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NIEUWS- EN INFORMATIEBRIEF 09 2020                                                                                                                        
ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN                                                                                                            
Gemeente Kaag en Braassem  
 
Website:    www.ASD-kaagenbraassem.nl 
 Emailadres:  info@ASD-KaagenBraassem.nl  of: secretariaat@ASD-kaagenbraassem.nl 
 

Beste adviesraadleden en overige geïnteresseerden, 
De afgelopen tijd stond bij alle soorten media voor een groot deel in het teken van het coronavirus. 
Ook hier komen een aantal daarop betrekking hebbende berichten voorbij, maar het grootste deel 
van de berichten betreft ´gewone´ berichten met betrekking tot het sociaal domein. 
Met vriendelijke groet, 
Fried Elstgeest ( elstgeest12@hotmail.com) 
                        p.s. het rood is i.v.m. de dag van de arbeid vandaag! 
 
 
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) Er werden regelmatig leerlingen de klas uit gestuurd 
2) Zestien  Utrechtse gemeenten gaan zeer specialistische jeugdhulp per april in één hand leggen 
3) Tekorten sociaal domein: minder aanbieders en toegang tot de zorg op de schop  
4) Zorgprofessionals moeten zichzelf extra beschermen en zijn alert op ziektesignalen bij cliënten 
5) Hoe zorgen we ervoor dat iedereen zijn plekje kan krijgen in onze samenleving? 
6) Zorgmijders: thuiszittende jongeren  met onbehandelde depressie, verslaving en angst 
7) Dilemma’s over toewijzing van Wmo-voorziening met inwoners delen en hen laten meepraten 
8) Langer thuis blijven wonen is een belangrijk zorg- en woononderwerp. 
9) Thuishuizen, waar ouderen voorzieningen delen en elkaar steunen 
10) Steeds meer woonvormen waar je contact met andere bewoners kunt hebben 
11) Overheid moet meer investeren in nieuwe, passende woonvormen voor ouderen 
12) Wel of geen kortingsregeling voor medereizigers onder de noemer ‘sociaal begeleider’ 
13) Groene Hart volgebouwd met windmolens en zonnepanelenvelden 
14) Analyse maken van ouderenwoningen en in 2021 hiermee aan de slag te gaan 
15) Adviesraad Sociaal Domein Kaag en Braassem is op zoek naar betrokken vrijwilligers 
16) Maatregelen en adviezen voor jou en je naaste met dementie 
17) Proefproces om gemeente Katwijk  te dwingen voor een geschikte plek voor zijn zoon te zorgen 
18) Website: wmoclientenraadutrecht.nl. voor vragen, klachten of suggesties over het Wmo-beleid 
19) Jeugdzorgaanbieders niet via BRP checken naar welke gemeente jeugdzorgrekening moet 
20) Alsof je in een andere wereld terecht komt, zo ervaart men  jeugdzorg en jeugdbescherming 
21) Een grootmoeder, die zich zorgen maakte over haar kleinzoon 
22) Ombouw reguliere dienstverlening naar crisisdiensten i.v.m. ontwikkelingen rond coronavirus 
23) Een bijzonder soort oplichting in coronatijden 
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24) Een op de vijf mensen krijgt dementie. Gemeenten moeten aan de bak. 
25) Bij de bestrijding van het Corona-virus is het noodzakelijk om allerlei beslissingen te nemen 
26) Welbevinden van mensen met dementie en hun omgeving verbeteren 
27) SCP heeft op wijkniveau het volume van de jeugdhulp in kaart gebracht 
28) Het wetsvoorstel ‘Kwaliteit incassodienstverlening’ 
29) Participatie van bewoners in de vormgeving van hun ruimtelijke omgeving is essentieel 
30) Armoede en schulden zijn hardnekkige problemen, met vaak een structureel karakter 
31) Casemanager dementie ondersteunt de persoon met dementie en de naasten in deze tijd. 
