen wij, daarbij spelen? 
 
          Maar dus eerst het verhaal van Ben. Ben heeft een mooie stem. Hij is de jongste bariton in zijn 
koor en droomt ervan de nieuwe Frank Sinatra te worden. Dat zal nog lastig worden, want Ben heeft 
moeite zijn gedachten en emoties te reguleren. Hij is 28 en pas onlangs werd bij hem een licht 
verstandelijke beperking gediagnosticeerd. Sociaal-emotioneel functioneert hij als een kind. Hij 
overschat zichzelf, zoals de koorleden maar al te goed weten. Als dingen niet lukken of onduidelijk 
zijn, wordt Ben gefrustreerd en agressief. Door zijn impulsiviteit heeft hij ook nog eens een flinke 
schuld opgelopen. 
           Binnen de reguliere GGZ vindt Ben zijn draai niet. Hij heeft al diverse GGZ-instanties afgelopen. 
Het ontbreekt er aan kennis van LVB. Zorgverleners vinden dat hij eigenlijk intensieve begeleiding 
nodig heeft. Maar voor de WLZ komt hij niet in aanmerking. Dan had zijn LVB voor zijn 18e 
vastgesteld moeten zijn. Zijn ouders maken zich grote zorgen maar voelen zich machteloos. Hun zoon 
is meerderjarig en doet graag wat hij wil. De schulden lopen op, het sociale netwerk brokkelt af. Ben 
en zijn ouders worden niet langer gezien, laat staan gehoord.  
          Kortom, Ben krijgt geen toegang tot de zorg die bij hem past. Dat brengt hem en de 
maatschappij schade toe. Het zet een hypotheek op zijn toekomst. En het zorgt voor ondraaglijke last 
bij zijn ouders.  
De logica van onze zorg 
Om tot oplossingen te komen voor mensen als Ben, is het handig een stap terug te zetten en het 
geheel te overzien. De vraag die ik me daarbij stel is de volgende: Volgens welke logica is onze zorg 
opgebouwd?  
De ontoegankelijkheid van zorg voor mensen met complexe problemen heeft bijzondere aandacht 
van de RVS. De toegang tot zorg is over het algemeen goed geregeld in Nederland. Maar juist de 
meest kwetsbare mensen ervaren dat anders. Zij weten de weg naar de zorg niet te vinden, ze 
krijgen onterecht geen zorg of krijgen iets anders dan nodig. De decentralisaties zouden de zorg 
dichter bij de burger brengen. Evaluaties van het SCP laten zien dat sommige, maar lang niet alle 
doelen zijn gehaald, bijvoorbeeld omdat het beeld van de zelfredzame burger dat ten grondslag ligt 
aan veel beleid te positief is en maatwerk nog ver weg is, en omdat er soms sprake van meer in 
plaats van minder complexiteit is. Gedecentraliseerd of niet, is ons zorgsysteem opgebouwd volgens 
drie logica’s: 
1. de logica van het zorgen 
2. de logica van de regels ter bestrijding van willekeur  
3. de logica van verdeling van schaarse middelen 
Ieder van deze logica heeft zijn onbetwistbare waarde. Ze botsen echter regelmatig met elkaar. En 
daar hebben mensen zoals Ben en zijn ouders last van. Veel last. 
De logica van de zorg 
Gelijke monniken, gelijke kappen. Dat vinden we belangrijk in Nederland. Iemand die zorg nodig 
heeft moet die zorg ook kunnen krijgen. Een zorgvraag wordt bijgevolg verbonden met passende 
ondersteuning. Het is aan de zorgprofessional om hierin te voorzien. Dat vinden we logisch. 
De logica van de regels 
Echter, over hoe die ondersteuning eruit ziet moeten wel afspraken gemaakt worden. Gelijke 
monniken gelijke kappen, dus willekeur tolereren we niet. Daarom hebben we binnen ons 
zorgsysteem regels opgesteld en die regels zijn voor iedereen hetzelfde, eveneens voor Ben. Ook dat 
vinden we logisch. 
De logica van de verdeling 



  
NIEUWS- EN INFORMATIEBRIEF 186                       
ADVIESRAAD SOCIAAL DMEIN KAAG EN BRAASSEM 

52 

 

Zorg is duur en we willen ook dat er geld overblijft voor andere zaken zoals scholen, infrastructuur en 
stikstofbeleid… Het geld dat voor bijvoorbeeld de WLZ beschikbaar is, moet daarom zo efficiënt 
mogelijk besteed en verdeeld worden. De kosten voor de zorg stijgen jaar op jaar en als we niets 
doen wordt het onhoudbaar. Bij elke zorgbeslissing moeten we dus niet alleen rekening houden met 
de wensen van de zorgvrager, maar óók met een eerlijke, solidaire verdeling van middelen. Ook dat 
vinden we logisch.  
Maar wat heeft Ben daar nu aan? We vinden het logisch dat Ben zorg nodig heeft, maar de toegang 
daartoe wordt belet door regels. We vinden het logisch dat middelen efficiënt besteed moeten 
worden, maar hoe logisch is het om iemand met een zorgvraag niet of slechts deel te helpen? Dit 
doet de kosten op lange termijn alleen maar stijgen, want Ben zal alleen maar meer in de problemen 
komen. En zijn ouders lopen het risico overbelast te worden.  
             Het is enkel door ervaringen zoals die van Ben, de ervaringen van patiënten en burgers meer 
in het algemeen, dat we kunnen ontdekken waar die logica’s elkaar belemmeren en tegenwerken. 
Als we willen vermijden dat mensen als Ben tussen schip en wal vallen, zullen we samen met hen het 
systeem moeten evalueren. En verbeteren.  We zullen meer oog moeten hebben voor de context. 
Dat doe je niet enkel door samen te praten, maar ook door samen te beslissen. Dat doe je door de 
patiënt centraal te stellen, en niet het systeem. Immers, het systeem is er voor de patiënt en niet 
omgekeerd. Dat is pas logisch. 
Bedoeling & gevolg  
De zorg is dus opgebouwd uit logica’s en die logica’s botsen weleens, zoals ik aangaf. Dat weten we al 
langer en de decentralisaties hebben dat niet opgelost. Het probleem ligt namelijk veel dieper dan 
een herverdeling van verantwoordelijkheden tussen centraal en decentraal. Het probleem ligt in ons 
denken. In de waarden die we centraal stellen. 
            Kijk naar de toeslagenwet. Die was bedoeld om mensen te ondersteunen en te helpen en , 
maar heeft grote groepen burgers – en hier ook weer vooral kwetsbare burgers – vernederd.  Het 
complexe stelsel leek heel mooi op papier en in de uitvoering, maar berokkende schade. En het 
ergste is dat ook al zouden we willen helpen en corrigeren, we het onszelf blijkbaar onmogelijk 
hebben gemaakt om snel te kunnen ingrijpen. Algoritmen maken daar de dienst uit. De burger zit in 
een technologische molen en de menselijke maat is daar letterlijk uit verdwenen. Een foutje bij een 
verkeerde aangifte wordt gekenmerkt als fraude. Het systeem wantrouwt diegene waar het over zou 
moeten gaan. Voor iemand als Ben komt de lat dan wel erg hoog te liggen. En dat geldt voor vele 
Ben’s. 
             “The nine most terrifying words in the English language are: ‘I’m from the government and 
I’m here to help”, zei Ronald Reagan ooit om zijn neoliberale afbraak van de sociale voorzieningen te 
rechtvaardigen. En hoewel vrijwel niemand in Nederland voorstander is van een radicale verschraling 
van zorg- en welzijn als in de VS heeft het neoliberale denken van marktdenken, concurrentie en 
individuele vrijheid, ook hier het beleid lang beïnvloed. We zijn nu, op de drempel van een nieuw 
decennium, op een punt gekomen dat het neoliberalisme van links tot rechts gekritiseerd wordt. Het 
wantrouwen naar burgers, gecombineerd met de complexiteit en fragmentatie in wet- en 
regelgeving vormt een existentiële bedreiging voor het draagvlak en de houdbaarheid van het 
systeem. Mensen met meerdere problemen, zoals Ben, hebben daar als eerste en het meeste last 
van. Maar het kan ook ons overkomen. Een scheiding, verslaving, schulden, gezondheidsklachten, 
eenzaamheid, het ligt voor ons allemaal op de loer.   
Alles begint bij anders denken 
Anders denken: Menselijke waardigheid als common ground 
Echte verandering komt van onderop. We moeten naar een modus waarbij mensen als Ben overheen 
de systemen de hulp weten te vinden en te krijgen die ze nodig hebben. Deel van de oplossing is om 
de leefwereld van mensen daarin terug te brengen. En daar hebben we een ander soort denken voor 
nodig. Een denken dat start bij de vertegenwoordigers van die leefwereld. En daarbij speelt u, als 



