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Beste adviesraadleden en overige geïnteresseerden,
Ja hoor, ook hier gaat het (even) over corona. Want hierdoor heb ik meer tijd gehad thuis om een
nieuwbrief te vervaardigen, hij is daardoor ook flink lang. Dat is voor u misschien ook geen
probleem, omdat u mogelijk ook thuis moet blijven, thuis moet werken en wellicht iets meer tijd
heeft om nieuwtjes/wetenswaardigheden/informatie tot u te nemen.
Sterkte in deze toch wel rare tijd, maar als we allemaal rekening houden met elkaar, komen we er
vast doorheen!
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) Wat als iemand wordt ontslagen uit het ziekenhuis, maar niet meer naar huis kan?
2) Mensen uit bijstand naar werk begeleiden en daarmee personeelstekorten in zorg terugdringen
3) Waterstofauto ingezet voor het leerlingenvervoer
4) Gemiddelde kostprijs voor één dag hoogwaardige intramurale hospicezorg is 524 euro
5) Iemand met dementie kan nieuwe dingen leren
6) Ontroerende interviews met jeugdhulpverleners over die ene jongere die het verschil maakte
7) Een ingrijpende beslissing terugdraaien als die niet blijkt te werken
8) Wetsvoorstel voor de ‘harmonisatie’ van de Wajong in strijd is met het VN-verdrag Handicap
9) Plan voor Volkshuisvesting, gericht op het oplossen van huisvestingsproblemen en woningnood
10) Het nut van het vroegtijdig betrekken van partijen bij besluitvorming
11) Er moet een einde komen aan het tijdschrijven in de jeugdzorg
12) LCR-congres 2020: In welk land willen wij leven?
13) Gemeenteraden spreken weinig over zorg in hun samenleving
14)Taskforce Wonen en Zorg gaat helpen met veranderende woon- en zorgbehoeften van ouderen
15) Hoe ga je om met acute psychische problematiek en hooggespannen verwachtingen?
16) De bouw van het Amandihuis gaat ook flink door en moet binnenkort wind- en waterdicht zijn
17) Aanbesteden voor de Jeugdwet en Wmo2015 vereenvoudigen
18) SP is tegen aanbestedingen in de zorg en de daaruit voortvloeiende marktwerking
19) Woonruimte voor hen die na scheiding snel een betaalbaar, tijdelijk onderkomen nodig hebben
20) Een netwerk activeren om samen oplossingen te vinden gaat niet altijd vanzelf
21) Gebruik maken van dagbesteding en niet langer een Wmo-indicatie van de gemeente nodig
22) Zorg voor een (groot)ouder of partner. Hoe pak je dat het beste aan?
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p.s.

1) Wat als iemand wordt ontslagen uit het ziekenhuis, maar niet meer naar huis kan?
Zorgvisie 11 februari 2020

Regionaal Transferpunt zorgt voor optimaal gebruik van beschikbare bedden
Wat als iemand wordt ontslagen uit het ziekenhuis, maar niet meer naar huis kan? Hoe maak je zo
efficiënt mogelijk gebruik van de beddencapaciteit in een regio? In Nederland zijn er verschillende
coördinatiepunten die het zorgaanbod afstemmen op de vraag in een bepaalde omgeving. Het
Regionaal Transferpunt Salland (RTP) is er één van.
‘Goedemiddag, met het Regionaal Transferpunt. Ik bel over een terugplaatsing van een meneer. Zou
hij eventueel woensdag al terug kunnen? Hij is natuurlijk maar tijdelijk bij jullie en heeft al bijna een
andere plek, maar het nieuwe appartement is nog niet helemaal klaar. Vandaar mijn vraag. Hm, ja. Ja
prima hoor, ik hoor het graag. Bedankt, dag.’
Het is maandagmiddag, 14.30 uur. Op het RTP zijn drie transferverpleegkundigen aan het werk. Met
een headset zitten of staan ze achter hun computer. Wie niet beter weet, denkt dat hij zich in een
callcenter bevindt, in plaats van een afgezonderde ruimte binnen het Deventer Ziekenhuis. Soms is
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het even stil en even later klinken er weer verschillende telefoongesprekken door elkaar. ‘Ik ben voor
u op zoek naar een crisisplek, maar dat gaat wel even tijd kosten. We hebben momenteel een
beperkte capaciteit, zowel hier in Salland als in de rest van Nederland.’
Karen Janssen is netwerkcoördinator en manager van de transferverpleegkundigen. Ze is vanaf het
begin betrokken geweest bij het RTP. ‘Hier in de regio liepen we tegen verschillende problemen aan.
Zo waren er knelpunten in de uitstroom van ziekenhuispatiënten en wisten huisartsen niet goed
meer waar ze met een zorgprobleem terecht konden. Toen de ELV-bedden
(eerstelijnsverblijfbedden, red.) werden geïntroduceerd, was het voor ons erg zoeken. Van wie zijn
deze bedden eigenlijk? Hoe krijgen we er toegang toe? Er moest een centraal punt komen dat
verantwoordelijk is voor de vervolgzorg en iedereen moet daar makkelijk toegang tot hebben,
vonden we. En zo geschiedde.’
Dat het nieuwe systeem werkt, was volgens Janssen al na twee weken duidelijk. ‘Met name de
huisartsen waren dolgelukkig met het centrale nummer dat ze konden bellen. Ze maakten er dan ook
meteen dankbaar gebruik van, we werden echt platgebeld.’
Minder ruis In de afgelopen twee jaar heeft het RTP voordelen opgeleverd voor alle betrokken
partijen, legt Janssen uit. ‘Zorgaanbieders wordt veel regelwerk uit handen genomen, waardoor zij
zich bezig kunnen houden met de zorg voor de patiënt. Daarnaast levert het RTP voor
zorgverzekeraars en de gemeente inzicht op in de ingekochte capaciteit en de doorstroming.’
Wat maakt het transferpunt zo’n succes? Daar antwoordt Janssen kort en bondig op: goede
samenwerking en vertrouwen in elkaar. ‘Doordat de regio Salland relatief klein is, hebben we korte
lijntjes met elkaar en is er weinig ‘ruis’.’ Een ander belangrijke voorwaarde is bestuurlijk draagvlak.
‘Alle bestuurders van de zorgorganisaties in de regio wilden dit transferpunt. Alle partijen hadden
namelijk last van het probleem. Het was daarom niet moeilijk om alle neuzen dezelfde kant op te
krijgen.’
Het RTP is een virtueel netwerk dat gefaciliteerd wordt door de online applicatie POINT. Het duurde
negen maanden om alle betrokken partijen in de regio in het systeem te laten werken, vertelt
Marjan Vroonland. Ze is regionaal programmamanager en projectleider bij het RTP. ‘Huisartsen
stonden er niet om te springen om met een extra systeem te gaan werken. Ze ervaren immers al
genoeg werkdruk.’ Maar de huidige werkwijze van centrale triage en coördinatie, gefaciliteerd door
POINT, is er op gericht om kennis te bundelen en professionals te ontzorgen. Vroonland: ‘Voorheen
kostte het regelen van een plekje enorm veel energie: alle huizen rondbellen, wachten op een
reactie, en verder zoeken als er geen plek was. Moet je nagaan hoe absurd veel tijd dit van hen
vroeg.’
Het POINT-systeem is transparant: iedereen kan het zien als een bed ‘open’ wordt gezet door een
verpleeghuis of intramurele instelling. Een transferverpleegkundige stelt een indicatie op voor een
patiënt en verstuurt deze via POINT naar de aannemende partij. Het dossier bevat behalve de
indicatie een beschrijving van de zorgvraag van de patiënt. ‘Het dossier is bij de vvt-instelling voordat
de patiënt fysiek arriveert. Daardoor kunnen zij personeel en zorg alvast afstemmen. Als de patiënt
arriveert, kan direct de juiste zorg worden opgestart’, vertelt Vroonland.
Indicatie Alle transferverpleegkundigen hebben een post-hbo opleiding Transferverpleegkundige
afgerond. Tussen de telefoongesprekken door laat een van hen zien wat ze doet. ‘Ik vul nu een
revalidatie-indicatie in, zodat deze persoon een traject kan starten. Mijn taak is om al deze gegevens
aan te vullen, zodat de artsen een compleet beeld hebben van een patiënt.’ In het systeem komen
alle verblijfsaanvragen binnen vanuit het Deventer Ziekenhuis. Ze zijn opgedeeld in S (snijdend), N
(niet-snijdend) en P (preoperatief). ‘Dat slaat op de afdelingen waar de patiënten liggen. Ik heb
vandaag de S-dienst, dus filter ik de aanvragen daar op.’
Of een patiënt na ziekenhuisontslag naar huis kan, is onder andere afhankelijk van de mate van diens
zelfredzaamheid. ‘Maar om een revalidatietraject te kunnen starten, gelden ook nog andere
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voorwaarden. De patiënt moet gemotiveerd en leerbaar zijn en revalidatiedoelen hebben in
verschillende disciplines.’
Frustratie Otto Quartero is huisarts in Diepeveen en voorzitter van de Huisartsen Coöperatie
Deventer en Omstreken (HCDO). Hij ervaart veel voordelen van de samenwerking met het RTP. ‘Het
transferpunt is niet alleen een organisatorische hulp, maar ook zorginhoudelijk een steun in het
vinden van de best passende plek voor de patiënt. Ook zijn de transferverpleegkundigen heel goed
op de hoogte van de wetgeving en indicatiestelling. Soms stel ik bijvoorbeeld voor om iemand op een
ELV-bed te plaatsen en steken zij daar een stokje voor omdat diegene bijvoorbeeld een Wlz-indicatie
heeft.’
Er zijn volgens Quartero ook keerzijden aan het werken via een centraal transferpunt. ‘Soms levert
het frustratie op. Dan heb ik al besloten dat iemand niet meer thuis kan blijven en die boodschap ook
al gecommuniceerd met de familie, en dan stelt het RTP voor om het te proberen met de thuiszorg.’
Uiteindelijk heeft de patiënt het laatste woord.
Inzichten Huisarts Herman Wisselink was betrokken bij de oprichting van het RTP en is in zijn
dagelijkse werk blij met de extra hulp. Daarnaast vindt hij het inzicht in belangrijke
managementinformatie een belangrijk pluspunt. ‘Wat is nu precies de vraag naar een bepaald soort
bedden? Hoe lang en waar worden mensen opgenomen? En hoe staat het ervoor met de
wachttijden en afwijzingen voor ELV-bedden? Dit soort gegevens hebben we nu op een rij, wat nuttig
is in het oplossen van knelpunten in de keten. Het even snel ritselen van kamers en korte lijntjes
gaan ten koste van deze inzichten,’ voegt hij er aan toe.
Ingrid Schouw, programmamanager bij vvt-instelling Carinova, is ook blij met het inzicht in de
beddencapaciteit. Net zoals andere partijen is ook Carinova gebonden aan een harde afspraak met
het transferpunt: als er een bed open is gezet, dan moet de betreffende locatie ook opnemen. Je
kunt dan niet zeggen dat het eigenlijk niet zo lekker uitkomt. ‘Het nieuwe systeem levert onze
medewerkers niet per se meer werkdruk op. Eerst gebruikten ze een Excel-bestand waarin de
beddencapaciteit bijgehouden werd. Nu zorgt onze afdeling zorgadvies dat al die informatie in een
soort pakketje wordt doorgezet van het transferpunt naar de locatie. Dat doet het personeel aan het
bed niet meer zelf.’
Een nadeel aan werken via het RTP vindt Schouw dat er niet meer snel gespard kan worden.
‘Spontane beslissingen zijn er niet meer bij. De praktijk van huisarts Quartero is bijvoorbeeld in een
van onze instellingen gevestigd. Vroeger liep hij nog wel eens bij ons binnen met de vraag of we een
plekje hebben voor zijn patiënt. Nu moet hij een aanvraag doen via het RTP.’
Lef Het kleine aantal inwoners ligt mede ten grondslag aan het succes van het Regionaal
Transferpunt Salland. Of zo’n centraal coördinatiepunt in grotere gemeenten ook kans heeft? Karen
Janssen denkt van wel. ‘Uiteindelijk komt het neer op een stukje lef. Buiten de muren van je eigen
organisatie durven te kijken. Ik denk: begin klein, en probeer later – daar waar mogelijk – op te
schalen.’
2) Mensen uit bijstand naar werk begeleiden en daarmee personeelstekorten in zorg terugdringen
Binnenlands Bestuur 11 februari 2020

Van uitkering naar zorgprofessional of aandachtzorger
Adriaan de Jonge 11 feb 2020 Vijftien Rotterdamse vrouwen met een afstand tot de arbeidsmarkt
zijn begonnen aan een werkleertraject bij zorginstelling Laurens. Ze deden mee aan het project
WelSlagen, waarmee twee vliegen in één klap geslagen moeten worden: mensen uit de bijstand naar
werk begeleiden en tegelijkertijd de personeelstekorten in de zorg terugdringen.
Schulden en taalachterstand De vijftien vrouwen vormen de tweede groep die het
begeleidingstraject succesvol heeft doorlopen. De bedoeling is dat de komende twee jaar nog vier
groepen werkzoekenden op deze manier aan een opleiding en een baan geholpen worden. De
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gemeente Rotterdam is verantwoordelijk voor de selectie van kandidaten. Stichting Calibris Advies
ondersteunt hen vervolgens in een traject van twintig weken waarin mogelijke problemen als
schulden of een taalachterstand, die vaak een drempel vormen om zelfstandig op zoek te gaan naar
werk of een opleiding, worden aangepakt. Daarna biedt zorginstelling Laurens hen een
leerwerkcontract op BBL niveau 2 of 3 aan.
Huiskamerbegeleiders Eén van deelnemers stroomt niet door naar het leerwerktraject,
maar gaat wel aan de slag als ‘huiskamerbegeleider’. Dat is een functie die zorginstelling Laurens in
het leven heeft geroepen om de werkdruk van het zorgpersoneel te verlagen. Van de Wal: 'Onze
verpleeghuizen hebben gemeenschappelijke huiskamers. Daar hebben we huiskamerbegeleiders op
gezet die bijvoorbeeld koffie inschenken en spelletjes doen met bewoners of samen de krant lezen.
Er moet gewoon aandacht zijn voor de bewoners. Daar hoef je niet per se een zorgdiploma voor te
hebben, maar wel het hart op de goede plaats.'

Aandachtzorgers

Ook elders wordt ingezet op de win-win van het begeleiden van mensen uit
de bijstand naar de zorg. In de pilot Basis van de arbeidsmarkt werkten zes gemeenten aan het
creëren van 'aandachtbanen'. Ook daar is het idee dat deze 'aandachtzorgers', die kletsen of
puzzelen met patiënten, het zorgpersoneel ontlasten. Ondanks dat een zorgdiploma geen vereiste is,
kan het salaris van aandachtzorgers toch vanuit de Wet langdurige zorg betaald worden, bleek in
2018 uit het project Basis van de arbeidsmarkt. Bovendien kunnen de kosten voor het begeleiden
van mensen naar een opleiding betaald worden met transitiemiddelen vanuit het kwaliteitskader
verpleeghuiszorg. ‘Dat was wel een doorbraak. Veel werkgevers wisten niet dat er geld beschikbaar
was’, vertelt projectleider Jeanet Zonneveld.
Honderden aandachtbanen Tijdens de pilot zijn een kleine honderd aandachtbanen
gecreëerd. Maar de potentie ligt veel hoger, meent Zonneveld. ‘Als mensen hiermee uit de bijstand
komen, hebben gemeenten een goede businesscase. Als je bedenkt hoeveel huiskamers van
verpleeghuizen er in Nederland zijn, zouden er honderden aandachtbanen gecreëerd kunnen
worden.’ Zonneveld wil de komende tijd samen met Divosa, de vereniging voor gemeentelijke
directeuren in het sociaal domein, gemeenten helpen om de potentie van aandachtbanen te
realiseren.

3) Waterstofauto ingezet voor het leerlingenvervoer
Google melding Wmo: TaxiPro.nl 12 februari 2020

Leerlingenvervoer met waterstofauto in Veenendaal en Rhenen
Gepubliceerd op 11-02-2020 In Veenendaal en Rhenen wordt sinds kort een waterstofauto ingezet
voor het leerlingenvervoer. Daarmee zeggen de gemeenten een landelijke primeur te hebben. Voor
vervoerder Noot is het gebruik van taxi’s op waterstof echter niet nieuw, want er worden ook enkele
tientallen exemplaren voor met name het wmo-vervoer in Den Haag gebruikt.
Voor Noot is het opnieuw een stap vooruit in het verduurzamen van de vloot waarmee het
doelgroepenvervoer wordt gereden. Die vloot bevat tegenwoordig 110 elektrische voertuigen en 45
auto’s op waterstof. De voertuigen in die laatste categorie rijden vooral in het wmo-vervoer in Den
Haag en dat zal nog wel even zo blijven. Want de primeur van een waterstoftaxi in het
leerlingenvervoer mag dan een mooie mijlpaal zijn, een grootschalig vervolg zit er nu nog niet in.
Meer tankstations in aantocht
“Er zijn namelijk nog maar vier waterstoftankstations in
Nederland, waarvan één in onze regio: in Arnhem”, legt het bedrijf uit. Dit gebrek hangt samen met
de hoge kosten voor de realisatie van tankstations voor waterstof en het kleine aanbod in
voertuigen. Maar de voordelen zijn evident. Zo duurt tanken nauwelijks langer dan met benzine of
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diesel. En hoewel waterstof een elektromotor aandriijft, is de actieradius met 500 tot 700 kilometer
wel veel groter dan die van auto’s die puur op stroom rijden. Om die redenen is er wel een kentering
aan de gang, bracht TankPro onlangs in kaart, en zal het aantal waterstoftankstations in Nederland
de komende jaren echt gaan groeien.
Rhenen en Veenendaal zijn hoe dan ook blij met hun primeur. Wethouder Marco Verloop: “Noot
biedt ons een unieke kans om voorop te lopen in de landelijke ontwikkeling van vervoer. Als
gemeente vinden we het belangrijk dat er steeds meer schone en duurzame voertuigen in
Veenendaal rijden. Waterstof rijden heeft de toekomst. Dit is echt een aanwinst voor onze gemeente
en draagt bij aan onze ambitie om in 2035 energieneutraal te zijn.”
Ruim en stil Ook wethouder Hans Boerkamp uit Rhenen is er trots op dat de eerste
waterstofauto voor leerlingenvervoer in Rhenen rijdt: “We vinden het belangrijk dat Noot
Personenvervoer zo investeert in duurzaam vervoer. In Rhenen hebben we deze week de Routekaart
Energietransitie 2040 vastgesteld. Meer emissievrije voertuigen is een belangrijk speerpunt. Dat deze
auto van Noot nu hier rijdt, past daar prachtig bij.“ Leerling Sjoerd van der Wilt is als gebruiker ook te
spreken over de ontwikkelingen: “De auto zit lekker ruim en rijdt heel stil”, oordeelt hij.

4) Gemiddelde kostprijs voor één dag hoogwaardige intramurale hospicezorg is 524 euro
Zorgvisie 12 februari 2020

Hospicezorg gaat met eenheidstarief versnippering te lijf
De gemiddelde kostprijs voor één dag hoogwaardige intramurale hospicezorg is 524 euro, heeft
adviesbureau Berenschot berekend. Dit geldt voor hospices die zijn aangesloten bij de Associatie
voor Hospicezorg Nederland (AHzN). In deze kostprijs zit zowel de formele als de informele zorg. Met
dit onderzoek in opdracht van de AHzN hoopt de koepelorganisatie een stevig fundament te leggen
onder de toekomstige financiering van de hospicezorg.
Nu wordt de formele hospicezorg uit vele geldstromen gefinancierd: wijkverpleging,
eerstelijnsverblijf (ELV), Wet langdurige zorg en/of particuliere bijdragen. Met dit onderzoek wil de
AHzN deze versnippering tegengaan. Minister De Jonge (VWS) steunde anderhalf jaar geleden het
idee van AHzN om onderzoek te doen naar een meer eenduidige financiering van de hospicezorg.
Model getest De leden van de AHzN hebben het model getest. Onlangs heeft de
ledenvergadering ingestemd met de uitkomsten van het onderzoek en de kostprijs, zegt bestuurder
Meike van der Burgh-Smit: ‘Voor sommigen is die 524 euro minder dan ze nu ontvangen, voor
anderen meer. Belangrijkste is dat onze ledenvergadering heeft besloten dat een stabiele
financiering voor de toekomst voorop staat.’
NZa en zorgverzekeraars De 524 euro is kort geleden besproken in een rondetafelbijeenkomst
met de NZa en zorgverzekeraars. ‘Zij reageerden positief op de uitkomsten van het onderzoek’, zegt
Van der Burgh-Smit. ‘We gaan nu verder met hen in gesprek. Hoe de uitkomsten van het onderzoek
gebruikt gaan worden, is aan hen. Wij gaan niet over het stelsel. Onze wens is wel dat die 524 euro
overeind blijft.’ De 24-uursprijs is bepaald voor 2020. Deze is jaarlijks aan te passen aan een nieuwe
OVA-ruimte. Ook is een overgangsperiode bespreekbaar.
Van der Burgh-Smit geeft aan dat dit een eerste stap is. Ze hoopt dat zorgverzekeraars op korte
termijn de kostprijs in het beleid kunnen meenemen. Lukt dat niet, dan verwacht de AHzN dat een
tarief dat is gebaseerd op de gemiddelde kostprijs kan gelden vanaf 1 januari 2022.
Voor hospicezorg gunstig De AHzN denkt dat een eenduidig bedrag en een eenvoudiger
financiering gunstig is voor de hospicezorg. De huidige financiering sluit volgens Van der Burgh-Smit
ook niet altijd aan op deze zorg: ‘Zo is het deel dat wordt gefinancierd via de ELV gericht op verblijf
en herstel van de cliënt. Daar is bij ons natuurlijk geen sprake van. Het past ook niet bij de
bekostiging vanuit de wijkverpleging, want daar heb je zowel te maken met budgetplafonds als met
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de intentie van wijkverpleegkundigen om zelfredzaamheid bij onze cliënten te stimuleren. Ook dat
strookt niet met dit type zorg’.
Gemeenschappelijke verantwoordelijkheid Het onderzoek past ook goed bij het advies
‘De derde levensfase’, dat de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving onlangs publiceerde. Daarin
werd de waarde van oudere generaties benadrukt, maar ook de zorg in de laatste levensfase. ‘Dat is
een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid’, aldus de RVS.
‘Want mensen komen bij het vormgeven van die laatste levensfase obstakels tegen’, schrijft de RVS,
‘die samenhangen met de maatschappelijke arrangementen in onze samenleving. Een goede
aansluiting vereist samenwerking tussen lokale overheden en andere partijen, bijvoorbeeld bij het
realiseren van collectieve plannen voor het delen van zorg.’
Frits Baltesen Redacteur

5) Iemand met dementie kan nieuwe dingen leren
Alzheimer Nederland 12 februari 2020

Met dementie kun je nog steeds leren
Iemand met dementie kan nieuwe dingen leren. Dat klinkt misschien verrassend, maar uit
wetenschappelijk onderzoek blijkt dat dit kan. Door het stimuleren van het lerend vermogen kun je
het leven met dementie een stuk leuker en nuttiger maken. In dit artikel leggen we je uit hoe het
werkt.
Bij dementie worden hersencellen aangetast. Maar naast aangetaste hersencellen zijn er ook heel
veel hersencellen die (nog) niet zijn aangetast. Het lerend vermogen gaat ervan uit dat je gezonde
hersencellen kunt prikkelen om de taken van ongezonde cellen over te nemen. Door een bepaalde
vaardigheid vaak (samen) te doen en te herhalen, kun je dingen (op)nieuw aanleren. Besef wel dat
wanneer de dementie vordert, er steeds minder gezonde cellen zijn om de taken over te nemen. Het
zal dan steeds lastiger worden om nieuwe dingen te leren.

Opnieuw leren door mensen met dementie
Wanneer je met dementie weer meer zelf kan doen, voelt dit nuttig en sterkt dit het zelfvertrouwen.
Zelf dingen kunnen doen, betekent langer activiteiten ondernemen, veiliger thuiswonen en meer
plezier in het leven ervaren.
Je kunt bijvoorbeeld (op)nieuw leren:
~om zelf een kledingstuk aan te trekken of te douchen;
~omgaan met een iPad, tablet of fietsnavigatie;
~een vaste wandelroute te lopen;
~om gedrag (bijvoorbeeld boosheid) op een andere manier te uiten;
~om te stoppen met steeds dezelfde vragen stellen of roepen;
~om zelf koffie te zetten of een boterham te smeren.
Hoe werkt dat lerend vermogen bij dementie? Het lerend vermogen kun je niet
uitzetten. Ongemerkt leer je ook met dementie jezelf nog van alles aan. Dat gebeurt ongemerkt, net
als bij iemand die blind is. Als je niet kunt zien, gaat je gehoor erop vooruit.
Als mantelzorger van iemand met dementie kun je actief inspelen op dit lerend vermogen. Kies
dan voor een bewuste aanpak. De werkende leervormen hebben als kenmerk dat het gaat om
automatische leervormen (automatiseren). Dit betekent dat er nauwelijks een beroep gedaan wordt
op het geheugen. Er zijn vier leervormen die goed werken:
01 Foutloos leren: dingen samen doen, herhalen en inslijpen. Daarbij gaat het vooral om ‘fouten
voor zijn’. Fouten verstoren namelijk automatische leerprocessen. Zo kun je bijvoorbeeld foto’s
maken van elke afzonderlijke handeling bij het koffiezetten. Vervolgens oefen je (samen) de
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verschillende stappen bij het koffiezetten in de juiste volgorde met behulp van de foto’s. Net zolang
totdat het goed gaat. Dat kan soms een paar weken duren.
02 Associatieleren: het aanbrengen van verbanden of het inspelen op bestaande associaties;
gebruikmaken van ‘ezelsbruggetjes’. Hierbij kun je alle zintuigen gebruiken. Een mooi voorbeeld van
associatieleren is het aanleren van een route binnenshuis door het ophangen van herkenbare of
aansprekende foto’s/schilderijtjes.
03 Emotieleren: bewust oproepen en ondergaan van nieuwe emoties op een specifieke plek.
Bijvoorbeeld als een gang naar de wc weerstand oproept. Met een radio op de wc die favoriete
muziek speelt uit jeugdjaren roep je een positieve emotie op.
04 Operant leren: kortweg ´straffen en belonen´. Succeservaringen zijn de belangrijkste
beloningen bij deze leervorm. Operant leren is vaak heel effectief bij het aan- en afleren van gedrag.
Belangrijke aandachtspunten bij het leren Welke vorm van leren je ook gebruikt, er zijn
wel voorwaarden om het (opnieuw) aanleren van vaardigheden te laten slagen:
* Observeer goed; wat zie je en welk doel past daarbij;
* Houd het leuk, motiveer, dwing niet en bewaak de goede sfeer;
* Houd rekening met beperkingen; met dementie kun je niet altijd goed aangeven of iets pijn doet of
dat je moe bent;
* Wees consequent;
* Corrigeer niet.
Filmpjes over lerend vermogen bij dementie Dagelijkse vaardigheden (opnieuw) leren
is een redelijk nieuwe ontdekking. Alzheimer Nederland heeft in samenwerking met
zorginnovatiebureau DAZ en de Haagse Hogeschool een serie korte video’s laten maken over het
lerend vermogen van mensen met dementie. In de filmpjes staan mensen centraal die iets hebben
aan- of afgeleerd met hulp van begeleiding uit de omgeving.
De video’s zijn te bekijken via www.opnieuwgeleerdoudgedaan.nl. Laat je inspireren door de
voorbeelden!