32) Veel mensen met een uitkering blijven toch niet op de bank zitten 
33) Gemeenten kunnen niet langer extra investeren in de jeugdbescherming 
34) Het kan ontzettend veel moeite kosten om de juiste informatie te vinden 
35) Dorpspark op de plek waar druk wordt gebouwd aan tien sociale huurwoningen 
36) Aandacht voor financiële gevolgen van kabinetsbeleid voor huishoudboekje van  gemeenten 
37) Buurtzorg blijft trouw aan het principe van zelfsturing, geen strakke commandostructuur 
 
 
 
1) Er werden regelmatig leerlingen de klas uit gestuurd 
Eigen Kracht Centrale 6 maart 2020 
Van preek naar gesprek 
“Door anders om te gaan met situaties, is er iets verandert dat verder gaat dan alleen het oplossen 
van die situaties,” vertelt een collega over een middelbare school. “Als je op een school komt, dan 
zijn er allerlei zaken die de schoolleiding, medewerkers en leerlingen graag anders zouden willen 
zien. Ik herken dat en zou het liefst aan de slag gaan met alle onderdelen van een school. Maar in 
overleg met deze school zijn we begonnen met zaken waar leerlingen en docenten het meest last 
van hadden. Er werden regelmatig leerlingen de klas uit gestuurd. Dat gebeurde vooral bij bepaalde 
docenten en bepaalde leerlingen. Ze gaven aan hier geen goede oplossing voor te hebben waardoor 
de situatie voortduurde.” 
Patroon doorbreken    Als een leerling zich misdroeg in de klas, dan werd deze eruit gestuurd 
en moest zich melden bij een bepaalde docent. Daar kreeg de leerling een preek en vervolgens een 
straf. Er gebeurde verder niets met ‘het incident’, daar werd niet over gesproken. In een gesprek met 
de docenten gaven zij aan het anders te willen. “Het straffen schiet zijn doel voorbij,” zei een van 
hen. Mijn collega vroeg: “Wat is wel de manier waarop jullie dit willen?” De docenten vertelden dat 
ze het patroon wilden doorbreken en een verandering in gedrag wilden. Ze besloten om voortaan 
leerlingen die zich misdragen een kaartje te geven waarop ‘herstelgerichte vragen’ staan. Vragen 
zoals ‘wat is er gebeurd? en ‘waar dacht je aan toen het gebeurde?’. Soms verzoeken ze leerlingen de 
klas uit te gaan en over de vragen na te denken, soms kunnen ze blijven.  
Begrip   In alle gevallen gaan de docenten na de les met de leerling in gesprek, waarbij ze de 
herstelgerichte vragen gebruiken. Meestal is dat een kort moment van reflectie en zijn ze er snel uit. 
Soms is het ingewikkeld. Dan bedenken ze samen wat er nodig is. Bijvoorbeeld een gesprek met 
elkaar op een ander moment. Of het groter maken van de kring met andere leerlingen, docenten of 
ouders. Doordat er tijd wordt genomen voor een gesprek waarbij beide kanten luisteren, merken 
docenten dat gedrag verandert. “Ook bij mij,” vertelt een docent. “Ik word geconfronteerd met mijn 
eigen gedrag en moet nadenken over mijn besluit om iemand weg te sturen. Het helpt om daarover 
in gesprek te gaan. Het kweekt wederzijds begrip.”  
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 
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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 
 
 
2) Zestien  Utrechtse gemeenten gaan zeer specialistische jeugdhulp per april in één hand leggen 
Binnenlands Bestuur 6 maart 2020 
Zestien Utrechtse gemeenten vernieuwen jeugdzorg 
 Yolanda de Koster 05 mrt 2020 De zestien samenwerkende Utrechtse gemeenten gaan hun zeer 
specialistische jeugdhulp per april in één hand leggen: in die van Yeph. Ook is gekozen voor een 
langdurig contract van negen jaar en taakgerichte bekostiging. Belangrijkste uitgangspunt: de zorg 
volgt de cliënt. Een expertteam vanuit Yeph gaan in complexe situaties meedenken met de 
hulpverleners, zodat op één plek zorg op- en afgeschaald kan worden en het kind of de jongere 
dezelfde hulpverlener behoudt. 