  
NIEUWS- EN INFORMATIEBRIEF 186                       
ADVIESRAAD SOCIAAL DMEIN KAAG EN BRAASSEM 

53 

 

vertegenwoordigers van PG-organisaties (Ieder(in), Mind en Patiëntenfederatie Nederland) – een 
heel belangrijke rol.  
We moeten ons denken heroverwegen en als startpunt de bedoeling nemen in plaats van het 
systeem en haar mogelijkheden:  
*Waarom hebben we die systemen ooit opgetuigd?  
*Wat beoogden we daarmee?  
*En vooral, voor wie hebben we die systemen zo opgetuigd?  
*Hoe kan het zijn dat kwetsbaren zoals Ben door het systeem buiten het systeem geplaatst worden?  
          Volgens mijn bescheiden mening is en kan dat nooit de bedoeling geweest zijn. Dat moet dus 
anders. Maar hoe? 
          De common ground die we moeten omarmen is die van menselijke waardigheid. Daar waar 
systemen zich tegen mensen dreigen te keren en het in zich hebben om de mens te vernederen, 
moeten we de menselijke waardigheid centraal stellen. En dat moeten we vooral samendoen: 
mantelzorger, cliënt, patiënt, zorgprofessional, zorgaanbieder en beleid. We moeten weer gaan 
werken volgens de bedoeling  – namelijk menselijke waardigheid. 
         Dat kan – denk ik – alleen met zorgverleners die in staat gesteld worden een betekenisvolle 
relatie aan te gaan met de patiënt/ cliënt of burger. Een relatie waarbij waardigheid het uitgangspunt 
in het denken over zorg moet zijn. En die er in slagen om enerzijds diens noden en wensen effectief 
te ‘uploaden’ in het systeem, en anderzijds de kansen die ons stelsel biedt te ‘downloaden’ en in de 
praktijk te brengen. 
           Wat is er voor nodig om dat te bereiken? Ten eerste dient de samenwerking tussen 
professionals en dienstverleners uit verschillende werkvelden geoptimaliseerd te worden. Zoals 
eerder geschetst schuurt het daar waar verschillende systemen of logica’s elkaar ontmoeten. Enkel 
door samenwerking over systemen kunnen zij de menselijke maat terugbrengen. Maar daarvoor 
moeten ze ook samenwerken met vertegenwoordigers van patiënten. En met mantelzorgers. En met 
familieleden. En met de patiënt zelf. Daarvoor moeten ze oog hebben voor de context waarin 
mensen als Ben leven.  
       Ten tweede moet onze benadering van ziekte en beperking van mensen veranderen. Van zorg 
naar gezondheid. Van de patiënt naar de mens achter de patiënt. Van pillen naar aandacht. Er is 
behoefte aan tijd en ruimte. Tijd om te luisteren naar wat er echt gevoeld wordt en wat er echt nodig 
is. Ruimte om maatwerk te leveren. Om menselijke waardigheid vorm te geven.   
        In het geval van Ben: zorg op zijn minst dat hij kan blijven zingen! Hij zal niet de nieuwe Frank 
Sinatra worden. Maar hij heeft wel recht op een waardig bestaan. Ondanks zijn beperking. Ondanks 
onze systemen. 
Anders doen: Situationeel afwegen 
Naast een ander soort denken is er ook een ander soort doen nodig. Niet langer handelen vanuit het 
organisatiebelang, het aanbod of de eigen visie… maar met het oog, oor en hart gericht op de noden 
en behoeften van de patiënt of cliënt die – bovenal – mens is.  
         Menselijke waardigheid kent geen blauwdruk. Zeker wanneer er meerdere disciplines bij 
iemand met een hulpvraag zijn betrokken. Professionals hebben andere perspectieven, komen uit 
andere culturen. Hun werkgevers verlangen ook nog eens dat zij het belang van de eigen organisatie 
dienen. Dat ze binnen de lijntjes blijven en geen risico’s nemen, want bij incidenten zijn zíj de klos.  
         Onze oproep aan politici en bestuurders is dan ook: geef professionals de ruimte om 
situationeel besluiten te nemen, afhankelijk van de behoefte van elk uniek persoon in zijn specifieke 
context. Lees ons essay over de spanning tussen de logica van het zorgen, die van de regels en de 
verdeellogica. Zie daarin ook al veel goede voorbeelden over hoe het anders kan, bijvoorbeeld door 
over loketten heen zorg en ondersteuning te leveren, en daarna te erevenen tussen diensten. Geef 
hen de ruimte om het systeem te doen passen in de specifieke context van de patiënt, en niet 
andersom.  
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         Onze oproep aan professionals in het werkveld is daarmee in lijn: neem de ruimte die wet- en 
regelgeving biedt. Kaders bieden meer ruimte dan we vaak denken. Probeer in samenwerking met 
elkaar nieuwe manieren uit om in complexe problematiek beredeneerd uitzonderingen te maken op 
de regel. Probeer wanneer nodig slim uit de kaders van elke logica te treden en maak je afwegingen 
inzichtelijk en begrijpelijk voor anderen. Blijf daarbij de patiënt en diens omgeving centraal stellen. 
Betrek de ouders van Ben, ga in het gesprek met het koor van Ben. Maar bovenal, blijf focussen op 
Ben! 
          Dit betekent ook dat we in sommige gevallen sommige principes zullen moeten loslaten. Is het 
nodig dat iedereen hetzelfde krijgt terwijl niet iedereen hetzelfde nodig heeft? Moeten we echt eerst 
de kosten berekenen en dan pas hulp bieden? Kunnen we flexibel omgaan met criteria? Gaan we Ben 
verwijten dat hij niet zelf voor zijn achttiende verjaardag heeft ontdekt een LVB te hebben? 
Anders betrekken: Netwerk /leefomgeving  
Met enkel anders denken en doen zijn we er nog niet. Sinds de jaren zestig zijn we gewend geraakt 
om na te denken over zorg en welzijn als individuele aangelegenheden. Vorig decennium kwam daar 
onder titel van de participatiesamenleving bij dat ook het eigen netwerk die individuele 
verantwoordelijkheid mee moet dragen. Maar waar blijft dat netwerk in besluitvorming? Daarom is 
er naast het anders denken en doen ook een ander soort betrekken nodig. Ik zei het al in mijn 
inleiding. Het moet niet langer gaan over praten met, maar over beslissen met. 
         Om echt te kunnen begrijpen wat er voor iemand toe doet, is een stabiele relatie en vertrouwen 
nodig. Essentieel is om te onderzoeken hoe iemands leefwereld in elkaar steekt. Wat is relevanter 
voor Ben; zijn diagnose LVB, zijn passie voor het zingen, of de warme sociale context van het 
dorpskoor? Ok, misschien niet iedereen binnen het koor begrijpt Ben’s wispelturigheid. Maar is het 
dan niet handiger om de koorleden daarmee om te leren gaan dan om Ben medicijnen toe te 
dienen? De leefwereld van Ben stopt niet bij diens diagnose noch bij diens ouders.  
       Daarin ligt volgens de RVS een belangrijke kans voor patiëntenorganisaties. Hoe kunnen we 
belangen van individuele cliënten versterken en hun participatie in het proces ondersteunen? Hoe 
borgen we het betrekken van hun sociale omgeving?  Of het nu koorleden van Ben zijn, de ouders, 
andere mantelzorgers, vrijwilligers, maatjes van de voetbalclub, buurtgenoten, het maakt niet uit. Zij 
hebben niet alleen zicht op de ziekte of beperking, maar ook op de leefomgeving van de hulpvrager, 
op diens talenten en mogelijkheden om op zijn manier mee te tellen. Hen versterken is Ben 
versterken. Zij kunnen een stabielere factor zijn in het leven van de cliënt dan de professional.  
        Laten we anders kijken naar de samenwerking tussen instanties, naar het volgen of afwijken van 
regels, naar naastbetrokkenen en misschien ook naar onszelf. Als zorgverleners van nu en patiënten 
van de toekomst. Jullie brengen als vertegenwoordigers ervaringen mee. Jullie zijn de leefwereld 
binnen het systeem. Eis je plek op. Doe het voor Ben. Hij heeft jullie hard nodig. 
Anders denken, anders doen, anders betrekken: het kan! 
Op de drempel van het nieuwe decennium zie ik urgentie én mogelijkheden om het anders te doen. 
Anders denken, anders doen en anders betrekken kan gewoon. Hierbij enkele handvatten:  
            Meer betrekken van cliënt en patiënt perspectief bij opdrachten aan derden, zoals 
aanbestedingen door gemeenten. Is het nog logisch dat er bij aanbestedingen weinig rekening wordt 
gehouden met de stem van patiënten en diens omgeving? In plaats van financiering van afzonderlijke 
activiteiten kan een organisatie maatschappelijk resultaat en cliënt tevredenheid centraal stellen. 
Inkoop of subsidieverstrekking geven hiertoe de nodige mogelijkheden. Een permanente 
vertegenwoordiging van patiënten in het politieke en beleidsmatige proces is cruciaal. Gaan we een 
systeem creëren dat gericht is op de mens én waardigheid wanneer er – bijvoorbeeld – een 
contourennota wordt opgesteld zonder een vertegenwoordiging vanuit de patiënt? Kortom, wanneer 
we de mens en diens omgeving centraal willen stellen, moet men bij aanpassingen van het systeem 
daar verregaand rekening mee houden.  Enkel zo kunnen we het kraken en piepen ervan bestrijden. 
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• Veel van onze systemen zijn data gedreven. Dat wil zeggen dat we op basis van data kennis 
sturen in een bepaalde richting. Op basis van die data kan iemand zijn uitkering verliezen, 
bijvoorbeeld of zijn toeslag. Men vraagt een toeslag aan, maakt vervolgens een foutje en het rode 
lichtje van fraude gaat branden. Waarom zien we dat rode lichtje niet als een teken van 
hulpbehoevendheid? We kunnen data inzetten om te controleren, maar ook om oplossingen voor 
maatschappelijke vraagstukken te bedenken, door empowerment te stimuleren in plaats van 
controle.  Kijk naar de jeugdzorg waar Garage 2020 met gamificatie werkt. Niet langer iemand uit de 
jeugdzorg die komt zeggen wat het beste is. Maar hen dat middels het spelen van een spel zelf laten 
ontdekken. De game kan helpen om de vraag richting hulp anders te articuleren. Geen ruis meer op 
de communicatie tussen jeugdige en hulpverlener. Maar een objectieve vertaling van hun behoeften 
en dat middels een spel. Middels hun leefwereld dus. 
• En misschien nog wel het belangrijkste; hoe formuleren we eigenlijk beleid en uitdagingen? 
Co-creatie is daarbij de richting. Geen beleid opleggen van bovenaf. Het bedenken van de 
onderzoeksvragen en het uitwerken van oplossingen. Beleid, wetenschap, patiënt, burger en 
ontwikkelaar kunnen elkaar in zulk een proces verstevigen. Of je het dan citizen science noemt, field 
labs of living labs, dat maakt niet uit. Zolang het maar gaat over co-creëren in gelijkwaardigheid.  
          Kortom, er gebeurt al veel en wat daarbij opvalt is dat anders denken, anders doen en anders 
betrekken heel sterk met elkaar verweven zijn. Dat betekent dat we elkaar in waardigheid als mens 
moeten zien waarbij het niet uitmaakt of je dan wel drager van het probleem of drager van de 
oplossing bent. Patiënten, hun omgeving en hun vertegenwoordigers hebben net zoveel en soms 
meer kennis dan diegenen die opereren binnen het systeem. Willen we het systeem terug van de 
mensen maken, zullen we daar vol op moeten inzetten.  
          Momenteel kraakt en piept het langs alle kanten. We moeten terug naar de bedoeling, de kern. 
Niet: vragen ‘doen we het goed’. – volgens protocollen, regels, etc. Maar ‘doen we het goede’? Enkel 
zo maken we van het tweede decennium van de eenentwintigste eeuw het decennium van niet 
praten met, maar beslissen met. Wij zij het systeem. En wij kunnen het dus ook veranderen…. 
Jet Bussemaker  15 januari 2020 
 