6) Ontroerende interviews met jeugdhulpverleners over die ene jongere die het verschil maakte
Zorg+welzijn 13 februari 2020

Jeugdhulpverleners over die ene bijzondere cliënt
Elke jeugdhulpverlener heeft wel zo’n (oud)-pupil: die ene jongere die je diep heeft geraakt, met wie
je een klik had, of zelfs nog steeds contact. Jeugdzorg Nederland heeft een boek gemaakt met twintig
ontroerende interviews met jeugdhulpverleners over die ene jongere die het verschil maakte. ‘Ik laat
hem nooit meer los.’
Het zijn zeker niet altijd de makkelijkste jongeren die in herinnering blijven – of met wie het contact
blijft. Neem Bram, de hoofdpersoon in het verhaal van Eline, teamleider bij Transferium. ‘Een naam
in jeugdzorgland’, zo werd Bram aangekondigd toen hij rond z’n zestiende bij Eline op de groep werd
geplaatst. ‘Hij was een beschadigde jongen die vrij veel agressie liet zien.’
Vriendschap Als Bram na anderhalf jaar naar de jeugdgevangenis moet omdat hij een collega
zou hebben bedreigd met een wapen, voelt het voor Eline alsof zij en haar collega’s ook gefaald
hebben. Iedere maand stuurt ze hem een kaartje, soms zoekt ze hem op. Ook als hij na detentie naar
een ggz-instelling wordt overgeplaatst. Op zijn kamer ziet ze haar kaartjes terug. ‘Blijkbaar waren ze
belangrijk voor hem. Die avond zei ik tegen mijn man: “Nu zet ik door, ik laat hem niet meer los.’”
Als Bram op z’n achttiende terug gaat naar zijn moeder, verwatert het contact, maar later vindt Eline
hem terug via Facebook. Het contact herstelt en ze neemt hem zelfs een paar weken in huis als hij op
straat dreigt te belanden. Inmiddels is het negen jaar later sinds de eerste ontmoeting. ‘Zijn leven is
nog niet stabiel, maar hij werkt eraan’, vertelt ze. ‘Op de feestdagen is hij soms bij ons en met mijn
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man en dochter ga ik elke maand bij hem eten. Ik weet niet precies wat het is tussen Bram en mij.
Noem het vriendschap of naastenliefde. Maar maakt dat iets uit? Ik laat hem toch nooit meer los.’
Klik Ook veel andere geïnterviewde jeugdhulpverleners in het boek hebben nog altijd contact met
die ene bijzondere jongere die hun hart heeft geraakt. Zoals Melissa met Louise, een van haar eerste
pupillen als Melissa, dan net 24, bij de Jeugdbescherming werkt. ‘Louise kwam elke week een uur
naar me toe omdat het in het pleeggezin niet altijd goed liep’, vertelt Louise. ‘Als 15-jarige voelde ze
zich soms onbegrepen, maar met mij voelde ze een klik. En die voelde ik ook met haar. Later vertelde
ze hoe belangrijk die momenten voor haar waren geweest. Als jeugdbeschermer krijg je weinig
reflectie. Louise gaf me die wel. Ze was dankbaar voor dat wekelijkse uurtje samen; dat had haar er
mede doorheen gesleept. Ik vond het mooi om zoiets terug te horen, want je doet dit werk juist om
het verschil te maken.’
Worsteling Veel verhalen laten ook de worsteling van jeugdhulpverleners zien tussen
professionele afstand en nabijheid. ‘Door mijn zwangerschap kwam ik dichter bij mijn gevoel. Meer
dan daarvoor raakt het mij dat Tineke zo alleen was’, vertelt Carine die ten tijde van het verhaal bij
de Bascule in Amsterdam werkte. Tineke is een van de meiden die dan bij haar in dagbehandeling is.
Als Carine zwanger is, krijgt Tineke een miskraam. ‘Mijn professionele kant raakte verder weg’,
vertelt Carine. ‘Ik wist dat ik mijn privéadres niet moest geven, maar ze vroeg zo duidelijk dichtbij te
mogen zijn. De zwangerschap leek een levenslijn voor haar.’
‘Als professional neem je je zelf, je gevoel en je kwetsbaarheid mee in het contact’, concludeert
Carine nu ruim tien jaar later. ‘Voorwaarde voor herstel is dat je als professional echt de relatie met
je cliënt aangaat. Vooral door Tineke ben ik dat gaan inzien.’
Twee schilletjes Jongerenwerker John staat daar in eerste instantie anders in. ‘Ik was twintig
jaar en kwam uit een veilig nest. Op de instelling kwamen kinderen die op hun achtste al een hoop
ellende hadden meegemaakt. Dat kwam binnen bij mij. Al snel merkte ik dat in dit werk kapot zou
gaan als ik me niet zou beschermen.’
Maar die bescherming houdt geen stand. ‘Ik vertel altijd dat ik twee schilletjes om mijn hart heb. In
het buitenste schilletje mag iedereen komen. Het tweede schilletje is van mezelf en mijn naasten. Ik
had geleerd de kinderen op de groep daar niet toe te laten. Tot dat kleine blonde monster mijn leven
binnenkwam.’
Dat kleine blonde monster is Stefano, een guitig jochie van dan acht jaar. Vanaf zijn vierde zwierf hij
al veel over straat omdat zijn moeder drugsverslaafd en zijn vader niet in beeld was.
Hartverscheurend In het interview beschrijft John hartverscheurende scènes. ‘Stefano was alle
weekenden en vakanties op de groep. Ik zie hem nog staan met zijn koppie over het hekje: “Mama
komt heus wel.” Maar mama kwam niet.’
Een paar jaar later moet Stefano worden overgeplaatst naar een leefgroep omdat er geen pleeggezin
voor hem is. John vertelt: ‘Samen met een collega bracht ik hem weg. Hij klampte zich aan me vast. Ik
moest me losmaken en reed overstuur weg. Om de hoek jankte ik alles bij elkaar.’
Pleegouders Uiteindelijk laat John Stefano het verst denkbaar zijn leven binnenkomen: hij en
zijn man nemen hem in huis als pleegkind. Stefano is dan elf en zal uiteindelijk acht jaar blijven. ‘Een
zware tijd’, blijkt John terug. ‘Stefano is een slimme gast, hij haalde zijn mbo-diploma, kan praten als
Brugman en heel sociaal zijn, maar hij wam ook altijd in de problemen: liegen, bedriegen, stelen.’
Toch zegt hij, nu 17 jaar later, volmondig ja op de vraag of hij het over zou doen. ‘Ik heb een zoon. Ik
geniet van hem en vind het heerlijk als hij komt. Die gozer zit in mijn hart.’
Eerbetoon en ode Het boek ‘Die ene jongere’ wordt morgen aangeboden aan de Tweede
Kamerleden met Jeugd in hun portefeuille en gaat ook naar alle wethouders die over Jeugd(zorg)
gaan. Want het doel van het boek is, aldus initiatiefnemer Jeugdzorg Nederland, om in al het
mediageweld over tekorten, sluitingen en ‘gedoe’, ook een andere kant te laten zien: de
bijzondere, mooie, maar soms complexe en verdrietige dingen uit het leven van jongeren en het
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werk van de jeugdzorgprofessional: een ‘eerbetoon aan de jongere’ en een ‘ode aan de
jeugdzorgwerker’. De verhalen zijn ook te lezen op: www.jeugdzorgnederland.nl/die-ene-jongere/
Eva Prins Freelance (web)redacteur Zorg+Welzijn

7) Een ingrijpende beslissing terugdraaien als die niet blijkt te werken
Zorg+welzaijn 13 februari 2020

Zelfsturende teams? Cordaan Thuiszorg heeft z’n lesje geleerd
Een ingrijpende beslissing terugdraaien als die niet blijkt te werken. Er zijn maar weinig organisaties
die dat doen – en die er dan ook nog mee naar buiten treden. Cordaan Thuiszorg doet dat wel. Daar
werden de zelfsturende teams na zes jaar weer afgeschaft, en de organisatie deelt graag haar
geleerde lessen. ‘Dit moet je niet van bovenaf opleggen.’
‘Ik had geen dag het gevoel dat medewerkers er blij van werden’, vertelt André Brand,
directievoorzitter bij Cordaan Thuiszorg. Toen hij in 2016 bij de organisatie kwam, werd daar al twee
jaar gewerkt met zelfsturende teams. De financiële resultaten waren goed, maar Brand zag een hoog
personeelsverloop en veel ontevredenheid bij de medewerkers. ‘Er was weinig werkplezier.’ Hij
startte een uitgebreid onderzoek: Wat ging er mis?

Les 1: Zorg voor een duidelijke visie
Op papier waren er drie motivaties voor invoering van de zelfsturende teams. Zorgprofessionals
meer (beslissings)bevoegdheid geven, zou zorgen voor meer empowerment en betrokkenheid, zo
was het idee. Bovendien zouden zorgverleners betere keuzes maken dan de managers die ver van de
werkvloer staan, waarmee de zorg dus zou verbeteren. En tot slot zou het schrappen van
managementlagen dat met de invoering van de zelfsturende teams gepaard ging, zorgen voor een
financiële besparing. Toch oordeelt André Brand: ‘Er miste een duidelijke visie waarom we dit wilden.
Het was toch vooral een beetje mode in die tijd, in navolging van de nieuwe thuiszorgorganisatie
Buurtzorg.’

Les 2: Succesvolle voorbeelden zijn niet zomaar over te nemen
Het snel groeiende Buurtzorg had een paar duizend werknemers en slechts een handvol
kantoorpersoneel. Hoe ze dat voor elkaar kregen? Door veel taken, zoals roostering, bij de teams
zelf neer te leggen.
Cordaan besloot de 1200 thuiszorgmedewerkers op een vergelijkbare manier te laten werken. Teams
kregen ook de verantwoordelijkheid over de planning, de roosters, het aannemen van nieuw
personeel en nog een hele zwik administratieve taken.
‘Cordaan is echter een hele ander organisatie dan Buurtzorg’, zegt Brand. ‘Ten eerste was Buurtzorg
toentertijd een nieuwe organisatie die dus vanaf het begin op deze manier kon werken. Cordaan
daarentegen is een oude organisatie waar mensen al jaren gewend zijn aan een andere,
hiërarchische, manier van werken. Ten tweede werken bij Buurtzorg voornamelijk hoogopgeleide
verpleegkundigen die heel bewust voor Buurtzorg hadden gekozen. Bij Cordaan Thuiszorg is meer
dan de helft van het personeel praktisch opgeleid. Deze werknemers, die vooral laagcomplexe zorg
bieden als douchen en wassen, stonden helemaal niet te springen om meer zelfsturing.’

Les 3: Luister naar de werkvloer
Was het de medewerkers vooraf gevraagd, dan was het dus waarschijnlijk nooit ingevoerd. Of
anders, of minder snel. ‘Dit moet je niet van bovenaf opleggen’, zegt Brand. ‘Maar dat is wel wat er is
gebeurd.’
Wat vooraf niet werd gedaan, deed hij achteraf wel. In het evaluatie-onderzoek is met zevenhonderd
medewerkers uitgebreid gesproken over wat hun werk wel en niet leuk maakte. Dit gebeurde veelal
door externen – die soms hele dagen meefietsten – om optimale openheid te bevorderen. Het
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resultaat was best confronterend, zegt Brand. ‘Mensen hadden de invoering van de zelfsturende
teams vrijwel allemaal ervaren als een grote bezuinigingsactie waarbij taken en rollen over de
schutting waren gegooid. En met name de aandacht van een leidinggevende werd enorm gemist.’

Les 4: Zorg voor goede communicatie en voorbereiding
En dat brengt hem op les 4: invoering van zelfsturende teams vraagt om een goede voorbereiding en
goede communicatie naar medewerkers en teams. Bovendien moeten rollen zoals planning,
bedrijfsvoering en personeelszaken grondig worden getraind. Daar moet tijd voor vrijgemaakt
worden, weet Brand ook uit de praktijk van zijn vorige werkgever: Zorgbalans, een intramurale
instelling voor ouderenzorg in Haarlem. Daar is de invoering wel gelukt. Maar daar is wel ruim de tijd
voor genomen, zegt hij. Die tijd nam Cordaan niet. Daar zijn de zelfsturende teams te snel ingevoerd
en zijn teams te weinig voorbereid, getraind en begeleid. ‘Het resultaat: onrust, onduidelijkheid en
onbegrip’, zegt Brand. ‘Wat er gebeurde, was dat in veel teams de hbo-verpleegkundigen als hoogst
opgeleiden, veel naar zich toe trokken, of veel taken op hun bordje kregen. Zij werden informeel de
teamleiders, maar zonder mandaat, want ze waren ook nog gewoon collega. Dat leidde tot veel
spanningen en voor hen tot een spagaat. In het evaluatie-onderzoek zeiden velen van hen: “Ik wil
mijn vak weer terug.”’

Les 5: Zorg dat de organisatie als geheel meegaat
En wat ook niet hielp: de zelfsturende teams werden alleen bij Cordaan Thuiszog ingevoerd, de rest
van de zorgorganisatie met zevenduizend medewerkers ging niet mee. Brand: ‘In de praktijk
betekende dat soms dat de teams in naam wel zelfsturend waren, maar dat ze als puntje bij paaltje
kwam ze toch naar het hoofdkantoor moesten voor overleg of een handtekening. Dat leidde tot veel
frustratie.’
Lessen geleerd Brand trok lering uit de resultaten van het evaluatie-onderzoek en draaide de
zelfsturende teams terug. Maar hij wilde niet de fouten van de invoering herhalen, dus dit keer
werden de medewerkers uitvoerig betrokken bij een nieuw organisatiemodel. Dit model staat
inmiddels: alle 14 teams hebben weer een teamcoördinator, en een planner, ‘zodat onze
zorgmensen weer al hun tijd kunnen besteden aan datgene waar ze goed in zijn, en wat ze het liefste
doen: zorg leveren.’
Dit model lijkt op hoe het was georganiseerd voor de invoering van de zelfsturende teams, maar met
een belangrijk verschil, zegt Brand. ‘De teamcoördinatoren zijn er echt om mensen te helpen zich te
ontwikkelen en om te stimuleren dat mensen zelf de regie pakken. Helemaal terug naar de oude
hiërarchie is het dus ook niet. Brand zal over zelfsturende teams dan ook niet tegen collegaorganisaties zeggen: begin er niet aan. Temeer daar hij dus ook goede ervaringen heeft. ‘En als het
wel lukt, geeft het voor medewerkers en teams ook enorme voldoening om zelf alle besluiten te
nemen.’ ‘Maar’, waarschuwt hij wel, ‘kijk goed of het bij je organisatie en je medewerkers past. Zo
ja? Neem dan de tijd: dit is een proces van jaren.’
Briljante mislukking Ook, of misschien wel juist, van wat misgaat, kan je leren. Dat is de
gedachte achter het Instituut voor Briljante Mislukkingen. Door aandacht te vragen voor innovaties
die niet van de grond zijn gekomen of zijn mislukt, wil het instituut bijdragen aan een gezond
innovatieklimaat in de zorg, zo is te lezen op de site. Dit jaar reikte het instituut voor de zesde keer
de Briljante Mislukkingen Awards uit. Cordaan Thuiszorg was een van de
genomineerden.www.briljantemislukkingen.nl
Eva Prins Freelance (web)redacteur Zorg+Welzijn

8) Wetsvoorstel voor de ‘harmonisatie’ van de Wajong in strijd is met het VN-verdrag Handicap
Ieder(in) 13 februari 2020

Aanpassing Wajong in strijd met VN-verdrag Handicap
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05 februari 2020 Ieder(in) vindt dat het wetsvoorstel voor de ‘harmonisatie’ van de Wajong in strijd
is met het VN-verdrag Handicap. In een brief aan de Eerste Kamer, waar dit voorstel binnenkort
wordt behandeld, laten wij weten dat er onzorgvuldig is gehandeld en pleiten we voor een goed
alternatief dat wel in lijn is met het VN-verdrag.
Ieder(in) heeft op 14 januari samen met ervaringsdeskundigen Pim en Jiska een goed gesprek
gevoerd met Eerste Kamerleden over de negatieve gevolgen van de door het kabinet voorgestelde
aanpassing van de Wajong. In het gesprek hebben we benadrukt dat het VN-verdrag Handicap
uitgangspunt moet zijn. Dat is nu niet het geval. De Landelijke Cliëntenraad heeft een goed
alternatief op tafel gelegd waarmee onder meer de inkomenspositie van mensen met een
arbeidsbeperking wordt versterkt. Ieder(in) steunt dit alternatief.
Mede naar aanleiding van onze inbreng heeft de Eerste Kamer vragen gesteld aan het kabinet over
de voorgenomen harmonisatie. Eind februari of begin maart is in de Eerste Kamer de plenaire
behandeling van het wetsvoorstel voor de harmonisatie.

Zorgvuldige afweging, in lijn met het VN-verdrag Handicap
In de brief van Ieder(in) aan de Eerste Kamer vragen we onder meer:
* Wacht met de stemming over het wetsvoorstel tot het advies van het College voor de Rechten van
de Mens beschikbaar is. Het College verricht momenteel onderzoek naar de positie van (jong)
gehandicapten op de arbeidsmarkt.
* Breng zorgvuldigheid terug in de afweging, neem er meer tijd voor. Behandel de wijziging van de
Wajong gezamenlijk met het wetsvoorstel Breed Offensief en Passend Aanbod. Beide
wetsvoorstellen worden binnenkort in de Tweede Kamer behandeld. Neem dan meteen ook het
onderzoek van het College voor de Rechten van de Mens mee.
* Kies voor de alternatieve formule, waarbij de uitkering voor mensen met een beperking voor een
deel compensatie is van de beperking en voor een deel dient als vangnet.
Hieronder zijn achtereenvolgens de brief van Ieder(in), het alternatieve voorstel van LCR en
een eerste reactie van het kabinet te downloaden.
Fried: zie: https://iederin.nl/wp-content/uploads/2020/02/20-0555-Brief-Iederin-aan-Eerste-Kamerharmonisatie-Wajong.pdf
Fried: zie: https://iederin.nl/wp-content/uploads/2020/02/LCR-Alternatief-voorstel-wijzigingWajong.pd
Fried: zie: https://iederin.nl/wp-content/uploads/2020/02/Antwoord-kabinet-op-eerstevragenronde-senaat-over-harmonisatie-Wajong.pdf

9) Plan voor Volkshuisvesting, gericht op het oplossen van huisvestingsproblemen en woningnood
Ieder(in) 13 februari 2020

Plan voor de Volkshuisvesting: betaalbaar toegankelijk wonen is een
mensenrecht
03 februari 2020 De Woonbond heeft eind januari het Plan voor de Volkshuisvesting gepresenteerd,
gericht op het oplossen van huisvestingsproblemen en woningnood. De overheid moet actief beleid
maken voor volkshuisvesting en het wonen niet langer overlaten aan de markt, dat is de centrale
boodschap. Ieder(in) was betrokken bij de totstandkoming van de visie en is blij met het plan dat er
nu ligt.
‘Goed wonen als mensenrecht’ is vastgelegd in VN verdragen, waaronder het VN verdrag Handicap.
Het plan voor de volkshuisvesting benoemt maatregelen om problemen op de woningmarkt op te
lossen, zodat mensen goed en betaalbaar kunnen wonen.
Zo moeten woningcorporaties financiële ruimte krijgen voor sociale huisvesting en moeten
gemeenten een woonzorgvisie maken, gebaseerd op de toekomstige behoefte.
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Woonplannen bewoners

De rijksoverheid moet toegankelijkheid van woningen borgen in
het Bouwbesluit en bewonersinitiatieven moeten vanuit de gemeente de ruimte en ondersteuning
krijgen. Ook wordt aandacht gevraagd voor de brandveiligheid van woningen en wooncomplexen van
senioren en mensen met een beperking. Die moet beter in uitvoering en de controle daarop.
Zelfstandig wonen Ieder(in) staat achter het plan van de Woonbond. Mensen met een
beperking hebben het recht om zelfstandig in de samenleving te wonen, maar het ontbreekt nog te
vaak aan geschikte huisvesting met adequate ondersteuning. Ieder(in) zal er samen met de
Woonbond voor pleiten dat de voorstellen uit het plan voortvarend opgepakt worden.
Het Plan voor de Volkshuisvesting is via de website van de Woonbond te downloaden. (Fried: zie:
https://www.woonbond.nl/nieuws/goed-wonen-mensenrecht )

10) Het nut van het vroegtijdig betrekken van partijen bij besluitvorming
Schulinck nieuwsbrief 13 februari 2020

Het belang van participatiebeleid
6 februari 2020 De burger wordt steeds mondiger en weet steeds beter de verschillende wegen te
bewandelen om zijn belangen te vertegenwoordigen. Het gaat dan niet alleen om het juridische
spoor, maar veelal ook het politieke en (sociale) mediaspoor. Dit kan de tegenkracht vergroten bij
besluiten waar groeperingen het niet mee eens zijn en kan leiden tot (onnodige) imagoschade van
het gemeentebestuur en vertragingen voor het realiseren van projecten voor de fysieke
leefomgeving. Vroegtijdige participatie waarbij alle relevante partijen adequaat zijn betrokken, zorgt
voor besluitvorming waarbij de kans op een dergelijke tegenkracht aanzienlijk kleiner is (NvT
Omgevingsbesluit, Staatsblad 2018, 290, p. 132).
Het vroegtijdig betrekken van partijen bij besluitvorming leidt tot:
1. Goede (zorgvuldige) besluiten
2. Groter draagvlak
Participatie bij bestemmingsplannen Om een bestemmingsplan te kunnen vaststellen is
het niet verplicht dat het draagvlak van omwonenden groot is. Wel zal in de toelichting bij het
bestemmingsplan verantwoording moeten worden afgelegd over hoe burgers en maatschappelijke
organisaties bij de voorbereiding van het bestemmingsplan zijn betrokken (artikel 3.1.6 lid 1 onder e
Bro). Ook onder de Omgevingswet zal deze motiveringsplicht gaan gelden (artikel 10.2 lid 2 Ob).
De wijze waarop burgers en maatschappelijke organisaties worden betrokken is een
motiveringsplicht. Bij het vaststellen van een bestemmingsplan zal dit vaak zijn ingevuld door middel
van het indienen van zienswijzen naar aanleiding van het ontwerpbestemmingsplan.
Om de klimaatdoelstellingen te kunnen halen wordt vol ingezet op energietransitie van fossiele
brandstof naar duurzame energiebronnen, zoals zonne- en windenergie. Dergelijke projecten hebben
vaak een grote impact op de omgeving waar deze energiebronnen worden gerealiseerd. Het is dus
van het grootste belang om zoveel mogelijk draagvlak vooraf te creëren, waardoor de
energietransitie sneller voltooid kan worden en de klimaatdoelstellingen kunnen worden behaald.
Maar wat als er geen draagvlak bij omwonenden is voor bijvoorbeeld de zonneweide? Kan de
gemeenteraad afdwingen dat er wordt geparticipeerd? En kan de gemeenteraad weigeren om
medewerking te verlenen als er onvoldoende draagvlak is voor de voorgenomen ruimtelijke
ontwikkeling zoals de genoemde zonneweide?
Participatieplicht? Vooropgesteld wordt dat het bieden van inspraak voorafgaande aan de
zienswijzeprocedure geen onderdeel uitmaakt van de in de Wro en het Besluit ruimtelijke ordening
(Bro) geregelde bestemmingsplanprocedure (bijvoorbeeld ABRvS 31 mei 2017,
ECLI:NL:RVS:2017:1441) (Fried: zie:
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RVS:2017:1441 ).
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De inspraakverplichting uit de inspraakverordening deed daar niets aan af. Het feit dat in strijd met
de inspraakverordening geen inspraak is/wordt verleend, heeft geen gevolgen voor de
rechtmatigheid van het vaststellingsbesluit (ABRvS 21 april 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BM1788)(Fried:
zie: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RVS:2010:BM1788 ). Het
ontbreken van de gelegenheid om te participeren is immers geen ruimtelijk relevant belang.
De Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State neemt sinds 23 oktober 2019
(ECLI:NL:RVS:2019:3508) (Fried: zie:
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RVS:2019:3580 ) een ander standpunt
in. Dit standpunt wordt ook bevestigd in een uitspraak van de Afdeling van 18 december 2019
(ECLI:NL:RVS:2019:4209).(Fried: zie:
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RVS:2019:4209 )
Die wijziging houdt in dat, bijvoorbeeld op grond van gemeentelijk beleid, van een initiatiefnemer
kan worden verlangd dat hij (specifieke) inspanningen verricht die zijn gericht op het informeren van
omwonenden en het verwerven of vergroten van het maatschappelijk draagvlak voor de gewenste
ontwikkeling. Het niet behoorlijk nakomen van een dergelijke verplichting kan voor het
bestuursorgaan reden zijn de gewenste medewerking niet te verlenen.
Voldoende draagvlak? Als een initiatiefnemer voldoende inspanningen heeft verricht om
maatschappelijk draagvlak te creëren, dan wil dat nog niet zeggen dat hij dat maatschappelijk
draagvlak ook verwerft. De omstandigheid dat geen maatschappelijk draagvlak bestaat, betekent
echter niet dat een bestemmingsplan niet in overeenstemming is met een goede ruimtelijke
ordening. De enkele omstandigheid dat draagvlak ontbreekt is geen dragend argument zijn voor het
weigeren van de planologische medewerking (ABRvS 27 mei 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1702).(Fried:
zie: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RVS:2015:1702 )
Kortom: als het gemeentebestuur participatiebeleid opstelt, dan kan participatie worden
afgedwongen omdat het niet (voldoende) inspannen om draagvlak te creëren een reden is om
planologische medewerking te weigeren. De participatieplicht gaat echter niet zover dat ook
afgedwongen kan worden dat er voldoende maatschappelijk draagvlak is. Het enkele ontbreken van
maatschappelijk draagvlak is onvoldoende om planologische medewerking te weigeren.
Gemeentelijk participatiebeleid In de Omgevingswet wordt veel verwacht van
participatie. Bij het vaststellen van het omgevingsplan zal de gemeenteraad moeten motiveren:
* hoe zij burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere bestuursorganen bij de
voorbereiding heeft betrokken; en
* wat zij met de resultaten van die voorbereiding heeft gedaan.
Eenzelfde verplichting geldt voor initiatiefnemers die een aanvraag voor een omgevingsvergunning
indienen (artikel 7.4 Or). Alleen voor omgevingsvergunningen voor een buitenplanse
omgevingsplanactiviteit waarvoor het college van burgemeester en wethouders bevoegd gezag is,
kan de gemeenteraad gevallen van activiteiten aanwijzen waarin participatie van en overleg met
derden verplicht is voordat de aanvraag kan worden ingediend (artikel 16.55 lid 7 Ow).
Hoe die participatieplicht het beste kan worden ingevuld kan per geval anders zijn. Het vastleggen
van vormvereisten voor participatie past ook niet in de geest van de Omgevingswet. Gemeentelijk
participatiebeleid zou dan bij de beoordeling van de omgevingsvergunningaanvraag een belangrijke
rol kunnen spelen. De Afdeling lijkt met de genoemde uitspraken hier alvast op te anticiperen.
Het belang om de omgeving vroegtijdig te betrekken bij ruimtelijke
ontwikkelingen wordt steeds groter.
Het belang om de omgeving vroegtijdig te betrekken bij ruimtelijke ontwikkelingen wordt steeds
groter. Het opstellen van gemeentelijk participatiebeleid kan hierbij een belangrijke rol spelen bij de
beslissing om geen medewerking te verlenen aan een ruimtelijke ontwikkeling als door de
initiatiefnemer geen of onvoldoende inspanningen zijn verricht om het draagvlak van de omgeving te
vergroten. Door het opstellen van gemeentelijk participatiebeleid geeft het gemeentebestuur
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richting en houvast voor initiatiefnemers voor het verwezenlijken van hun project. Tegelijkertijd
wordt ook een signaal afgegeven voor de omgeving dat hun belangen ertoe doen.

11) Er moet een einde komen aan het tijdschrijven in de jeugdzorg
Schulinck nieuwsbrief 13 februari 2020

Einde in zicht voor tijdschrijven in de jeugdzorg
13 februari 2020 Er moet een einde komen aan het tijdschrijven in de jeugdzorg. Dat heeft minister
Hugo de Jonge (VWS) vandaag afgesproken met de bonden FNV en CNV, Jeugdzorg Nederland en de
VNG. Voor veel professionals in de jeugdzorg betekent dit dat ze vele uren per week minder kwijt zijn
aan papierwerk en straks meer tijd over hebben voor zorg en ondersteuning aan kinderen. De
betrokken partijen kwamen in Rotterdam bijeen tijdens de landelijke (regel)schrapweek in de
jeugdzorg.
In de afgelopen maanden zijn er meerdere regelschrapsessies en bijeenkomsten geweest met
jeugdprofessionals, aanbieders en gemeenten. Professionals gaven daarin te kennen veel last te
hebben van tijdschrijven. Professionals moeten dan per uur of zelfs in minuten aangeven welke
handeling of interventie ze hebben verricht.
Deze vorm van tijdschrijven wordt geregeld afgesproken in contractafspraken tussen gemeenten en
aanbieders, maar het komt ook voor dat aanbieders zelf deze vorm van verantwoording aan
onderaannemers en hun werknemers opleggen. De reden hierachter is dat gemeenten en aanbieders
en detail grip willen krijgen op de kosten.
De vier betrokken partijen vinden dat deze vorm van verantwoording doorslaat, omdat er te veel tijd
en geld op gaat aan de administratief handelen. Minister Hugo de Jonge: “Gezond verstand verliest
het te vaak van gestold wantrouwen. En daarmee help je niemand verder: de zorgprofessionals niet,
maar zeker ook de jongeren niet. Door het tijdschrijven te schrappen, komen tijd en middelen weer
terecht waar ze bedoeld zijn: bij de jongeren zelf.”
Om ook daadwerkelijk te stoppen met de uitwassen van tijdschrijven, zijn vandaag afspraken
gemaakt tijdens een schrapsessie in Rotterdam, onder leiding van de speciaal adviseur
administratieve lasten Rita Verdonk en in aanwezigheid van minister De Jonge. De partijen komen
uiterlijk begin maart met een concreet plan.
Programma Ontregel de Zorg De administratieve lasten zijn veel professionals in de zorg
een doorn in het oog. Met het programma Ontregel de Zorg wil het kabinet samen met gemeenten
en zorgaanbieders daarom zorgen voor minder papier, zodat er meer tijd overblijft voor zorg en
ondersteuning.
In het land worden daarvoor verschillende regelschrapsessies georganiseerd. Deze week vindt zelfs
een landelijke schrapweek plaats. In verschillende steden worden bijeenkomsten georganiseerd. Zie:
https://schrapweekjeugd.nl/.
Op de website www.ordz.nl is meer informatie te vinden over de acties en de voortgang van het
programma Ontregel de Zorg.
Bron: Rijksoverheid.nl

12) LCR-congres 2020: In welk land willen wij leven?
LCR@ttentie 13 februari 2020

Tip van de sluier 1: Rokus Loopik spreekt op het LCR-congres
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De man achter The Haarlem Project, The Amsterdam Project en The Rotterdam Project met Beau van
Erven Dorens verzorgt een sessie op het LCR-congres. Rokus Loopik is een sociaal ondernemer die
erin gelooft dat dak- en thuislozen echt te helpen zijn. Hij deelt zijn filosofie en werkwijze met u en
laat samen met ervaringsdeskundigen zien dat er weer een route terug is in de maatschappij.
Bereid u voor op een bevlogen spreker die heeft gezien dat geld, huis en een goed sociaal netwerk
mensen kan redden. Erbij zijn? Meld u dan nu aan voor het LCR-congres op 2 april in Nieuwegein.

Keuze voor sessie tijdens congres
De keuze voor deze sessie of een andere sessie maakt u ter plekke. Het is dan wel zaak om op tijd te
zijn, want het aantal plaatsen voor deze boeiende spreker is beperkt. De komende weken laten we
stukje bij beetje zien wat er allemaal nog meer gebeurt op het LCR-congres. Met uiteraard wel
vertrouwde elementen als de Ab Harrewijnrede en de Cliënt in Beeld-prijs.

Aanmelden Congres 2020
Thema LCR-congres 2020: In welk land willen wij leven?
Een boeiend congres voor cliëntenraden, beleidsmakers en alle andere geïnteresseerden.
Datum: 2 april 2020
Locatie: De Woonindustrie, Symfonielaan 1, Nieuwegein
De locatie is goed bereikbaar met zowel de auto als het openbaar vervoer.
Tijdens het LCR-congres komen vaste onderdelen (Ab Harrewijnrede en Cliënt in Beeld-prijs) terug.
U kunt ter plekke kiezen voor een aantal onderwerpen in subsessies (twee rondes in de middag).
Een deel van de thema's stond al vast, maar deelnemers hebben veel suggesties ingestuurd. De
lijst van onderwerpen wordt binnenkort aangevuld.
De onderwerpen die al vaststaan zijn:
- Schuldhulpverlening
- Wajong en de Participatiewet
- Switchen in de keten
- Verrekening inkomsten
Deelname is kosteloos.
Als u zich echter inschrijft en niet tijdig annuleert (vóór 19 maart 2020) via
info@manjagreutert.org ontvangt u een factuur van 50 euro voor een deel van de kosten die al
voor u zijn gemaakt.
Inschrijven voor het LCR-congres kan tot 19 maart 2020. In de week vóór het congres
ontvangt u per mail de bevestigingsbrief, het programma en de routebeschrijving. Mocht u de mail
toch niet hebben ontvangen, neem dan even contact op met de congresorganisatie
Reiskosten komen voor eigen rekening of kunt u (mogelijk) declareren bij uw eigen
raad/organisatie.
Is het voor u absoluut onmogelijk om per OV te reizen, neem dan contact op met de
congresorganisatie via info@manjagreutert.org of 06-33056097.
Parkeren bij de congreslocatie is gratis. De congresorganisatie neemt contact op met diegenen die
hebben ingevuld gebruik te maken van een rolstoel of slecht ter been te zijn om met hen nadere
afspraken te maken over het reserveren van een parkeerplaats bij de entree van de congreslocatie.