Dialooggerichte aanbesteding   De zeer specialistische jeugdhulp wordt in de zestien 
Utrechtse gemeenten (U16) dus vernieuwd. Het betreft vier jeugdzorgregio’s die de zorg voor een 
kleine groep kinderen en jongeren met complexe problematiek gezamenlijk hebben aanbesteed. 
Vorig jaar ging het om 233 kinderen die in de regio zeer specialistische jeugdhulp ontvingen. Via een 
dialooggerichte aanbesteding is Yeph gecontracteerd; een combinatie van de huidige aanbieders ’s 
Heeren Loo, Pluryn en Youké. 
Inhoudelijke beweging  ‘We hebben met deze aanbesteding een inhoudelijke beweging 
gemaakt. Het gaat meestal over plekken en bedden, maar eigenlijk moet je het hebben over 
expertise’, verduidelijkt de Utrechtse wethouder Eelco Eerenberg (jeugdzorg, D66). ‘We hebben met 
de aanbieders, maar ook met de ouders en kinderen, gesproken over wat kinderen met complexe 
problemen nodig hebben’, vult wethouder Wil Kosterman, jeugdwethouder (GroenLinks) van Wijk bij 
Duurstede aan. Zij is tevens voorzitter van het bestuurlijk platform jeugd van de samenwerkende 
gemeenten. ‘Een kind in zorg heeft niet altijd hetzelfde type zorg nodig. We willen dat de jongere 
dezelfde zorgverlener houdt. Als andere zorg nodig is, wordt die zorgverlener met de benodigde 
kennis geholpen door iemand vanuit het expertteam’, aldus Kosterman.   
 Vroegtijdig meedenken  Het expertiseteam is laagdrempelig beschikbaar voor de lokale 
wijkteam of Centra voor Jeugd en Gezin (CJG); afhankelijk van de wijze waarop de gemeente de 
toegang tot de jeugdhulp heeft ingericht. Het expertteam denkt ook vroegtijdig mee met de 
tweedelijns jeugdhulpaanbieders en met Samen Veilig Midden-Nederland. Hierdoor zijn minder 
wisselingen van hulpverleners, doordat de voor kinderen en gezinnen bekende professionals 
ondersteund kunnen worden door het expertiseteam, zo is de verwachting. ‘Het grote voordeel is 
ook dat kinderen niet telkens opnieuw hun verhaal hoeven te doen. De experts lopen mee in het 
zorgpad’, aldus wethouder Chantal Broekhuis (jeugdzorg, CDA) van Utrechtse Heuvelrug. 
Expertise    Die teams zijn flexibel, stelt Eerenberg. Want per jongere kan een andere expertise 
nodig zijn, of zelfs gedurende het zorgtraject kan de zorgbehoefte − en dus kennis over de beste 
behandeling − wisselen. Die exper se wordt geleverd door Yeph. Het is de bedoeling dat de jongeren 
zo veel mogelijk thuis of ambulant worden geholpen. ‘We willen dat experts hun expertise in een zo 
vroeg mogelijk stadium delen met de wijkteams, zodat een ingewikkelde en ingrijpende 
uithuisplaatsing kan worden voorkomen’, aldus Eerenberg. Ook bij zware casussen is het de 
bedoeling dat vroegtijdig expertise wordt ingezet, zodat erger kan worden voorkomen. De 
professionals uit de expertteams gaan niet zelf hulp verlenen in de wijk of buurt. Eerenberg: ‘Het 
gaat echt om de expertise, om het advies aan de lokale teams zodat die er mee aan de slag kunnen 
gaan.’ 
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Extramuraal De regio wil een nadrukkelijke beweging maken van intramuraal naar extramuraal. 
‘We willen dat de zorg het liefst op de eigen plek en zo min mogelijk in een instelling wordt gegeven’, 
stelt Kosterman. De gezamenlijke visie is: geen kind de wijk uit en zorg zo dichtbij mogelijk’, vult 
Eerenberg aan. ‘Voor deze kinderen is het het beste als ze in huiselijke sfeer kunnen opgroeien’, 
benadrukt ook Broekhuis. ‘Onze ambitie is hoog. We willen naar een situatie toe dat geen enkel kind 
dat essentiële zorg nodig heeft in een instelling hoeft te verblijven. We willen deze kwetsbare 
kinderen zo min mogelijk belasten.’ ‘Tegelijkertijd weet je dat er gewoon altijd een kleine groep 
jongeren is die op enig moment in hun leven even in een instelling moet verblijven’, aldus Eerenberg. 