 
 
40) Elk woonadres cheque van € 7,50 om dingen te bedenken die buurtbewoners  tot elkaar brengt 
Zorg+welzijn 27 januari 2020 
Waardechecks van € 7,50 brengen buurtbewoners nader tot elkaar 
De gemeente Ede geeft elk woonadres een cheque van € 7,50 om hiermee dingen te bedenken die 
buurtbewoners nader tot elkaar brengt. Dit initiatief ‘Ede Doet’ blijkt een groot succes. We spraken 
projectleider Wijkwerk Roos de Keijzer hierover: ‘Er ontstaan nieuwe vriendschappen.' 
Hoe kun je een activiteit organiseren voor maar € 7,50?       ‘Het werkt zo: elk 
huishouden krijgt een waardechecque, die ze online kunnen activeren. De inwoners kunnen een 
initiatief bedenken die hun buurt verbetert, of buurtbewoners met elkaar verbindt. Dit dienen ze in 
via een online formulier. Vervolgens kunnen inwoners van Ede beslissen aan welk project ze hun € 
7,50 doneren. Als het hele bedrag is binnengehaald, wordt het gerealiseerd.’ 
Dat klinkt vrij simpel.   ‘We proberen het ook zo laagdrempelig mogelijk te houden. Zo zie je 
nergens aan de website dat het een initiatief van de gemeente is. Want daar kijken mensen vaak 
tegenop, en dan durven ze minder snel te bellen als ze er niet uit komen. En er zijn wel een paar 
spelregels aan de deelname verbonden. Zo moet je je plan met minimaal drie mensen indienen. Dus 
je moet anderen bij je idee betrekken, je kunt het niet in je eentje indienen. Het streefbedrag moet 
binnen een jaar behaald zijn.’ 
Wat voor initiatieven bedenken de bewoners?     ‘We krijgen van alles binnen. Van een 
aanvraag voor een verkeersmaatje –van die felgele poppetjes langs de kant van de weg- tot het 
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aanleggen van een skatebaan, wat een idee van een jongetje van tien was. Buurtbewoners kunnen 
bij elkaar lobbyen voor cheques en dat gebeurt veelvuldig, waardoor er óók weer meer onderling 
contact is.’ 
Speelt de sociaal professional een rol bij dit initiatief?      ‘Jazeker, Ede Doet is erg 
bekend onder bijvoorbeeld jeugdwerkers, die signaleren onder jongeren waar zij behoefte aan 
hebben. Zij kunnen hen ondersteunen en begeleiden bij het schrijven van een plan, tot de jongeren 
ons uiteindelijk zelf weten te vinden. En als we een heel goed idee binnen krijgen, wat financieel niet 
echt van de grond komt, schakelen we een sociaal professional in die kan meedenken over hoe ze 
wél voldoende geld binnenkrijgen.’ 
Heeft Ede Doet succes?  ‘We ontvangen jaarlijks zo’n 500 ideeën, waarvan er vorig jaar 384 
zijn uitgevoerd. Van de 50.000 cheques die we jaarlijks aan de bewoners geven, wordt de helft online 
geactiveerd. Het is hartverwarmend om te zien wat voor evenementen er georganiseerd worden. Zo 
is er een jongen die steeds dingen bedenkt om ouderen die geïsoleerd leven, toch buiten te krijgen. 
Zo heeft hij een rollatorrace georganiseerd of zijn ze naar een beweegtuin gegaan om samen te 
sporten. In 2018 kregen we van de ANBO de Pluim, een prijs voor gemeenten die zich van hun beste 
kant laten zien. Ook horen we dat er nieuwe vriendschappen ontstaan, dus het project is zeker 
geslaagd.’ 
 
 
 
41) Met jongeren met een licht verstandelijke beperking oud ijzer inzamelen als dagbesteding 
Zorg+welzijn 27 januari 2020 
Jongeren halen oud ijzer op als nieuwe dagbesteding 
Janneke van der Koppel zamelt met jongeren met een licht verstandelijke beperking oud ijzer in. Met 
haar bedrijf WomanIJzer probeert ze voor de jongeren de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen. 
Strijkplanken, accu’s, telefoonkabels, fietsen, radiatoren, een verdwaalde vogelkooi. Janneke van der 
Koppel haalt het allemaal op met haar recycledienst WomanIJzer. Van der Koppel werkt als 
leerkracht in het speciaal onderwijs en als begeleider op een dagbesteding. Ze merkte dat jongeren 
op de dagbesteding niet altijd blij waren met het productiewerk dat ze daar doen. ‘Voor sommigen 
werkt het goed, anderen raken verveeld. Dat vond ik sneu. Ik wilde een vorm van dagbesteding 
bedenken waar meer uitdaging in zit. En waarmee ik ze kan voorbereiden op de arbeidsmarkt.’ 
Saai op dagbesteding    Geïnspireerd door haar vader –een fervent recycler- en het graag 
onderweg zijn, bracht Van der Koppel op het idee van WomanIJzer: ‘Ik heb samen met een jobcoach 
voor jongeren onderzocht welke jongeren hier baat bij hebben. Dit zijn voornamelijk de mensen die 
het te saai vinden op de dagbesteding.’ 
Vrachtwagenchauffeur worden   Inmiddels haalt Van der Koppel elke woensdag oud ijzer in 
de omgeving van Oss. Ze doet dit samen met de 29-jarige Robin: ‘Er zijn veel leermomenten voor 
hem: op tijd komen, meekijken bij het rijden, verantwoord optillen van zware dingen, inschatten hoe 
we zoveel mogelijk materiaal in het busje kunnen laden. Hij vindt het echt geweldig, kijkt elke week 
uit naar mijn komst en zegt dat anderen jaloers op hem zijn. Hij wil nu heel graag 
vrachtwagenchauffeur worden, en de kans is groot dat hem dit gaat lukken. Misschien kan hij straks 
kleinere machines besturen.’ Het is Van der Koppels droom om hiermee meer dagbesteding te 
bieden voor jongeren. ‘Waarbij we bijvoorbeeld op een werkplaats al het ijzer uit elkaar kunnen 
halen. Dat lijkt me geweldig.’ 
Rhijja Jansen 
 
 
 



  
NIEUWS- EN INFORMATIEBRIEF 186                       
ADVIESRAAD SOCIAAL DMEIN KAAG EN BRAASSEM 

57 

 

42) Diversiteit is erbij zijn, meedoen, maar het gaat erom dat je er ook echt bij hóórt 
Koepel Adviesraden Sociaal Domein 27 januari 2020 
"Meedoen is mooi meegenomen'  
 Ingediend door mailarend@gmail.com op do, 01/30/2020 - 16:47  
Naar aanleiding van een bijeenkomst over de betaalbaarheid van het sociaal domein, gaat de 
Barendrechtse gemeenteraad de komende tijd verder met de vraag: wat voor gemeente willen wij 
zijn? Wmo-raad Barendrecht geeft alvast een voorzet. 
De afgelopen tientallen jaren staat niet het belang van hardwerkende mensen centraal, maar dat van 
multinationals, vermogenden en slimme regelaars. De meeste mensen voelen zich niet gehoord. Van 
links tot rechts, van klimaatstakers tot -ontkenners, hoog- en laagopgeleid, jong en oud, gele hesjes 
en witte broeken: men krijgt stelselmatig het gevoel er niet toe te doen. Daarmee blijkt de satire van 
Michael Young uit 1958 voorspellende waarde te hebben. En dan is het voorlopig nog niet voorbij: de 
protesten en conflicten worden volgens Young de komende tijd alleen nog maar heftiger. 
Doel van sociaal beleid     Hieraan ten grondslag ligt het verzaken van wat ook het doel van 
sociaal beleid zou moeten zijn: het beschermen en bevorderen van zelfrespect. Zelfrespect bestaat 
uit gezond zelfvertrouwen en eigenwaarde en is volgens de invloedrijke politiek filosoof John Rawls 
het belangrijkste dat wij als samenleving moeten organiseren. Volgens hem brengen we zonder 
zelfrespect niets wezenlijks tot stand. Psychoanalyticus Paul Verhaeghe noemt verlies aan zelfrespect 
‘misschien wel het ergste dat een mens op psychosociaal vlak kan overkomen’ en dat is precies wat 
wij als samenleving stelselmatig bewerkstelligen én inprenten bij onze inwoners en elkaar. Dan 
voelen mensen zich onzeker en onveilig en is de huidige onvrede een logisch gevolg. 
Erbij horen    Een gezond gemeentelijk beleid is er niet alleen op gericht dat ieder mens, met 
welke beperking dan ook, in een samenleving leeft waarin hij of zij naar vermogen kan meedoen, 
maar ook dat hij of zij ertoe doet. Diversiteit is erbij zijn, meedoen is mooi meegenomen, maar het 
gaat erom dat je er ook echt bij hóórt. 
Floreren      Een samenleving die echt wil dat iedereen floreert, heeft een gemeente die het 
beschermen en bevorderen van zelfrespect centraal stelt in zijn beleid. Dat vraagt een sociaal veilige 
omgeving, voldoende bestaans- en bewegingsmiddelen en ruimte voor ieders identiteit en idealen, 
maar ook een bejegening die ieder van ons ziet als waardevol deel van de samenleving. Dat doet de 
gemeente niet alleen, maar is een verantwoordelijkheid van ons allen. Want erbij horen en meedoen 
doe je niet alleen.  
Arend Wesdijk 
Voorzitter van Wmo-raad Barendrecht 
Twitter: @arendwesdijk 
Deze geschreven tekst, zonder inleiding, staat ook als gesproken versie (met ondertiteling) op 
Youtube, e.e.a. t.b.v. de bereikbaarheid richting alle doelgroepen: https://youtu.be/q_TChup1Gbw 
 