(Fried: zie voor aanmeldformulier: http://www.landelijkeclientenraad.nl/Congres/AanmeldenCongres-2020 )

13) Gemeenteraden spreken weinig over zorg in hun samenleving
Binnenlands Bestuur 13 februari 2020

Waarover spreken zij?
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Jan Dirk Pruim 11 feb 2020 De 100e verjaardag van mijn moeder is zo’n moment waarbij ik me weer
eens bewust werd van ons maatschappelijk systeem van zorg. Het moment deed mij ook beseffen
hoe weinig gemeenteraden spreken over zorg in hun samenleving. Voorop gesteld dat voor mij
gemeenteraden de gespreksplaats van de lokale samenleving horen te zijn. De plaats waar het
gesprek ‘der moeite’ gevoerd wordt. De plaats van tegenwicht en tegenspraak.
Terug naar de feestdag van mijn moeder. Zij verkeert eigenlijk in een door de politiek gewenste
modelsituatie. Zij woont in een mooi appartement met fantastische medebewoners die naar haar
omzien. Met mijn familie lijken wij de ideaaltypische mensen die de nodige mantelzorg leveren. Met
elkaar er aan bijdragen dat mijn moeder nog zelfstandig woont en leeft. En het hoofd biedt aan een
merkbare tegenslag, namelijk dat haar bescheiden bruto pensioen sinds 2008 niet is veranderd.
Terwijl de belastingafdracht wel met ruim 24% is gestegen. De zorgkosten voor een niet-gewijzigde
polis 36% hoger zijn. De wil om zelfstandig te zijn, geen gebruik te hoeven (willen) maken van
regelingen om dat je er ‘recht’ op hebt, houden haar sterk. Alles bij elkaar bijna ideaaltypisch.
Zo’n verhaal zal politici sterken in hun opvattingen over een zelfredzame en zelf zorgzame
samenleving. Maar ontmoetingen met andere ouderen leert mij dat dit beeld verre van
vanzelfsprekend is. Zeker in een sociaal minder sterke omgeving zie ik dat de spankracht afneemt. De
wijk of buurt versterkt dat vaak ook nog eens. Huisvesting van bijzondere groepen veroorzaakt maar
al te vaak dat de zorgvragers worden geconcentreerd. Heb je geluk met je familie, vrienden of buren
dan kun je lang voldoen aan de maatschappelijk eisen, maar anders wordt het ingewikkeld tot
onmogelijk.
Politici hebben de drive snel te denken in oplossingen. Maar het komende decennium, of
deze tijd van de nieuwe toekomst, vraagt een politieke gespreksplaats en niet een politieke
besluitplaats. Een plek in de lokale samenleving waar het politiek-filosofische gesprek is
geherwaardeerd. En dan niet slechts spreken over inkoopvoorwaarden, over hoeveelheid wijkteams,
over budget. Nee, niet enkel kijken door een rietje, maar de breinaald anders door de materie
durven steken. Dát op zijn beurt vraagt politici die zoeken naar kwalitatieve informatie en minder
naar kwantitatieve informatie. Die dus bereid zijn niet eindeloos schriftelijke vragen te stellen of
moties in dienen of kwantiteiten aan monitors te laten toevoegen.
Het vraagt politici die durven te spreken met inwoners. Als voorbeeld over zorg voor ouderen
en zelfstandigheid van ouderen, spreek eens – samen met enkele raadsleden- met 15
honderdjarigen, 15 mantelzorgers, de bestuurder en toezichthouder van een zorginstelling. Of maak
gebruik van mensen die met projecten bezig zijn. Zo is Humberto Tan bezig met honderd portretten
van 100 jarigen. Spreek hem over zijn beelden en ervaringen. Wanneer je als raadslid durft te
luisteren krijg je de kwalitatieve informatie die nodig is voor dat echte politieke gesprek. Dan breng je
raad naar de toekomst en is er toekomst voor de raad.
Jan Dirk Pruim

14)Taskforce Wonen en Zorg gaat helpen met veranderende woon- en zorgbehoeften van ouderen
Binnenlands Bestuur 13 februari 2020

Lessen van de Zorgcoöperatie Hoogeloon
Adriaan de Jonge 07 feb 2020 Een nieuwe Taskforce Wonen en Zorg gaat de komende twee jaar
gemeenten helpen om de veranderende woon- en zorgbehoeften van ouderen het hoofd te bieden.
De inzet is dat senioren zoveel mogelijk in hun eigen buurt kunnen blijven wonen. De Zorgcoöperatie
Hoogeloon is al vijftien jaar met die opgave bezig.
Eigen buurt De Taskforce Wonen en Zorg presenteerde in januari haar werkplan voor 2020. Het
consortium van twee ministeries, de VNG en de woon- en zorgkoepels Aedes en ActiZ gaat
samenwerking in de driehoek gemeente-woningcorporaties-zorginstanties aanjagen. Daarbij wordt
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vooral ingezet op het creëren van aanbod in het gat tussen zelfstandig wonen en het verpleeghuis,
zodat ouderen zoveel mogelijk in de eigen buurt kunnen blijven wonen.
Hugo Borst Ouderen langer in de eigen buurt houden: dat doel had de Zorgcoöperatie
Hoogeloon in 2005 al voor ogen. Het idee naar een verpleeghuis in Bladel of Hapert te moeten,
respectievelijk acht en vier kilometer verderop, was voor veel dorpsbewoners een verschrikking.
Liever probeerden ze de zorg dichtbij te organiseren. ‘Eigenlijk het manifest van Hugo Borst avant la
lettre’, aldus Marlou Kremer, voorzitter van de zorgcoöperatie.
Professionalisering In 2005 werd in Hoogeloon de eerste zorgcoöperatie van Nederland
opgericht. Inmiddels is er een samenwerking met professionele zorginstelling Joris Zorg opgezet en
biedt de coöperatie, naast de wekelijkse maaltijd en de dagbesteding, ook thuiszorg en
verpleeghuiszorg. In de ‘zorgvilla’, aan de andere kant van de kerk, wonen nu veertien dementerende
ouderen. De zorgcoöperatie wordt gerund door zo’n zestig vrijwilligers en werkt, via Joris Zorg, met
ongeveer twintig fte aan professionele zorgverleners. De zorgcoöperatie heeft 245 leden: ongeveer
een op de tien dorpsbewoners.
Jonge ouderen In Hoogeloon zie je duidelijk de potentie van de ‘derde levensfase’: een nieuwe
fase die in de loop der jaren tussen de tweede – het werkende leven – en de vierde (vroeger dus de
derde) – het pensioen – is ingekropen. Vitale zestigers en zeventigers spelen een cruciale rol in de
zorgcoöperatie. De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving noemde deze groep jonge ouderen
onlangs ‘het geschenk van de eeuw’. The Economist riep de jaren ’20 uit tot the decade of ‘the yold’
(the young old) en voorspelde dat deze generatie babyboomers de wereld de komende tien jaar
opnieuw gaat veranderen, zoals ze al een aantal keer -eerder in hun leven hebben gedaan.
Zweetvoeten Hans Adriani, voorzitter van de Taskforce Wonen en Zorg, ziet ook de potentie
van deze groep, maar wil verder vooruit kijken. Na de jaren ’20 zal juist deze generatie zelf zorg gaan
vragen. ‘En de groep die daar achter komt, is veel kleiner’, aldus Adriani. ‘We agenderen een
probleem dat zich de komende vijftien jaar langzaam, bijna sluipend, gaat ontwikkelen. Als je het nu
goed doet, dan heb je nog tijd om daar gericht maatregelen op te nemen.’
Ook in Hoogeloon worden de zorgvragen steeds intensiever. Activiteitenbegeleidster Truus
heeft haar werk in de loop der jaren zwaarder zien worden. ‘Vroeger kreeg je voor zweetvoeten
haast een indicatie voor de dagbesteding’, grapt ze. Nu krijgt ze te maken met steeds kwetsbaardere
mensen.
Hofjes Cees van Boven, bestuurslid van de taskforce en bestuursvoorzitter van Woonzorg
Nederland, ziet de toekomst in nieuwe woonvormen waarbij ouderen samenwonen, bijvoorbeeld in
hofjes. Woonzorg Nederland is al bezig met het ontwikkelen van zogenaamde Friendsappartementen. Het Knarrenhof in Zwolle, waar ouderen rond twee gemeenschappelijke hofjes met
een gezamenlijke huiskamer samenwonen, geldt als lichtend voorbeeld. Maar die nieuwe vormen
hoeven niet allemaal in nieuwbouw te worden gerealiseerd, voegt Hans Adriani toe. ‘Het overgrote
deel zullen we moeten oplossen in de bestaande woningvoorraad.’
Gelijkgestemden Ook in Hoogeloon is daar vraag naar, merkt Marlou Kremer. Hoewel nog
steeds veel mensen thuis willen blijven wonen, is er voldoende animo voor wat Kremer geclusterd
wonen noemt. Ze is aan het uitzoeken hoe de zorgcoöperatie dat zou kunnen aanbieden in het dorp.
Onderzoek van seniorenorganisatie KBO-PCOB bevestigt dat de meeste ouderen inderdaad het liefst
in hun huidige woning blijven wonen, met de nodige aanpassingen. Toch zegt de organisatie ook
opvallend veel vraag te zien naar ‘samenwonen onder gelijkgestemden met zorg dichtbij’. ‘Een
woonvorm die er nog te weinig is’, aldus de KBO-PCOB.
15) Hoe ga je om met acute psychische problematiek en hooggespannen verwachtingen?
Google melding Wmo: Trouw 13 februari 2020
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Beschermd wonen in een doodgewone eengezinswoning. Fraude? Ik kan het
niet bewijzen
Bauke Koekkoek12 februari 2020 Een uur of negen ’s avonds. Een doodgewone woonwijk uit de
jaren tachtig of negentig, moeilijk te zien in het donker. Op zoek naar, wat in jargon heet een locatie
voor beschermd wonen. Vaak zijn dat grote panden die iets uitstralen tussen kamerbewoning en
zorginstelling. Hier is het anders: een doodgewoon huis met een doodgewone huiskamer. Daarin
beent een jonge vrouw getergd rond, hangt op de bank een uitgetelde ‘woonbegeleidster’ en zit op
nog een bank een kwieke man. Hij blijkt de oom van de jonge vrouw.
De begeleidster trekt me direct de situatie in met de universele taal van uitputting (of
uitstoting): ‘dit kan zo niet langer’, ‘dit kunnen we hier niet hebben’ en ‘de situatie is volkomen
geëscaleerd.’
Noch begeleidster, noch zij heeft zin om te praten Het lijdend voorwerp loopt
ondertussen door de kamer, ze mag niet naar buiten van de begeleidster. Ze is bang dat ze in de tuin
gaat schreeuwen, en zo de toch al precaire relatie met de buurt verder zal bederven. Uit het dossier
weet ik iets over haar, maar ter plekke moet ik nadere info bij -elkaar schrapen. Noch begeleidster,
noch zij heeft zin om te praten, terwijl oom neutraal als Zwitserland voor zich uit kijkt. Begeleidster
wíl nu ook helemaal niks zeggen, want ze heeft op dit moment maar één doel: dat ik de jonge vrouw
meeneem naar een gesloten afdeling.
De begeleidster blijkt een kleine zelfstandige, een aanbieder van beschermd wonen – noem het een
bedrijf, noem het een instelling, noem het een verdienmodel. Huur een rijtjeshuis en huisvest er
mensen met ernstige problemen zonder woonplek, en ding bij de gemeente mee naar WMOzorggelden. Zorg dat je in de pool van aanbieders komt en de kassa gaat rinkelen, zeker als je meer
uren begeleiding vergoed krijgt dan je maakt – of als je lager gekwalificeerd personeel inhuurt dan je
had beloofd.
Dat een eengezinswoning -misschien niet de beste plek is om vier mensen bij elkaar te zetten die –
eufemistisch – moeite hebben met communiceren, ach. Als het uit de klauwen loopt, omdat een van
die mensen het niet trekt en je onverhoopt meer uren begeleiding moet bieden dan afgesproken,
dan bel je gewoon de lokale crisisdienst. En dan zeg je dat het probleemgeval weg moet uit ‘jouw’
huis, omdat de ‘WMO-uren’ op zijn – over je geduld en inschattingsvermogen zwijg je. En over het
‘ondernemerschap’ waarover de website sprak, gaat het al helemaal niet meer.
‘Mag ik vragen wat je aan het doen bent?’ Mijn pogingen om contact met de vrouw te
krijgen, lijken ondertussen enigszins succesvol. Maar dan komt de stem van de begeleidster er voor
de zoveelste keer tussendoor: “Mag ik vragen wat je aan het doen bent?”
Nee, dat mag je niet, denk ik. Maar ik antwoord minzaam: “Ik probeer uit te vinden wat er aan de
hand is, en wat mogelijk kan helpen”. Zij: “Ik weet al wat er aan de hand is, en wat er moet gebeuren
is een opname”. Aha. Nu ben ik het zat.
Ik staak mijn contactpoging. Er volgt – ook eufemistisch – een stevig gesprek. Eindelijk roert oom
zich, steggel ik met begeleidster over uren en verantwoordelijkheden en onderhandelen vrouw, oom
en ik over wat er -mogelijk is. Uitkomst is dat ik vertrek, oom blijft overnachten, begeleidster naar
huis gaat en de volgende dag terugkomt – net als de crisisdienst. De jonge vrouw en oom kunnen
daarmee leven, woonbegeleidster niet. Of het de juiste beslissing is, weet ik niet.
Een paar dagen later hoor ik dat ze later alsnog is opgenomen op onze gesloten afdeling. Of dat dan
de juiste beslissing is, weet ik ook niet. Of deze ‘begeleiding’ fraude is, weet ik ook al niet. -Zeker
weet ik wel dat dit betonrot in het systeem is – veel erger dan fraude.
Hoe ga je om met acute psychische problematiek en de hooggespannen verwachtingen van jouw
hulp?
Sociaal-psychiatrisch verpleegkundige en lector Bauke Koekkoek schrijft wekelijks over
zijn werk in de 24-uurs ggz-crisisdienst.
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16) De bouw van het Amandihuis gaat ook flink door en moet binnenkort wind- en waterdicht zijn
Witte Weekmail - 2020-7 13 februari 2020

Amandihuis Nieuwsbrief 1, februari 2020
Geplaatst op 8 februari 2020 door Annelies de Bock-Opschoor
Mede dankzij het milde winterweer en de inzet van de mensen op de bouwplaats, is in de afgelopen
weken inderdaad gelukt waar we in de vorige nieuwsbrief op hoopten. De contouren van wat het
Amandihuis gaat worden zijn zichtbaar en de bouwers merken dat het ook voor die mensen die wat
verder van de bouw afstaan, meer gaat leven nu ze wat kunnen zien.
Dit houdt nog lang niet in dat we er al zijn, integendeel, de komende weken zijn belangrijk om
wat we noemen ‘wind- en waterdicht’ te worden. Daarvoor moeten de kozijnen zijn geplaatst, maar
ook de dakbedekking zijn aangebracht en minder zichtbare werkzaamheden zijn afgerond.
Zo wordt er in de kelderruimte van het gebouw hard gewerkt om als we boven dicht zijn het
regenwater via de riolering af te kunnen voeren. Het is dus nog even duimen dat er in de komende
weken niet teveel slecht weer is, maar met de afgelopen weken in gedachten hebben we daar ook nu
weer alle vertrouwen in. We gaan er dan ook vanuit dat het ook deze keer weer allemaal lukt en dat
bij de volgende nieuwsbrief kan worden gemeld dat we aan de ruwe afbouw zijn begonnen.

Giften particulieren
Er zijn de afgelopen weken weer vele giften op bankrekening NL20 RABO 0128 1517 30 van Stichting
Hospice Amandi gestort. De aanleiding voor de giften is zeer divers, van een zeer droevige tot een
feestelijke gebeurtenis waarbij geld werd ingezameld:
€ 233,50 van protestants kerkkoor 2-gether, gift bij opheffing koor
€ 1000,van J.C.M Straathof, gift bij nieuwbouw
€ 100,van breigroep De Vlijtige Vingers, gift
€ 425,80 van fam. Bouwmeester, bij uitvaart C.J.C. Bouwmeester
€ 518,80 van fam. Van der Tang, bij uitvaart mevr. P.C. van der Tang
€ 973,75 van fam. Vermij, bij uitvaart de heer Vermij
Daarnaast kwamen er ook giften binnen van particulieren van wie niet meer bekend is dan hun naam
en het geschonken bedrag. Door het ontbreken van meer informatie kunnen we geen toestemming
vragen om deze giften in de nieuwsbrief te vermelden. Dat is sinds vorig jaar wettelijk verplicht.
Amandi bedankt alle schenkers.
Introductietrainingen Op vrijdag 7 februari zijn de introductietrainingen voor de ongeveer
zeventig zorg- en kookvrijwilligers van het Amandihuis begonnen. De trainingen behandelen
onderwerpen als communicatie, normen en waarden, rouwfases en werken met professionals en
worden gehouden in dorpshuis De Kern in Weteringbrug.
Het gaat om een tweedaagse training met een programma in de ochtend en middag. Er wordt
gewerkt in meerdere groepen. Om het overzicht te houden telt de groep maximaal zestien
deelnemers.
Tot slot Meer informatie is te vinden op www.amandihuis.nl
Amandi stelt het op prijs als u de nieuwsbrief doorstuurt naar familie, vrienden en kennissen.

17) Aanbesteden voor de Jeugdwet en Wmo2015 vereenvoudigen
Zorgvisie 13 februari 2020

De Jonge wil uniformer inkoopbeleid Jeugd en Wmo
Minister de Jonge van VWS wil de verschillen tussen gemeenten wat betreft kwaliteitscriteria voor
aanbesteden beperken. Dit moet onder andere administratieve lasten gaan verlagen. Dat schrijft hij
in een brief aan de Tweede Kamer, naar aanleiding van schriftelijk overleg over de aanpak Inkoop en
Aanbesteden Sociaal Domein. Afgelopen november informeerde minister Hugo de Jonge
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de Tweede Kamer over het wetsvoorstel ‘Maatschappelijk verantwoord gunnen Jeugdwet en
Wmo2015’. Hiermee wil hij het aanbesteden voor de Jeugdwet en Wmo2015 vereenvoudigen.
Daarnaast wil hij met het wetsvoorstel de administratieve lasten verlagen, waar aanbieders mee
geconfronteerd worden in hun dagelijkse uitvoering. Op basis van een inventarisatie van
inkoopdocumenten worden er bijvoorbeeld modelbepalingen opgesteld, die gemeenten vervolgens
uniform kunnen gebruiken. De Jonge is daarnaast bezig met een handreiking om gemeenten te
ondersteunen bij het opstellen van kwaliteitscriteria van jeugdhulp en maatschappelijke
ondersteuning voor inkoop.
Huidige situatie Gemeenten zijn op dit moment nog verplicht om op basis van een vooraf
uitgedachte en bekendgemaakte gunningssystematiek een vergelijking te maken van offertes, als het
gaat om overheidsopdrachten voor Jeugd- en Wmo2015-zorgdiensten. De Jonge wil met zijn
wetsvoorstel mogelijk maken dat een beperkte groep aanbieders, die voldoen aan vooraf
bekendgemaakte geschiktheidseisen en/of selectiecriteria, kunnen worden gecontracteerd zonder
offertes uit te vragen en te vergelijken. Het is nu niet mogelijk om de aanbestedingsprocedure op die
manier in te richten.
Kwaliteitscriteria De minister komt binnenkort met een nieuwe handreiking, die gemeenten
moet gaan ondersteunen bij het kiezen van kwaliteitscriteria van jeugdhulp en maatschappelijke
ondersteuning voor inkoop. In de handreiking worden de wettelijke kwaliteitsvereisten en
kwaliteitskaders van beroepsgroepen meegenomen. Volgens de minister staat het belang van de
cliënt hierin voorop. Verder adviseert de minister met de handreiking gemeenten terughoudend te
zijn met het opnemen van eigen aanvullende kwaliteitscriteria. Daarmee wil De Jonge de omvang aan
kwaliteitscriteria en verschillen tussen gemeenten, met daaruit voortvloeiende administratieve
lasten, zoveel mogelijk beperken.
Gemeente bepaalt kwaliteit Er kan volgens De Jonge worden volstaan met criteria die
selecteren op de kwalitatief beste aanbieder, in plaats van de beste aanbieding. Het is vervolgens aan
gemeenten om te bepalen welke kwaliteit tegen welke prijs geleverd moet worden. Zij mogen daar
dan de beste aanbieders bij zoeken. Nu is het nog vaak dat de beste aanbiedingen van
zorgaanbieders uit worden gevraagd en dat gemeenten de aanbieders zo de te leveren kwaliteit te
laten bepalen.
De handreiking wordt opgesteld samen met een aantal gemeenten, waar vervolgens pilots zullen
worden gestart om de nieuwe wetgeving uit te proberen. Daarmee stelt De Jonge dat praktijkkennis
en ervaring nadrukkelijk worden meegenomen. Op eerdere handreikingen was er namelijk kritiek,
omdat deze volgens het veld te weinig praktijkkennis bevatten.
Uitvoeringslasten Het wetsvoorstel van de minister moet bijdragen aan de vermindering van
de door gemeenten ervaren uitvoeringslasten bij het aanbesteden van overheidsopdrachten in het
sociaal domein. De Jonge: ‘Eenvoudigere procedures zullen naar verwachting ook de
uitvoeringslasten voor gemeenten en aanbieders dalen.’ De minister heeft Rita Verdonk gevraagd als
speciaal adviseur om vanuit het perspectief van de professionals dergelijke regeldruk te
inventariseren. ‘Voor zover deze regeldruk voortkomt uit de contractering door gemeenten wordt dit
ook met gemeenten besproken’, aldus de minister.
Reële tarieven In de Jeugdwet wil De Jonge een nieuw artikel opnemen dat voor de Wmo al
geldt. Het artikel maakt mogelijk dat op grond van een algemene maatregel van bestuur (AMvB)
regels kunnen worden gesteld ten aanzien van ‘reële prijzen’ die gemeenten met aanbieders moeten
afspreken. Ook wordt er aan een AMvB gewerkt waarin de ervaringen van de Wmo 2015 worden
meegenomen. Die AMvB zal in ieder geval een verplichte prijsindexatie bevatten, zo licht de minister
verder toe. In maart wordt de Kamer geïnformeerd over de voortgang van de AMvB reële prijs.
De Jonge stelt in zijn brief dat het wetvoorstel niet de oplossing is voor alle problemen waar de
gemeenten momenteel mee worstelen. Het vormgeven van samenwerking tussen alle partijen of het
bepalen van faire tarieven zijn vraagstukken die volgens hem andere oplossingen vragen.
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Shannah Spoelstra

18) SP is tegen aanbestedingen in de zorg en de daaruit voortvloeiende marktwerking
Unity.nu 14 februari 2020

SP waarschuwt tegen aanbesteding specialistische jeugdhulp
14 februari 2020 LEIDEN - Afgelopen donderdag nam de gemeenteraad van Leiden een visiestuk aan
dat voorbereid op de aanbesteding in de specialistische jeugdhulp. Het gaat dan om zorg voor
kinderen met bijvoorbeeld een psychiatrische stoornis of ernstige gedragsproblemen. De SP
protesteert tegen dit voorstel en heeft samen met Partij Sleutelstad tegen het raadsvoorstel
gestemd.
De SP is tegen aanbestedingen in de zorg en de daaruit voortvloeiende marktwerking. Volgens hen
zal dat ten koste gaan van de kwaliteit van de zorg en de werkomstandigheden van de professionals
aldaar. Aldus SP-raadslid Ries van Walraven, woordvoerder Zorg en Welzijn: 'Zorg kost nu eenmaal
veel geld. We zijn een rijk land en kunnen dat best betalen, maar natuurlijk willen wij ook niet dat er
geld onnodig uitgegeven wordt. Dat gebeurt nu wel met die aanbestedingen.'
Gevolgen Uit onderzoeken van het onderzoeksjournalistiekplatform Follow the Money (FTM) is
aangetoond dat winst maken in de zorg veelal leidt tot slechtere werkomstandigheden van het
personeel en verlies van kwaliteit. 'Er zullen ontslagen vallen,' zegt Van Walraven. 'Mensen die
jarenlang uitstekend werk hebben geleverd en een goede band hebben met cliënten komen op
straat te staan.' Volgens Van Walraven is het ook zonde om jarenlange ervaring aan de kant te
schuiven en zal het raadsvoorstel dus voor veel ellende zorgen.
Voorstanders van het raadsvoorstel, D66, GroenLinks en PvdA, beargumenteren dat de
specialistische jeugdzorg geen goedkope zorg is en daarom juist aanbesteed zou moeten worden.
Jeugdhulp De toegang tot de jeugdhulp zal ook aanbesteed worden. In plaats van de Jeugd- en
Gezinsteams (JGT's) zal een bedrijf of organisatie bepalen of een kind/jongere hulp krijgt. Het is nog
niet bekend welk bedrijf of welke organisatie dit zal gaan doen.

19) Woonruimte voor hen die na scheiding snel een betaalbaar, tijdelijk onderkomen nodig hebben
Leidsch Dagblad 14 februari 2020

Leiden krijgt scheidingshotel in De Mors
Loman Leefmans 14/02/2020 Leiden Het leegstaande kantoorpand op de hoek van de Leidse
Diamantlaan en Opaalstraat wordt tijdelijk gebruikt als woonruimte voor ’mensen met een scheiding
of relatiebreuk’.
Tenminste, de organisatie Divorce Housing heeft een aanvraag ingediend om voor de komende twee
jaar het pand te mogen omvormen tot een scheidingshotel met 39 kamers.
Divorce Housing is een landelijke instantie, met hoofdkantoor in Lisse, die woonruimte zoekt voor
inwoners die na een scheiding snel een betaalbaar, tijdelijk onderkomen nodig hebben. Daarom
zoekt de organisatie naar lege scholen en kantoren om de doelgroep te huisvesten.
Het pand aan de Opaalstraat, langs de Dr. Lelylaan, kwam leeg nadat welzijnsorganisatie Radius daar
vertrok. De eigenaar van het pand wil het gebouw over twee jaar slopen en er een
appartementencomplex laten verrijzen, maar tot die tijd wil Divorce Housing het gebruiken. Naast 39
kamers komen er gezamenlijke fiets-, was en kookruimtes.
20) Een netwerk activeren om samen oplossingen te vinden gaat niet altijd vanzelf
Eigen Kracht Centrale 14 februari 2020

Een sterke schakel
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Een netwerk activeren om samen oplossingen te vinden gaat niet altijd vanzelf. Een collega liep daar
vorige week tegenaan. “Op advies van een jeugdbeschermer vroegen een vader en dochter een
Eigen Kracht-conferentie aan,” vertelt de Eigen Kracht-coördinator. “Nadat ik uitleg had gegeven en
hen had gevraagd wie zou kunnen meedenken over oplossingen, stopte het contact. Hun reactie
tijdens het gesprek was positief, maar toen ik later de vader belde om te horen wie ik kon bellen,
werd er niet opgenomen. Ook de dagen erna niet.” Dan komt er een appje van de dochter met een
paar namen erin.
Grote familie “Ze noemde haar grootouders, een oom en tante en een oudere nicht,” gaat de
coördinator verder. “Deze mensen mocht ik benaderen. Hoewel de familie veel groter was, had de
dochter alleen met hen contact. Intussen bleef ik haar vader bellen, maar die nam de telefoon niet
meer op. Ik werd er zenuwachtig van, want er moest binnen twee weken een plan komen voor de
kinderrechter.” Nadat de coördinator belt met de genoemde familieleden, blijkt er inderdaad een
grote familie te zijn. Een familie met ondernemende en sportieve mensen die allemaal druk zijn met
werk, gezin en hobby’s. Dat het lukt om iedereen in korte tijd op een zondagmiddag bij elkaar te
krijgen is te danken aan de oudere nicht.
Spannend De Eigen Kracht-coördinator: “Als het thuis niet ging, kon het meisje altijd bij haar
terecht. De nicht zag direct de noodzaak in van een familiegroepsplan en zorgde dat ik bij de hele
familie geïntroduceerd werd. Intussen wilde de vader niet meer meewerken aan een plan en
verbood ook zijn dochter om te komen. Hij wilde niets meer met jeugdbescherming te maken
hebben. Of een planbijeenkomst doorgaat, is niet aan mij, maar ik doe er liefst alles aan om mensen
te stimuleren om hun eigen plan te maken. Als laatste poging belde ik de nicht. Zij herkende het
gedrag van de vader en bedacht dat zij de dochter zal ophalen voor de bijeenkomst. Een oom zal de
vader ophalen. Komend weekend komen ze bij elkaar. Het is spannend of de vader echt komt, maar
de dochter voelt zich gesteund dat haar familie meedenkt en er niet een plan gemaakt wordt door de
gezinsvoogd.”

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
21) Gebruik maken van dagbesteding en niet langer een Wmo-indicatie van de gemeente nodig
Google melding: wmo: Leeuwarder Courant 14 februari 2020

Smallingerland: niet langer Wmo-indicatie nodig voor dagbesteding
13 februari Smallingerland Alle inwoners van Smallingerland kunnen vanaf nu gebruik maken van de
dagbesteding van ZuidOostZorg in de Rispinge in Drachten. Ze hebben niet langer een Wmo-indicatie
van de gemeente nodig.
Daartoe tekenden de directie van de zorgkoepel en wethouder Piet de Ruiter donderdag een
overeenkomst. ,,Mensen ervaren al genoeg drempels wanneer ze zorg nodig hebben of daarom
moeten vragen’’, aldus de ZuidOostZorg in een toelichting.
Concreet betekent de overeenkomst dat deelnemers aan de activiteiten in Rispinge geen
toestemming meer nodig hebben van de gemeente en ook geen eigen bijdrage hoeven te betalen.