‘Daar lopen we niet voor weg, maar we gaan ons gezamenlijk maximaal inspannen om die groep zo 
klein mogelijk te maken. En als ze naar een instelling moeten, dan zo goed en zo kort mogelijk. Dat is 
de visie die we met elkaar zijn overeengekomen.’ 
Stabiele financiering  Om deze beweging ook voor de aanbieder bedrijfsmatig haalbaar te 
maken, is besloten tot een langdurig contract en voor stabiele financiering. Te beginnen met drie 
jaar, met drie verlengingen van twee jaar. Voor financiering is gekozen voor taakgerichte bekostiging: 
één zak geld waarmee de professionals van Yeph doen wat ze moeten doen, zonder ingewikkelde 
bureaucratische rompslomp. ‘We vragen hen hun expertise in te zetten om de toestroom naar hun 
eigen voorzieningen zo klein mogelijk te maken. Alleen kinderen die dat echt nodig hebben, moeten 
daar naartoe worden geleid’, aldus Eerenberg. Het is een beweging die de aanbieder zelf ook ziet 
zitten, benadrukken Eerenberg en Kosterman. ‘We hebben dit samen met de aanbieder ontwikkeld. 
Die gelooft in deze aanpak’, benadrukt Kosterman. 
Voorspelbaar zorglandschap  De regio heeft bewust voor één aanbieder gekozen. ‘Dat is 
efficiënter en je kunt beter monitoren’, aldus Eerenberg. ‘Met zestien gemeenten wil je een 
overzichtelijk en voorspelbaar zorglandschap hebben. Onze ervaring is dat als je langjarig, stabiel, 
met een klein aantal partners – in dit geval zelfs een – samenwerkt, de snelste stappen gezet kunnen 
worden. Grip, partnerschap en elkaar vasthouden; dat zijn de kernwoorden om hiervoor te kiezen.’                                                                 
Handen op elkaar    Dat de U16 de zeer specialistische jeugdhulp gezamenlijk hebben 
aanbesteed, komt niet uit de lucht vallen. Al voor de decentralisatie van de jeugdzorg nodigde de 
toenmalig gedeputeerde Mariëtte Pennarts van Utrecht de wethouders jeugd regelmatig uit voor 
overleg. Daar is eigenlijk de kiem gelegd voor de goede bovenregionale samenwerking, vertelt 
Kosterman. Nog steeds komen de bestuurders van de Utrechtse jeugdzorgregio’s zeer regelmatig bij 
elkaar. ‘We trekken samen op en de onderlinge verhoudingen zijn goed.’ Tijdens een van die 
bijeenkomsten gingen de handen snel op elkaar om de zeer specialistische jeugdhulp samen aan te 
besteden. ‘Iedereen ziet heil in samenwerking.’ 
Bovenregionale samenwerking   ‘We kunnen al die kennis en kunde die er in de 
verschillende gemeenten aanwezig is, delen en inzetten. Dat is van groot belang. Afzonderlijke 
gemeenten krijgen dit niet voor elkaar’, benadrukt Broekhuis. Als gemeente met diverse 
jeugdzorginstellingen binnen de grenzen is er in Utrechtse Heuvelrug sinds 2015 veel kennis 
aanwezig over de complexiteit van de zorgvraag en de wijze waarop kinderen die zeer 
gespecialiseerde hulp nodig hebben, het beste kunnen worden geholpen, stelt Broekhuis. ‘We zijn op 
een andere manier naar de jeugdzorg gaan kijken.’ Maar zo heeft elke gemeente de afgelopen jaren 
ervaring opgedaan, tekent ze daar meteen bij aan. Dat is de kracht van bovenregionale 
samenwerking. Gemeenten betalen gezamenlijk de procesbegeleider en betalen de zorg en/of 
expertise van Yeph naar mate ze daarvan gebruik maken. 