 
43) Iedereen vindt wel wat van zijn eigen omgeving 
Binnenlands Bestuur 27 januari 2020 
‘We beginnen de omgevingsvisie in de snackbar’ 
 Martijn Delaere 25 jan 2020  Burgemeester Martijn Dadema is het boegbeeld van de gelauwerde 
gemeente Raalte. Burgerparticipatie is volgens hem geen bestuurlijk kunstje. ‘Hou het vooral leuk, 
anders loopt iedereen weg.’ 
Raalte werd vorige week door Binnenlands Bestuur uitgeroepen tot de best bestuurde decentrale 
overheid. Burgemeester Dadema werd en passant bestempeld als ‘s lands op één na beste 
bestuurder. Vakgenoten prijzen de GroenLinks-burgemeester om zijn betrokkenheid en stemmers 
zeggen dat hij voor iedere inwoner klaarstaat. Van de gemeente Raalte wordt gezegd dat ze ‘op een 
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open en eigentijdse manier haar inwoners bij allerlei aangelegenheden in de gemeente betrekt. De 
Overijsselse gemeente is op het gebied van inwonersparticipatie ‘een voorbeeld voor andere 
gemeenten’, aldus het juryrapport. 
Mensen vertrouwen   ‘Als de ambtelijke organisatie dienstbaar is, de dienstverlening vanuit de 
inwoner denkt en niet vanuit het systeem en raad en wethouders niet hun eigen politieke profiel 
laten gelden maar het belang van de inwoners voorop stellen en dat ook uitstralen, dan kom je écht 
in verbinding met de samenleving en word je daarvoor beloond’, stelt de burgemeester. 
           Nu is het toch wel wat gemakkelijker om de inwoners van Raalte te interesseren voor een ‘doe-
democratie’ dan de inwoners van pak ‘m beet Rijswijk. ‘Het is voor een deel anders, maar deels niet. 
We hebben hier negen gemeenschappen, waarvan het dorp Raalte de grootste is. In de dorpen is een 
sterke gemeenschapszin, maar tegelijk moet je daar wel aan werken. We zijn de laatste veertig jaar 
enorm geïndividualiseerd’, aldus Dadema. ‘Door constant de verbinding te zoeken, zie je dat de 
gemeenschapszin hier aan het groeien is. We proberen een kanteling te maken met de 
participatiesamenleving. Maatschappelijke opgaven die we collectief zien, willen we gezamenlijk 
oplossen. De overheid zet veel te vaak de aap op zijn schouder. Laat mensen deelnemen. Gebruik de 
kennis in de gemeenschap en vertrouw mensen en geef ze zeggenschap.’ 
Interviews in supermarkt        Mooie woorden, maar wat betekent dat in de praktijk voor de 
Raaltenaren? Dadema: ‘Nou, we hebben een gesprek gehad over een nieuwe woningbouwlocatie in 
Luttenberg. Normaal gesproken zegt de overheid: daar gaan die huizen komen. We hebben in 
samenwerking met Plaatselijk Belang drie opties bekeken. Wat vindt u de beste optie en geef een 
argument. Van de 2.300 inwoners van het dorp, deden 661 mensen mee aan een internetpeiling. 
Dan heb je indirect toch heel wat huishoudens te pakken. Er kwam iets uit wat we niet hadden 
verwacht. We gaan bouwen op een plek die de inwoners willen. Dat moet als overheid toch je doel 
zijn?’ 
Visie-maker         ‘We willen met de inwoners in gesprek, maar hoe doen we dat op een goede 
manier? Een voorbeeld: we zijn bezig met onze omgevingsvisie. We zijn begonnen met interviews in 
de supermarkt, de voetbalclub, de papierophaal, de snackbar. Hou participatie leuk. Niet van: de 
gemeente gaat een omgevingsvisie opstellen, want dan loopt iedereen weg. Maar iedereen vindt wel 
wat van zijn eigen omgeving! Wat vindt u nou belangrijk in Raalte?’ 
         Op die manier zijn er op straat en op het internet zo’n duizend gesprekken met Raaltenaren 
gevoerd. ‘Daaruit kun je de prioriteiten halen’, zegt Dadema. ‘Vervolgens hebben we de vacature van 
‘visie-maker’ gemaakt. 115 inwoners hebben vijf avonden met ons meegedacht. We begonnen met 
een hapje eten in een dorp. We hebben een zes meter lange horizon gemaakt: zo zien we er in 2040 
uit. De ambtsketen en de stropdas blijven thuis en laten de mensen mij vooral Martijn noemen. Je 
moet ook bescheiden zijn. Ik geloof echt in laagdrempelig bestuur.’ 
 
 
44) Adviesraad sociaal domein in Valkenburg heef nieuwe, informatieve website gelanceerd 
Google melding Wmo: De Limburger  28 januari 2020 
Adviesraad sociaal domein Valkenburg lanceert informatieve website 
28-01-2020 door René Willems De adviesraad voor het sociaal domein in Valkenburg heeft 
dinsdagmiddag een nieuwe, informatieve website gelanceerd.  
Op die site is informatie te vinden over regelingen die in Valkenburg zijn op het gebied van onder 
andere gezondheidszorg, armoede, werk en jongeren. „We leven in een participatiemaatschappij”, 
zegt voorzitter Ger Rutten. „Maar dat functioneert alleen als mensen weten hoe alles reilt en zeilt.” 
De adviesraad is de opvolger van de WMO-raad. Die adviseerde de gemeente bij de uitvoering van de 
wet Maatschappelijke Ondersteuning. „Ons takenpakket is de laatste jaren echter flink uitgebreid”, 
legt Rutten uit. „Dat willen we met de nieuwe naam ook uitdragen.” 
De website is de vinden op www.asdvalkenburg.nl. 
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45) Innoveren en digitaliseren. Niet omdat het anders kan, maar omdat het echt anders moet. 
Zorgvisie 28 januari 2020 
‘De toekomst van ouderenzorg ligt in het versnellen van innovatie’ 
Saskia van Opijnen reageert op het advies van de commissie Bos, waarin de noodzaak tot bouwen 
van nieuwe woonvormen voor ouderen naar voren komt. Van Opijnen ziet juist kansen in innovatie 
en digitalisering. ‘Veel bouwen lijkt in deze tijd noch haalbaar noch realistisch.’ 
In de media-aandacht rondom het rapport ‘Oud en zelfstandig in 2030’ van commissie Wouter Bos 
domineerde de noodzaak tot het bouwen van nieuwe woonvormen voor ouderen. Maar is dat niet 
vooral meer doen van wat we al deden? 
Voor de enorme piek aan ouderen die er nu aan komt, hebben we nooit op tijd voldoende nieuwe 
woonvormen gerealiseerd. Bovendien neemt de piek na 2040 weer af. Daarnaast is er ook een tekort 
aan arbeidspotentieel. Kortom: bouwen als oplossing? Ik zet er een groot vraagteken bij. 
Samenwerken is belangrijk. En vooral innoveren en digitaliseren. Niet omdat het anders kan, maar 
omdat het echt anders moet. 
We zullen fundamenteel anders moeten gaan denken over wat we doen, wie wat doet, en hoe we 
dat doen. Innovatie dus. Of het nu gaat om data gebruik, de vraag hoe we de zorgbehoefte kunnen 
beïnvloeden, of de inzet van zorgtechnologie. Daarbij moeten we naar mijn mening ook durven 
loslaten dat alles wat we doen aan vernieuwing moet leiden tot nog betere zorg. Goed is goed 
genoeg. Laten we dat goede vooral gaan borgen. 
Op naar digitaal, het nieuwe normaal      Digitalisering is daarbij niet dé oplossing, maar 
wel een belangrijke. De overheid, zorgaanbieders, medewerkers en cliënten zelf zullen meer moeten 
doen om ‘digitaal het nieuwe normaal’ te laten worden in de zorg voor ouderen. Daartoe moeten we 
wel een aantal knelpunten uit de weg ruimen. Nu is de digitaliseringsaanpak over teveel 
programma’s versnipperd en een ondergeschoven kindje, de financiering is onvoldoende en 
samenwerking in de keten zou op dit vlak steviger kunnen worden gestimuleerd. Maar ook “gewoon” 
geïnitieerd. Want iedereen kan en is ook zelf aan zet! 
Digitaal thuis      Digitalisering begint in de thuissituatie. De inzet van domotica thuis is voor 
velen nog een ver van mijn bed show. En als het al op de agenda komt, moet iedereen  daarin zijn 
eigen weg vinden. Het aanbod wordt – gelukkig – steeds groter, en ook betaalbaarder. Maar het 
aanbod is ook ondoorzichtig. Hoe bepaal je wat voor jou het beste is in jouw situatie? Hier ligt een 
schone taak: voorlichting geven over en ondersteuning bij de inzet van domotica in de thuissituatie, 
bij een zorgvraag of gebrek, maar ook preventief. 
Technologische mogelijkheden      In de thuiszorg kan nog veel meer gebruik worden 
gemaakt van technologische mogelijkheden. Denk aan beeldbellen, sensoren en slimme 
medicijndispensers. Hier speelt echter, net als bij gemeenten, het financieringsprobleem. Er is 
bovendien door concurrentie een gebrek aan samenwerking tussen aanbieders. Hierdoor wordt de 
snelle opgang van zorgtechnologie in de thuissituatie belemmerd. 
Ook vinden veel organisaties het wiel zelf en opnieuw uit. Wat een verspilling van zorggeld! Het is 
zeker zo dat bij investeringen in technologie de kost voor de baat uitgaat. Maar als we dat niet slim 
doen, lees ‘samen’, geldt dat niet voor iedereen. 
Door veel steviger in te zetten op digitaal werken, kan de toenemende zorgvraag in de thuissituatie 
beter worden opgevangen. Met alle positieve aspecten van dien. Het voorkomen van uitval van 
medewerkers. Het behoud van de kwaliteit van zorg. Maar ook het effect op de zorg in de fase erna; 
men hoeft minder gauw naar een intramurale voorziening als de kwaliteit van zorg thuis langer 
geboden kan blijven worden. 
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Digitaal in het verpleeghuis  Als het thuis echt niet meer gaat en iemand verhuist naar het 
verpleeghuis, dan zou ook daar ‘digitaal het nieuwe normaal’ het credo moeten zijn. We moeten ook 
intramuraal zwaarder inzetten op een andere manier van werken. Daartoe moeten we op een 
andere manier kijken en denken, misschien wel met ‘digitaal, tenzij…’ als uitgangspunt. Zodat 
hetgeen echt door mensen gedaan moet worden, door hen ook gedaan kan blijven worden. 
Samen aan de slag   Organisaties kunnen op dit vlak meer met elkaar samenwerken, van elkaar 
leren en zo doelmatig investeren. Ook hier geldt dat het wiel opnieuw uitvinden verspilling is, dat 
kunnen we ons niet veroorloven. Gezamenlijk optrekken om nieuwe technologieën te testen en in te 
voeren is van groot belang. Ergens proberen, met elkaar ervaringen delen, verbeteringen doorvoeren 
en breder invoeren. 
Hiervoor zijn er voor de V&V-sector gelukkig ontwikkelgelden beschikbaar waar ook dankbaar 
gebruik van wordt gemaakt. Zo is in West-Brabant het programma ‘Anders Werken in de Zorg’ 
ontstaan, een programma waarop we in Friesland gaan voortborduren. Samen aan de slag, slim 
gebruik makend van de kennis, kunde en ervaringen die zijn opgedaan door onze West-Brabantse 
collega’s. Maar ook weer delen van onze ervaringen én ideeën. 
Structurele middelen voor innovatie  De ontwikkelgelden die we daarvoor gebruiken zijn 
echter tijdelijk en ze zijn alleen voor de verpleeghuissector. Structurele middelen voor innovatie en 
digitale transformatie in de hele keten en een actieprogramma dat daadwerkelijk samenwerking en 
opschaling op dit vlak ondersteunt, zou een wenselijke ontwikkeling zijn. Dit zou meer en sneller 
effect sorteren, dan het optuigen van een breed programma of acties formuleren aan de hand van de 
35 aanbevelingen van de commissie Wouter Bos. En ook hier geldt; de kost gaat voor de baat uit! 
Saskia van Opijnen, Bestuurder Noorderbreedte 
 