22) Zorg voor een (groot)ouder of partner. Hoe pak je dat het beste aan?
Google melding Wmo: Zembla (persbericht) 14 februari 2020
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Eerste hulp bij mantelzorgen: wat moet je doen?
13 feb 2020 Nederland vergrijst in hoog tempo. Omdat ouderen in ons land gestimuleerd worden
om zo lang mogelijk thuis te wonen, is de kans groot dat velen van ons te maken krijgen met de zorg
voor een (groot)ouder of partner. Maar hoe pak je dat het beste aan? Vijf vragen.
“Je bent mantelzorger wanneer je zorg verleent aan een hulpbehoevende naaste. In theorie ben
je dus al mantelzorger als je je buurman een pannetje soep brengt”, vertelt Fleur Kusters van
MantelzorgNL: de landelijke organisatie voor mantelzorgers. Kusters: “Maar vaker omvat mantelzorg
veel meer dan dat en zorgen mantelzorgers langdurig en intensief voor een ander.”
1. Waar kun je terecht voor hulp? Stel dat een van je ouders, een familielid of partner
hulpbehoevend wordt en je vindt het moeilijk om die hulp te bieden of je hebt er vragen over. Waar
kun je dan terecht? Kusters: “De gemeente waar je woont is in eerste instantie vanuit de Wet
maatschappelijke ondersteuning, verantwoordelijk voor de ondersteuning van de mantelzorger. Dan
moet je denken aan vervangende zorg of huishoudelijke hulp. Dus je moet als eerste aankloppen bij
het Wmo-loket van de gemeente waar de zorgvrager woont. Dan komt er een keukentafelgesprek en
wordt er gekeken: wat is er nodig qua ondersteuning?”
Volgens Kusters is er in elke gemeente wel een steunpunt mantelzorg, maar het nadeel is wel dat ze
niet allemaal hetzelfde heten: “Soms is het ondergebracht bij een ouderen-of welzijnsorganisatie.
Het probleem is dat veel mantelzorgers zich pas later beseffen dat ze mantelzorger zijn en als zij dan
hulp gaan zoeken, weten ze de weg niet altijd even makkelijk te vinden.”
2. Welke taken heeft een mantelzorger? Volgens Kusters geeft de mantelzorger vaak
een combinatie van onderstaande hulp:
- Gezelschap (troost , afleiding, contact met de buitenwereld, een luisterend oor)
- Verzorging (douchen en aankleden bijvoorbeeld)
- Structuur en zo nodig toezicht
- Vervoer en begeleiding naar de arts, kapper etc.
- Sociale activiteiten (verjaardagen, bezoekjes, uitstapjes)
- Administratie (geldzaken, aanvragen en regelen van hulp- of zorgvoorzieningen)
- Hulp in het huishouden (schoonmaken, boodschappen)
- Eten en drinken bereiden (ook aanbieden, voeren)
Een professional neemt taken op zich als medicatie toedienen, injecteren en wonden verzorgen, zegt
Kusters. Al is die scheidslijn niet altijd helemaal duidelijk. Zo zijn er volgens haar ook mantelzorgers
die dit doen.
3. Wat houdt ondersteuning voor de mantelzorger precies in? Er zijn verschillende
vormen van ondersteuning voor de mantelzorger. Daar zijn de gemeentes verantwoordelijk voor.
Kusters: “De mantelzorgwaardering moet je zien als een soort compliment voor de mantelzorger. De
ene gemeente geeft 100 euro contant en de andere gemeente doet dat in de vorm van een
tegoedbon. Er zijn ook gemeenten die de mantelzorgwaardering hebben afgeschaft.” Een andere
vorm van ondersteuning voor de mantelzorger is respijtzorg. Als de mantelzorger even tijd voor
zichzelf nodig heeft, kan de zorg tijdelijk worden overgenomen door een professional of vrijwilliger.
Kusters merkt wel op dat die ondersteuning op veel vlakken beter kan: “Mantelzorgers zouden
heel erg geholpen zijn met bijvoorbeeld standaard een reiskostenvergoeding. Ik sprak laatst een
mevrouw die jarenlang vanwege de zorg voor haar moeder van Gouda naar Maastricht moest rijden.
Dat loopt natuurlijk wel in de papieren.”
Ook de respijtzorg is niet in elke gemeente goed geregeld merkt Kusters op. “Dat heeft met de
financiering te maken. Wanneer je hulpbehoeve naaste naar de dagbesteding gaat en je als
mantelzorger even tijd voor je zelf kunt nemen, wordt het gefinancierd vanuit de Wmo. Maar
wanneer die persoon voor een korte periode wordt opgenomen in een instelling zodat de
mantelzorger een paar dagen op vakantie kan, valt dat weer onder de Zorgverzerzekeringswet.
NIEUWS- EN INFORMATIEBRIEF 188
ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN KAAG EN BRAASSEM

24

Mantelzorgers merken dat gemeenten en verzekeraars dan naar elk wijzen wegens een financieel
belang.”
Het is enorm belangrijk dat de mantelzorger voldoende wordt ondersteund, vindt Kusters. “Als
een mantelzorger maar door blijft gaan en alle ballen omhoog moet houden, is er een kans dat
iemand overbelast raakt en zegt: ik kan het niet meer. Dan heb je als maatschappij twee patiënten
waarvoor gezorgd moet worden.”
4. Is het mogelijk om werk en mantelzorg te combineren? Volgens Kusters is dit
afhankelijk van hoeveel zorg er nodig is. “En het heeft te maken met de ruimte die je van je
werkgever krijgt. In sommige sectoren kun je flexibele werktijden aanhouden, maar in andere
sectoren is het weer ingewikkelder. Je hebt in ieder geval wettelijk gezien recht op kortdurend en
langdurend zorgverlof. Vaak zijn er ook nog aanvullende mogelijkheden vanuit de CAO.”
Veel werkgevers weten vaak niet eens dat ze iemand in dienst hebben die mantelzorger is, zegt
Kusters. En dat terwijl die kans heel groot is: een op de drie volwassenen (16+) geeft mantelzorg en
een op de vier werknemers combineert betaald werk met mantelzorg.
Kusters: “We merken ook dat de meeste mensen heel graag voor een ander willen zorgen. Maar
je moet het wel kunnen doen op een manier die bij jou past. De een zegt: ik zeg mijn baan op en ik ga
volledig voor mijn zieke moeder zorgen en een ander die wil wel graag werk en zorg combineren.
Bespreek dus goed met je werkgever wat er mogelijk is.”
5. Hoe pak je als mantelzorger de administratie aan? MantelzorgNL krijgt veel
vragen over de administratie. Kusters: “Wij zien dat de administratie voor veel mensen een groot
struikelblok is. Dat hele administratieve proces rondom aanvragen voor de zorg van iemand, dat
vergt ontzettend veel tijd van mantelzorgers. Je hebt bijna een HBO+ opleiding nodig om zorg aan te
kunnen vragen. Wij hebben eens berekend dat mantelzorgers ongeveer drie uur per week bezig zijn
met de administratie. Tijd die ze eigenlijk niet hebben.”
Voor al die regeltaken zijn er ook mantelzorgmakelaars, vertelt Kusters: “Dat zijn mensen die alles
weten van administratie en mantelzorgers daarbij kunnen helpen. Eigenlijk is het best wel gek dat
hier een apart beroep uit is ontstaan.” Als de mantelzorgmakelaar bij een organisatie voor
mantelzorgondersteuning of bij de gemeente werkt, wordt dit gewoon vergoed. Kijk hier voor meer
informatie over mantelzorgmakelaars op: https://www.regelhulp.nl/ik-zorg-voor-iemand/hulp-bijregeltaken-(mantelzorgmakelaar)
Andere tips: - Mantelzorg NL raadt iedereen aan om een gesprek te voeren met je ouders, nog
voordat ze hulpbehoevend zijn: “Je ouders worden ouder, hoe zouden zij het later willen en hoe zou
jij mantelzorgtaken in je leven kunnen passen? Als jij 50 kilometer van je ouders vandaan woont, kan
dat ook best lastig worden. En het kan ook zo zijn dat iemand zegt: ik wil helemaal niet door mijn
kinderen verzorgd worden. Dus het is goed om het er nu al over te hebben, zodat je je daarop kunt
voorbereiden.”
- Kusters pleit er ook voor dat mantelzorgers eerder in beeld komen. Concreet komt het erop neer
dat overal waar een diagnose wordt gesteld, de arts of behandelaar óók moet signaleren wie de
mantelzorger is (of zijn) zodat diegene geïnformeerd kan worden. Dit kan zijn in het ziekenhuis, op de
revalidatie-afdeling, bij de psychiater, ouderengeneeskundige, huisarts, enzovoorts.
- Voor die mensen die geen mantelzorg verlenen: denk eens na hoe je de mantelzorger kunt helpen.
Dus niet alleen vragen: hoe is het met je moeder, maar ook: hoe is het met jou? En kan ik wat voor je
doen?
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel? Bel dan met de Mantelzorglijn: 030 - 760
60 55 of mail naar: mantelzorglijn@mantelzorg.nl.

23) Raadsleden en de uitvoering van de Jeugdwet, de Wmo en de Participatiewet
Binnenlands Bestuur 14 februari 2020

Raad benut ruimte in sociaal domein onvoldoende
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Yolanda de Koster 13 feb 2020, maar de ruimte díe ze hebben wordt onvoldoende benut. De
bestuurscultuur in de gemeente en het regelmatig ingrijpen van het rijk belemmeren het optimale
gebruik van de ruimte.
Politieke keuzes Raadsleden hebben grote moeite met het maken van (politieke) keuzes als het
over zorg gaat. Ze worstelen ook met hun plek in regionale samenwerkingsverbanden. Dat
concludeert de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) in zijn donderdagmiddag gepresenteerde
advies ‘Decentrale taak is politieke zaak’. De Raad heeft voor het advies onderzocht hoe
gemeenteraden de democratische sturing in het sociaal domein vormgeven en tegen welke
knelpunten ze aanlopen. Negen gemeenten zijn daartoe onder de loep genomen.
Taboe Lokale keuzes in het sociaal domein zijn nauwelijks onderwerp van politiek debat,
concludeert de ROB. ‘Dit geldt zowel voor de achterliggende visie op deze taken als voor de
afwegingen die de gemeente moet maken om de schaarse middelen over het sociaal domein te
verdelen.’ Daarvoor is een aantal redenen. De drie wetten, en vooral de Participatiewet, geven
gemeenten ten eerste weinig beleidsvrijheid. De raad kent ten tweede de wel beschikbare
beleidsruimte onvoldoende. Door de groeiende tekorten zijn daarnaast vooral financiële kaders
bepalend voor de keuzes. Het college legt de raad vaak ‘enkelvoudige’ voorstellen voor. ‘Dit
stimuleert de raad niet tot een debat’, aldus de ROB. Er lijkt bij gemeenteraden een taboe te liggen
op bezuinigingen in het sociaal domein, en vooral op de jeugdhulp. ‘Als door financiële druk
afwegingen onvermijdelijk worden, worden die vooralsnog eerst in andere domeinen gemaakt.’ Op
de regionaal belegde taken kunnen raden nauwelijks sturen.
Moeizaam grip Raadsleden worstelen vaak met het maken van keuzes, omdat het effect van
beleid moeilijk te voorspellen is en besluiten van de raad het leven van kwetsbare mensen direct
raakt. Dit leidt vaak tot uitstel van keuzes. De bergen informatie, de complexe materie en de
‘ingewikkelde dynamiek van het veld’ maken het dat raadsleden, ook vijf jaar na de decentralisaties,
moeizaam grip op het sociaal domein krijgen, concludeert de ROB. De resultaten van zorg en hulp
zijn soms moeilijk te meten waardoor het voor gemeenteraden lastig is om te bepalen aan welke
knoppen ze kunnen en willen draaien. Er is bij raadsleden grote behoefte naar gerichte
stuurinformatie. ‘De mist begint steeds meer op te trekken, maar we zijn er nog niet’, citeert de ROB
een raadslid.
Scenario’s Om raden meer in positie te brengen, moet een en ander veranderen. De
gemeenteraad moet onder meer beter worden bediend door het college en de ambtelijke
organisatie. De vraag van de raad moet daarbij centraal staan en niet het aanbod van het college,
benadrukt de ROB. Het college moet in plaats van enkelvoudige voorstellen, scenario’s aan de raad
voorleggen zodat er meer keuzeruimte is.
Politiseren De raad moet ook de hand in eigen boezem steken. In plaats van opdrachtgever tot
nieuw beleid te zijn, is de raad vaak ‘volger van’ ontwikkeling van nieuw beleid. ‘Dit maakt dat de
gemeenteraad zichzelf niet als eigenaar van de kaders ziet’, aldus de ROB. Dieper de materie
induiken, is niet raadzaam. ‘Wanneer een gemeenteraad zich verder wil ontwikkelen tot autonoom
en sterk bestuursorgaan, kan dat waarschijnlijk beter door te politiseren dan te professionaliseren.’
De raad moet maatschappelijke waarden vaststellen die de gemeente wil nastreven en op basis
daarvan doelen van beleid formuleren en indicatoren bepalen voor evaluatie en controle. ‘Leidend
en met visie, en op afstand van de uitvoering’, zou volgens de ROB de rol van de gemeenteraad
moeten zijn.
Rust Het rijk moet wet- en regelgeving niet voortdurend bijstellen, zoals de invoering van het
Wmo-abonnementstarief, benadrukt de ROB. En als bijstelling noodzakelijk lijkt, moet het rijk dat
doen in overleg met gemeenten ‘als gelijkwaardige medeoverheden’. Dat heeft het kabinet ook niet
gedaan bij het in november gepresenteerde voorstel om de gespecialiseerde jeugdzorg verplicht
(boven)regionaal te gaan inrichten. ‘De verontwaardigde reacties op de eenzijdig aangekondigde
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ingreep van de minister van VWS zijn verklaarbaar; het miskent de noodzaak tot dialoog tussen
overheden voordat systeemwijzigingen worden aangekondigd.’ Gemeenten hebben overigens
behoefte ‘aan een lange periode van rust’, tekende de ROB op.

24) Zorgen dat arbeidsgehandicapten sneller aan een baan komen
Binnenlands Bestuur 14 februari 2020

Nieuw plan voor arbeidsgehandicapten
13 feb 2020 Een nieuw plan moet ervoor zorgen dat arbeidsgehandicapten sneller aan een baan
komen. Verantwoordelijk staatssecretaris Tamara van Ark spreekt over een breed offensief aan
maatregelen, die volgend jaar moeten ingaan.
Participatiewet of Wajong Het is haar een doorn in het oog dat de helft van de mensen
met een beperking geen werk heeft. Volgens haar willen de meesten van hen wel graag werken. Het
gaat om personen die onder de Participatiewet of Wajong vallen.
Onder 27 Het wordt onder meer eenvoudiger en aantrekkelijker voor werkgevers om mensen in
dienst te nemen en te houden, aldus Van Ark. Verder kunnen jonggehandicapten onder de 27 jaar
meteen een uitkering aanvragen als zij werk zoeken. Ze hoeven niet langer vier weken te wachten.
Aangepast plan De Raad van State, die het kabinet adviseert over wetsvoorstellen, was niet
tevreden over de aanvankelijke plannen. Maar Van Ark paste een en ander aan. Haar vorige plan, dat
ingrijpender was, strandde op protesten. Het bleek ook lastig uit te voeren. (ANP)

25) Minister De Jonge koerst af op aanpassing van zorgstelsel en streeft naar regionale aanpak
Zorgvisie 14 februari 2020

Kamer eist actie van minister De Jonge tegen zorginfarct
De zorg in ziekenhuizen, verpleeghuizen en de wijkverpleging loopt geleidelijk vast door de
vergrijzing en het personeelstekort. De Tweede Kamer eist in een debat over verpleeghuiszorg actie
van minister Hugo de Jonge van VWS tegen het dreigende zorginfarct. Minister De Jonge koerst af op
aanpassing van het zorgstelsel en streeft naar een regionale aanpak.
Ziekenhuizen verstoppen door onnodige crisisopnames van thuiswonende ouderen. Zo’n 200.000
mensen bezetten per jaar een ziekenhuisbed, omdat er geen plek is in een verpleeghuis of omdat ze
niet naar huis kunnen. De wachtlijsten voor verpleeghuiszorg groeien steeds sneller. Ook in de
wijkverpleging moeten mensen steeds langer wachten vanwege het tekort aan
wijkverpleegkundigen. De zorg voor ouderen thuis, in het ziekenhuis en in het verpleeghuis loopt
geleidelijk vast. ‘Genoeg actieplannen, het is tijd voor actie om het zorginfarct op te lossen.’ Die roep
klonk Kamerbreed in het Algemeen Overleg over verpleeghuiszorg op 12 februari.
Dreigend zorginfarct ‘Het is crisis in de ouderenzorg’, zegt GroenLinks-Kamerlid Corinne
Ellemeet. Ze pleit voor intensievere samenwerking tussen verpleeghuizen en wijkverpleging om
betere zorg in de wijk te bieden. PvdA-Kamerlid John Kerstens wijst op de multidisciplinaire
eerstelijnsouderenzorg (Meso), een zeven jaar geleden bekroonde innovatie die maar geen
structurele financiering kan vinden door de schotten tussen Zvw, Wlz en Wmo. Terwijl Meso zorgt
voor halvering van de zorgkosten en meer kwaliteit van leven.
‘We creëren crisissituaties thuis door de manier waarop we het hebben georganiseerd. Dat leidt tot
onnodige ziekenhuisopnames van ouderen’, zegt SP-Kamerlid Maarten Hijink. Hij pleit voor
buurtzorghuizen als laagdrempelige vorm van opvang in de wijk. PVV-Kamerlid Fleur Agema haalt
een stokpaardje van de minister aan: ‘Oma moet het gaan merken. Maar de ouderenzorg zinkt en de
minister is de schipper. Wat gaat hij doen?’ VVD-Kamerlid Antoinette Laan-Geselschap wil niet het
zoveelste actieplan van de minister. ‘Het is tijd voor een Rotterdamse mentaliteit: echte actie.’
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Nationaal Zorgakkoord

Zelfs uit de woorden van de doorgaans gematigde Kees van der
Staaij (SGP) klinkt een grote urgentie. ‘Mij bekruipt het gevoel dat we er niet gaan komen met
actieplannen en -maatregelen. We moeten het grootser aanpakken, zoals bij het Klimaatakkoord.’
Van der Staaij pleit voor een Nationaal Zorgakkoord met een meerjarige agenda voor de opgave voor
wonen, zorg en welzijn. D66-Kamerlid Vera Bergkamp sluit zich daarbij aan. ‘Als we doorgaan op de
huidige weg, komen we er niet. Elke dag komen er tien wachtenden bij voor verpleeghuiszorg. De
uitdagingen zijn gigantisch. We moeten vernieuwen en keuzes maken. We willen als Kamer ook
weten of acties tot resultaat leiden.’
Aanpassing zorgstelsel ‘Als de “exotische combinatie” van SGP en D66 op één lijn zit, moet
er wel iets bijzonders aan de hand zijn’, begint minister De Jonge zijn beantwoording en aan de
Kamerleden. Hij schetst de enorme opgave aan de hand van cijfers. Het aantal 80-plussers
verdubbelt tot 2040. Het aantal mensen met chronische aandoeningen stijgt door. ‘In 2040 is de
zorgvraag verdubbeld, maar het gaat nooit lukken om het aantal medewerkers te verdubbelen tot
2,5 miljoen. De vergrijzing zorgt voor zulke grote uitdagingen in de zorg dat een aanpassing van het
zorgstelsel en een regionale aanpak onontkoombaar zijn’, zegt De Jonge. Dat is de langetermijnaanpak, die De Jonge in de contourennota in juni zal toelichten.
Wlz en Zvw als communicerende vaten ‘Wat doet de minister nu aan de groep mensen
voor wie geen plek is in het verpleeghuis’, wil Bergkamp (D66) weten. ‘Hoe zorgt u ervoor dat er
intensievere zorg aan huis wordt gegeven?’ Ze wijst erop hoe wonderlijk het is dat er jaarlijks
honderden miljoenen euro’s, bestemd voor wijkverpleging, niet besteed op de plank blijven liggen bij
zorgverzekeraars. ‘De Wlz en de Zvw lijken communicerende vaten’, erkent De Jonge. De NZa
publiceert haar analyse hiernaar in april.
Wachtlijsten groeien sneller De wachtlijsten in de verpleeghuiszorg stijgen sneller dan
verwacht. ‘Het beroep op de Wlz is enorm en groeit veel sneller dan de prognose’, zegt De Jonge. Het
aantal Wlz-indicaties stijgt met 6,3 procent. Dat is veel meer dan de demografische groei van 3,6
procent van het aantal 80-plussers. Op verzoek van de Tweede Kamer laat de minister specifiek
keken of mensen met zzp-4 langer op de wachtlijst staan. Het tarief voor zzp-4 is in 2020 met 22
procent gedaald, waardoor er een financiële prikkel is voor verpleeghuizen om zzp-4 niet meer op te
nemen. ‘Als mensen met zzp-4 niet meer worden opgenomen, is dat onacceptabel’, zegt VVDKamerlid Laan-Geselschap.
Honderden miljoenen euro extra De enorme groei aan volume van de verpleeghuiszorg
stelt de schatkist voor financiële uitdagingen. In 2019 moest het kabinet 270 miljoen euro bijplussen
op de Rijksbegroting. De NZa waarschuwt nu dat dit in 2020 kan oplopen tot 475 miljoen euro. In de
Voorjaarsnota legt het kabinet waar de financiële dekking vandaan zal komen. Maar dat de
honderden miljoenen euro’s extra voor de volumegroei er komen, daarover kan geen misverstand
bestaan, verzekert De Jonge.
Bezettingsnorm loslaten? Tegelijkertijd krijgt de verpleeghuiszorg ook nog eens structureel
extra geld om te voldoen aan het kwaliteitskader zorg. In 2020 komt er weer 500 miljoen euro extra
beschikbaar. Het grootste deel van dat geld, 85 procent, moet worden besteed aan extra personeel.
Zorgverzekeraars dringen aan op het loslaten van de zogeheten 85/15-norm, omdat het personeel er
niet blijkt te zijn. De Kamerleden willen daar ook niet star aan vasthouden. Maar de minister houdt
vast aan de 85/15-norm. ‘Anders gaan we de bezettingsnorm in het kwaliteitskader niet halen. Het
opgeven van de 85/15-norm kan alleen als de bezettingsnorm in het kwaliteitskader wordt
aangepast. Die bal ligt bij de sector.’ De 2,1 miljard euro aan extra kwaliteitsgeld is gebaseerd op een
bezettingsnorm van twee medewerkers op acht bewoners.
Gemeenten dwingen tot bouw Over het tekort aan ouderenwoningen gaat de Kamer
binnenkort een apart debat voeren met de minister. De VVD mist de regie van de landelijke overheid
bij de bouw van ouderenwoningen. Gemeenten, woningcorporaties en zorgaanbieders voelen wel de
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urgentie, maar handelen daar onvoldoende naar, stelt Laan-Geselschap (VVD): ‘Gemeenten gaan
liever in zee met een projectontwikkelaar, want dat brengt meer geld in het laatje. Geef gemeenten
opdracht geeft tot het bouwen van x-aantal ouderenwoningen, net zoals voor starters op de
woningmarkt.’ Maar dat kan de minister niet, want die bevoegdheid is gedecentraliseerd, stelt De
Jonge. ‘Het is aan de wethouders van zorg en wonen om samen locaties beschikbaar te stellen voor
ouderenwoningen. De minister kan niet meer doen dan de boel in beweging krijgen.’ De urgentie van
het dreigende zorginfarct wordt breed gevoeld. De vraag is of dat ook echt leidt tot actie.
Bart Kiers schrijft zowel over cure als care. Zijn aandachtsvelden zijn de ziekenhuizen, medisch
specialisten, wijkverpleging en ouderenzorg.

26) Traplift, huishoudelijke hulp, pas voor regiotaxi. Klinkt allemaal simpel, maar hoop gedoe
Google melding Wmo: Tubantia 15 februari 2020

Lies (75) uit Goor had zorg nodig, maar moest maanden wachten: 'Alsof ze
ons niet geloofden’
GOOR - Toen de man van Lies (75) in november 2018 van de trap viel, moest er veel veranderen. Een
traplift om veilig boven te komen, huishoudelijke hulp, een pas voor de regiotaxi. Klinkt allemaal
simpel, maar het was een hoop gedoe.
Jantien Bussink 14-02-20, Lies moest er lang op wachten. Heel lang. Onnodige doktersbezoeken voor
wéér een nieuwe indicatiestelling. Gehakketak over gratis reizen met de taxi. De aanvraag bij de
leverancier van de traplift was 'vergeten'. En vervolgens gedoe rond het omzetten van alle regelingen
toen meneer was overleden. Al met al duurde alles ruim een jaar eer Lies de zaken voor elkaar had.
Stroperige gesprekken Huishoudelijke hulp en voorzieningen waarmee ouderen langer
thuis kunnen blijven wonen vallen onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De
gemeente is de instantie die voorzieningen die onder de WMO vallen toekent. Maar het contact met
de gemeente verliep stroperig, aldus Lies.
"Ik heb alles opgeschreven en bewaard", zegt ze en wijst naar een stapel agenda's en
correspondentie op tafel. Steeds maar weer opnieuw bellen. Steeds weer nul op het rekest. "Ik werd
er op een gegeven moment zo moe van. Net alsof we alles expres deden, alsof we niet werden
geloofd", zegt ze. "Wij hadden nog nooit wat te maken gehad met de gemeente. En nu kwam ineens
alles tegelijk. Misschien dat dat de reden was."
Ik werd er op een gegeven moment zo moe van. Net alsof we alles expres deden
Lies*
Lies is niet haar echte naam. Ze hoeft namelijk niet in de krant. "Want ik heb nu alles mooi voor
elkaar", zegt ze. "Maar ik kan me voorstellen dat mensen die niet zo goed van de tongriem gesneden
zijn hiermee grote moeite hebben. En ik ben ook boos. De overheid wil dat ouderen zo lang mogelijk
thuis blijven wonen. De voorzieningen zijn ervoor. Maar zorg dan ook dat die voorzieningen snel
beschikbaar zijn. Nu moesten we maanden wachten, terwijl de zorgvraag acuut was. Daar kan de
gemeente best meer gevoel bij hebben."

Burgemeester: ‘Het is niet zo negatief als wordt geschetst’
Het verhaal van Lies staat niet op zichzelf, constateerde onlangs de PvdA. De partij stelde na
‘verschillende signalen uit de samenleving’ zelf onderzoek in naar de staat van de uitvoering van de
Wet Maatschappelijke Ondersteuning in de gemeente Hof van Twente. De PvdA voerde gesprekken
met cliënten en zorginstanties, er werden inloopavonden gehouden en er kwam een
onlinemeldpunt. Daarbij kwamen enkele schrijnende casussen naar boven. Het raadslid Onno Bordes
stelde er vragen over aan het college van B en W.
In antwoord op vragen van de PvdA erkent burgemeester Ellen Nauta dat er in sommige gevallen
dingen misgaan. En ze erkent dat er wordt gewerkt aan een verbetering. Zo wordt er gekeken naar
hoe wachttijden verkort kunnen worden en naar hoe de dienstverlening kan worden verbeterd.
NIEUWS- EN INFORMATIEBRIEF 188
ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN KAAG EN BRAASSEM

29

Klanttevredenheid

“Maar zo negatief als de PvdA-fractie schetst, dat herkennen wij niet”,
zegt Nauta. Ze verwijst naar de uitkomsten van een onderzoek naar klanttevredenheid, uitgevoerd
door het onderzoeksbureau i&o research. Daaruit blijkt dat het merendeel van de respondenten (481
van de 980) tevreden is over de afhandeling van een WMO-hulpvraag.
Sociaaldemocraat Onno Bordes is niet tevreden met dat antwoord. “Als je naar de cijfers kijkt, dan
zie je dat cliënten over het algemeen content zijn”, zegt hij. “Maar je ziet ook dat op enkele cruciale
onderwerpen het aantal ontevreden cliënten stijgt. Op stellingen als ‘De cliënt wist waar hij moest
zijn met een hulpvraag’, ‘De cliënt is snel geholpen’, ‘De medewerker nam de cliënt serieus’ stijgt het
percentage respondenten dat het ‘helemaal oneens’ is met die stelling.”
In gesprek De PvdA-fractie praat binnenkort met ambtenaren van de gemeente over de
uitvoering van de WMO. “Een aanbod dat we graag aannemen”, aldus Bordes, “ook om te ontdekken
waarom het beeld van de gemeente en het beeld dat wij van de uitvoering van de Wmo hebben zo
uiteen loopt. We willen graag zien waar het fout gaat, met name bij de wat complexere zorgvragen.
Het gaat ons er uiteindelijk om dat het proces wordt verbeterd.”

27) Mensen op hun slechtste moment; in de goot, in de war en met veel gezondheidsproblemen
Zorg+welzijn 16 februari 2020

‘Als je met daklozen werkt, moet je vrienden hebben’
Hij treft mensen op hun slechtste moment; in de goot, in de war en met veel gezondheidsproblemen.
Straatdokter Igor van Laere zorgt voor dak- en thuisloze mensen. ‘Als iemand twintig tot veertig
verschillende diagnoses heeft, heb je net zo veel hulpverleners nodig.’
Belangrijk is het contact met iemand die dak- of thuisloos is, weet Igor van Laere. ‘Je moet luisteren,
vertrouwen winnen, en je moet als hulpverlener iets weten van de reizen die deze mensen hebben
gemaakt, je moet levenservaring hebben. Dan kun je contact maken met deze kwetsbare mensen en
de zorg leveren die ze nodig hebben.’ Igor van Laere werkt als verslavingsarts bij Kliniek Rodersana
en is oprichter van de Nederlandse Straatdokters Groep, NSG. Hij zet zich in voor de zorg aan dak- en
thuislozen.
Sociale Uitsluiting Igor van Laere werkt met mensen die de gevolgen van sociale uitsluiting
ondervinden: ‘Dak- en thuisloze mensen zijn meestal beschadigde mensen die steeds verder onderuit
dwarrelen. De vraag is: willen ze geholpen worden? Ze krijgen onderdak in de maatschappelijke
opvang, maar als ze medicatie nodig hebben of een medische of psychische behandeling, dan moet
je ze begeleiden naar de apotheek of naar het ziekenhuis. Zelf durven ze dat niet of ze doen het niet.’
Verslavingszorg Sociale uitsluiting begint al thuis, zegt Van Laere: ‘Als ouders onvoldoende
mogelijkheden hebben om hun kinderen de veiligheid te bieden die ze nodig hebben, bijvoorbeeld
vanwege een verstandelijke beperking, psychische problemen, verslaving of andere ingrijpende
redenen, dan is het risico groot dat kinderen opgroeien met sociale beperkingen. De tweede
omstandigheid waarin sociale uitsluiting gedijt is school; kinderen worden buitengesloten en
ondervinden daar langdurige psychische problemen van. Ik kom in de verslavingszorg veel cliënten
tegen die vroeger zijn gepest en daardoor buitengesloten zijn.’