Gedeelde visie   Minister Hugo de Jonge (VWS) en zijn collega Sander Dekker (JenV) stelden 
begin november gemeenten te willen verplichten specialistische jeugdzorg bovenregionaal in te 
kopen. (Fried: zie: https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/minister-perkt-vrijheid-
jeugdbeleid-gemeenten-in.11395711.lynkx  ) ‘Wij doen al wat minister De Jonge wil’, zegt Kosterman 
niet zonder trots. ‘Vrijwillig, maar ook met passie en gedeelde visies’, vult Eerenberg aan. ‘Ik geloof 
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er nooit zo in als dingen ontstaan als het moet. We hebben elkaar hier gevonden. Het gaat om een 
kleine groep jongeren. De schaal van de stad Utrecht of van één regio is te klein om dit goed te 
organiseren. Het begint ermee dat je dat zelf erkent. Dan moet je elkaar vinden in een gedeelde 
visie: wat wil je met deze jongeren. Hoe wil je met je partners omgaan. Dan zie je dat je elkaar heel 
snel vindt, dat je een fijne samenwerking hebt. Je komt dan sneller vooruit dan als er een wettelijke 
verplichting zou zijn.’ 
 
 
3)Tekorten sociaal domein: minder aanbieders en toegang tot de zorg op de schop  
Google melding Wmo: Binnenlands Bestuur 7 maart 2020 
Tekorten in sociaal domein beteugeld 
Yolanda de Koster 07 mrt 2020 Diep in de rode cijfers zaten ze, Eindhoven en Venlo. De tekorten in 
het sociaal domein waren giga en alle zeilen moesten worden bijgezet om het tij te keren. Dat deden 
beide steden op hun eigen manier. Gemene deler: ze contracteren minder aanbieders (of gaan dat 
doen) en hebben de toegang tot de zorg op de schop genomen. Over 2019 noteren beiden een plus. 
Dieptepunt  Op het dieptepunt, in 2017, noteerde Venlo een tekort van 25 miljoen euro op het 
sociaal domein. In Eindhoven bedroeg het tekort over dat jaar maar liefst 47 miljoen euro. Een keur 
aan maatregelen werden door beide gemeenten genomen. 2019 zou in Eindhoven ‘the proof of the 
pudding’ zijn, vertelde wethouder Renate Richters (jeugd, zorg, GroenLinks) destijds. Ook voor Venlo 
was het spannend of alle ingezette maatregelen voldoende vruchten zouden afwerpen. Tijd om terug 
te gaan en de verantwoordelijk wethouders te vragen hoe de vlag er nu bij hangt. 
Prestatiebekostiging     Met de komst van een nieuw college in 2018, en een nieuwe 
wethouder financiën, werd in Venlo een zeer strak financieel regime ingevoerd. Daarnaast werd 
binnen het sociaal domein fiks gesleuteld. Zo werd onder meer afscheid genomen van de pxq-
financiering en werd prestatiebekostiging ingevoerd. ‘Met aanbieders van Wmo-hulp, beschermd 
wonen en jeugdhulp werden aan de voorkant afspraken gemaakt over volume en budget, met een 
maximum’, licht wethouder Frans Schatorjé (zorg, EENLokaal), toe. Ook is flink gesneden in het 
aantal aanbieders. ‘Voor jeugd hadden we zo’n tachtig aanbieders, nu zo’n achttien. Door het aantal 
aanbieders te beperken, kun je je relatiemanagement veel beter oppakken.’ 
Sociale basis   Daarnaast is ingezet op de beweging naar ‘de voorkant’ toe. Daarmee wordt niet 
zo zeer preventie bedoeld, maar op het eerder verlenen van zorg zodat later zwaardere zorg kan 
worden voorkomen. Ook is in het contractmanagement en in de toegang gesleuteld. Zo is er elke 
twee tot drie maanden een gesprek met de aanbieder. Het aantal wijkteams is teruggebracht en er is 
een wijkteam-plus waar mensen met multi-problematiek terecht kunnen. De wijkteamleden zijn niet 
meer in dienst van zorgaanbieders, maar van de gemeente. Er wordt vol ingezet op versterking van 
de sociale basis.  