 
 
46) Bemoeizorg zou gewoon reguliere zorg moeten zijn 
Zorg+welzijn 29 januari 2020 
Niels Mulder: ‘Zorgmijders zijn vaak zorgvuldige zorgzoekers’ 
We leven in een maatschappij die uitgaat van eigen kracht, van kortdurende ondersteuning en van 
burgers die elkaar helpen. Daar lijkt bemoeizorg eigenlijk niet meer bij te horen. Toch is het van 
belang dat bemoeizorg blijft bestaan zegt hoogleraar Niels Mulder. ‘Het is echt een korte termijnvisie 
als je hulpverleningstrajecten verbindt aan een aantal uren of gesprekken.’ 
Niels Mulder is hoogleraar Openbare Geestelijke Gezondheidszorg bij het Erasmus MC. Hij houdt een 
warm pleidooi voor het belang van bemoeizorg. ‘Er is altijd een groep cliënten met wie er veel aan de 
hand is, maar die zelf niet vindt dat er iets met ze aan de hand is. Denk aan cliënten die zichzelf 
verwaarlozen, hun omgeving verwaarlozen, psychiatrische problemen hebben of die overlast 
veroorzaken maar zelf niet vinden dat er iets aan de hand is. Vanuit de hulpverlening moet je de 
mogelijkheid hebben op die mensen af te gaan en te kijken wat er aan de hand is. Bijvoorbeeld om te 
voorkomen dat een situatie uit de hand loopt.’ 
Zorgvuldige zorgzoeker     Stap je als hulpverlener op zo’n cliënt, of zorgmijder, af, is het 
belangrijkste wat je moet doen contact maken. ‘Realiseer je dat een zorgmijder in feite een 
zorgvuldige zorgzoeker is. Op het eerste gezicht lijkt iemand misschien zorg te mijden omdat hij niet 
op afspraken komt, zelf vindt dat er psychisch niets aan de hand is of niet naar de huisarts wil, maar 
als je met zo iemand in gesprek gaat, wil diegene vaak wel een bepaald type hulp, zoals praktische 
hulp. Denk aan het helpen met de afwas, of iemand die eens een kop koffie komt drinken.’ Mulder 
drukt professionals op het hart vooral goed te luisteren naar het verhaal dat de cliënt vertelt. ‘In 
eerste instantie doet het er helemaal niet zo veel toe wát die persoon vertelt, maar door erop in te 
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haken ontstaat er een gesprek, kom je erachter wat iemand wél wil, bouw je een vertrouwensrelatie 
op en heb je een basis om verder te gaan.’ 
Korte termijnvisie  Maar zo’n vertrouwensrelatie opbouwen zodat je uiteindelijk te horen krijgt 
wat iemand nodig heeft of hoe je iemand ondersteuning kunt bieden, kost tijd. En 
hulpverleningstrajecten zijn tegenwoordig vaak gebonden aan een vast aantal uren of gesprekken. 
Hoe valt dat te rijmen met bemoeizorg? Mulder: ‘Het is echt een korte termijnvisie om te denken in 
een maximumduur van een traject. Bij bemoeizorg gaat dat niet op omdat een traject nu eenmaal 
langer duurt. Het kost tijd omdat je naar mensen toe moet, misschien soms voor een dichte deur 
staat, je wellicht eerst brievenbuscontact opbouwt en ga zo maar door. Maar je ziet dat in zeker 
tachtig procent van de gevallen die tijdsinvestering wel iets oplevert, dat er een relatie wordt 
opgebouwd van waaruit je verder komt. Dat investeren in de voorkant, dat proberen om echt 
contact te maken, betaalt zich dus terug. Niet in de laatste plaats financieel omdat wanneer je geen 
bemoeizorg toepast, de problemen van deze mensen vaak groter worden en het uiteindelijk dus nog 
meer tijd, en geld, kost om ze op te lossen.’ 
Bemoeizorg is reguliere zorg    Moet er dan iets veranderd worden in de visie op het sociaal 
domein? Ja, vindt Mulder. Trajecten moeten worden bekeken over een langere termijn. Niet over 
een jaar of zelfs nog korter. ‘En bemoeizorg zou gewoon reguliere zorg moeten zijn. De 
voorzieningen moeten professionals in staat stellen om daadwerkelijk naar mensen toe te gaan als ze 
signalen krijgen dat er iets aan de hand is. Dat is gewoon normale zorg.’ 
Sophie van Hogendorp hoofdredacteur Zorg+Welzijn 
 
 
 
47) Gemeenten wijzen graag naar burgerinitiatieven 
Binnenlands Bestuur 29 januari 2020 
‘Burgerinitiatieven kennen belangrijke beperkingen’ 
Alexander Leeuw 28 jan 2020   Gemeenten wijzen graag naar burgerinitiatieven omdat ze efficiënt en 
sociaal zouden zijn, maar deze vorm van zelfsturing kent ‘onderbelichte schaduwkanten’. Tot die 
conclusie komt Hiska Ubels in haar proefschrift. Ze noemt drie belangrijke beperkingen. 
Grillig  In haar proefschrift komt Ubels tot de conclusie dat initiatieven met burgerzelfbestuur en -
zelfredzaamheid ‘grillig kunnen verlopen’. Ubels, die op 30 januari promoveert aan de 
Rijksuniversiteit Groningen (RUG), onderzocht drie burgerinitiatieven en de voornaamste conclusie is 
dat de primaire eindverantwoordelijkheid voor de lokale leefbaarheid en het welzijn van alle burgers 
altijd bij gemeenten moet blijven liggen. 
Leefbaarheid    Krimpgemeenten zoeken naar mogelijkheden om de leefbaarheid van de regio 
op peil te houden. Burgerinitiatieven zijn daarbij populair, omdat burgers effectiever en efficiënter 
zouden werken en op deze manier bijdragen aan de sociale cohesie. Maar er zijn drie belangrijke 
beperkingen. 
Zelfredzaamheid  Ten eerste dat ‘zelfredzaamheid op dorpsniveau op langere termijn niet 
realistisch lijkt’. Initiatieven zijn vaak afhankelijk van kleine, kwetsbare kerngroepen en de 
vrijwilligers hebben niet noodzakelijk de juiste competenties. Het risico op overbelasting ontstaat en 
vrijwilligers kunnen daarom afhaken. Er kan ook tweedeling in het dorp ontstaan wanneer de steun 
verdwijnt. 
Kosten      Een tweede beperking is dat gemeenten in de kosten-batenanalyse aannemen dat 
inwoners efficiënter zijn dan zijzelf. De reden waarom gemeenten dergelijke initiatieven 
ondersteunen is dan ook vaak om kosten te besparen. Maar het is de vraag of inwoners werkelijk 
efficiënter zijn en met welke kosten wordt gerekend. 
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Legitimiteit      De derde beperking die Ubels tegenkwam, is ‘de moeilijkheid om dergelijke 
initiatieven voldoende democratisch te organiseren en uit te voeren’. De betrokken vrijwilligers zijn 
misschien niet volledig representatief voor hun dorp en het kan lastig zijn om inwoners van het dorp 
blijvend bij het initiatief te betrekken. De vrijwilligers hebben misschien geen tijd om de ‘tijdrovende 
dialoog’ met het dorp aan te gaan. ‘Dit roept de vraag op hoe democratisch dergelijke initiatieven 
eigenlijk zijn en hoe hun legitimiteit op de lange termijn kan worden gewaarborgd; een ingewikkelde 
kwestie die nader onderzoek verdient.’ 
Overbrugging  Verder concludeert Ubels dat het belangrijk is ‘dat ambtenaren en bestuurders 
een flexibele en open basishouding hebben en dat de gemeentelijke organisatie voor inwoners 
toegankelijk is. Een andere succesfactor is gerichte professionele ondersteuning om de verschillen 
tussen overheid en burgers te overbruggen.’ 
 