Samenleving

De belangrijkste oorzaak voor sociale uitsluiting, vindt Van Laere, is wel de
huidige samenleving. Door minder sociale cohesie, door meer complexiteit waardoor bijvoorbeeld
mensen met een verstandelijke beperking of met een taalachterstand niet meer mee kunnen. En
door het toenemend individualisme in de samenleving: ‘Steeds meer mensen wonen alleen of gaan
scheiden en vervallen in een negatieve spiraal. De helft van de daklozen is dakloos vanwege een
relatiebreuk. De samenleving en de mensen zelf kunnen dat niet meer opvangen. Het risico om uit de
samenleving te vallen is groot.’
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Vastlopen in de jeugdzorg

Dus dakloosheid overkomt je? ‘Als je van huis uit geen goede
voorbeelden hebt gehad van hoe je je kunt gedragen en hoe je oplossingsgericht kunt handelen, dan
is het moeilijk om eigen verantwoordelijkheid te nemen. Bijvoorbeeld om zelf huisvesting te zoeken
of een inkomen te krijgen, dat is allemaal erg ingewikkeld. Sterker nog, ik denk dat er in de toekomst
nog veel meer mensen uitvallen als er niets gebeurt. Wat te denken van al die kinderen die nu aan de
Ritalin zitten en straks verslaafd raken, en kinderen die vastlopen in de jeugdzorg. Als ze 21 jaar zijn
en zelfstandig moeten gaan wonen, zijn ze niet in staat zelf een huis te regelen of een baan te
behouden. Het risico is aanwezig dat ze op straat komen te staan.’
Persoonlijk contact
Van Laere zucht diep als hij wordt gevraagd naar een oplossing. ‘Ja
goede vraag, terug naar de kerk. Ik weet het niet. Het probleem is de grenzeloosheid in deze
maatschappij. Dat zie je terug op verschillende aspecten in het leven, in de politiek, in de opvoeding,
in de zorg. Ik denk dat sociaal werkers een belangrijke rol kunnen spelen door contact te maken met
kwetsbare mensen, in het wijkteam, in de sociale opvang, maar ook al bij de ouder- en kindzorg.
Aandacht en persoonlijk contact, dat is de kern van hulpverlening. Mensen moeten het gevoel krijgen
dat ze hun problemen bij de hulpverleners neer kunnen leggen, die hen kan begeleiden bij de
oplossing van het probleem.’
Veertig diagnoses Ben je niet al te laat met begeleiden als mensen in de maatschappelijke
opvang zitten? ‘Eigenlijk wel’, geeft Van Laere toe, ‘dan moeten de hulptroepen erbij gehaald
worden. Dat kost tijd en energie, want voor veertig diagnoses heb je veertig hulpverleners nodig. Als
je met daklozen werkt, dan moet je vrienden hebben bij wie je snel terecht kunt. Als een meneer op
het spreekuur in de opvang komt die specialistische zorg behoeft, maar geen zorgverzekering heeft,
dan bel ik mijn contact in het ziekenhuis. “Stuur maar door”, zegt de internist en wij gaan daarna op
zoek naar hoe die zorg gefinancierd kan worden. Je moet hulpverleners persoonlijk kennen om hulp
te krijgen die direct nodig is als je jouw cliënt eindelijk zo ver hebt.’
Meer info: www.straatdokter.nl
Carolien Stam Redacteur Zorg+Welzijn

28) Vanuit angst kan er te snel overgegaan worden tot gedwongen zorg
Zorg+welzijn 16 februari 2020

‘Wet verplichte ggz zet cliënt direct met 3-0 achter’
Er zitten te veel haken en ogen aan de Wet verplichte ggz (Wvggz) om te zorgen voor meer welzijn en
autonomie van de cliënt, stelt socioloog Karlijn Roex. ‘Er is sprake van een ongelijke behandelrelatie.'

Ben je voor- of tegenstander van deze nieuwe wet?
‘Tegenstander. Maar ik moet zeggen dat ik ook tegenstander van de oude wet was. Er zijn drie
voornaamste punten waar ik moeite mee heb. Het eerste is dat het de doelgroep verbreedt: er zijn
meer mensen potentieel doelwit van gedwongen zorg. En dat is gevaarlijk, want gedwongen zorg is
ingrijpend. In de wet Bopz konden mensen die volgens een psychiater door hun stoornis mogelijk een
gevaar vormden voor zichzelf of anderen gedwongen zorg krijgen. In de nieuwe wet kan íedereen die
verward gedrag vertoont waardoor een crisis kan plaatsvinden gedwongen zorg krijgen. Maar een
crisis is natuurlijk heel erg aan interpretatie onderhevig. Ik heb aan den lijve ondervonden hoe
ingrijpend en onnodig dit kan zijn.’
Hoe? ‘In mijn studententijd had ik het ontzettend druk, waardoor ik mezelf per ongeluk buiten
mijn huis sloot. Vervolgens kreeg ik een paniekaanval. Ik weet: dat duurt hooguit tien minuten en
dan ben ik weer rustig. Ik ging als een razende een publiek gebouw binnen om aan de
baliemedewerkster te vragen of ze een sleutelmaker kon bellen. Dat kon ze niet, waardoor ik nog
meer in paniek raakte en ik luid begon te vertellen wat er allemaal mis was in mijn leven. Die
baliemedewerkster had uiteindelijk de politie gebeld. Die namen me mee naar het bureau, ik werd
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gefouilleerd en werd onderzocht door de psychiater. Hij heeft me uiteindelijk naar huis laten gaan.
Maar het was dus uiteindelijk helemaal niet nodig om me van straat te plukken: ik was voor niemand
een gevaar, maar mensen werden onnodig angstig voor me. Vanuit die angst kan er te snel
overgegaan worden tot gedwongen zorg.’
Maar daar moet eerst toch een rechter aan te pas komen? ‘Nee, en daarmee
komen we bij mijn tweede bezwaar tegen deze nieuwe wet: voordat iemand beoordeeld wordt door
een psychiater, mag deze persoon maximaal achttien uur geobserveerd worden. Hierbij mogen óók
al gedwongen zorghandelingen plaatsvinden. Zoals het toedienen van kalmerende medicatie,
fouilleren, huiszoekingen en iemand beperken in de communicatiemiddelen, zoals het afpakken van
diens telefoon. De politie is geen psychiater. Vaak denkt de politie dat iemand in aanmerking komt
voor een crisismaatregel, terwijl de psychiater hier anders over denkt. Intussen wordt iemand
aangetast in zijn autonomie en worden hiermee zelfs mensenrechten geschonden, zoals het recht op
privacy en niemand mag zonder strafrechtelijke verdenking worden opgepakt.’
Is er iets wat je wél goed vindt aan deze wet?
‘De intenties zijn sympathiek: meer
maatwerk en meer medezeggenschap en autonomie voor de cliënt. Maar in de praktijk pakt dit
anders uit: als iemand zich onttrekt aan zorg, wordt hij alsnog opgenomen. Voor elke situatie die om
maatwerk vraagt, moeten psychiaters nieuwe dwangmiddelen aanvragen. Dus worden ze bewogen
om maar van tevoren van alles aan te kruisen, om als mogelijk dwangmiddel achter de hand te
hebben bij onvoorziene omstandigheden. Zo is de cliënt niet meer, maar juist minder beschermd
tegen allerlei dwang. Ook al worden niet alle middelen ingezet, ze werpen desalniettemin een
machtige schaduw over de hele “behandelrelatie”. Dus hoe gelijkwaardig is het gesprek nog tussen
cliënt aan de ene kant, en de politie, burgemeester, familie, psychiater en hulpverleners aan de
andere kant? Dat is geen gelijkwaardig gesprek meer. De cliënt staat direct 1-0 achter. En daarmee
komen we bij mijn derde bezwaar: de gedwongen opname blijft een afschrikmiddel.’
Wat zou je sociaal professionals adviseren?
‘Wees je ervan bewust dat een cliënt
zich onveilig kan voelen in het gesprek en niet open durft te zijn. Creëer een vertrouwelijke sfeer,
zodat de cliënt zich niet verlegen voelt om zich uit te spreken. De Nederlandse Vereniging voor
Psychiatrie vraagt zorgprofessionals zaken waar ze tegenaan lopen bij de Wvggz hier te melden. Doe
hier vooral een melding van hobbels die je tegenkomt.’
Rhijja Jansen

29) Ook als je een beperking hebt, is uitgedaagd worden super belangrijk
Zorg+welzijn 17 februari 2020

Hersenen werken niet automatisch mee aan activering
Ook als je een beperking hebt, is uitgedaagd worden super belangrijk, zegt hoogleraar
neuropsychologie Erik Scherder. Hij initieerde het televisieprogramma 'Niet zonder ons', waarin zes
mensen met een hersenaandoening opzoek gaan naar werk of een andere activiteit. Vanavond is
aflevering drie.
‘Als je een week in bed ligt, voelt het bijna als onmogelijk om eruit te komen’, vertelt hoogleraar
neuropsychologie Erik Scherder. ‘Dat heeft niks te maken met of je ziek bent of niet. Het gebrek aan
motivatie komt omdat motivatie en initiatief nemen hersenfuncties zijn. Hersenfuncties die als het
ware inslapen als je ze te weinig gebruikt.’
‘Niet zonder ons’ ‘Als je je al futloos en ongemotiveerd voelt na één week in bed, moet je
nagaan hoe je er aan toe bent als je al jaren tot weinig kunt komen.’ Bijvoorbeeld door de ernst van
de hersenaandoening of door de maatschappij die te weinig kansen biedt voor deelname, in welke
vorm dan ook. Dat was voor Scherder de reden om het initiatief te nemen voor het
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televisieprogramma Niet zonder Ons van MAX. In het programma zijn zes mensen met een
hersenaandoening op zoek naar werk
Werk Hoewel de omschrijving van het programma zegt deze mensen weer ‘aan het werk’ te
helpen, gaat het niet noodzakelijk over een betaalde baan. ‘We willen helemaal niet zeggen dat
betaald werk de enige waardevolle dagbesteding is. Het is absoluut niet zo dat je alleen maar meetelt
als je werkt. De deelnemers aan ons programma willen zelf weer graag aan het werk en dat werk kan
vrijwilligerswerk zijn of een andere bezigheid die mensen uitdaagt en in beweging krijgt. Dat is voor
iedereen waardevol. Het gaat erom dat ze weer iets vinden wat bij hun past. Want daar waar de
hersenen minder goed gaan functioneren als je lang inactief bent, gaan ze weer beter functioneren
als je actief wordt. Krijg je wél de kans er weer op uit te gaan, dan worden de hersenen weer
actiever, je gaat weer stapjes maken, en hoe klein die stapjes ook zijn, het geeft je weer een gevoel
van ‘ja, het lukt me weer een beetje’. Dat zijn gelukkige gevoelens waarbij dopamine een belangrijke
rol speelt.’
Uitdaging Met het televisieprogramma wil Scherder organisaties en bedrijven aanmoedigen om
ruimte te creëren voor mensen met een beperking. ‘Wat voor beperking dan ook eigenlijk. Ik zie veel
patiënten met een niet-aangeboren hersenaandoening. Wat hen vaak overkomt is dat ze na hun
diagnose geen nieuwe kans meer krijgen. Daarmee stopt iedere uitdaging voor hen, terwijl dat zo
belangrijk en waarde vol is voor ieder mens.’
Passend ‘Na een diagnose, houdt het voor veel mensen helemaal op. Ze komen thuis te zitten.
Terwijl het super belangrijk is om te kijken wat er nog wel kan. Soms kunnen mensen nog in hun
huidige bedrijf werken, maar in een andere functie. Soms kunnen ze een vergelijkbare functie doen,
maar in een andere omgeving of bij een ander bedrijf. De key is om te zoeken naar iets wat iemand
zélf wil, waar zijn of haar hart ligt, iets wat hem of haar uitdaagt en tegelijkertijd past bij wat hij of zij
nog kan.’
Beweging Ook wil Scherder met het programma andere mensen die thuiszitten aanspreken. ‘Als
je lang inactief bent geweest, is het heel fijn als iemand anders je kunt motiveren om weer in
beweging te komen. Je kunt niet verlangen dat iemand dat uit zichzelf zomaar kan. Je hersenen
werken simpelweg niet mee om die cirkel te doorbreken. Dan heb je een externe trigger nodig.’
Sociaal professionals Die externe trigger kan een familielid zijn, een vriend, een hond die écht
uitgelaten moet worden of een sociaal professional. ‘Sociaal professionals zijn hierin super belangrijk.
Zij zijn de externe prefrontale cortex van deze mensen, het hersengebied waar motivatie en het
nemen van initiatieven zit. Ik hoop na dit programma op allerlei plekken over dit onderwerp te
mogen spreken. En ik beloof dat ik dan ook de waarde van het sociaal werk zal benadrukken.’
Sterre ten Houte de Lange Freelance (web)redacteur Zorg+Welzijn

30) Ruim 4 op de 10 Nederlanders krijgen in hun leven te maken met psychische problemen
Alleszelf.nl 17 februari 2020

Psychische klachten op elke leeftijd. Gewoon of gek?
Geplaatst op 29 januari 2020 door Alleszelf.nl
Wist u dat ruim 4 op de 10 Nederlanders in hun leven te maken krijgen met psychische problemen?
In Nederland heeft een miljoen mensen direct of indirect te maken met een psychische aandoening.
Daarnaast staan bijna 90.000 mensen op de wachtlijst voor geestelijke gezondheidszorg (ggz).
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Psychische klachten kennen geen leeftijd en hebben te maken met gevoelens, gedachten en gedrag.
Zulke klachten horen, afgezien van een verhoogde kans op dementie, niet specifiek bij het ouder
worden maar komen ook op hogere leeftijd helaas veel voor. Depressieve stoornissen hebben bij
ouderen wel vaak een ongunstige prognose. Een nieuwe aflevering van tv-programma VPRO
Tegenlicht met een verfrissende kijk op de ggz inspireerde ons om ook hieronder aandacht te
besteden aan de geestelijke gezondheid. Van herkenning tot zelfhulp.
Herkenning van signalen en aandacht voor het geestelijke welzijn kan zeker bijdragen aan langer
thuiswonen. Lees hieronder de hulpinformatie en bekijk bij de VPRO ook de nieuwe Nederlandse
zorginitiatieven. Uw tip of ervaring als oudere, naaste, mantelzorger of hulpverlener kunt u delen
onderaan dit artikel. De informatie in dit bericht is gebaseerd op bureauonderzoek waaronder
bronnen van de Rijksoverheid, NESDO, GGZ Nederland, Thuisarts en VPRO Tegenlicht.
Psychische klachten herkennen Psychische klachten gaan over gevoelens, gedachte en
gedrag die zich kunnen uiten in een somber, gespannen, eenzaam, moe, verward, bezorgd en/of
angstig gevoel. Mogelijk is er een verhoogd alcoholgebruik en is men snel geïrriteerd. Concentreren
is moeilijker en slapen gaat vaak slechter. Ook lichamelijke klachten kunnen voorkomen zoals
hoofdpijn, hartkloppingen, nekpijn of maagklachten. Het is daardoor minder makkelijk om dagelijkse
dingen zoals werk of huishouden (nog) te doen. Zoals aangegeven zijn deze klachten niet gerelateerd
aan een hogere leeftijd. Het is belangrijk om in actie te komen en zo nodig hulp te zoeken.
Dementie herkennen Voor het herkennen van dementie kunt u beter eerst ‘Haperende
hersenen: Help!’ lezen. Dementie is een verzamelnaam voor ruim vijftig hersenaandoeningen. Bij
dementie raken de verbindingen tussen hersengebieden aangetast. Hierdoor werken de hersenen
minder goed, met als gevolg dat iemand verzwakt. Dementie kan optreden als iemand ouder wordt,
bij overmatig alcoholgebruik, hersenletsel, een (niet altijd aantoonbare) beschadiging van
hersenweefsel, een langdurige psychische of lichamelijke ziekte.
Depressieve stoornissen bij ouderen Onder ouderen komen depressieve stoornissen
veelvuldig voor en hebben vaak een ongunstige prognose. Het is nog onvoldoende bekend waardoor
dit ongunstige beloop wordt veroorzaakt. Daarom voert de NESDO een onderzoek uit zowel
depressieve als gezonde mensen van 60 jaar en ouder, en volgt deze gedurende 6 jaar. Zij
verzamelen hierbij gegevens die kunnen samenhangen met (het beloop van) depressie bij ouderen.
Denk aan biologische factoren, klinische en sociale kenmerken, levensgebeurtenissen, lichamelijke
gezondheid, cognitief functioneren en zorggebruik. De studie wil zo vooral de hulpverlening
verbeteren door deze te helpen zich te richten op de specifieke problemen van depressieve ouderen.
Combinatie van klachten op hogere leeftijd Op hogere leeftijd neemt het aantal
gelijktijdige klachten eerder toe. Naast psychische klachten kan er ook sprake zijn van een
lichamelijke ziekte of -klachten en een slechter gehoor, zicht of geheugen. In mentale zin vraagt het
verlies van dierbaren, gezondheid, werk of van zelfstandigheid om veerkracht. Niet in de laatste
plaats spelen levensvragen bij veel ouderen. Hulpverleners houden gelukkig rekening met de
combinatie van klachten. Zij gaan hierover het gesprek aan en letten op de juiste medicatie. Zonder
andere klachten is de behandeling van psychische klachten gewoon hetzelfde als voor ieder ander.
Zelf doen Er zijn ook een aantal zelfhulpmogelijkheden voor een gezond(er) welzijn:
* Goede dagstructuur
* Veel bewegen (Fried: zie: https://www.alleszelf.nl/ontmoetingsgelegenheid/bewegen )
* Ontspanningsoefeningen, mindfulness ook voor mantelzorgers (Fried: zie:
https://www.alleszelf.nl/informatie-advies/mantelzorgtrainingen )
* Ontmoeting en activiteiten (Fried: zie: https://www.alleszelf.nl/diensten-voor-ouderen/ontmoeting
* Geen alcohol en drugs (Fried: zie: https://www.alleszelf.nl/maaltijdvoorziening/zelfetendrinken )
* Schrijven en anders denken
* Online hulpcursus (Fried: zie: https://www.mentaalvitaal.nl/tools-volwassenen ) of met een groep
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Meer contact leggen helpt >>(Fried: zie: https://www.alleszelf.nl/diensten-voorouderen/klussen-huis-tuin )
Hulp op oudere leeftijd Hulp voor psychische klachten is er bijvoorbeeld van de huisarts,
praktijkondersteuner GGz (Fried: zie: https://www.jellinek.nl/vraag-antwoord/wat-is-een-poh-ggzen-wat-doet-diegene/ )van de huisarts of een psycholoog. Elke regio heeft een crisisdienst die voor
huisartsen dag en nacht bereikbaar is. Tijdens kantooruren kunnen mensen zelf bellen. Maar ‘s
avonds, ‘s nachts en in het weekend moet men eerst de huisarts bellen. Via Zorgkaart Nederland
vindt u een ggz-organisatie bij u in de buurt.(Fried: zie: https://www.zorgkaartnederland.nl/ )
De voorkeur en klachten, zoals somberheid, angst of depressie bepalen het soort behandeling. Bij
ouderen wordt vaak ‘life review therapie’ toegepast. Daarbij maak je je eigen levensverhaal om
inzicht in je leven te krijgen. Bij ouderen met angst en depressie helpen ook oplossingsgerichte
therapie of cognitieve gedragstherapie. Bij deze laatste leer je om anders te denken en zo je gevoel
en gedrag te beïnvloeden.
Kijktip: “Gewoon Gek” Op zondag 1 maart gaat de nieuwe serie van VPRO’s Tegenlicht van
start, met de aflevering “Gewoon Gek”.(Fried: zie: https://www.vpro.nl/programmas/tegenlicht.html
) Dit gaat over de toekomst van de geestelijke gezondheidszorg (ggz) in Nederland. Psychische
diversiteit, normalisering van het abnormale en innovatie van de ggz. | Zondag 1/3/20, NPO 2, 22.05
uur
Er moet iets veranderen Maar hoe? Wat is de grens tussen normaal en abnormaal? Zou die
in de toekomst gaan verschuiven? En kunnen algoritmes helpen om ons geestelijk welzijn te
verbeteren? Dit programma is ook onmisbaar voor thuiswonende ouderen, hun naasten,
mantelzorgers en hulpverleners met psychische problemen zoals depressie, angst, psychose of
geheugenproblemen. In deze aflevering passeren nieuwe Nederlandse zorginitiatieven de revue die
de ggz moet veranderen. We zien zorgontvangers, patiënten met ADHD, burnout, autisme, fobieën,
bipolaire stoornis, borderline: zijn ze gek of gewoon?
Anders kijken Laat u als kijker uitdagen om anders te kijken naar hoe wij omgaan met de
concepten gek en normaal. Er komen ook wetenschappers, filosofen en ervaringsdeskundigen aan
het woord. Mensen die het afwijkende omarmen en de psychische diversiteit van de mens vieren.
Hoe kan het beter in de toekomst? En ligt die taak alleen bij de zorgverleners van de GGZ? Of kunnen
wij daar als samenleving ook iets aan doen? Onze maatschappij is nog slecht uitgerust om mensen
die te maken hebben met ontregeling te begrijpen. We zien hen als een uitzondering en niet als een
variatie. Ook de gezondheidszorg is nog nauwelijks gericht op al die psychische diversiteit. De
diagnose bepaalt nog vaak de behandeling, maar de pioniers in deze aflevering hopen dat te
veranderen.

31) Mensen, die psychische ziekte of verslaving achter de rug hebben, helpen anderen
Google melding Wmo: NOS 17 februari 2020

Utrecht gaat jarenlang in zee met succesvol project ervaringsdeskundigen
Rinke van den Brink Redacteur gezondheidszorg · Een project in Utrecht waarbij mensen die een
psychische ziekte of een verslaving achter de rug hebben anderen met dezelfde problemen helpen, is
een groot succes. De gemeente Utrecht heeft het Recovery College, zoals het project heet, voor
negen jaar gecontracteerd om hulp en begeleiding te bieden aan mensen met psychische
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aandoeningen. Niet alleen voor de stad Utrecht, maar ook voor de regio's Utrechtse Heuvelrug en
Lekstreek en voor Woerden en omgeving.
Utrecht betaalt het Recovery College in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning
(WMO). Binnen die regeling is zo'n lange contractperiode ongebruikelijk. "Er spreekt vertrouwen uit",
zegt een woordvoerder van de gemeente.
"Het is bijzonder, maar wij vinden het passend omdat er tijd nodig is om het project ook buiten de
stad op te bouwen. We streven ook naar locaties in andere gemeenten in ons verzorgingsgebied en
het kost tijd om ervoor te zorgen dat mensen de weg daarnaartoe vinden."
De Utrechtse vestiging van Recovery College heeft drie locaties in de stad. In de bijna vijf jaar dat de
organisatie nu bestaat is het aantal cliënten opgelopen van 500 naar zo'n 2000.
Meer perspectief Voor de gemeente Utrecht biedt het Recovery College uitkomst voor de
wachtlijstproblematiek in de geestelijke gezondheidszorg. Mensen die vanwege hun psychische
problemen in aanmerking komen voor ggz-zorg en begeleiding moeten vaak lang wachten voor ze
aan de beurt zijn bij reguliere instellingen.
Een van de dingen die de ervaringsdeskundigen van Recovery College doen is lotgenoten
ondersteunen die op zo'n wachtlijst staan. Dat is voor veel mensen een moeilijke periode. Ze zijn zo
ver dat ze behandeld willen worden, maar zijn nog niet aan de beurt.
In die periode proberen de ervaringsdeskundigen hen te helpen hun leven op de rit te houden of te
krijgen. Doordat mensen meer inzicht krijgen in hun eigen situatie krijgen ze vaak ook wat meer
perspectief. "Dat is een mooie vorm om mensen alvast begeleiding te geven, terwijl ze wachten op
hun reguliere behandeling en te voorkomen dat ze terugvallen", zegt de woordvoerder van
gemeente.
Leven weer oppakken Ook mensen van wie de reguliere ggz-behandeling (bijna) beëindigd
is kunnen terecht bij het Recovery College, bijvoorbeeld als ze hersteld zijn van een psychose en hun
leven weer moeten oppakken. Dat is niet voor iedereen gemakkelijk, de toekomst is of lijkt vaak
onzeker voor wie net zo'n ingrijpende ervaring heeft gehad. Gesprekken met iemand die hetzelfde
heeft doorgemaakt helpen daarbij.

32) Samenwerking: betere zorg in de jeugdbescherming en jeugdreclassering in provincie Brabant
Binnenlands Bestuur 17 februari 2020

Brabant bundelt krachten bij inkoop jeugdzorg
Yolanda de Koster 14 feb 2020 De vijf jeugdhulpregio’s in Noord-Brabant hebben met de
Gecertificeerde Instellingen (GI’s) die jeugdzorg bieden nieuwe contracten voor jeugdbescherming en
jeugdreclassering getekend. De maximale looptijd van de nieuwe contracten is zes jaar.
Betere zorg Hiermee handelen de vijf jeugdhulpregio’s in lijn met de werkwijze zoals minister De
Jonge (VWS) die graag ziet, en die hij uiteenzette in zijn brief van november. Daarover brak tumult
los. Zonder de werkwijze top-down op te leggen, lukt het ook, willen de vijf Brabantse regio’s maar
zeggen. Doel van de samenwerking is dat zij leidt tot betere zorg in de jeugdbescherming en
jeugdreclassering voor kinderen in de hele provincie. Het gaat om de zorg voor zo’n 4.000 kinderen.
Kostprijsonderzoek Voor alle regio’s gelden dezelfde tarieven. Managementinformatie wordt
gedeeld en er is minder overleg over de uitvoering van de zorg. Doordat er zo efficiënt wordt
gewerkt, is er meer tijd voor de zorg aan jongeren, stellen de betrokken partijen. Afgesproken is dat
er een kostprijsonderzoek komt naar reële tarieven voor de taken van de gecertificeerde instellingen.
Een onafhankelijke externe partij gaat dat normatieve kostprijsonderzoek uitvoeren.

Inkooptraject

Het inkooptraject is gezamenlijk opgepakt door de regio’s West-Brabant West,
West-Brabant Oost, Hart van Brabant, Noordoost Brabant en Zuidoost Brabant. De contracten zijn
getekend met vijf instellingen: de William Schrikker Stichting Jeugdbescherming en
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Jeugdreclassering, Stichting Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering, Stichting
Jeugdbescherming Brabant, Briedis Jeugdbeschermers en Jeugd Veilig Verder.
De William Schrikker Stichting, Leger des Heils en Jeugdbescherming Brabant regelen
jeugdbescherming en jeugdreclassering in alle vijf de jeugdhulpregio’s. Briedis gaat
jeugdbescherming uitvoeren voor West-Brabant West, West-Brabant Oost en Hart van Brabant.
Jeugd Veilig Verder gaat dat voor Zuidoost-Brabant doen.

33) Gemeenten kopen het merendeel van de Wmo-zorg via open house in
Google melding Wmo: Binnenlands Bestuur 18 februari 2020

Open house bij Wmo blijkt populair
Yolanda de Koster 18 feb 2020 Gemeenten kopen het merendeel van de Wmo-zorg via open house
in, waarbij alle aanbieders worden gecontracteerd die aan de gestelde (kwaliteits)eisen voldoen. Bij
de jeugdzorg wordt vaker aanbesteed. Het aantal gemeenten dat budgetplafonds hanteert, neemt
(weer) toe.
Aanbesteding Dat blijkt uit de Monitor gemeentelijke zorginkoop 2019 die onlangs naar de
Tweede Kamer is gestuurd. De monitor is op verzoek van het ministerie van VWS uitgevoerd door
PPRC. Uit de monitor 2018 bleek dat veel gemeenten zorg via een open house-constructie inkochten,
maar dat niet zo noemden en de opdracht (onnodig) aanbesteedden. Het aandeel ‘expliciete’ open
house, zoals de onderzoekers het noemen, is bij de inkoop per 2019 gestegen. Van alle ingekochte
Wmo-hulp was 51 procent expliciet een open house en van de ingekochte jeugdhulp 36 procent. 41
procent van de in ingekochte Wmo-hulp is aanbesteed; vooral huishoudelijke hulp. 49 procent van
de per 2019 gecontracteerde jeugdhulp is aanbesteed.
Resultaatbekostiging Bij de Wmo wordt met de nieuwe inkoopcontracten per 2019 minder
voor resultaatbekostiging gekozen dan in 2018, zo blijkt verder uit het onderzoek. In 2018 lag dat
percentage op 35 procent, nu op 30 procent. Bij de jeugdhulp heeft deze bekostigingsvorm iets aan
populariteit gewonnen (plus een procent). Gemeenten kiezen voor zowel de inkoop van Wmo als van
jeugd nog altijd het vaakst voor productiebekostiging (prijs maal hoeveelheid).
Trendbreuk Wat betreft de Wmo spreken de onderzoekers van een trendbreuk, omdat vanaf
2015 steeds een iets groter aandeel van de gemeenten voor resultaatbekostiging koos. Voor 2020
verwachten de onderzoekers dat het aandeel resultaatgerichte bekostiging eerder verder zal dalen
dan stijgen, gezien de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep over resultaatgericht beschikken.
Daarbij zijn diverse gemeenten door de rechter teruggefloten omdat zij een ‘schoon en leefbaar huis’
niet ook vertaalden in een concreet aantal uren huishoudelijke hulp. Minister De Jonge (VWS) is
bezig met een Wmo-wetswijziging om resultaatgericht te beschikken mogelijk te maken.
Budgetplafonds Uit de overeenkomsten die per 2019 zijn gesloten, blijkt een ‘hernieuwde
inzet’ van budgetplafonds, zo constateren de onderzoekers. Net na de decentralisaties hanteerden
gemeenten regelmatig budgetplafonds − waarbij een maximum wordt gesteld aan de hoeveelheid
zorg die zorgaanbieders per jaar in rekening mogen brengen − maar dat principe werd in de jaren
erna losgelaten. Kijkend naar de per 2019 gesloten overeenkomsten, afgezet tegen de per 2018
gesloten overeenkomsten, is een stijging te zien. In bijna een op de zes Wmo-overeenkomsten (17
procent) is een budgetplafond afgesproken. Bij de jeugdhulpcontracten is dat in bijna een op de vier
overeenkomsten het geval. Vorig jaar werd in maar een overeenkomst een budgetplafond
ingebouwd.