Budgetplafonds    Eindhoven stelde onder meer budgetplafonds in voor 
maatwerkvoorzieningen Wmo en jeugd, haalde de indicatiestelling naar een nieuw opgericht 
servicebureau en verlaagde de tarieven, op basis van een onafhankelijk kostprijsonderzoek. Ook zijn 
de contracten aangescherpt en is het contractmanagement geïntensiveerd. ‘We kijken of de 
gecontracteerde zorg daadwerkelijk is geleverd. We zitten er kritischer bovenop’, aldus Renate 
Richters (jeugd, zorg, GroenLinks). 
Prestatieafspraken  Met de Stichting WIJeindhoven, de ‘toegangspoort’ voor zorg en 
ondersteuning en de aanbieder van hulp in de nulde- en eerstelijnszorg, werden scherpe 
prestatieafspraken gemaakt. De indicatiestelling werd er weggehaald en overgedragen aan het 
servicebureau. ‘We hebben geconstateerd dat als je dat allemaal in een hand legt (hulp en 
indicatiestelling, red), buiten jezelf, dat je dan heel erg moeilijk kunt sturen.’ 
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Zwarte cijfers  De tot nu toe genomen maatregelen hebben zijn vruchten afgeworpen, zo stellen 
de wethouders. ‘2018 hebben we afgesloten met 2,1 miljoen euro positief. De verwachting is dat we 
over 2019 op plus 3 miljoen euro uitkomen’, stelt de Venlose wethouder financiën Ad Roest 
(EENLokaal). Ook Richters verwacht 2019 met een positief saldo van zo’n 12 miljoen euro af te 
sluiten, maar noemt dat bedrag met een grote slag om de arm. De boeken worden pas in april 
afgesloten. 
Zorgen  Maar de zorgen zijn nog niet voorbij, benadrukken de drie wethouders. De vraag naar 
jeugdhulp blijft stijgen en de vergrijzing stuwt de Wmo-kosten op. De invoering van het gewraakte 
abonnementstarief voor Wmo-voorzieningen heeft een aanzuigende werking en kost gemeenten 
meer geld dan ze van het rijk gecompenseerd krijgen. Ook over de herijking van het gemeentefonds 
zijn grote zorgen. 
In control     Op de vraag of de wethouders nu in control zijn, is Schatorjé helder: ‘We zijn meer in 
control in de zin dat we zicht hebben op de kosten. We weten wat het betekent als de vraag 
toeneemt. We zien wat er gebeurt en kunnen erop reageren.’ Het probleem in de jeugd is zeker niet 
opgelost. ‘We geven net als de rest van Nederland meer geld aan jeugdzorg uit dan we van het rijk 
krijgen’, aldus Schatorjé. ‘We zijn in ieder geval een heel stuk meer in control, maar ik realiseer me 
ook dat er nog steeds heel veel risico’s zijn’, aldus Richters. Ze ziet veel, heel veel gemeenten om zich 
heen die nu in dezelfde situatie zitten als Eindhoven twee jaar geleden. ‘We zeggen wel eens 
ironisch: we waren koploper met in en met uit de problemen komen. Een deel van de problemen is 
door onze manier van organiseren veroorzaakt, maar een deel van de problemen doet zich bij alle 
gemeenten voor. Dan is er ook iets anders aan de hand. Het is allemaal nog complexer dan dat wij 
allemaal indertijd dachten en ik hoop dat we dat met zijn allen op een goede manier bij het rijk 
kunnen adresseren.’   
 
 
4) Zorgprofessionals moeten zichzelf extra beschermen en zijn alert op ziektesignalen bij cliënten 
Zorg+welzijn 8 maart 2020 
‘Onze professionals trekken niet met schort en mondkapjes de wijk in’ 
De kwetsbare cliënten met wie professionals in de zorg werken, mogen niet worden blootgesteld aan 
besmetting door het Coronavirus. Dus moeten zorgprofessionals zichzelf extra beschermen en zijn ze 
alert op ziektesignalen bij cliënten. Wat moet jij doen om jezelf en je cliënten te beschermen? 