 
 
48)  Tijd nemen om verhaal van de patiënt echt te doorgronden regelmatig kan dwang  voorkomen 
Zorgvisie 29 januari 2020 
Kamerdebat ggz: de heikele punten op een rij 
‘Sommige psychiaters staat het water al aan de lippen en een aantal psychiaters overweegt 
werkzaamheden neer te leggen’, stelt de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), in aanloop 
naar het algemeen overleg over de ggz dat morgen plaatsvindt in de Tweede Kamer. 
De eerste ervaringen van psychiaters met de Wet verplichte ggz (Wvgzz), die per 1 januari is 
ingegaan, zijn volgens de NVvP zorgelijk. De wet levert veel meer papierwerk op dan de voormalige 
Wet Bopz. Het werk van de psychiater komt  daardoor ernstig onder druk te staan. Met een petitie 
draagt de NVvP een aantal suggesties aan waarmee de wet op korte termijn gerepareerd zou kunnen 
worden. 
Eerdere waarschuwingen    Het is niet de eerste keer dat de NVvP haar zorgen uit over 
toenemende administratieve eisen met de komst van de Wvggz, die onder meer dwang binnen de 
ggz moet terugdringen. Deze zouden ten koste van de kwaliteit van de behandeling van de patiënt 
gaan.  ‘Terwijl tijd nemen om het verhaal van de patiënt echt te doorgronden regelmatig dwang kan 
voorkomen’, aldus Prinsen. De verwachting is dan ook dat de wet méér dwang tot gevolg gaat 
hebben. Hans Hendrikx, geneesheer-directeur van Vincent van Gogh, en Jolande Tijhuis, voorzitter 
raad van bestuur Stichting Conrisq Groep gaven in december aan dat ook zij verwachten dat de 
Wvggz een nieuwe impuls zou kunnen geven aan de uittocht van psychiaters uit de grotere 
instellingen. 
Tarieven     Niet alleen de Wvggz en personeelstekorten geven de ggz kopzorgen. Zo tekende 
brancheorganisatie GGZ Nederland bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in augustus bezwaar aan 
tegen de verlaging van de ggz-tarieven per 2020. Als dat niets oplevert, volgt mogelijk een gang naar 
de rechter, aldus bestuurder Stephan Valk van de Parnassia Groep namens GGZ Nederland. Na een 
uitgebreid kostenonderzoek concludeerde de NZa dat de ggz-tarieven per 2020 omlaag konden. De 
tarieven voor de gespecialiseerde ggz met verblijf daalden met 3,4 procent, de ambulante ggz met 
0,7 procent en ook de tarieven voor de basis-ggz daalden; met 1 procent. Echter, dit 
kostenonderzoek is gebaseerd op de kosten die ggz-aanbieders hebben gemaakt in 2017. Dit jaar zou 
niet representatief genoeg zijn, omdat er sindsdien verschillende ontwikkelingen zijn geweest die de 
zorg duurder maakten. Zoals de komst van de nieuwe wetten Wvggz en de Algemene verordering 
gegevensbescherming (AVG), maar ook stijgende personeelskosten en CAO-loonkosten. De zaak 
tegen de ggz-tarieven van de NZa vindt plaats op 11 februari. 
Forensische zorg      Op dinsdag 28 januari gaf de rechtbank in Den Haag forensische 
zorgaanbieders al gelijk in een kort geding dat zij aanspanden tegen tariefverlagingen van de Dienst 
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Justitiële Inrichtingen (DJI), die nog eens bovenop de kortingen van de NZa volgden. De DJI zou 
onvoldoende hebben onderbouwd dat de door hen gestelde kortingen leiden tot reële tarieven. Zo 
zou de Waag, aanbieder van ambulante forensische zorg, door de nieuwe tariefstellingen dit jaar 10 
procent minder budget te besteden hebben. Volgens Larissa Hoogsteder, hoofd behandelzaken van 
de Waag Nederland, zou dit leiden tot meer personeelsuitval, meer recidive en meer slachtoffers. 
Ambulante ggz   Over de ambulantisering van de ggz verscheen afgelopen december de vijfde 
monitorrapportage ‘Ambulantisering en hervorming landelijke ggz’ van het Trimbos Instituut. 
Trimbos constateert daarin onder andere dat hoewel de klinische capaciteit is afgebouwd, de 
ambulantisering van de ggz amper tot fundamentele verbeteringen heeft geleid. Een landelijk 
gedragen kader van gezamenlijke ambities met bijpassende indicatoren ontbreekt. Ook constateert 
Trimbos terughoudendheid om verder in te zetten op afbouw van bedden. Dat zou mede komen 
door toenemende maatschappelijke zorgen over mensen met verward gedrag. Echter, volgens 
bestuurders van ggz-instellingen speelt een beddentekort geen rol in de problematiek rond mensen 
met verward gedrag. De meesten van hen zouden niet beter af zijn in een instelling. Ook 
ervaringswerker Hans van Eeken benadrukt dat voor de meeste mensen die onder de categorie 
‘verward’ vallen, geldt dat voor hen weinig heil te halen valt in de ggz. Hij stelt dat hier juist voor de 
gemeente een belangrijke rol weggelegd is in het faciliteren van herstelondersteunende zorg in de 
vorm van peer-support en zelfhulp(groepen). 
Inzet ervaringsdeskundigen  Ook de inzet en betrokkenheid van ervaringsdeskundigen vormt 
een belangrijke pijler van de aanpak voor personen met verward gedrag. De NZa heeft afgelopen jaar 
officieel (beleids)regels opgesteld voor een bekostigingsexperiment. Blokhuis stelt dat zorgaanbieder 
en zorgverzekeraar daarin afspraken kunnen maken over de inzet van onder andere 
ervaringsdeskundigen, die nu geen declarabele tijd kunnen schrijven. Volgens Blokhuis kunnen zij 
veel bijdragen aan het verkorten van de wachttijden in de ggz. Die wachtlijsten blijven ook dit jaar 
weer een punt van aandacht. 
Wachtlijsten    Uit de laatste kwartaalrapportage van Vektis blijkt dat de wachttijden bij een 
aantal patiëntgroepen is gedaald, waaronder eetstoornissen en persoonlijkheidsstoornissen. 
Daartegenover staat dat voor onder andere pervasieve stoornissen en angststoornissen de 
wachttijden zijn toegenomen. Voor vijf diagnosegroepen geldt dat ze de Treeknorm van 14 weken 
overschrijden. Volgens Vektis zijn de wachttijden in de basis-ggz nagenoeg gelijk gebleven en 
acceptabel. Eind december meldde de NZa dat zorgverzekeraars het afgelopen jaar hun aanpak van 
de wachttijden hebben verbeterd. De NZa stelt wel dat alle zorgverzekeraars nog meer moeten doen. 
Wat verschilt per zorgverzekeraar. 
Lijm de zorg     Het Manifest Lijm de Zorg pleitte afgelopen week nog voor een aanpak van 
wachtlijsten en de bureaucratie, het organiseren van één landelijke helpdesk voor mensen die 
vastgelopen zijn in het systeem en het creëren van goede behandelplekken voor mensen met 
complexe psychische problemen. GGZ Nederland reageerde hierop dat zij aandacht voor preventie 
en samenwerking met het sociaal domein misten in het Manifest. Wel onderschrijft de 
branchevereniging de noodzaak om de toegang tot de ggz (en jeugdzorg) te verbeteren. Ondertussen 
is het Manifest ruim 50.000 keer ondertekend en is het de bedoeling dat het morgen na het debat 
wordt overhandigd aan de Kamer. 
Woensdag 29 januari vindt in de Kamer algemeen overleg plaats over de ggz. Op de agenda staan 
onder andere de Wvggz, bekostiging van de ggz en forensische zorg, ambulantisering en aanpak van 
de wachtlijsten. 
Shannah Spoelstra 
 
 
49) Cliënten hebben nauwelijks zeggenschap over de manier waarop zij moeten participeren 
LCR@ttentie 30 januari 2020 



  
NIEUWS- EN INFORMATIEBRIEF 186                       
ADVIESRAAD SOCIAAL DMEIN KAAG EN BRAASSEM 

64 

 

Cliëntentoets: Wijziging Participatiewet brengt weinig positiefs voor cliënten 
Participeren: ja! De manier waarop het wetsvoorstel om de Participatiewet te wijzigen is 
ingestoken: nee! Er zitten veel haken en ogen aan het voorstel. Cliënten hebben nauwelijks 
zeggenschap over de manier waarop zij moeten participeren. Een recht op informatie over de 
mogelijkheid en ondersteuning is niet geformuleerd. De Landelijke Cliëntenraad (LCR) vindt het 
wetsvoorstel dan ook geen verbetering voor bijstandsgerechtigden.(Fried: zie: 
http://www.landelijkeclientenraad.nl/Content/Downloads/9EF38150.pdf ) 
Zij blijven speelbal van de gemeente en de druk op verplichtingen neemt alleen maar verder toe. 
Zelf sturing   Belangrijkste conclusie van de LCR is dat meedoen een groot goed is, maar dat de 
manier waarop iemand mee moet doen in het wetsvoorstel wordt overgelaten aan anderen (de 
gemeente). Uit verschillende praktijkvoorbeelden en ervaringen binnen gemeenten blijkt dat het 
toerusten van cliënten om zelf sturing te geven aan de manier waarop zij willen participeren goed 
werkt.  
Rechtspositie versterken  Toen bij beschut werken de mogelijkheid voor cliënten werd 
geopend om zichzelf aan te melden, steeg het aantal aanmeldingen explosief. In experimenten 
waarbij echte aandacht is voor cliënten, eigen invloed van cliënten op de manier van meedoen en 
een grotere bewegingsvrijheid van een klantmanager, zijn goede resultaten gemeld.  
‘Als dit kabinet het serieus meent en de participatie van mensen in de bijstand wil verbeteren, dan 
moet de rechtspositie van de cliënt worden verstrekt en moet de cliënt aanspraak kunnen maken op 
ondersteuning’, zo stelt de LCR. 