34) Waar zijn we mee bezig?
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Google melding Wmo: Medisch Contact 18 februari 2020

Blog Burgerlijk ongehoorzaam
Ik word gebeld door een collega-traumachirurg uit Rotterdam. Hij vliegt op de helikopter en wil graag
de kwaliteit van geleverde zorg evalueren. Super. Vraag aan mij is of ik data kan aanleveren van zes
patiënten die met de helikopter bij ons zijn afgeleverd met een reanimatie na trauma. Zeker, dat doe
ik graag.
Het goede nieuws is dat er een keurige niet-WMO-verklaring vanuit Rotterdam is meegeleverd. Dat
betekent dat mijn collega’s goed hebben nagedacht over de belasting voor de patiënt. Deze is niet
dusdanig dat er een aanvullende verklaring voor nodig is. Bovendien hebben we de afspraak dat een
niet-WMO-verklaring voor alle academische centra zou moeten gelden.
Maar dan begint het gesodemieter. We waren in Nederland mijns inziens al volkomen doorgeslagen
in de onderzoekswetgeving, maar de nieuwe privacywet (AVG) maakt het nu echt onmogelijk om
kwaliteit van zorg te evalueren.
Ten eerste zijn er dus meteen zorgen over een potentieel ‘datalek’. Er zouden eens vertrouwelijke
gegevens die van dokter naar dokter zijn verstuurd (op werkmail), op straat komen te liggen. Het
gaat hier niet om seksuele voorkeur, buitenechtelijke kinderen of psychiatrie. De vraag is leven of
dood. Veel geheimzinniger wordt het niet.
Vervolgens moeten we ook in ons ziekenhuis een niet-WMO-verklaring aanvragen voor deze ‘studie’.
Nogmaals, het gaat om een paar standaardgegevens van zes patiënten met als belangrijkste vraag of
ze levend ons ziekenhuis hebben verlaten. Lijkt me toch zinvol voor het heliteam: van een feitelijke
terugkoppeling is nog nooit iemand slechter geworden. Maar dat zou veel te makkelijk zijn. We
zouden eens iets willen leren van patiëntenzorg, bizar idee. Dat moet vooral niet gefaciliteerd
worden.
Tevens moet er een studieovereenkomst komen tussen Rotterdam en Utrecht. Voor zes patiënten.
Het lijkt me logisch als een universitaire samenwerking, zoals recentelijk door Rotterdam, Delft en
Leiden, leidt tot een overeenkomst. Maar voor deze kwaliteitsevaluatie? Waar zijn we mee bezig?
Ik ben tot nu toe onderzoekstechnisch reuzebraaf geweest. Ik heb voor iedere studie keurig netjes
METC- en niet-WMO-verklaringen aangevraagd. Ook al was het puur voor kwaliteitsevaluatie en is er
werkelijk geen enkel risico voor de patiënt, het moest en zou door de onderzoeksmolen. Weken
vertraging, hoop grijze haren en uitstel van (afstudeer)projecten is het gevolg. Wel heb ik voldaan
aan mijn (academische?) verplichting. Maar nu ben ik het zat.
Ik overweeg sterk om burgerlijk ongehoorzaam zijn. Ik zou mijn collega uit Rotterdam kunnen
uitnodigen voor een kop koffie in Utrecht. Samen zouden we de kwaliteit van zorg voor deze zes
patiënten kunnen evalueren. Daarna zou het dus zomaar kunnen dat de collega’s uit Rotterdam hier
een fantastisch artikel over schrijven, waar we als zorgverleners iets van kunnen leren. Want daar is
het uiteindelijk om begonnen. En dan wacht ik mijn arrestatiebevel rustig af.
Marijn Houwert 17 februari 2020

35) Burgers lopen te vaak tegen digitale problemen aan
Binnenlands Bestuur 18 februari 2020

‘Laat laaggeletterden niet verdwijnen in digitaal bos’
Alexander Leeuw 17 feb 2020 Burgers lopen te vaak tegen digitale problemen aan, stelt de Nationale
Ombudsman Reinier van Zutphen. Voor het eerst hield hij afgelopen week een Digitale
Burgerschapslezing: ‘Het komt vaak voor dat de overheid met de mond belijdt dat de burger centraal
staat, maar dat niet volledig naleeft.’
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Tweedeling

De overheid moet de signalen van een tweedeling tussen wel en niet digitaal
vaardige burgers serieuzer oppikken. Burgers lopen nog te vaak tegen problemen aan. Als de
overheid geen werk maakt van deze signalen, zegt Van Zutphen, falen digitaliseringsprojecten.
Passief of actief Van Zutphen zegt dat er een verschil is tussen een passieve digitale overheid die
zegt dat ‘iedereen kan meedoen’ en een actieve die zegt dat ‘iedereen moet kunnen meedoen’. Een
actieve digitale overheid richt zich bijvoorbeeld op de 2,5 miljoen Nederlandse laaggeletterden. ‘Laat
ze niet verdwijnen in een digitaal bos, waar ze vaak binnen een bepaalde tijd digitaal informatie
moeten aanleveren in verschillende systemen.’ Daarbij rekenen burgers op deskundige ambtenaren.
Gezonde omgang De lezing (Fried: zie:
https://www.digitaalburgerschapnederland.nl/nieuws/nationale-ombudsman-wees-eenbehulpzame-overheid-en-voorkom-een-digitale-tweedeling/ ) is een initiatief van de stichting
Digitaal Burgerschap Nederland, die activiteiten organiseert ter voorbereiding van een komende
Sociale Digitale Standaard. Van Zutphen kijkt uit naar deze standaard. Volgens voorzitter Ivo Roefs
wil de stichting hiermee ‘een gezonde omgang met de overheid bevorderen’.

36) In het sociaal domein dorpsgericht werken: voor elke kern een apart plan
Google melding Wmo: Internetbode 19 februari 2020

Woensdrecht gaat pionieren met dorpsgericht werken in sociaal domein
Door: Eugene de Kok woensdag 19 februari 2020 HOOGERHEIDE - De gemeente Woensdrecht gaat
in het sociaal domein dorpsgericht werken.
Voor elke kern komt er een apart plan waarin de resultaten staan die alle betrokken partijen willen
behalen. Ook krijgt elke kern een aanspreekpunt voor inwoners met zorgvragen. “We denken aan
mensen die de weg weten in het dorp en de zorg”, zegt wethouder Lars van der Beek van de
gemeente Woensdrecht.
Spreekuur Volgens hem kunnen dat vrijwilligers zijn, maar ook mensen die banden hebben met
de gemeente of een zorgorganisatie. Ook kan het in de vorm van een spreekuur zijn, maar ook op
andere manieren worden georganiseerd. “We willen per kern bekijken wat het beste werkt, lettend
op de behoefte. Het moet maatwerk zijn. Het gaat erom dat we de zorg zo laagdrempelig mogelijk
willen organiseren. We hebben liever dat mensen met iemand praten die ze goed kennen, dan dat ze
bij wijze van spreken meteen in een zwaar gesprek op het gemeentehuis belanden en vervolgens
naar een organisatie worden doorverwezen.”
Doorverwijzen De dorpscoördinatoren, zoals Van der Beek ze voorlopig noemt, kunnen
mensen met vragen doorverwijzen naar bepaalde instanties of stichtingen of in contact brengen met
mensen die kunnen helpen. “Als er maatwerkzorg nodig is, dan komt de gemeente alsnog in beeld”,
zegt Van der Beek.
De visie voor het dorpsgericht werken, die dinsdag is vastgesteld door het college van burgemeester
en wethouders, is gemaakt in samenspraak met tal van organisaties: De Brede Welzijnsinstelling
Woensdrecht, GGD West-Brabant, KBO-kring Woensdrecht, ISD Brabantse Wal, MEE West-Brabant,
Stichting De Bunt, Wmo Adviesraad, Zorg om Zorg en de gemeente.
Luikje Zij verbinden zich ook aan de dorpsplannen. “Het is belangrijk dat zij nauw betrokken
blijven, want stel dat een coördinator met een vraag komt en een luikje dicht gaat, dan zou dat de
dood in de pot zijn voor dit project.” Volgens Van der Beek is dit een nieuwe stap in de transformatie
van het sociaal domein. “We willen met onze partners de beweging naar voren maken, vroegtijdig
hulp bieden, per dorp kijken wat er nodig is en wie daar een rol in heeft. Alles op basis van een
gezamenlijk budget.”
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Moedig

De wethouder vindt het moedig dat alle partners zich aan het dorpsgericht werken
verbinden. “Het is iets nieuws, we gaan echt pionieren.” Mede door een pilot in Putte heeft het
gemeentebestuur er vertrouwen in dat het plan gaat werken. “We denken dat dit de weg is die we
samen willen gaan om er optimaal te zijn voor onze inwoners.”

37) Eenmalige uitkering van het Rijk om energiebesparing te stimuleren
Unity.nu 198 februari 2020

Leidse regio ontvangt geld van het Rijk voor energiebesparing
18 februari 2020 regio - De gemeente Leiden en zes regiogemeenten hebben een eenmalige
uitkering van het Rijk ontvangen om energiebesparing te stimuleren. De gemeenten zijn nu hard aan
het werk om verder uit te werken hoe ze dit geld gaan inzetten. Begin mei moet hier duidelijkheid
over zijn.
Eind 2019 heeft het Ministerie van Binnenlandse zaken, als onderdeel van uitvoering van de
Urgenda-uitspraak, de Regeling Reductie Energiegebruik bij koopwoningen geopend. Gemeenten
konden een eenmalige uitkering aanvragen bij het ministerie, met als belangrijkste voorwaarde dat
de activiteiten bijdragen aan de landelijke CO2-reductie. De gemeente Leiden heeft samen met de
Omgevingsdienst West-Holland en zes regiogemeenten een voorstel ingediend. Het ministerie heeft
dit goedgekeurd en een beschikking gegeven voor een uitkering van in totaal € 3.150.000,- voor de 7
deelnemers. De deelnemers aan dit voorstel zijn Kaag en Braassem, Leiden, Leiderdorp, Nieuwkoop,
Oegstgeest, Voorschoten, Zoeterwoude en de Omgevingsdienst West-Holland.
Wethouder Fleur Spijker (Duurzame verstedelijking) “Goed nieuws, dit is weer een extra stimulans
voor de energietransitie. Ik ben blij dat we met deze uitkering van het Rijk weer stappen kunnen
nemen om Leiden energiezuiniger te maken en bewoners van Leiden enthousiast te maken om
maatregelen te nemen; maatregelen die relatief makkelijk een besparing opleveren. We gaan nu aan
de slag om zo snel mogelijk met een goed plan te komen hoe we dit geld gaan besteden.“’
De gemeente Leiden is bezig alles verder uit te werken. De gemeenteraad wordt naar verwachting in
april een besluit hierover voorgelegd en daarna zal via diverse kanalen, waaronder de Stadskrant, de
wijkambassadeurs die in Leiden actief zijn en de duurzaamheidswebsite van de gemeente
(www.gagoed.nl), gecommuniceerd worden hoe het geld besteed gaat worden. Houd het dus in de
gaten.

38) Dit jaar vaker aanbesteden in het sociaal domein
Gemeente.nu 19 februari 2020

Trend: meer aanbestedingen Wmo en jeugdzorg
Door Richard Sandee op 19 februari 2020

Aanbestedingen,Jeugdzorg,Wmo

Gemeenten kiezen dit jaar vaker voor aanbesteden in het
sociaal domein. Andere vormen van inkoop, zoals ‘openhouse’, worden minder toegepast. In de
laatste cijfers, die gaan over 2019, is deze beweging echter nog niet zichtbaar.
Het beeld in de Monitor gemeentelijke zorginkoop 2019 is ‘vrij stabiel’, zegt onderzoeker Niels Uenk
die het jaarlijkse rapport onlangs met collega’s opstelde. Dat wil zeggen: ruim 90 procent wordt nog
altijd niet aanbesteed. Het lijkt zelfs alsof gemeenten ten opzichte van 2018 méér gebruikmaken van
de openhouse-methode, waarbij iedere aanbieder onder gelijke voorwaarden wordt toegelaten.
‘Maar dat heeft te maken gezichtsbedrog doordat gemeenten het beestje bij de naam zijn gaan
noemen,’ legt Uenk uit. ‘Voorheen kochten ze vaak al op deze manier in, maar ze noemden het
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aanbesteden.’ Deskundige Jan Telgen, die net als Uenk bij beide onderzoeken betrokken was, wees
eerder op het hiermee samenhangende misverstand dat aanbesteden in de zorg verplicht zou zijn.
Onnodig moeilijke uitvoering ‘We zien aan de cijfers dat de kennis hierover is toegenomen,’
constateert Uenk. Dat zou in de praktijk betekenen dat de inkoop wat minder rompslomp oplevert.
‘Door het ten onrechte een aanbesteding te noemen, maakten gemeenten het zichzelf onnodig
moeilijk. Je hebt dan te maken met allerlei wettelijke verplichtingen waar je met openhouse-inkoop
niet bij hoeft stil te staan.’
Het aandeel van de Wmo-inkoop dat ‘expliciet openhouse’ was, steeg vorig jaar van slechts 3 naar 14
procent. Bij jeugdhulp groeide dit percentage van 21 naar 28 procent. Maar nog altijd is het beeld
vertekend en zeggen gemeenten geregeld dat ze aanbesteden, terwijl het eigenlijk openhouse
betreft. Het gaat dan om opdrachten die volgens de onderzoekers ‘niet selectief van aard zijn’.
‘Echte aanbestedingen’ nemen toe Volgens Uenk is er daarnaast een actuele
ontwikkeling gaande, die nog niet uit de cijfers blijkt. ‘We horen in de praktijk dat gemeenten
nadelen beginnen te zien van openhouse en daarom dit jaar vaker kiezen voor echt aanbesteden,
zogezegd. Vooral om het aantal aanbieders te beperken, en daarvoor moet je inderdaad
aanbesteden.’
Het werken met tal van aanbieders waaruit cliënten kunnen kiezen, krijgt steeds meer een slechte
naam. ‘Er wordt onder meer gezegd dat aanbod vraag creëert, dat de transformatie van het sociaal
domein niet lukt met veel aanbieders tegelijk en dat de noodzakelijke samenwerking in de zorg
hierdoor niet tot stand komt,’ somt Uenk op. ‘Wetenschappelijk is dat allemaal niet aangetoond,
maar dit gevoel leeft wel.’
Advocaat Tim Robbe, grondlegger van openhouse, constateert hetzelfde. ‘De trend in het sociaal
domein is nu echt gezet: gemeenten gaan minder aanbieders contracteren. Ik lees het. Ik hoor het. Ik
zie het,’ meldt hij op LinkedIn. ‘Het aantal Europese aanbestedingen en ook subsidietenders gaat
toenemen voor die gemeenten die vooraf het aantal aanbieders gaan beperken.’
Slechtste van twee werelden De ‘subsidietenders’ die Robbe noemt vormen een geval
apart, zegt Uenk. ‘Die combineren eigenlijk het slechtste van twee werelden: de regeltjes van het
aanbesteden, zonder dat daar de sturingsmogelijkheden en afdwingbaarheid van een contract
tegenover staan.’ Het is de onderzoeker in alle ernst niet duidelijk waarom een gemeente voor deze
optie zou kiezen. ‘We hebben ze dat wel gevraagd, maar daarop kregen we geen heldere
antwoorden.’
Overigens juicht minister De Jonge van Volksgezondheid de beweging richting een beperkt aantal
geselecteerde aanbieders toe. ‘Hij is geen fan van openhouse,’ weet Uenk. ‘Daarbij mis ik alleen wel
de onderbouwing. Zijn aanpak komt erop neer dat we het weer ongeveer zo gaan organiseren als
vóór de stelselwijziging met de decentralisatie naar gemeenten.’
Steggelen over geld Ook Robbe hekelde eerder ‘het gebrek aan historisch besef in
Nederland’ als het gaat om inkoop in het sociaal domein. ‘Direct gunnen aan één of een beperkte set
van aanbieders, leidt onherroepelijk tot hetzelfde gezeik als we eerder hebben gezien,’ zei hij tegen
Gemeente.nu. Het eindigt er volgens de advocaat meestal in dat die aanbieders met de gemeente
steggelen over geld.
Richard Sandee is coördinator van Gemeente.nu. Hij heeft ruim vijftien jaar ervaring als journalist op
het gebied van openbaar bestuur. r.sandee@sdu.nl

39) 2,5 miljoen euro extra beschikbaar voor het landelijke programma Kansrijke Start
Gemeente.nu 19 februari 2020

Extra geld voor lokale coalities ‘kansrijke start’ kinderen
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Door Niobe Moen op 19 februari 2020 Jeugdzorg, Sociaal Minister De Jonge van Volksgezondheid
stelt 2,5 miljoen euro extra beschikbaar voor het landelijke programma Kansrijke Start. Daarmee
kunnen gemeenten samen met partijen uit de geboortezorg een lokale coalitie vormen en zo betere
zorg organiseren rondom de eerste duizend dagen van een kind.
De minister ontwikkelde eerder samen met gemeenten, organisaties uit de geboortezorg en de
jeugdgezondheidszorg (JGZ) het actieprogramma Kansrijke Start (Fried: zie:
https://www.gemeente.nu/sociaal/jeugdzorg/minister-de-jonge-vws-wil-samen-actieplan-kansrijkestart-kinderen-maken/ ). Het richt zich op een goede en gezonde start voor kinderen in de eerste
duizend dagen van hun leven.(Fried: zie:
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2018/09/12/actieprogramma-kansrijke-start )
Lokale coalities Het actieprogramma stimuleert gemeenten om lokale of regionale coalities op
te zetten (Fried: zie: https://www.gemeente.nu/sociaal/jeugdzorg/hulp-bij-lokale-coalitie-voorkansrijke-start-kinderen/ ) of te versterken. Inmiddels hebben 160 gemeenten(Fried: zie:
https://www.kansrijkestartnl.nl/lokale-coalities/nieuws/2019/12/04/bijna-de-helft-van-denederlandse-gemeenten-doet-al-mee-aan-kansrijke-start ) lokale verbonden gevormd waarin de
zorgsector, medewerkers van gemeenten en de rest van het sociaal domein samen optrekken. Zo’n
coalitie zorgt voor een gezamenlijke aanpak en afspraken over ondersteuning aan kwetsbare ouders.
Voor én tijdens de zwangerschap en na de geboorte.
De verantwoordelijkheid om een lokale coalitie te beginnen ligt bij de gemeenten. Een analysetool en
‘menukaart’ met alle interventies die van belang kunnen zijn tijdens de eerste duizend dagen van een
kind, kunnen helpen de juiste aanpak te bepalen.(Fried: zie: https://www.kansrijkestartnl.nl/lokalecoalities/nieuws/2019/12/04/ondersteuning-voor-lokale-coalities-menukaart-en-analysetool )
Extra geld Voor de uitvoering van het actieprogramma van 2018 tot en met 2021 werd 41
miljoen euro beschikbaar gesteld (Fried: zie:
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/09/11/kamerbrief-over-programmakansrijke-start ). Het extra geld dat De Jonge nu vrijmaakt is bedoeld om meer coalities op te zetten.
(Fried: zie: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/02/06/2.5-miljoen-euro-extra-vooreerste-1000-dagen-kind ) Die bestaan bij voorkeur uit gemeenten, zorgverzekeraars, JGZ, wijkteams,
huisartsen, verloskundigen, medewerkers uit de kraamzorg en gynaecologen.
Eerder kwam een bedrag van 9 miljoen euro beschikbaar voor gemeenten die deelnemen aan het
programma Gezond in de Stad (GIDS) (Fried: zie: https://www.gezondin.nu/ ). Het extra budget van
2,5 miljoen euro is nu voor alle overige gemeenten aan te vragen. Aanmelden kan via Kansrijke
Start.(Fried: zie: https://www.kansrijkestartnl.nl/lokale-coalities )

Hulp

De verschillen in gezondheid van baby’s tussen gemeenten en wijken zijn volgens het
ministerie van Volksgezondheid soms erg groot. Stress door psychosociale problemen binnen een
gezin, huisvesting, armoede en schulden spelen daarbij een belangrijke rol. Kinderen hebben
daardoor een grotere kans op onder meer groei- en psychische problemen en komen veel vaker in
aanraking met jeugdhulp. ‘Een juiste inzet en combinatie van hulp vanuit het medische en sociaal
domein rondom de zwangerschap en de kinderwens, kan voorkomen dat kinderen op latere leeftijd
problemen krijgen of zelfs uit huis worden geplaatst.’

40) Gemeenteraden laten kansen liggen om het beleid op sociaal domein te sturen
Gemeente.nu 19 februari 2020

Gemeenteraden kunnen meer grip krijgen op sociaal domein
Door Richard Sandee op 13 februari 2020 Bestuur, Gemeenteraad, Sociaal De wetten in het sociaal
domein hebben ‘in belangrijke mate een uitvoeringskarakter’ voor gemeenten. Desondanks laten
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gemeenteraden kansen liggen om het beleid te sturen. Zij kunnen daarin beter worden geholpen
door colleges, die beleidskeuzes nog te weinig expliciet maken.
Dat concludeert de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) in het donderdag verschenen rapport
Decentrale taak is politieke zaak. Daarvoor werden 27 gesprekken gevoerd in 9 gemeenten: vooral
met raadsleden, maar ook wethouders, griffiers en ambtenaren. De sturingsmogelijkheden voor het
sociaal domein worden in de praktijk als gebrekkig ervaren.
Gevoel geen keus te hebben ‘De gemeentelijke bestuurders waarmee de raad sprak waren
hier vrij negatief over,’ vermeldt het advies. ‘Termen als “zorgplicht” in de Jeugdwet maken dat
vooral gemeenteraden het gevoel hebben geen keus te hebben.’ Dat heeft ook te maken met de
tekorten. Financiële randvoorwaarden zijn ‘steeds meer en soms uitsluitend bepalend’.
Daarbij past wel een kanttekening: ‘De raad acht het mogelijk dat gemeenten het gebrek aan
beleidsvrijheid als groter ervaren dan het daadwerkelijk is.’ Er zijn namelijk wel degelijk verschillen
tussen gemeenten, constateerde het adviesorgaan eerder al. ‘Het gaat dan bijvoorbeeld om
voorzieningen die uit de jeugdzorg gefinancierd worden of vormen van maatwerk gericht op
zelfredzaamheid.’
Te belangrijk voor politiek Tevens blijkt ‘dat raden en colleges ver willen gaan om geen
pijnlijke politieke keuzes te hoeven maken’. Ze bezuinigen liever op bijvoorbeeld cultuur of recreatie.
De raad duidt dat als ‘morele oorzaak van het apolitieke karakter’ van het sociaal domein. ‘Vooral
raadsleden melden dat zorg te belangrijk is voor politiek.’
Toch denkt de ROB dat het debat een stuk politieker kan. Hier zou ook een taak liggen voor
wethouders, die duidelijkere keuzes moeten voorleggen. ‘Leg doordachte, onderbouwde scenario’s
voor aan de gemeenteraad in plaats van enkelvoudige voorstellen, zodat raadsleden meer
keuzeruimte hebben. Die ruimte dwingt om afwegingen te maken en zet meer aan tot discussie.’
Gemeenteraden zouden in een kadernota ‘maatschappelijke waarden’ moeten vastleggen als
houvast. ‘Vertaal deze waarden in maatschappelijke effecten die u met het sociaal beleid wilt
bereiken.’
Richard Sandee is coördinator van Gemeente.nu. Hij heeft ruim vijftien jaar ervaring als journalist op
het gebied van openbaar bestuur. r.sandee@sdu.nl

41) Het systeem werkt voor mensen met meervoudige problematiek onvoldoende
Zorg+welzijn 19 februari 2020

‘Verwarde personen belanden te vaak bij politie’
Het aantal meldingen van mensen met verward gedrag bij de politie is de afgelopen jaren opgelopen
tot meer dan 100.000 per jaar. ‘Een duidelijk signaal dat het systeem voor mensen met meervoudige
problematiek onvoldoende werkt, zegt Anja Schouten, politiechef van de eenheid Noord-Holland. ‘De
politie is de oplossing niet.’
‘Het is niet zo dat er ineens veel meer mensen met psychische problemen zijn. Dat weten we heel
goed, maar we komen in de wijken en buurten wel mensen tegen die met meerdere problemen
kampen. Hoe meer vraagstukken, hoe lastiger het wordt om passende hulp voor deze mensen te
vinden.’ Anja Schouten is politiechef en landelijk portefeuillehouder Zorg en Veiligheid. Als voormalig
zorgbestuurder weet ze heel goed wat voor uiteenlopende problematiek achter de melding E33
schuil kan gaan. De code die sinds 2011 in het nieuwe registratiesysteem van de politie is opgenomen
voor mensen met verward of onbegrepen gedrag.
Handen in het haar Het probleem om passende hulp te vinden komt volgens Schouten omdat
de afgelopen jaren mensen zijn opgeknipt in de diagnoses en hulpvragen. ‘Deze mensen vragen ons
juist om naar het gehele plaatje te kijken. Hulpverleners weten dit heel goed. Zij zitten overdag vaak
met de handen in het haar: Waar moet ik met deze persoon heen?’
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Politie

De problemen die de hulpverleners overdag tegen komen, komen ’s avonds vaak op het
bordje van de politie terecht. De politiechef benadrukt dat het handelingsrepertoire van de politie
buiten kantoortijden ‘tamelijk bot’ is. ‘Wij zijn nooit onderdeel van de oplossing voor deze mensen.
We zijn altijd in uniform, altijd gewapend. We kunnen er niet bij blijven. Het enige wat we kunnen
doen, is de onveiligheid uit de situatie halen. Dat doen we goed, maar eigenlijk moet je de politie er
eigenlijk niet bij willen hebben.’
Merkbaar en werkbaar Volgens Schouten moeten partijen niet naar elkaar gaan wijzen of
gaan diskwalificeren. ‘We hebben elkaar allemaal heel hard nodig, maar we moeten beslissers en
bestuurders vragen om te werken aan oplossingen die merkbaar en werkbaar zijn.’ Ze verduidelijkt:
‘Merkbaar houdt in dat de mensen in de samenleving er iets aan hebben. Werkbaar betekent dat een
nieuwe maatregel professionals in de uitvoering daadwerkelijk helpt. Ze wijst op de nieuwe wet
Verplichte GGZ. ‘Op zich fantastische gedachtengoed, maar of de wet werkbaar is? Daar zetten velen
grote vraagtekens bij. En merkbaar? Ook dat moet de tijd ons leren.’
Ketenzorg Daarbij komt dat er vaak te simpel naar oplossingen wordt gekeken, zegt Schouten. ‘Ik
denk aan woorden als ketenzorg, alsof rondom deze personen allerlei radertjes in elkaar vallen. Dat
is een veel te eenvoudige voorstelling van zaken, zo werkt het in de praktijk niet. Nee, we hebben het
over een complexe biotoop. Samen moeten we proberen er een gezonde sloot van te maken.’
Multiprobleem huishouden Schouten benadrukt dat het probleem ook niet groter moeten
worden gemaakt dan het is. ‘We hebben het over vier procent van de mensen die in, wat we
noemen, een “multiprobleem huishouden” leven. Voor het gros van de mensen die met
enkelvoudige vragen zitten, werkt ons systeem uitstekend. Dat moeten we niet vergeten. Dit
systeem moet ook niet worden afgebroken, want dan zijn we nog verder van huis. We moeten wel
ruimte creëren voor professionals om samen te werken en nieuwe manieren vinden voor de meeste
ingewikkelde huishoudens.’
Verschillende expertises Schouten pleit voor teams van hulpverleners die dag én nacht
bereikbaar zijn. Op verschillende plaatsen in het land wordt hier al mee geëxperimenteerd. ‘Gezondverstand-mensen die elkaar weten te vinden, van verschillende organisaties, met verschillende
expertise, die elkaar vertrouwen en die niet te hard gehouden zijn aan allerlei regels. Hulpverleners
die samen kunnen kijken naar wat deze mens in kwestie nodig heeft.’
Professionele autonomie Een ander oplossing zit volgens Schouten een andere verdeling van
geld. ‘Ik zie dat er veel geld en menskracht in eenvoudige problematiek wordt gestopt, waardoor er
minder over blijft voor de ingewikkelde problemen.’ Veel professionals geven bovendien de voorkeur
om te werken met cliënten met enkelvoudige problemen. ‘Begrijpelijk. Dit zijn mensen bij wie ze met
hun deskundigheid succes kunnen boeken. Dat is natuurlijk veel aantrekkelijker dan
hyperingewikkelde casuïstiek waarbij de kans op fouten groot is en ze slechts gemiddeld voor betaald
krijgen.’ Het is volgens Schouten van groot belang dat professionals die met complexe casuïstiek
werken, voldoende waardering en steun vanuit de organisatie krijgen. ‘Anders houden ze het niet
vol. Geef ze genoeg ruimte en professionele autonomie.’

42) Hulp is vaak zo fragmentarisch. Iedereen werkt aan een klein onderdeeltje van het verhaal
Zorg+welzijn 19 februari 2020

‘Zorg mijden betekent vaak ook familie mijden’
‘Contact met de familie kan ook weer de eerste stap zijn naar het accepteren van hulp’. Joke van der
Meulen, moeder van een zoon met af en toe verward en zorgmijdend gedrag, weet waar ze over
praat. Ze vraagt al jaren voor meer aandacht voor het perspectief van de familie.
NIEUWS- EN INFORMATIEBRIEF 188
ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN KAAG EN BRAASSEM

44

Op zijn dertiende ging het mis met de zoon van Joke van der Meulen. Hij begon drugs te gebruiken,
raakte verslaafd, psychotisch en agressief. Een lange weg vol opnames, detentie en heel veel zorgen
volgde. Kees is nu dertig. Na een periode van relatieve rust ging het deze zomer weer mis en werd hij
door een kliniek, vanwege zijn gedrag, buiten gezet. Zonder alternatief. ‘Hij heeft een paar dagen in
Den Haag op straat rondgezworven. Ik was op vakantie in Italië, ik hield mijn hart vast. Als het maar
niet weer faliekant misgaat en hij in de gevangenis belandt.’ Ze weet hoe agressief hij kan reageren.
Eerder heeft hij tijdens een psychose zijn vader in elkaar geslagen. Inmiddels is haar zoon vrijwillig
opgenomen in een forensische kliniek. Hij lijkt er vooralsnog op z’n plek.

Praten helpt Van der Meulen is het gewend om over Kees te praten. Het helpt. Het helpt om

andere ouders die in dezelfde situatie verkeren te laten weten dat ze niet de enige zijn. Om met haar
input het zorgsysteem te verbeteren. ‘Ik ben een paar jaar geleden uit de kast gekomen, zeg ik altijd.
Ik kan er dan niets ààn doen, maar ik wel iets mee doen. Ik hoef dit grote deel van mijn leven niet
meer verborgen te houden.’