Medewerkers van thuiszorgorganisatie Thebe in Tilburg zijn extra alert op signalen van griepachtige 
klachten bij cliënten. ‘Wanneer de thuiszorgmedewerkers bij cliënten signalen van besmetting zien, 
dan vragen ze door en adviseren indien nodig de cliënt om contact op te nemen met de huisarts’, 
zegt woordvoerder Jeroen Hurkens van Thebe. Verder moeten de professionals zichzelf beschermen. 
Daarbij volgt zorgorganisatie Thebe – en alle zorgorganisaties in Nederland – de protocollen en 
hygiënerichtlijnen van het RIVM. 
Hygiëne    ‘Onze mensen trekken niet met mondkappen, plastic bril en schort de wijk in’, stelt 
woordvoerder Hurkens van de Tilburgse zorgorganisatie Thebe gerust. ‘Medewerkers in de zorg 
moeten altijd nadenken over hygiëne voor de cliënt en voor zichzelf. Daar zijn duidelijke richtlijnen 
voor. We worden daar nu extra alert op. Ja, we hebben een crisisteam opgezet na de eerste 
besmetting in Tilburg en we wijzen onze medewerkers via intranet met een speciale themapagina op 
de gewone en op de extra maatregelen voor hygiëne. En we informeren de medewerkers op de 
maatregelen die nodig zijn bij risicovolle contacten. Daarin volgen wij de richtlijnen van het RIVM.’ 
Ziekteverschijnselen    Volgens de woordvoerder van thuiszorgorganisatie Thebe is er geen 
onrust onder medewerkers. ‘Mensen hebben juist de insteek om verstandig met deze situatie om te 
gaan. We zijn wel extra alert op goede hygiëne en op de maatregelen en protocollen van het RIVM 
als er cliënten met ziekteverschijnselen zijn en of als  ze zelf ziekteverschijnselen hebben.’ Iedereen 
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weet: Als je de afgelopen twee weken in risicogebieden bent geweest, dan moet je je gezondheid 
goed in de gaten houden. Bij griepklachten moet je afstand houden van patiënten en doorvragen of 
mensen in de omgeving in een risicogebied zijn geweest. Hurkens: ‘Als medewerkers zelf 
griepklachten hebben, dan nemen ze contact op met hun teamleider om te bespreken of ze thuis 
blijven en contact moeten opnemen met de huisarts.’ 
Veilige zorg  De zorgorganisaties staan voor een belangrijke verantwoordelijkheid, aldus Hurkens: 
‘We moeten ervoor zorgen dat onze professionals hun cliënten niet besmetten. We moeten ook 
genoeg mensen hebben om cliënten te verzorgen. Zowel voor cliënten als voor medewerkers is het 
belangrijk om goede zorg op een veilige manier te geven. Wij volgen te allen tijde de richtlijnen van 
het RIVM, die overigens worden aangescherpt als de situatie rondom de coronabesmetting 
verandert.’ 
Waar kun je op letten in de dagelijkse praktijk in de zorg? 
– Was ik mijn handen vaak genoeg? Stimuleren collega’s elkaar daarin? 
– Zijn er handschoenen aanwezig? Gebruiken we die ook? 
– Draagt er iemand een ring, kunstnagels of nagellak? 
– Hebben we chloortabletten en alcohol? Gebruiken we die ook als het nodig is? 
– Weten we voldoende van de hygiëne in de keuken? 
Hygiëne – de landelijke richtlijnen: 
Handhygiëne Pas handhygiëne toe op de vijf momenten bij cliëntcontact:  
• vóór contact met cliënt  
• vóór schone/steriele handelingen  
• na contact met cliënt • na aanraken omgeving cliënt  
• na contact met lichaamsvloeistoffen cliënt. 
En in de volgende situaties: bij zichtbare verontreiniging, na toiletbezoek, voor en na handelingen 
met eten, na niezen of snuiten, na uittrekken handschoenen, na schoonmaak, na contact met 
(uitwerpselen van) huisdieren en vóór en na het gebruik van een communicatiemiddel (telefoon, 
tablet, toetsenbord, touchscreen). 