 
 
 

50) Grote stappen zetten om de lange wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg aan te pakken 
Schulinck nieuwsbrief 30 januari 2020 
Kamer sceptisch over aanpak Blokhuis van ggz-problemen 
29 januari 2020    Staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) wil naar eigen zeggen grote 
stappen zetten om de lange wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg aan te pakken, maar over 
de uitvoering leven in de Tweede Kamer nog veel vragen. In een debat over de ggz woensdag waren 
meerdere partijen ronduit sceptisch. 
Blokhuis had een dag eerder gezegd dat hij gaat ingrijpen als zorgaanbieders en verzekeraars er niet 
in slagen mensen te helpen die complexe psychische zorg nodig hebben. Hij wil van hen over vier 
weken een plan van aanpak zien. “Als dat niet gaat zoals we willen, is VWS ‘in charge'”, zei hij. 
Maar hoe wil de staatssecretaris die eventuele dwingende hand dan vormgeven? vroegen 
Kamerleden. Beschikt de staatssecretaris wel over de instrumenten om knopen door te hakken?, 
wilde VVD’er Kelly Regterschot weten. “Hoe gaat de staatssecretaris zijn stevige woorden 
waarmaken?”, vroeg SP-Kamerlid Maarten Hijink. 
Een team dat al binnen het ministerie bestaat voor mensen die niet de juiste zorg krijgen, moet meer 
onder de aandacht worden gebracht, aldus Blokhuis. Volgens de staatssecretaris heeft dat team vorig 
jaar zeker 350 mensen die zich meldden, kunnen helpen. 
En als een ambtenaar er niet in slaagt zaken “uit de knoop te trekken”, moet desnoods de secretaris-
generaal of in het uiterste geval de bewindspersoon zich ermee bemoeien. “Dat is een vorm van 
doorzettingsmacht” zei Blokhuis. Daar is dan geen nieuwe wet of regel voor nodig. 
GroenLinks vindt dat te “vrijblijvend”. Kamerlid Wim-Jan Renkema wil met voorstellen komen om 
een nieuwe bevoegdheid voor de bewindslieden “juridisch te verankeren”. 
Het debat werd ook bijgewoond door een aantal mensen die met complexe, meervoudige psychische 
problemen kampen, en al lang op een wachtlijst staan. Onder hen was ook Charlotte Bouwman, die 
sinds vorige week bivakkeert in de hal van het ministerie van Volksgezondheid, om aandacht te 
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vragen voor de situatie van deze groep mensen. Bouwman wacht zelf al meer dan achthonderd 
dagen op passende zorg. 
Bron: ANP 
 
 
51) Basisbaan vergelijkbaar met  Melkertbaan, maar met grote en wezenlijke, verschillen 
Binnenlands Bestuur 30 januari 2020 
Groningen start proef met basisbaan 
 Yolanda de Koster 30 jan 2020 De gemeente Groningen start in maart met basisbanen. Vijftig 
Groningers met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, zonder perspectief op een reguliere baan, 
komen in dienst van de gemeente. Het is een proef van drie jaar. Bij gebleken succes wil de 
gemeente de proef uitbreiden, maar daarvoor is wel (financiële) hulp van ‘Den Haag’ nodig. Het 
rapport van de WRR ziet Groningen als een steun in de rug. Het gemeentebestuur hoopt op een 
doorbraak in het ‘Haagse denken’. 
Perspectief    Mensen die voor een basisbaan in aanmerking komen, behoren tot de groep 
‘klassieke bijstandsgerechtigden’, vertelt verantwoordelijk wethouder Carine Bloemhoff (werk en 
participatie, PvdA). Het gaat om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en waarvoor 
ondanks (scholings)trajecten nu noch in de toekomst zicht is op een betaalde baan. ‘Wij willen hen 
perspectief bieden. Ze komen niet aan het werk, maar dat is wel belangrijk voor hun welbevinden.’ 
Nut     Daarom schept de gemeente banen. Dat kan van alles zijn, maar er is genoeg te doen in de 
stad dat nu blijft liggen. ‘Denk aan hulp aan conciërges op scholen, medewerkers in buurthuizen, 
ervoor zorgen dat het zwerfafval wordt opgeruimd’, aldus Bloemhoff. De basisbaan wordt op twee 
criteria getoetst. ‘Het moet nut hebben voor de betrokkene én voor de samenleving.’ Op wijkniveau 
wordt samen met de buurt bepaald wat nodig is. Zo gaat een van de Groningers straks aan de slag in 
een buurthuis, om koffie klaar te zetten en bezoekers te verwelkomen. Een ander gaat in de 
binnenstad fietsen labelen die verkeerd staan geparkeerd. ‘Zo kunnen wij beter handhaven’, aldus de 
wethouder. 
Geen verdringing    De basisbaan is vergelijkbaar met de voormalige Melkertbaan, maar wel 
met grote en wezenlijke, verschillen, zo stelt de wethouder. ‘De basisbaan is net zoals een 
Melkertbaan een gesubsidieerde baan, maar anders dan bij een Melkertbaan zit er geen 
doorstroomdoelstelling op.’ Dat zit er simpelweg niet in voor de doelgroep. ‘We creëren werk voor 
mensen waarvoor anders geen werk is.’ Ook wordt ervoor gewaakt dat organisaties, waar een 
‘basisbaner’ aan de slag gaat, daar niet afhankelijk van worden. Een basisbaan mag daarnaast 
regulier werk niet verdringen. 
Armoedeval    De afgelopen tijd hebben mensen zich spontaan gemeld voor deelname aan het 
experiment. Anderen zijn actief benaderd door klantmanagers. ‘Het criterium tot deelname is dat er 
anders echt geen perspectief op een betaalde baan is, ook niet na bijvoorbeeld twee jaar scholing en 
intensieve begeleiding’, benadrukt de wethouder. Deelname is vrijwillig. Samen met de gegadigden 
wordt gekeken welke baan het beste past. De gemeente neemt de mensen met een basisbaan in 
dienst, en betaalt hen cao-conform. Het plaatsen in een geschikte basisbaan is maatwerk. Drie 
organisaties die bekend zijn met de doelgroep begeleiden de Groningers in de basisbaan. Voor de 
gemeente is het belangrijk dat de mensen er (financieel) op vooruit gaan. ‘Voor armoedeval wordt 
gewaakt; daarvan mag geen sprake zijn’, benadrukt de wethouder. ‘Werk moet financieel lonen en 
het moet emanciperen’, aldus Bloemhoff. 
Extra rijksmiddelen    Na drie jaar wordt de basisbaan geëvalueerd, halverwege de periode 
wordt een tussenevaluatie uitgevoerd. Het experiment is geslaagd als het welbevinden van de 
‘basisbaner’ is toegenomen en als het werk heeft bijgedragen aan de leefbaarheid in de wijk. Bij 
gebleken succes wil Groningen het aantal basisbanen uitbreiden. De doelgroep omvat duizenden 
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mensen. ‘Maar dat kan niet zonder extra middelen van het rijk’, stelt Bloemhoff. De wethouder voelt 
zich gesteund door het recent uitgebrachte advies van de Wetenschappelijke Raad voor het 
Regeringsbeleid (WRR). 
 Doorbraak   Een van de aanbevelingen van de WRR is om mensen met een uitkering en weinig 
kans op de arbeidsmarkt een basisbaan te geven. ‘Het sluitstuk van de sociale zekerheid zou daarom 
niet de bijstand maar de basisbaan moeten zijn’, aldus de WRR. ‘Meer dan een uitkering geeft een 
salaris zelfrespect en het gevoel onderdeel uit te maken van de samenleving. (…) Werk is 
psycholo-gisch en sociaal zo belangrijk dat mensen niet meer kunnen worden ‘afge-scheept’ met een 
uitkering.’ ‘Ik hoop dat dit advies door Den Haag serieus wordt opgepakt’, aldus Bloemhoff. ‘Wij doen 
nu een experiment en houden in de gaten wat dat oplevert voor mens en maatschappij. Als we meer 
mensen aan een basisbaan willen helpen, hebben we echt structureel extra financiering van het rijk 
nodig.’ De wethouder wijst daarbij op de grote tekorten die gemeenten op de gedecentraliseerde 
taken in het sociaal domein hebben. Uit eigen zak is de uitbreiding haalbaar noch betaalbaar. ‘Ik 
hoop echt op een doorbraak in het denken in Den Haag.’     
 
 
52)2019 het laatste jaar in het bestaan van de Cliëntenadviesraad Alphen aan den Rijn 
Nieuwsflits Cliëntenadviesraad, jrg. 4, nr. 1  31 januari 2020 
Jaarverslag 2019 
Met tevredenheid kijken wij terug op onze activiteiten van het afgelopen jaar. Hoewel 2019 het 
laatste jaar was in het bestaan van de Cliëntenadviesraad, heeft dit niet geleid tot een demotivatie of 
een afwachtende, reflecterende houding van de leden van de adviesraad. 
Dit jaar brachten wij méér adviezen uit dan andere jaren, kwam u ons weer tegen op tal van 
symposia, conferenties en evenementen in het veld, en volgde de pers onze activiteiten in talrijke 
publicaties. 
           Gelukkig kunnen wij stoppen op ons hoogtepunt! En in de verwachting dat de nieuwe 
Adviesraad Samenleving, onder leiding van Koos van Arkel, het college eveneens van waardevolle 
adviezen zal voorzien. 
           Toch zijn er ook zorgen. Bijvoorbeeld over de invulling van de Alphense Inclusieagenda. Dit 
najaar is weliswaar het beleidskader hierover vastgesteld, maar het opstellen, en laat staan de 
uitvoering, van deze kalender laat nog steeds op zich wachten! Terwijl uit landelijk onderzoek blijkt 
dat gemeenten veel te weinig doen om een inclusieve samenleving te bereiken. Wij hebben de 
gemeente meerdere keren aangespoord tot meer daadkracht en een hoger ambitieniveau op het 
gebied van toegankelijkheid voor haar inwoners, maar tot op heden heeft dat helaas, naar onze 
mening, nog onvoldoende resultaat opgeleverd. 
             In ons állerlaatste advies hebben wij meerdere onderwerpen aangestipt, die de aandacht 
verdienen van onze opvolger, de Adviesraad Samenleving. Denk hierbij aan de Jeugdzorg, 
personeelstekort bij de thuiszorg, woningbeleid Senioren, Regiotaxi en Maatschappelijke zorg. Wij 
hopen dat openheid, communicatie en publiciteit ook de nodige aandacht van de nieuwe Adviesraad 
zal krijgen. Enkele leden van de huidige Cliëntenadviesraad hebben besloten toe te treden tot de 
Nieuwe Adviesraad Samenleving. Zij zullen erop toezien dat deze Adviesraad die onderwerpen met 
veel energie zal oppakken.  
           In ons jaarverslag schetsen wij een beeld van de activiteiten van de Cliëntenadviesraad in het 
afgelopen jaar.(Fried: zie: http://car.adviesraden-
alphenaandenrijn.nl/Documents/Overigen/Jaarverslag%20Clientenadviesraad%202019.pdf  ) 
 