Niet serieus genomen Ze maakte onderdeel uit van het Schakelteam Personen met

Verward Gedrag. Met haar bedrijf Familieperspectief probeert ze ouders en professionals te
adviseren. Te vaak is haar zoon zonder een plan B op straat komen te staan. Te vaak voelde ze zich
als moeder niet serieus genomen.
Het hele verhaal is belangrijk ‘De hulp is vaak zo fragmentarisch. Iedereen werkt aan een
klein onderdeeltje van het verhaal. Dan heeft hij weer te maken met een heel team nieuwe
hulpverleners, die de hele voorgeschiedenis niet kennen. Terwijl dat hele verhaal vaak zo belangrijk
is. Als professional is het belangrijk te weten waarom het de vorige keer fout liep. En het is belangrijk
om te weten dat hij ook heel rustige periodes kent.’ Luister naar de familie, luister naar het
perspectief van vader of moeder. Ze pleit ook voor hulp aan families, ook wanneer zoon of dochter
tijdelijk uit beeld is verdwenen. ‘Die ondersteuning is zo belangrijk. Altijd die zorgen, die angst. Wat
moet je als je zoon in een tentje in het bos leeft? Families gaan hier echt aan onderdoor.’
Machtsstrijd voorkomen Vaak gaat het mis omdat professionals haar zoon voor het blok
zeten. ‘Vergelijk het met een kleuter tegen wie je zegt: Je eet dit bord leeg of anders eet je maar niks.
Dan eet ik wel niets, zegt zo’n kind dan.’ Ze ziet hetzelfde mechanisme in de hulpverlening optreden.
‘Hij moet zijn gedrag aanpassen of anders kan hij daar niet blijven. Dan moet hij weg. De reactie van
mijn zoon is “dan hoef ik toch lekker geen hulp?”. Professionals moeten die machtsstrijd echt
proberen te voorkomen.’

Ze kunnen weigeren

Van der Meulen stoort zich vaak aan de term ‘zorgmijden’. ‘Het
gevaar is natuurlijk dat je weer in een lange semantische discussie terugkomt, zoals we ook hebben
gezien rondom verward gedrag. Ik hoor nu ook al mensen spreken over zorgvermoeiden. Maar we
moeten ons wel realiseren dat deze mensen al het gevoel hebben alle regie over hun leven te zijn
verloren, maar over dit stukje hebben ze nog wel controle. Ze kunnen zorg weigeren.’
Bemoederzorg Van der Meulen pleit ervoor om het perspectief van familie en naasten niet te
vergeten. ‘Elk verhaal is uiteraard anders. Er zijn mensen die om allerlei redenen al jaren het contact
met familie zijn verloren. Vaak waren zij ook een van de oorzaken van alle ellende. Maar we moeten
niet vergeten dat zorgmijders vaak ook familiemijders zijn. Niet gek, want familie zal vaak toch weer
proberen om hen naar de zorg toe te leiden. Maar het contact met de ouders kan wel een eerste
stap zijn. Mijn zoon noemt bemoeizorg niet voor niets bemoederzorg.’
Jessica Maas

43) Amsterdam: een van de grootste veranderingen in het zorgstelsel van de afgelopen jaren
Binnenlands Bestuur 19 februari 2020
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Zorgstelsel Amsterdam op de schop
Yolanda de Koster 18 feb 2020 Het Amsterdamse zorgstelsel gaat per 2021 op de schop. Er komen 22
tot 34 buurtteams die een groot deel van de ambulante ondersteuning gaan bieden. Ook bieden zij
onder meer maatschappelijke dienstverlening, schuldhulpverlening en sociaal raadslieden werk. De
teams worden daarnaast de toegangspoort tot specialistische hulp. Het is een van de grootste
veranderingen in het zorgstelsel van de afgelopen jaren, stelt wethouder Simone Kukenheim (zorg,
D66).
Langdurige contracten Anders dan nu gaat de gemeente zorg dichter in de buurt
organiseren, met een beperkt aantal zorgaanbieders waarmee langdurige contracten (zes jaar)
worden afgesloten. ‘Omdat wij vinden dat het om mensen moet gaan en niet om concurrentie tussen
aanbieders’, aldus het college in een raadsinformatiebrief. Met de vorming van de buurtteams wordt
in de ogen van het college een overzichtelijker en laagdrempelige aanbod voor Amsterdammers
gerealiseerd. Amsterdammers hoeven vanaf volgend jaar niet langer ‘in een woud van aanbieders te
zoeken naar de juiste hulp, maar ze kunnen met al hun vragen terecht bij één laagdrempelig team’,
aldus Kukenheim.
Opgedeeld Voor Amsterdammers is het nu niet altijd duidelijk waar zij met hun vraag terecht
kunnen. Er werken veel verschillende organisaties binnen een klein gebied en organisaties zijn vaak
opgedeeld per specialisme. Een alleenstaande moeder die werkloos is geworden, schulden heeft en
de kinderen nauwelijks aankon, moet nu langs drie loketten: langs WPI (werk, participatie, inkomen)
voor een uitkering, langs schuldhulpverlening en langs het Ouder- en kindteam (OKT). Vanaf 2021
kan de vrouw bij het buurtteam aankloppen.
Breed gesprek ‘Het buurtteam voert een breed gesprek met haar over al haar
ondersteuningsvragen. De medewerker haalt het OKT erbij voor de opvoedondersteuning,
ondersteunt mevrouw bij het aanvragen van een uitkering. Samen gaan ze aan de slag om haar
schulden inzichtelijk te maken, met een plan van aanpak dat aansluit bij haar kunnen en situatie. Ook
kijkt het buurtteam samen met mevrouw naar activiteiten in de wijk zodat mevrouw haar sociale
contacten uit kan breiden en weer structuur heeft in de dag’, verduidelijkt de woordvoerder van
Kukenheim.
Wirwar aan toegangspoorten Enkelvoudige en specifieke ondersteuningsvragen van
Amsterdammers worden op dit moment redelijk tot goed beantwoord, maar als het gaat om
meervoudige of complexe vraag gaat het regelmatig mis. Die vragen lopen ‘regelmatig vast tussen de
raderen van de maatschappelijke en/of gemeentelijke organisaties’, zo schrijft het college aan de
raad. ‘De veelheid aan partners, een wirwar aan toegangspoorten tot zorg en ondersteuning en het
gebrek aan integrale informatie en sturing op het veld, maakt dat het moeilijk is nog te begrijpen hoe
het werkt.’ Amsterdammers worden wel eens van het kastje naar de muur gestuurd of moeten aan
verschillende hulpverleners telkens opnieuw hun hulpvraag uitleggen. De juiste ondersteuning is
daarnaast vaak niet in de eigen buurt of wijk van de hulpbehoevenden te vinden. Het gebruik van
specialistische voorzieningen neemt toe.
Leefwereld Met de invoering van de buurtteams neemt Amsterdam voor het grootste deel van
de Wmo-zorg afscheid van marktwerking, stelt het college. Per stadsdeel komt er een
uitvoeringsorganisatie die de buurtteams gaat vormgeven. Die uitvoeringsorganisatie mag maximaal
in drie stadsdelen actief zijn. Zij krijgen subsidie. Met de komst van buurtteams maakt Amsterdam
‘de beweging van een aanbod gestuurd landschap van ondersteuning naar een structuur waarin de
leefwereld en hulpvraag van de Amsterdammer centraal staan’, aldus het college in zijn raadsbrief.
Met vragen over wonen, welzijn, inkomen, schulden en veiligheid kan vanaf 2021 bij het buurtteam
worden aangeklopt. Afhankelijk van de vraag in de stad wordt het aantal buurteams uitgebreid.
Generalisten Veel gemeenten werken met buurtteams of sociale wijkteams waar inwoners met
al hun hulp- en ondersteuningsvragen terecht kunnen. Gemeenten hebben die wisselend ingericht.
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De ene gemeente heeft een team met generalisten, anderen hebben voor specialisten gekozen. Doel
van de meeste wijkteams is het bieden van laagdrempelige hulp op alle leefgebieden. Veel wijkteams
zijn, net zoals Amsterdam nu wil, de toegangspoort tot specialistische hulp.

44) Filmpje waarin ambtenaren Kaag en Braassem laten zien dat ze anders gaan werken
Leidsch Dagblad 20 februari 2020

Ambtenaren Kaag en Braassem steken draak met zichzelf: hit op YouTube

[video](Fried: zie: https://www.leidschdagblad.nl/cnt/dmf20200220_88510783/ambtenaren-kaagen-braassem-steken-draak-met-zichzelf-hit-op-youtube )
Paul van der Kooij 20/02/2020 Kaag en Braassem De gemeente Kaag en Braassem heeft een hit op
YouTube met een filmpje waarin ambtenaren laten zien dat ze anders gaan werken. Voordat ze uit de
doeken doen hoe de gemeente voortaan ’samen met de burger wordt gemaakt’, zetten ambtenaren
op hilarische wijze een groot aantal vooroordelen op een rijtje over de ambtenarij.
Zo zorgt de burger die een idee wil indienen voor zijn dorp - in werkelijkheid is het voorlichter
Christian van Brakel - voor opschudding op het gemeentehuis in Roelofarendsveen. Wil de
baliemedewerkster hem telefonisch aan een collega koppelen, dan wordt massaal de boot
afgehouden.
Om toch ergens te komen, gaat ze de burger voor in het gemeentehuis. Ze passeren daarbij
ambtenaren die met een paarse krokodil lopen, een ’van-het-kastje-naar-de-muur-handleiding’
bestuderen, heikele kwesties over de schutting gooien en nog zo wat.
Heeft de burger uiteindelijk een alarmknop ingedrukt - bedoeld voor burgerinitiatieven als de zijne dan vluchten ambtenaren in blinde paniek weg. Alles wordt anders door de boodschap dat zijn idee
pas in 2021 actueel wordt. Het levert de uitnodiging op om naar de etage te gaan waar druk wordt
geoefend met het nieuwe werken. „Wat kan ik voor u doen”, is er de eerste vraag.
Het filmpje heeft binnen twee dagen al zo’n 1.700 hits op YouTube - zo’n 1.250 voor de tien minuten
durende versie en 450 voor de half zo lange.
En op Facebook-pagina’s van de gemeente en KaagenBraassem Nieuws maakt het reacties los als
’Ontzettend leuk en duidelijk filmpje! Complimenten gemeente Kaag & Braassem’, ’Echt heel erg leuk
dit!’, ’Geweldig in elkaar gezet ha ha’ en ’Heel fijn. Goed bezig gemeente!’
Een enkeling heeft kritiek: ’Veel te veel woorden en waarom pas in 2021 naar bewoners luisteren? Ik
wacht het af.’ De timing heeft te maken met de nieuwe Omgevingswet. Die moet de regelgeving
rond zaken als ruimtelijke ordening en leefomgeving vereenvoudigen, maar wat blijkt in een
gemeente als Kaag en Braassem?
Dat het opstellen van een lokale Omgevingsvisie - die uiteindelijk moet resulteren in een
Omgevingsplan - flink wat voorbereidingstijd vergt. Het komt deels doordat de gemeente aan breed
overleg hecht - zoals via het nieuwe, 850 gebruikers tellende digitale platform -, in de overtuiging dat
plannen beter worden wanneer inwoners ’meedoen en meebeslissen’. Daar komt bij dat de wensen
op sommige onderdelen ’botsen’ en de gemeenteraad daar nog een knoop moet doorhakken.
Zo staat tegenover de wens om zuinig te zijn op het groen, de wens om dorpen uit te breiden en mee
te groeien met de Randstad. Zo zou er in Kaag en Braassem tot 2040 behoefte zijn aan 2.600
woningen. Of neem de roep om meer biodiversiteit en minder bodemdaling. Moeten daarvoor
anderen het landschap gaan beheren dan de agrariërs van nu? En wat weegt zwaarder: het
grootschalig opwekken van energie of het open landschap?

45) Iemand met dementie heeft minder vat op de wereld en op de eigen gedachten
Samen Dementievriendelijk 20 februari 2020
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Stel iemand met dementie gerust: vijf tips!
Er staat een man midden op straat. Hij kijkt verward om zich heen.
Natuurlijk herken jij meteen signalen van dementie. Jij hebt immers de training GOED omgaan met
dementie gevolgd!
Hoe stel je deze meneer gerust? Dit zijn onze tips!
1. Probeer jezelf te verplaatsen in de ander Vraag jezelf af hoe jij geholpen zou zijn in
hun situatie. Dan bedenk je makkelijker wat op dat moment verstandig is. Maak een geduldige en
vriendelijke indruk. Geef complimentjes! Zo krijgt iemand het gevoel iets (nog) goed te kunnen en
dat stelt gerust.
2. Stel jezelf voor Noem rustig en duidelijk je naam en vertel wat je komt doen. Een naambordje
kan helpen. Iemand met dementie herkent jou mogelijk niet (meer).
3. Vraag toestemming Vraag toestemming ("vindt u het goed als...") voordat je handelt.
Dat stelt gerust en zo laat je de regie bij de persoon met dementie. Mensen met dementie huilen
snel of voelen zich opgejaagd. Die emoties mogen er gewoon zijn. Benoem gevoelens die je ziet of
hoort: "Ik zie dat u blij/bang/verdrietig bent".
4. Let op je tempo Vertraag zowel wat je doet als wat je zegt. Dat geeft bij de ander rust. Het
is goed als je je stem afwisselt in hoogte en laagte. Aardige en leuke dingen zeg je met een iets
hogere stem. Laat bij een zakelijke boodschap je stem iets zakken. Probeer niet te veel te corrigeren
of tegen te spreken.
5. Leuke dingen doen Het belangrijkste is dat iemand zich op zijn gemak voelt bij jou. Ga leuke
dingen doen samen, kom erachter wat iemand vroeger fijn vond om te doen en ga eropuit. Als je dat
een aantal keren doet, legt iemand met dementie de verbinding tussen leuke dingen doen en jouw
aanwezigheid. Zelfs al weet hij niet meer wie je bent.

46) Resultaat landelijke schrapweek ‘een paracetamolletje’
Zorg+welzijn 20 februari 2020

‘Schrapsessies leveren de werkvloer nog niks op’
De landelijke schrapweek Jeugd is een initiatief van het ministerie van VWS, vakbonden en Jeugdzorg
Nederland. Het doel is om overbodige regels in de jeugdzorg te schrappen. Karen Buursen, ambulant
jeugdhulpverlener was erbij. ‘Dit levert mij en mijn collega’s nog niks op.’
Tijdschrijven wordt geschrapt in de jeugdzorg, luidde eind vorige week het nieuws. Het was een
belangrijk resultaat van de schrapsessies in de jeugdzorg, want tijdschrijven stond met stip op
nummer 1 als grootste ergernis van jeugdhulpverleners. Vanwege de belasting, maar zeker ook
vanwege het wantrouwen dat veel jeugdhulpverleners erbij ervaren. ‘We zien deze stap als een
eerste belangrijke, maar nog voorzichtige mijlpaal’, reageerde FNV-jeugdzorgbestuurder Maaike van
der Aar zuinigjes. Ze noemde het schrappen ‘een paracetamolletje.’
Uren verantwoorden Ook ambulant jeugdhulpverlener Karen Buursen staat niet gelijk te
juichen. Bij haar werkgever, Pactum Jeugd- en Opvoedhulp, gaat het tijdschrijven niet op de minuut,
maar elke dag moet ze wel haar uren verantwoorden in niet-cliëntgebonden en cliëntgebonden uren.
Alleen die laatste zijn declarabel, weet ze. Alleen daarvoor krijgt haar organisatie geld van de
gemeenten.
Ze is blij dat nu is afgesproken dat dit tijdschrijven wordt afgeschaft, maar ze tempert ook gelijk te
hoge verwachtingen. Want ten eerste zal het pas worden afgeschaft als oude contracten met de
gemeenten aflopen en nieuwe worden afgesloten. Immers tijdschrijven is geen wettelijke
verplichting, maar een afspraak die gemeenten met organisaties maken. En ten tweede vraagt ze zich
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af: Wat komt er voor in de plaats? ‘Ik ben er bang voor dat er alsnog een vorm van verantwoording
komt, die net zoveel ergernis oplevert.’
Kloof Buursen vindt het ook een nog wat mager resultaat van de – inmiddels derde keer – dat
zo’n schrapsessie werd gehouden. De eerste twee keer ging het om een dag, dit keer om een hele
week. ‘Misschien waren de verwachtingen ook wat te hoog gespannen, maar vooralsnog levert het
mij en mijn collega’s op de werkvloer niks op.’
Het goede aan de schrapsessies, vindt Buursen, dat het iedereen bij elkaar bracht: gemeenten, het
ministerie, beleidsmakers en de mensen van de werkvloer. Maar het viel haar daarbij vooral ook op
hoe iedere partij zijn of haar eigen belang heeft, en een andere taal spreekt. Buursen: ‘Ik heb het
over jongeren, ouders gezinnen, de gemeenten alleen maar over geld, regels en protocollen. Soms
dacht ik echt: waar hebben ze het over? Er werd veel langs elkaar gepraat.’
Een voorbeeld van de kloof noemt ze een uitspraak van een beleidsmedewerker over een tijdens de
tweede schrapdag, dat mensen door een financiële prikkel harder gaan werken, ‘zo werkt het ook in
het bedrijfsleven.’ Buursen viel bijna van haar stoel: ‘Als we gevoelig waren voor financiële prikkels,
hadden we wel een ander vak gekozen’, schampert ze.

Verantwoorden

Het is voor haar symptomatisch voor hoe het nu gaat in de
jeugdhulpverlening. ‘Het gaat niet meer over de inhoud, maar alleen nog maar over geld, en of je wel
declarabel bent. En dat verhoogt de werkdruk en verpest je werkplezier.’ Want in het verlengde
daarvan moeten jeugdhulpverleners zich uit ten treuren verantwoorden, voor wat ze (willen) doen
en gedaan hebben, en voor als ze meer tijd of meer geld willen dan dat er voor een traject is
vastgesteld. Buursen werkt al dertig jaar in de jeugdhulpverlening. De laatste jaren houdt ze zich
vooral bezig met complexe scheidingen. ‘Daar staat bij een gemeente bijvoorbeeld vijftig uur voor,
met twee bemiddelaars, ongeacht het traject. Maar voor je de mensen zo ver hebt dat ze überhaupt
bij elkaar aan tafel willen zitten, ben je soms al vijftig uur verder.’
De verantwoordingsprocessen stonden ook in de top zes van administratieve ergernissen, net als alle
controlerende instanties en de verschillende regels, tarieven tussen gemeenten waardoor
jeugdhulpmedewerkers dezelfde informatie heel vaak op net verschillende manieren in net
verschillende systemen moeten invoeren en aanleveren. Voor Buursen is het zeer herkenbaar. ‘Er
zijn zoveel complexe en onnodige administratieve handelingen die veel tijd kosten en je belemmeren
om je werk te doen.’ Hoop dat de schrapsessies daar een eind aan gaat maken, heeft ze niet. ‘Er zijn
zoveel partijen en vooralsnog gaat niemand het anders doen.’

Op de schop

Als het aan haar ligt komt er eerst erkenning vanuit de politiek dat de
decentralisatie is mislukt, en gaat vervolgens ‘alles op de schop.’ Te beginnen met de marktwerking
en de aanbestedingen.
De hulpverlener het gezin, de jongere en de hulpvraag moeten weer centraal, zegt ze. ‘Mijn grootste
wens zou zijn dat als ik een proces aanga met een gezin dat daar aan het begin een verwijzer –
iemand van de gemeente – bij aanschuift en dat hij of zij vervolgens ook bij de evaluatiegesprekken
is. Dat is dan de verantwoording. Op inhoud: dan gaat het weer over de burger en zijn/haar
hulpvraag. Voelt hij zich geholpen? En die gemeentemedewerker kan dan achter de schermen de
financiën regelen, zodat ik daar geen bemoeienis meer mee heb. En stel, ik heb meer tijd of geld
nodig, dan weet hij of zij waar het over gaat, en kan dat zo geregeld zijn, zonder al die
administratieve rompslomp.’
Winst Volgens haar levert zo’n samenwerkingsmodel voor alle partijen winst op. ‘Er kunnen
heel veel mensen tussenuit – dat scheelt geld. En de lijnen worden weer korter, wat toch de
bedoeling van de hele transitie was. De burger met de hulpvraag heeft met veel minder partijen te
maken. En tenslotte doe je ook weer recht aan de professionaliteit van de werkers op de werkvloer.’
Eva Prins Freelance (web)redacteur Zorg+Welzijn
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47) Persoonsgebonden budget met ouder als beheerder en zorgverlener
Schulinck nieuwsbrief 20 februari 2020

Dubbelrol bij pgb in de Jeugdwet
Mag een moeder het pgb voor haar kind beheren en daarmee zichzelf inkopen om de hulp te
verlenen?
19 februari 2020 – Saskia Vogels
In de praktijk wordt er regelmatig een persoonsgebonden
budget (pgb) verstrekt waarbij een ouder het beheer (namens het kind) op zich neemt en daarnaast
zelf de hulp aan het kind gaat verlenen. De ouder is dan zowel de beheerder als de hulpverlener. Tot
op heden zagen wij geen belemmeringen in deze dubbelrol. De Jeugdwet maakt het immers zowel
uitdrukkelijk mogelijk dat ouders het pgb namens hun kind beheren en anderzijds hulp aan hun kind
bieden. Een uitspraak van de Centrale Raad voor Beroep (CRvB) in het kader van de Wmo 2015 heeft
er toe geleid dat we onszelf nog een keer de vraag hebben gesteld of deze dubbelrol inderdaad wel
toegestaan is (zou moeten zijn).
Uitspraak CRvB De CRvB heeft zich op 27 november 2019 in het kader van de Wmo 2015 over
de vraag gebogen of het toegestaan is dat de beoogde zorgverlener ook de beheerstaken van het
pgb (waarmee hij dus betaald zou worden) mag vervullen. De CRvB oordeelt dat een dubbelrol niet
toegestaan is, omdat de zorgverlener niet in staat zal zijn met voldoende afstand en kritisch de
beheerstaken uit te voeren. De CRvB verwijst hiervoor naar de wetsgeschiedenis waaruit blijkt dat
degene die het pgb beheert in staat moet zijn overeenkomsten met de beoogde hulpverlener te
sluiten en deze hulpverlener aan moet kunnen sturen en spreken op zijn verplichtingen. Volgens de
CRvB is de hulpverlener niet in staat om deze taken voor zijn eigen handelen uit te voeren.
Nog los van bovenstaande argumentatie van de CRvB is dit oordeel vanzelfsprekend als het om een
professioneel zorgverlener gaat (zoals in deze casus het geval lijkt te zijn). In de Wmo 2015 is
namelijk beschreven dat alleen een persoon uit het sociaal netwerk of een vertegenwoordiger van de
cliënt de beheerstaken namens de cliënt mag uitvoeren. Een aanbieder/professionele zorgverlener
wordt niet genoemd. Alleen om die reden zou al geoordeeld kunnen worden dat een professionele
zorgverlener de pgb-beheerder niet mag zijn. Voor de Jeugdwet kunnen we tot dezelfde conclusie
komen. Hoewel de groep personen die de beheerstaken namens de jeugdige mogen uitvoeren groter
is dan in de Wmo 2015, wordt ook in dit kader de professionele zorgverlener (niet zijnde een
aanbieder voor gesloten jeugdhulp) niet genoemd. Dat betekent dus dat we al uit de beide wetten
kunnen afleiden dat het niet is toegestaan dat de professionele zorgverlener de beheerstaken van
het pgb voor de jeugdige of cliënt uitvoert.
Is de dubbelrol wel toegestaan bij een ouder? Zoals ik hiervoor aangaf koos de CRvB
dus niet voor een grammaticale benadering bij de vraag of een zorgverlener ook de beheerstaken
mag uitvoeren. En dat roept de vraag op wat deze uitspraak betekent voor personen uit het sociale
netwerk. Als we nog eens kijken naar de argumentatie in de uitspraak oordeelt de CRvB dus dat een
zorgverlener niet enerzijds hulp kan verlenen en anderzijds zijn eigen handelen kan controleren. Ik
lees hierin dat de CRvB van oordeel is dat het beheer van het pgb aan de ene kant en het verlenen
van de hulp aan de andere kant niet door dezelfde persoon kan worden uitgevoerd. Op zich ook een
logisch standpunt, want hoe kun je je eigen facturen bijvoorbeeld op een objectieve manier
beoordelen?
Deze visie heeft echter wel (vergaande) consequenties. Ook personen uit het sociaal netwerk kunnen
de beheerstaken immers niet met voldoende afstand en kritisch uitvoeren als ze zelf de hulp
verlenen. Wat mij betreft kunnen gemeenten op basis van deze argumentatie een pgb dus weigeren
als bijvoorbeeld de moeder het pgb zal beheren en met dat pgb zichzelf wil inkopen.
Wat als moeder het pgb beheert en vader de hulp biedt? Ingewikkelder wordt het
als de moeder het pgb zal beheren, maar zij niet zelf, maar bijvoorbeeld de vader de hulp zal
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verlenen. Op het eerste oog zou je kunnen zeggen dat de relatie tussen de ouders ook maakt dat de
moeder niet in staat is om het handelen van de vader met voldoende afstand en kritisch te kunnen
beoordelen. Maar is deze uitsluiting ook wel in lijn met de bedoeling van de wetgever?
Een pgb mag geweigerd worden als het pgb beheerd wordt door
degene die de hulp ook zelf gaat bieden
In de Jeugdwet (en de Wmo 2015) is het immers juridisch mogelijk dat de jeugdige (of cliënt) zelf het
pgb beheert en daarmee een persoon uit het sociaal netwerk inkoopt. Dit volgt expliciet uit de wet.
In deze situatie zal de onderlinge relatie het objectief uitvoeren van de beheerstaken moeilijk (of
zelfs onmogelijk) maken. Net zoals in het voorbeeld waarbij een moeder het pgb beheert en de vader
de hulp verleent. Toch heeft de wetgever er voor gekozen om deze constructie toe te staan. En op
basis daarvan denk ik dat de CRvB niet zal ‘verbieden’ dat het pgb beheert wordt door iemand die
een persoonlijke relatie heeft met de informele zorgverlener.
Conclusie Kortom naar mijn mening mag een pgb geweigerd worden als het pgb beheerd gaat
worden door degene die de hulp ook zelf gaat bieden. Een pgb dat beheert zal worden door een
ander dan degene die de hulp gaat bieden (ongeacht de onderlinge relatie) mag niet om die reden
geweigerd worden. Dit is alleen anders als een professionele zorgverlener het pgb zou gaan beheren,
want dat is immers nooit toegestaan.

48) Samenwerking die nodig is om van beschermd wonen tot beschermd thuis te komen
Movisie 20 februari 2020

Hoe geef je de samenwerking tussen zorg en sociaal domein integraal vorm?
Lessen uit Heerlen 17 februari 2020
Movisie zoomt in op hoe verschillende gemeenten integraal vormgeven aan de samenwerking die
nodig is om van beschermd wonen tot beschermd thuis te komen. Daarvoor is inclusie noodzakelijk.
Mensen wonen niet alleen weer zelfstandig, maar doen ook op een positieve manier mee in de
samenleving. De achterliggende filosofie in Heerlen is die van positieve gezondheid.
De filosofie van positieve gezondheid? Bijdragen aan het vermogen van mensen om met de fysieke,
emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Daar zijn randvoorwaarden voor nodig
zoals ruimte voor leren en ontmoeting van professionals, gemeenschappelijke financiële kaders en
zogenaamde ontschotte budgetten. Én om zo veel mogelijk eigen regie te voeren. Na de
afzonderlijke startpunten vanuit het sociaal domein en de zorgverzekeringswet, is Heerlen nu aan het
proefdraaien in een pilot.
De succesvolle Pilot De aanloop van de Wmo in 2015 gaf stof tot nadenken. De grote vraag:
hoe kun je, gegeven minder middelen, efficiënter werken met behoud van kwaliteit? Het stadsdeel
Hoensbroek draaide voor een periode van één jaar een pilot. Gedurende dat jaar zouden de
aangesloten organisaties nieuwe hulpvragen anders oppakken. Met een lumpsumfinanciering en
vanuit een gezamenlijk opererend ‘sociaal buurtteam’ waarin zij allemaal met medewerkers
participeerden. Dit buurtteam werkte van het begin af aan niet onder de noemer van de
moederorganisaties maar als aparte entiteit (‘whitelabel’). De uitvoeringsperiode startte per juli
2016. Maar al voor eind 2016 was duidelijk dat de gemeente de aanpak zo succesvol vond, dat er
gekozen is voor een Europese aanbesteding waarin de succesvolle elementen van de pilot zijn
meegenomen. Deze aanbesteding is aan Heerlen STAND-BY! gegund en de uitbreiding naar de hele
stad Heerlen is daarmee vanaf 2017 doorgevoerd.

Wat zijn de voorwaarden voor succes?
* Vrijheid in regelruimte en daarbij passende financiering. Een gezamenlijk budget voor de hele
cliëntengroep, zonder individuele beschikkingen en zonder afrekening op basis van een zogenaamd
NIEUWS- EN INFORMATIEBRIEF 188
ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN KAAG EN BRAASSEM

51

uurtje-factuurtje constructie. Denk aan het flexibel op- en afschalen van zorg, iemand van een
andere organisatie of werksoort erbij halen, soepel overdragen, samen opwerken.
* Mensen uit de verschillende organisaties moeten elkaar leren kennen.
Zorg en welzijnscoöperatie Heerlen STAND-BY! Organisaties hebben zich toen
verenigd in de coöperatie Heerlen STAND-BY!, De organisaties hebben hun medewerkers bij elkaar
gevoegd in veertien sociale buurtteams, die samen de hele stad bedienen. De teams bieden aan
buurtbewoners die dat nodig hebben alle welzijn- en Wmo-diensten en/of zorgen voor de toegang
daartoe. Uitgezonderd zijn hulp in de huishouding, beschermd wonen en maatschappelijke opvang.
Die worden nog wel afzonderlijk – traditioneel – geïndiceerd.
Aangesloten organisaties zijn: Alcander (breed welzijn), MeanderGroep (thuiszorg), Cicero Zorggroep
(ouderenzorg), Radar (verstandelijk gehandicaptenzorg), SGL (lichamelijk gehandicaptenzorg,
inclusief NAH en dementie), NOVIzorg ( gehandicaptenzorg NAH, dementie, parkinson en
lichamelijke beperking ), LEVANTOgroep (ggz), Relim (sociale werkorganisatie gericht op ggzcliënten), Mondriaan (ggz), Zorggroep Triade (kleine ggz-organisatie).
De omvang van de teams is zodanig dat medewerkers elkaar goed kunnen kennen
Samenstelling van de buurtteams
In de teams zitten een maatschappelijk werker,
een wijkverpleegkundige, een Wmo-consulent, een opbouwwerker, een intaker en een aantal
ambulante ondersteuners. De omvang van de teams is zodanig dat medewerkers elkaar goed kunnen
kennen. Dat is vooral zo belangrijk, omdat ze uit verschillende organisaties afkomstig zijn. Ze hebben
verschillende expertises en kenden elkaar van te voren (meestal) niet. Ook is de omvang van de
buurt zo bepaald dat de teamleden de inwoners kunnen kennen en afgestemd op de omvang van en
vragen vanuit de buurt. Dit is onderdeel van het succes.
Hoe zit het met de financiering?
Er is sprake van beschikbaarheidsfinanciering. De
coöperatie krijgt één bedrag, met één van de meest essentiële voorwaarde: de inwoners moeten zich
goed geholpen voelen/moeten goed geholpen worden. Alle organisaties hebben expertise, ruimtes
en fte’s ingebracht die in die buurt nodig zijn om alle aanwezige hulp- en ondersteuningsvragen goed
te kunnen beantwoorden. In de moederorganisaties zijn gespecialiseerde stedelijke/regionale
onderdelen van het hulpaanbod achtergebleven. De ‘voordeur’ is echter helemaal in deze
buurtteams geïntegreerd.

Resultaten uit de pilot in Heerlen tot nu toe
* De gemiddelde inzet van zorg per klant is gedaald.
* De tevredenheidsmeting onder de Wmo-gebruikers in 2017 was even hoog als in de periode
daarvoor, terwijl er natuurlijk nog van alles stroef verliep vanwege aanloopperikelen.
* De tevredenheid van de medewerkers die nu in de buurtteams werken is heel groot. Er is veel
ruimte en ze kunnen de klant beter bieden wat hij nodig heeft.
* Het is allemaal veel minder bureaucratisch, je regelt het gewoon met elkaar op uitvoerend niveau.
* Op- en afschalen gaat daardoor soepel. Ook nu al merken betrokkenen dat samenwerking met
huisartsen, woningcorporaties en beschermd wonen daardoor ook gemakkelijker wordt.
* Heerlen beschikt inmiddels over een aantal buurtpunten waar de inwoners laagdrempelig elkaar
kunnen ontmoeten en hun vragen kenbaar kunnen maken.

Nieuwe pilot in Hoensbroek voor een integrale wijkaanpak (IWA)
In april 2018 is in Hoensbroek opnieuw een werkgroep gestart om te komen tot een pilot integrale
wijkaanpak, waarin zowel STAND-BY! als een aantal organisaties vanuit de zorgverzekeringswet
participeren. De proeftuin MijnZorg is de opdrachtgever voor de pilot. Alle projecten die vallen onder
de proeftuin focussen zich op een gezonder Oostelijk Zuid Limburg tegen lagere kosten en betere
kwaliteit van zorg. Positieve gezondheid is hierbij gemeenschappelijk vertrekpunt. Robuust (de
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regionale ondersteuningsorganisatie voor de eerste lijn) verzorgt het programmamanagement vanuit
het samenwerkingsverband MijnZorg.

Aanpak: positieve gezondheid als basis

Werken vanuit positieve gezondheid betekent dat met iedere cliënt gekeken wordt naar de
elementen uit het spinnenweb. Er wordt gewerkt vanuit de volgende drie vragen: wat wil ik, wat kan
ik en wat heb ik daarvoor nodig?

Na een halfjaar hebben de betrokken partijen de volgende stappen gezet:
- Alle professionals van de deelnemende organisaties, werkzaam in Hoensbroek, hebben de opdracht
gekregen om te werken vanuit de uitgangspunten en aanpak van positieve gezondheid.
- Alle organisaties hebben circa 20 ambassadeurs benoemd. Dit zijn dedicated professionals die hun
collega’s prikkelen en bijstaan om vanuit de positieve gezondheidsinsteek te werken en te
experimenteren met (radicaal) andere wijzen van samenwerken, financieren en organiseren.
- Er is een klankbordgroep van managers als vraagbaak voor de professionals. Zij kunnen
(organisatorische en bureaucratische) hindernissen en belemmeringen oplossen waar professionals
tegenaan lopen.
- Alle professionals van STAND-BY! werkzaam in Hoensbroek, zijn geschoold in het toepassen van
positieve gezondheid
- Ze werken met actieleren: ze organiseren veel leersessies met de professionals vanuit het sociaal
domein, de huisartsen, POH’s, wijkverpleegkundigen en ggz-medewerkers, om van elkaar te leren.
- En last but not least: er wordt naar gestreefd om zo veel mogelijk de cliënt mee aan tafel te krijgen
bij onderling overleg. Dus niet praten óver maar praten mét.
Zo werken zorg en sociaal domein samen Ook zorgorganisatie Meander neemt ook deel
aan de Intregrale Wijkaanpak (IWA). Deze inzet gebeurt zonder tussenkomst van het CIZ en wederom
op basis van de principes en aanpak van de positieve gezondheid. Ook huisartsen die werken in
pluspraktijken participeren. Zij werken breed vanuit de positieve gezondheidsgedachte en streven
nadrukkelijk naar samenwerking met het sociaal domein en naar meer eigen regie van de patiënt.
Mondriaan en Met GGZ participeren vanuit het initiatief De Nieuwe GGZ, waarbij ze ook beogen
meer community based te werken en samen te werken met het sociaal domein.
Daarnaast is er veel aandacht voor het aanhaken van zelfhulpinitiatieven. Met het oog daarop
participeert Wim Venhuis in de klankbordgroep IWA. Hij houdt zich vanuit Zorgbelang Limburg
projectmatig bezig met het bevorderen van samenwerking tussen hulpverleners en zelfhulpgroepen
(door bekendheid te vergroten komen tot meer verwijzingen).

Hoe te beginnen?
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In april 2018 is gestart met drie werkgroepen om de uitgangssituatie en gewenste veranderingen
in kaart te brengen.
Werkgroep data heeft een plaatje van Hoensbroek gemaakt in cijfers: wat weten we over de
positieve gezondheidsaspecten en de geboden zorg in Hoensbroek?
Werkgroep casuïstiek: met zowel professionals als bestuurders van de aangesloten organisaties.
Opdracht was: ga vertellen waar je procesmatig in casussen tegenaan loopt bij de samenwerking.
Zaken die bijvoorbeeld genoemd worden: de werkdruk, het niet kennen van elkaar, het niet
gehoord worden.
Werkgroep GGZ: om het werken volgens De Nieuwe GGZ in te voeren.
Deze werkgroepen rapporteerden aan een stuurgroep waarin de zorgverzekeraar CZ, gemeente
Heerlen, de bewonersorganisatie Burgerkracht, HOZL (de huisartsen), Meander (thuiszorg),
Mondriaan, Met GGZ (ggz-organisatie) en STAND-BY! deelnemen.
De conclusie: we moeten anders gaan denken, doen en organiseren! Dat werd het uitgangspunt bij
de IWA aanpak.
Het vraagt tijd en lef

Wat zijn de ervaringen tot nu toe?
* De medewerkers geven aan dat ze zich bewuster bezighouden met het werken in de volle breedte
van positieve gezondheid. Ze hebben veel houvast aan de drie vragen.
* Een inzicht dat iedereen deelt: het vraagt tijd en lef om te leren en ook durven fouten te maken of
buiten de lijntjes te kleuren.
* Het vergt veel energie en aandacht voor medewerkers om te leren out-of-the-box te denken,
* Een punt van aandacht is ook het collectiviseren. Bijvoorbeeld het realiseren van buurtpunten om
vereenzaamde mensen met elkaar in contact te brengen. Er wordt ook aandacht besteed aan
zelfhulp en het betrekken van lotgenoten.
* Wat ontbreekt: werk en inkomen zijn nog niet aangehaakt (klantmanagers sociale dienst, UWV),
terwijl veel cliënten ook op het vlak van werk en inkomen met problemen kampen. Ook wonen
participeert nog niet in de projectgroep. Daar wordt nu actie op ondernomen.

De plannen voor de toekomst
* Er wordt een analyse gemaakt van welke randvoorwaarden er nu belangrijk zijn voor het al dan niet
slagen van deze pilot.
* Er zal een coach ingezet gaan worden om de medewerkers uit hun comfortzone te halen en te
leren echt out-of-the-box te denken.
* De leersessies worden gecontinueerd.
* De Nieuwe GGZ is volledig onderdeel van IWA.
*Dit artikel is gebaseerd op een gesprek waaraan de volgende professionals deelnamen: Anne-Marie
van Bergen en Margit van der Meulen (experts Movisie), Bianca Giesen (interim-directeur Heerlen
STAND-BY!) en Nicole de Baat, projectleider integrale wijkaanpak Hoensbroek.
De gemeente Heerlen heeft inmiddels de overeenkomst met Heerlen STAND-BY! t/m 2023 verlengd.

49) Hoe kunnen we wijkbewoners met verward gedrag beter ondersteunen?
Movisie 20 februari 2020

Een buurt voor iedereen: wijkbewoners ondersteunen die verward gedrag
vertonen
‘Er is nu minder handelingsverlegenheid’
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14 februari 2020
Hoe kunnen we wijkbewoners met verward gedrag beter ondersteunen? En hoe
kunnen we als professionals daarin beter samenwerken? Die vragen speelden een centrale rol bij een
pilot in Zaanstad. Ina Boerema was projectcoördinator van deze pilot. Ze vertelt 10 maart tijdens de
volgende leerbijeenkomst Een Buurt voor iedereen over de opbrengsten ervan. In dit artikel alvast
een tip van de sluier.
Ze vat de kern samen van wat de pilot in Zaanstad moest opleveren: een betere ondersteuning van
medewerkers uit wijkteams om bewoners met verward gedrag te helpen. Ina Boerema werkt als
regiocoördinator voor een aantal projecten rond de aanpak van verward gedrag in
Zaanstreek/Waterland. Tijdens de Movisie leerbijeenkomst van 10 maart (zie kader) vertelt ze over
de opbrengsten van de pilot en wat andere gemeenten daaraan kunnen hebben.
Water aan de lippen
In Zaanstad werden gedurende de pilot professionals met ggzexpertise ingezet in de wijkteams die meededen aan de pilot. Dat waren twee teams in Zaanstad en
twee in Purmerend. Boerema: ‘de meeste medewerkers in een wijkteam zijn maatschappelijk
werkers. Ze hebben geen specifieke deskundigheid over psychische problematiek.’ Daardoor
modderden medewerkers wel eens te lang door bij de hulp aan cliënten met psychische problemen.
Mensen bij wie het water vaak aan de lippen stond: schulden, dreigende huisuitzettingen,
gedragsproblemen en geluidsoverlast.
‘Medewerkers hadden vaak handelingsverlegenheid bij het omgaan met psychiatrische
problematiek’, vervolgt Boerema. ‘Weten dan bijvoorbeeld niet wanneer ze de ggd of ggz kunnen of
moeten inschakelen.’
‘Natuurlijk’, vervolgt ze, ‘er waren wel lijntjes tussen de wijkteams en de ggz en ggd. Maar het feit
dat gedurende de pilot er daadwerkelijk iemand van hen aanwezig was, was een grote vooruitgang.
Daarmee werd vaker beroep gedaan op de expertise van hen. Je kent een naam, weet wie het is en
loopt als wijkteammedewerker eerder bij zo iemand binnen.’
Open deur
De samenwerking leidde er onder meer toe dat de professionals met ggzexpertise meegingen op huisbezoek of advies verstrekten over casussen van cliënten met verward
gedrag. Effect daarvan, zo stelt Boerema, was dat cliënten eerder en sneller passende ondersteuning
kregen. En dat de wijkteammedewerkers meer kennis én vaardigheden opdeden over psychische
aandoeningen. ‘De professionals met ggz-expertise zijn gewend om met moeilijk gedrag om te gaan.
Ze kunnen dat leren aan anderen. We hebben echt gezien dat daardoor de handelingsverlegenheid
van medewerkers uit de wijkteams verminderde.’

Wat zijn voor jou en de deelnemers andere opbrengsten van de pilot?
Boerema: ‘Het besef dat er veel meer moet worden samengewerkt in de keten. Het klinkt als een
open deur ik weet het, maar er wordt nog behoorlijk langs elkaar heen gewerkt.’ Zo bleek
bijvoorbeeld dat medewerkers van de woningbouwvereniging die werden geconfronteerd met
verward gedrag met de handen in het haar zaten. Niet wisten bij wie aan te kloppen. Terwijl het
wijkteam om de hoek zat en bij de hulp een betekenisvolle rol kan spelen. Aan de medewerkers van
de wijkteams houdt ze voor om meer zichtbaar in de wijk aanwezig te zijn, outreachend te werken.
‘Zo’n werkwijze klinkt vanzelfsprekend maar is het lang niet altijd.’
Natuurlijk, de ggz-expert kan een belangrijke rol spelen om de verkokerde manier van werken tegen
te gaan, stelt ze. ‘Hij of zij kan verbindingen leggen. Tegelijkertijd zou je ook willen dat die aanpak
integraal onderdeel wordt van de manier van werken van het wijkteam.’
Ervaringsdeskundige Ze snapt overigens de weerbarstigheid van de praktijk, zegt Boerema.
Er is een flinke discussie gaande over de taakopvatting van de wijkteams. ‘Die is niet overal even
duidelijk. “Moet onze deur altijd open staan, om laagdrempelig te zijn of juist niet?” Dat is nog best
zoeken voor hen. Wat moet je doen om er voor iedereen te zijn? Dat valt niet altijd mee in de
praktijk. Er is, zo merk ik, nog onvoldoende uitgewerkt hoe wijkteams kwetsbare burgers kunnen
ondersteunen.’
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Een onderdeel van de pilot van was de inzet van ervaringsdeskundigheid. Boerema: ‘Dat is op twee
plekken gelukt.’ Toch houdt ze anderen voor om vooraf eerst goed na te denken over hun rol. Bezin
voor je begint. ‘Je moet het apart organiseren, het vraagt de nodige investering. Het is niet
vanzelfsprekend dat een ervaringsdeskundige een rol krijgt binnen een wijkteam. Kunnen ze zomaar
mee op huisbezoek, krijgen ze de verantwoordelijkheid voor eigen casussen? Je moet vooraf écht
goed bedacht hebben hoe je dat regelt.’

50) Jongeren kunnen door verschillende factoren in een kwetsbare positie terecht komen
Movisie 20 februari 2020

Inspirerende projecten voor kwetsbare jongeren
Enkele praktijkbeschrijvingen met werkzame elementen
13 februari 2020 Jongeren kunnen door verschillende factoren in een kwetsbare positie terecht
komen, wat het bouwen aan een gezonde en zelfredzame toekomst voor hen bemoeilijkt. Vaak
kampen zij met schulden, een afstand tot de arbeidsmarkt en hebben zij problemen in de
persoonlijke en/of relationele sfeer. Dit zorgt voor een verhoogde kans op dak- en thuisloosheid.
Daarom is het hebben van een startkwalificatie en eigen inkomen belangrijk voor het creëren van
een stevigere positie.
In Nederland is dak- en thuisloosheid onder jongeren tussen de 18 en 30 jaar in de afgelopen tien
jaar verdrievoudigd van 4.000 naar 12.600 (CBS, 2004, 2016, 2018, 2019). Ook zijn er zo’n 800.000
jongeren tussen de 15 en 27 jaar, die geen onderwijs volgen, waarvan 22,3% geen startkwalificatie
bezit en 19% geen werk heeft (CBS,2017). Veelal gaat het om jongeren die kampen met (complexe)
multi-problematiek. Daarom vraagt de aanpak van jongeren in een kwetsbare positie om een
integrale benadering.
Movisie heeft in samenwerking met het Kansfonds en Stichting Zwerfjongeren Nederland (SZN) in
oktober 2019 het inhoudelijke programma van een landelijke inspiratiemiddag ‘Werken vanuit de
leefwereld’ verzorgd. Hierbij kwamen verschillende projecten aan bod die verbonden zijn aan de
projectversneller ‘Zwerfjongeren; Geloof in eigen kunnen’ van beide organisaties. Vanuit deze
driejarige versneller hebben het Kansfonds en Stichting Zwerfjongeren Nederland lokale en regionale
initiatieven ondersteund bij hun aanpak van dak- en thuisloosheid en verwante aanpakken onder
jongeren.
Inspirerende praktijken In de aanloop naar deze landelijke inspiratiemiddag zocht Movisie
enkele praktijken op en ging in gesprek met de sociaal professionals/begeleiders. Hoe is het project
opgebouwd, hoe worden deze jongeren door hen ondersteund en wat zijn de werkzame elementen?
Omdat dit waardevolle informatie opleverde, zijn we nog bij een aantal praktijken in gesprek gegaan.
Wat geresulteerd heeft in een totaal van vijf praktijkbeschrijvingen die op eigen wijze jongeren in een
kwetsbare positie ondersteunen.

De praktijkbeschrijvingen
De Kandidatenmarkt. (Fried: zie: https://www.movisie.nl/artikel/kandidatennetwerk-geloof-eigenkunnen ) Een project in Amsterdam waarin jongeren worden ondersteund bij hun hulpvraag door de
inzet van de kracht van het sociale netwerk.
Jongeren Maken de Stad. (Fried: zie: https://www.movisie.nl/artikel/jongeren-maken-stad )
Een outreachend project in Lelystad waarin jongeren de kans en ruimte krijgen om met hun eigen
ideeën en talenten aan de slag te gaan onder het motto ‘Voor jongeren, door jongeren’.
URBN Village.(Fried: zie: https://www.movisie.nl/artikel/urbn-village ) Een jongerenbeweging met
ontmoetingsplek in Lelystad, waarin jong (URBN) talent de kans krijgt elkaar te ontmoeten en zich te
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ontwikkelen. Waar kunst, cultuur en zelfexpressie de ruimte krijgt en waar jongeren terecht kunnen
met hun hulpvragen.
We Have a Dream. (Fried: zie: https://www.movisie.nl/artikel/we-have-dream ) Een project in
Twente waarin dak- en thuisloze jongeren worden ondersteund op hun weg naar een gezondere
toekomst door een gecombineerde inzet van begeleid wonen en outreachende jongerenmaatjes.
Kamer-Raad. (Fried: zie: https://www.movisie.nl/artikel/kamer-raad ) Een concept waarbij jongeren
die met een problematische thuissituatie te maken hebben, kunnen wonen en tijdens hun studietijd
begeleid worden, en daarmee de kans krijgen om hun startkwalificatie te behalen.

Tijdens groepsgespreksessies kwamen werkzame elementen aan bod in de
ondersteuning van jongeren in een kwetsbare positie. Enkele elementen die
werden genoemd zijn:
* Investeer in de vertrouwensband.
* Gebruik eigen ervaringsdeskundigheid indien je deze bezit.
* Zet peers en hun ervaringsdeskundigheid in.
* Toon oprechte interesse.
* Houd in de relatie ruimte vrij voor spontaniteit.
* Zet het sociale netwerk van de jongere in.
* Benader de jongere vanuit zijn of haar potentie. Focus je op kwaliteiten en mogelijkheden.
* Laat de jongeren merken dat hij of zij mag vallen en daarna weer opstaan. Laat een jongere nooit
vallen.
* Heb veel geduld.
* Luister naar de jongere. Let op wat de jongere nodig heeft en geef dit. Of probeer te achterhalen
wat de jongere nodig heeft.
* Ga naast de jongere staan. Neem de jongere (tijdelijk) aan de hand voor praktische zaken.
* Leg de jongere niks op. Hij of zij moet zelf gemotiveerd zijn of er voor open staan.
* Geef de jongere de regie. Maak de jongere medeverantwoordelijk voor zijn/haar proces.
* Werkalliantie is de sleutel. Jongeren moeten weten wat ze aan je hebben, maar ook wat jij van hen
verwacht. Stem je verwachting af op de jongere. Wissel dialooggericht werken af met cliëntgericht
werken. Om intrinsieke motivatie te stimuleren maar ook om te voldoen aan eisen van bijvoorbeeld
de gemeente.
* Beloon de jongere bij successen. Dit kan door het geven van positieve aandacht.
* Laat jongeren meedenken in werkmethodes.

51) Nederlanders van Chinese en ook Koreaanse of Japanse afkomst, te maken met discriminatie
Kennisplatform Integratie & Samenleving 20 februari 2020

Discriminatie van Chinese Nederlanders: wat doen we eraan?
17 februari 2020 Na het carnavalsliedje over Nederlandse Chinezen wordt het voor iedereen steeds
duidelijker: Nederlanders van Chinese, maar ook bijvoorbeeld Koreaanse of Japanse afkomst,
krijgen te maken met discriminatie. Nieuw is het helaas niet, maar opvallend genoeg bereikt het
nu wél de media. Belangrijker is: langzaam lijken sociale normen te verschuiven en lijken steeds
meer mensen het niet oké te vinden dat Chinese Nederlanders belachelijk worden gemaakt
vanwege hun afkomst en dat ze gediscrimineerd worden.
Ik realiseer mij steeds meer dat ik talloze negatieve ervaringen heb vanwege mijn afkomst die
kunnen leiden tot discriminatie. Zoals dat een man mij in de trein begroette met een ‘Nǐ hǎo’. Om
vervolgens zijn vakantiefoto’s van China te laten zien. Nee, ik kende de streek niet en zeker niet het
dorp waar hij geweest was. Of dat mensen er vanuit gaan dat ik goed Aziatisch kan koken, veel rijst
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eet of dat mijn ouders een Indisch-Chinees restaurant hebben. Ik denk aan de ontelbare keren dat
een willekeurige volwassene Chinees klinkende klanken tegen mij op straat schreeuwde.
Het probleem is niet dat dit zo nu en dan of eenmalig gebeurt, maar het probleem is dat dit
herhaaldelijk en vaak gebeurt. Dit maakt dat ik steeds meer een zij-wij gevoel krijg, waar ik me eerder
volledig identificeerde met Nederlander zijn. Dit gevoel doet iets met mijn zelfbeeld en mijn positie
in de samenleving. Doordat het lijkt of Chinese Nederlanders geruisloos op gaan de samenleving
blijven dit soort discriminerende ervaringen bestaan. Gelukkig is daar nu aandacht voor en kunnen
we er wat aan doen.

Wat doen we eraan?
Sociale normen Uit de onderzoeken die mijn collega’s en ik doen rond het verminderen van
discriminatie, komt naar voren dat het stellen van een positieve sociale norm een goede manier is
om gewenst gedrag uit te lokken. Mensen gedragen zich nu eenmaal graag naar wat zij denken dat
andere mensen goed vinden. Zo is er met het terugtrekken van dat carnavalsliedje en het maken van
excuses een duidelijk signaal afgegeven aan de samenleving: ‘tot hier en niet verder, dit kan niet
door de beugel’. Als mensen maar lang genoeg deze sociale norm horen van mensen waar ze
tegenop kijken, vermindert dit daadwerkelijk hun vooroordelen en stereotype beelden.
'Het is nu nodig dat iedereen – juist ook de ‘witte’ mensen – zich blijft uitspreken tegen
al het pestgedrag, racisme, denigrerende opmerkingen en discriminatie aan het adres
van Nederlanders van Chinese afkomst'
Het is dus goed om je juist positief uit te spreken en een sociale norm te stellen. Wat nu nodig is, is
dat we dit vast blijven houden. Dat iedereen – juist ook de ‘witte’ mensen – zich blijft uitspreken
tegen al het pestgedrag, racisme, denigrerende opmerkingen en discriminatie aan het adres van
Nederlanders van Chinese afkomst. Maar ook bijvoorbeeld ten aanzien van Nederlanders van
Koreaanse, Taiwanese of Japanse afkomst. Het is de bedoeling dat dit net zo ‘not done’ wordt als in
veel kringen al geldt voor andere vormen van discriminatie. Naast het je uitspreken tegen deze
vormen van discriminatie is het belangrijk dat de beeldvorming over Nederlanders met een Chinese
achtergrond verandert. Meer media-representatie van verschillende Nederlanders met een Chinese
achtergrond kan hieraan bijdragen. Niet alleen voor de ‘witte’ Nederlander kan dit voor een diverser
beeld zorgen, maar in de gemeenschap zelf kunnen hieruit rolmodellen voortkomen. Dit kan ervoor
zorgen dat de beeldvorming en de sociale norm rondom Nederlanders met een Chinees achtergrond
kan veranderen.
Effectieve interventies
Om niet te veel aan het toeval over te laten is het zinvol om
antidiscriminatie-interventies die nu al ingezet worden op bijvoorbeeld scholen en op de
arbeidsmarkt, inclusiever te maken. Dus niet alleen voorbeelden gebruiken over discriminatie ten
aanzien van moslims, joden en mensen van Afrikaanse afkomst maar ook ten aanzien van Chinese
Nederlanders. Uit ons onderzoek Meerdere vliegen in een klap (Fried: zie:
https://www.kis.nl/publicatie/meerdere-vliegen-een-klap ) blijkt namelijk dat verschillende vormen
van discriminatie tegelijkertijd verminderd kunnen worden. Er hoeft niet voor iedere groep een
aparte interventie te zijn, maar er moet wel aandacht zijn voor iedere groep. Werk aan de winkel dus
voor iedereen die aanpakken ontwikkelt tegen discriminatie om de discriminatie van Chinese
Nederlanders daarin een plek te geven.
Het delen van ervaringen Tot slot hoop ik dat de beweging die vanuit de Chinese
Nederlanders gaande is, blijft bloeien. We delen nu massaal de ervaringen die wij hebben met
discriminatie en racisme. Dat delen kan ervoor zorgen dat vooroordelen en stereotypen over Chinese
Nederlanders afnemen, en daarmee de discriminatie. Dit heeft alles te maken met het feit dat als
mensen een ervaring horen, zij mee gaan voelen met de persoon die het vertelt. En dat ze zich
vervolgens kunnen inleven in de persoon die gediscrimineerd wordt. Door het inleven komt het
beeld van jezelf en dat van de gediscrimineerde persoon dichter bij elkaar. Simpel gezegd: de
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persoon die het ervaringsverhaal deelt wordt menselijker, je ziet de ander iets minder als ‘ander’ en
eventuele angst vermindert, zo blijkt uit diverse onderzoeken.
Kortom, als Chinese Nederlanders zijn we goed bezig. Helaas (en daar maak ik mezelf ook schuldig
aan) laten wij nu pas van ons horen. Discriminerende en racistische opmerkingen, gedragingen of
herhalende stereotypen kunnen niet langer. Samen kunnen we daar iets aan doen. Meer weten over
hoe je discriminatie kunt aanpakken? Bekijk het Wat werkt dossier discriminatie verminderen.(Fried:
zie: https://www.kis.nl/publicatie/wat-werkt-bij-het-verminderen-van-discriminatie )

52) Ongeveer 80 gemeenten beschikken over een newsroom
Binnenlands Bestuur 20 februari 2020

Newsrooms, voor een beter zicht op buiten
Marjolein van Trigt 20 feb 2020 Ongeveer 80 gemeenten beschikken over een newsroom. De
bollenstreekgemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen en hun gezamenlijke werkorganisatie delen er
sinds kort samen een. Er wordt vooral in de gaten gehouden wat er op de ‘socials’ speelt.
De newsroom van Hillegom, Lisse en Teylingen is ingericht in het gemeentehuis van Lisse en bestaat
uit enkele bureaus, een statafel en vier schermen aan de muur. Eén ervan toont alle sociale
mediaberichten van HLTsamen, de werkorganisatie van de drie gemeenten. Op het tweede scherm
verschijnen lokale nieuwsberichten. Op de onderste schermen houden de medewerkers
Facebookgroepen in de gaten.
In een newsroom werken medewerkers van verschillende afdelingen samen om het nieuws te
analyseren. Met behulp van een monitoringtool verzamelen ze berichten op sociale media en fora,
lokale kranten en tijdschriften. Ook telefoontjes van inwoners en meldingen via WhatsApp en email
worden meegenomen.
Standup Stipt om half tien verzamelen negen medewerkers zich voor een zogeheten standup
rond de statafel. Wat speelt er op de ‘socials’, is de eerste vraag. Het doortrekken van een bestaande
weg levert wat bestuurlijke vraagstukken op. Door naar webcare. Een negenjarige heeft een klacht
ingestuurd over de staat van de speeltuin voor haar oma’s huis. Ze kreeg een ambtelijk antwoord
terug. Een gemiste kans, vindt het team. Er moet een standaard kinderbrief komen, die is afgestemd
op het niveau van een negenjarige en die per situatie kan worden aangepast. Eén van de teamleden
zal deze taak op zich nemen.
Corona-virus Het landelijke nieuws dan. Zorgelijk zijn de ontwikkelingen met betrekking tot het
corona-virus. Er is contact met het RIVM en de Veiligheidsregio. De gemeentebesturen ontvangen
updates van het team over de verspreiding van het virus. Er liggen twee communicatiescenario’s
klaar: één voor een landelijke uitbraak en één voor besmetting in de bollenstreek. Sommige
bewoners maken zich zorgen omdat de Keukenhof in maart open gaat. Vier procent van de
bezoekers van de Keukenhof is Chinees. Tot nu toe wacht het team af, ook om te voorkomen dat
berichten die uit voorzorg worden gedeeld tot paniek leiden. Twee keer per week maken ze opnieuw
een afweging. Voorlopig is het voldoende om de situatie in de gaten te houden, besluit newsroomcoördinator Christa van Gellekom.
Crisisteams Sinds de opening van de newsroom zijn er een paar crises aan bod geweest, zegt
Van Gellekom, waaronder een asbestbrand. ‘Bij een crisis is de newsroom de standaard
ontmoetingsplek voor crisisteams. Tijdens de asbestbrand hadden we toezichthouders van bouw- en
woningtoezicht aan tafel die het gebied hadden bezocht, de burgemeester was hier en we stonden in
contact met de asbest-saneerder.’ Als het nodig is om snel te schakelen, zoals tijdens een crisis, dan
maken de korte lijnen in de newsroom volgens haar alle verschil. Zo werd er bij omwonenden rond
half vijf ‘s middags huis-aan-huis een brief over de asbestbrand bezorgd. Het gemeentelijke
callcenter gaat om vijf uur dicht, maar nu werd besloten om de telefoonlijnen die dag tot zeven uur
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bereikbaar te houden. ‘Wij hebben de eerste resultaten van de samenwerking in de newsroom al
gezien tijdens de asbestbrand,’ zegt burgemeester Carla Breuer, voorzitter van HLTsamen.
Onjuistheden En op de dagen zonder crisis? Hoe hard is een newsroom dan nodig? ‘Door de
newsroom hebben we meer informatie beschikbaar. We hebben beter zicht op wat er buiten
gebeurt. We reageren sneller op sociale media. Doordat we drie gemeenten en de werkorganisatie
tegelijk informeren, werken we efficiënter. De kwaliteit van onze communicatie gaat omhoog
doordat we de berichtgeving op elkaar afstemmen. En de afstemming met het informatiecentrum is
beter. Die zaten een verdieping boven ons. Niet het andere eind van de wereld, zou je zeggen, maar
toch weten we nu beter wat er bij hen speelt en zij weten wat er bij ons speelt’, zegt Van Gellekom.
‘We kunnen beleid aanpassen aan wat er buiten gebeurt. En door op tijd bij te sturen, voorkomen we
soms dat feitelijke onjuistheden op sociale media worden verspreid.’
==================================================================================
p.s.
Op mijn oproep in de inleiding van nieuwsbrief 187 zijn geen reacties gekomen.
Ik leg dit dus uit dat ik op dezelfde voet door kan gaan, hetgeen blijkt uit deze aflevering.
Groet
Fried Elstgeest

NIEUWS- EN INFORMATIEBRIEF 188
ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN KAAG EN BRAASSEM

60