 
53) De moeder voelde zich heel alleen en was bang dat iedereen haar zou afwijzen 
Eigen Kracht Centrale 31 januari 2020 
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Omgangsregeling 
“De moeder voelde zich heel alleen en was bang dat iedereen haar zou afwijzen. Ze woonde ver van 
haar familie en had in het noorden niet veel contacten,” vertelt een Eigen Kracht-coördinator. “Zes 
jaar geleden heeft ze een dochter gekregen. Kort na de geboorte gingen zij en de vader uit elkaar. De 
vader zorgde een deel van de tijd voor zijn dochter. De moeder had daar weinig vertrouwen in en 
bestookte hem steeds met mailtjes, telefoontjes en berichtjes met adviezen over de opvoeding.” 
Confrontatie    Het contact tussen de ouders verliep door de jaren heen steeds moeizamer. De 
moeder bleef zich bemoeien met de opvoeding en stuurde ook zijn broer, die hem veel steunt, bijna 
dagelijks mailtjes en berichtjes. Na signalen van school raakt jeugdbescherming betrokken en komt er 
een maatregel. De coördinator: “De rechter besloot voor de rust het meisje bij de vader te plaatsen. 
Er werd een omgangsregeling opgelegd, die weinig concreet was. Beide partijen hielden zich niet aan 
de afspraken en het stalken verergerde. De jeugdbeschermer vroeg toen een Eigen Kracht-
conferentie aan voor een plan met een duidelijke omgangsregeling, een tussenpersoon voor 
communicatie tussen vader en moeder en het stoppen van de berichten. In de eerste gesprekken 
zeiden beide ouders dat het belang van hun dochter voorop staat. De moeder was huiverig voor 
confrontatie met de familie van de vader. Ze voelde zich ondergesneeuwd en vertrouwt hen ‘voor 
geen cent’.” 
Tussenpersoon   “In eerste instantie leek haar netwerk klein,” vervolgt de coördinator. “De 
vader had wel een sterke kring. Tot zich opeens een nicht van moeder meldde. Ze wilde graag 
meedenken, net als haar twee zussen. Zo ontstond een evenwichtige kring. Op de planbijeenkomst 
vertelde de jeugdbeschermer over gevolgen voor kinderen als ouders ruzie maken. Zo ontstond meer 
begrip voor het besluit van de kinderrechter. De moeder van de vader koos heel verrassend een paar 
keer de kant van de moeder. Zo won ze haar vertrouwen. Deze oma is gekozen als tussenpersoon. Er 
werd een omgangsplan gemaakt en er kwamen afspraken over het stoppen van de vele berichten. 
Het was bijna te mooi om waar te zijn… Na een maand was de moeder toch weer berichtjes gaan 
versturen. Maar nu ondernam de tussenpersoon direct actie en stopte het. Het is niet in één keer 
opgelost, maar ze zijn wel samen op weg.” 
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 
 
 
 
54) Meldingen  over ggz-instellingen die patiënten in crisissituatie weigeren, die onder Wzd vallen 
Zorgvisie 31 januari 2020 
‘Ggz-crisisdiensten weigeren mensen met dementie’ 
Er komen bij de vereniging van specialisten ouderengeneeskunde (Verenso) steeds meer meldingen 
binnen over ggz-instellingen die patiënten in crisissituatie weigeren, die onder de Wet zorg en dwang 
(Wzd) vallen. ‘We vinden het heel treurig dat we al na 4 weken de noodklok moeten luiden’, stelt 
Nienke Nieuwenhuizen, voorzitter van Verenso. 
Op 1 januari 2020 zijn de Wet zorg en dwang (Wzd) en de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg 
(Wvggz) ingegaan. In een brief aan minister De Jonge vroeg Verenso deze week aandacht voor 
problemen die de vereniging ziet ontstaan door de samenloop van die wetten, met name als het gaat 
over mensen met dementie die in crisis raken. 
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Aantal meldingen     Veel specialisten ouderengeneeskunde hebben contact gezocht met 
Verenso om hun zorgen te uiten. Om hoeveel meldingen het gaat, kan Nieuwenhuizen niet precies 
zeggen. Om hoeveel patiënten het gaat ook niet. ‘Wel zien we dat de meldingen afkomstig zijn van 
zo’n 26 vakgroepen specialisten ouderengeneeskunde, verspreid over 16 verschillende regio’s’, aldus 
Nieuwenhuizen. Een paar dagen geleden waren dat nog respectievelijk 20 vakgroepen en 10 regio’s. 
Verenso ziet (nog) geen regio’s die opvallen. ‘We moeten ook niet vergeten dat we pas een kleine 
maand onderweg zijn. Het is afwachten wat er uit de andere regio’s nog gaat komen’. Rugnummers 
van ggz instellingen die Wzd-cliënten de deur wijzen, noemt Nieuwenhuizen niet. Voor haar staat 
voorop dat deze situatie in gezamenlijkheid met de ggz-aanbieders wordt opgelost. 
Rechterlijke machtiging    ‘In de praktijk gaat het vaak om mensen die allang bekend zijn bij 
de huisarts en instanties. Een acute zorgvraag kan ontstaan wanneer de partner van iemand met 
dementie overlijdt en het sociale systeem instort. Door verwaarlozing kan een gevaarlijke situatie 
ontstaan waardoor iemand op de crisisdienst belandt. Wanneer de ggz-crisisdienst dan geen 
rechterlijke machtiging (RM) wil afgeven voor een opname, komt er extra druk te liggen op de 
naasten, voor zover die al aanwezig zijn.’ Nieuwenhuizen benadrukt dat deze situatie ook veel van 
zorgverleners vergt. ‘Zij kunnen de zorg die op zo’n moment nodig is, niet bieden en dus niet voldoen 
aan de vraag van patiënt en naasten’. Dat kan leiden tot gevoelens van onmacht en overbelasting. Ze 
vreest dat zorgprofessionals in de ouderenzorg hierdoor sneller zullen overgaan tot een 
dwangmaatregel, terwijl de wet juist bedoelt is om toepassing van dwang te verminderen. Dit alles 
gaat ten koste van de kwaliteit van zorg. 
‘Overgangsjaar is lege huls’    Nadat eind 2019 de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland 
(VGN) en de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) ook al zorgen uitten aan minister de 
Jonge over knelpunten bij samenloop van de twee wetten, kwam VWS in december met een 
factsheet. In deze eerste handreiking gaat het ministerie ervan uit dat de beoordelingen van Wzd-
cliënten in ieder geval in 2020 door ggz crisisdiensten gedaan blijven worden. Daarbij mogen ggz-
instellingen zonder Wzd-registratie tijdelijke zorg verlenen aan Wzd-cliënten. Wel moeten die 
cliënten binnen ‘afzienbare tijd’ worden doorgeplaatst. Volgens Nieuwenhuizen is dit mooi 
opgeschreven, maar gaat dit voorbij aan de knelpunten waar de praktijk tegenaan loopt. ‘Het is 
allemaal papier. Daar heb je als zorgprofessional en patiënt helemaal niets aan. Het ontbreekt aan 
hulpmiddelen en handvatten.’ Ook de term ‘overgangsjaar’ noemt de voorzitter van Verenso ‘een 
lege huls’. 
Experimenteren    Verenso heeft de afgelopen jaren niet alleen haar zorgen geuit over de 
samenloop tussen de Wzd en de Wvggz en dubbelproblematiek. De vereniging pleitte vorig jaar nog 
voor uitstel. Nieuwenhuizen: ‘De wet was niet af, toen hij werd geïmplementeerd. We hebben drie 
jaar om een uitvoeringsonderzoek gevraagd, zodat de consequenties van de Wzd goed in kaart 
gebracht konden worden. Dit is er nooit gekomen.’ De insteek van VWS door ‘maar gewoon te 
beginnen’, noemt Nieuwenhuizen pragmatisch, maar volgens haar is deze doelgroep veel te 
kwetsbaar om zo mee te experimenteren. 
Regionale afspraken    VWS gaf in december aan dat in het eerste kwartaal van 2020 overal 
regionale afspraken gemaakt moeten zijn over hoe GGZ-crisisdiensten cliënten met een Wzd-titel 
doorplaatsen naar de gehandicapten- of ouderenzorg. Zorgverzekeraars dienen het beoordelen van 
Wzd-cliënten door ggz-crisisdiensten opnieuw als taak onder de aandacht te brengen van ggz 
aanbieders. Nieuwenhuizen stelt dat er in veel regio’s goed werk wordt geleverd en er good will 
bestaat om samen te werken. Maar er is volgens haar geen zicht op regionale afspraken, laat staan 
dat er iemand is die hierop toeziet. 
Samen optrekken   Verenso ziet graag dat er een ronde tafel wordt georganiseerd samen met 
GGZ-NL, ActiZ en andere betrokken beroepsorganisaties en patiëntenverenigingen. Gezamenlijk zou 
landelijke dekking gewaarborgd kunnen worden van goede crisisdienstverlening. Pas sinds 2019 
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begonnen de partijen die te maken hebben met de Wvggz en de Wzd elkaar langzaamaan op te 
zoeken. De rondetafels die vanuit VWS werden georganiseerd waren nog erg per sector verkokerd. Er 
begint nu meer verbinding te ontstaan, aldus Nieuwenhuizen. Ze is dan ook hoopvol gesteld. ‘Voor 
onze leden geldt dat ze erg betrokken zijn en de Wzd ook als een kans zien om een kwaliteitsslag te 
maken als het gaat over toepassen van dwang.’ Op dit moment schept de vele onduidelijkheid in de 
uitvoering van de Wzd volgens Nieuwenhuizen echter nog te veel verwarring om die kwaliteitsslag 
door te zetten. 
Capaciteitsprobleem   Het signaal dat crisisdiensten Wzd-gerelateerde cliënten weigeren, 
herkent GGZ Nederland niet. Wel herkent de branchevereniging de zorgen over de uitvoering van de 
Wzd en de Wvggz bij samenloop. Van haar leden ontvangt GGZ Nederland sinds 1 januari signalen 
dat Wzd-cliënten door capaciteitsproblemen in de VG- en PG-sector voor beoordeling, crisisopvang 
of verblijf ten onrechte in de ggz belanden. Ook zijn er signalen dat de rechter de verlenging van een 
IBS afwijst, omdat een ggz-instelling geen Wzd-accommodatie is. Volgens GGZ Nederland ligt de 
oplossing niet in het aanspreken van de ggz-sector, maar moeten de capaciteitsproblemen in de 
sector VG/PG worden opgelost. Ook GGZ Nederland wil op korte termijn in gesprek met Actiz, VGN 
en Verenso. 
Shannah Spoelstra 
 
 