Persoonlijke hygiëne  Draag geen sieraden of horloge aan handen en onderarmen, geen 
gladde ring. Zorg voor korte, schone nagels. Geen nagellak of kunstnagels! Haren zijn kort of 
bijeengebonden, baarden of snorren zijn schoon en kort, hoofddoekjes zijn schoon en strak om het 
hoofd. Draag schone, gladde, niet-pluizende kleding met korte of opgerolde mouwen. Draag kleding 
die goed te wassen is op minimaal 60 graden. 
Persoonlijke beschermingsmiddelen Gebruik handschoenen bij zorghandelingen 
(bijvoorbeeld wondverzorging, stomazorg, mondzorg, puncties en vuil wasgoed) waarbij je in contact 
komt met bloed, lichaamsvocht, slijmvliezen en niet-intacte huid en met verpleeg- en 
behandelmaterialen die hiermee in aanraking zijn geweest. Weet wanneer je andere 
beschermingsmiddelen zoals mondneusmasker en schort moet gebruiken en weet waar je ze kunt 
vinden. 
 
5) Hoe zorgen we ervoor dat iedereen zijn plekje kan krijgen in onze samenleving? 
Zorg+welzijn 8 maart 2020 
Blog: Een buurt voor iedereen is een verantwoordelijkheid voor ons allen 
Het aantal daklozen blijft stijgen, mensen zijn genoodzaakt te verhuizen door pesterijen en 
huurderverenigingen willen niet nog meer ‘probleemgevallen’ in de flat. Anne-Marie van Bergen 
onderzoekt de vraag: Hoe zorgen we ervoor dat iedereen zijn plekje kan krijgen in onze samenleving? 
Stel je voor dat de eindeloze wachttijden en torenhoge huren voor een ander huis, het onmogelijk 
maken om te verhuizen. In de tussentijd komen er allerlei mensen in je flat wonen waarvan je het 
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gedrag niet begrijpt. Ze spreken niet dezelfde taal of hebben andere leefgewoonten. Dat kan een 
behoorlijk hinderlijke situatie zijn. 
Begrip       Maar wat als het je eigen kind met een licht verstandelijke beperking is die iedere keer 
vergeet om de muziek zacht te zetten? Een vriend met een alcoholverslaving die de hele hal volstopt 
met zijn lege kratten? Je zus die zo depressief is dat ze het vuilnis niet meer buiten zet? Of je 
dementerende vader die ineens de straat oploopt en iedereen aanklampt? Dan wil je graag dat 
buren wel begripvol zijn en eventueel een handje helpen. En dat je kind, vriend, zus of vader toch 
nog welkom is op de voetbalclub en bij de kerk, of uitgenodigd wordt voor de buurtbarbecue. 
Dilemma  Het gaat om een levensgroot dilemma: het is fijn als iedereen die het moeilijk heeft 
begrip krijgt en mee mag doen, maar hoe houden we het leefbaar en plezierig voor alle anderen? Dit 
is niet iets wat ‘de gemeente’ of ‘de zorg’ kan oplossen. We kunnen er allemaal een steentje aan 
bijdragen. 
Een buurt voor iedereen  Hoe zorg je ervoor dat iedereen zijn plekje kan krijgen in onze 
samenleving? En zich thuis voelt in zijn eigen woonomgeving? Daarvoor zette Movisie 
handelingsaanwijzingen uiteen voor gemeenten, zorg- en dienstverleners en buurtbewoners in de 
publicatie ‘Een buurt voor iedereen’ (Fried: zie: https://www.movisie.nl/buurtvooriedereen ). 
1.  Zorg voor onderling contact: als mensen elkaar leren kennen krijgen ze vaak meer begrip voor 
elkaar en is het minder moeilijk om iemand ergens op aan te spreken. 
2.  Zorg ervoor dat ook iemand met een beperking of eigen-aardigheid positief zichtbaar kan zijn.  
Denk aan daklozen die helpen met het vegen van de straat of iemand met een beperking die 
meehelpt koffie schenken. 
3. Zorg er samen voor dat voorzieningen en activiteiten voor het algemeen publiek ook echt 
toegankelijk zijn. Ook voor mensen die niet zo gemakkelijk contact maken. Daarbij kunnen hulp- en 
dienstverleners maar ook vrijwillige maatjes ondersteuning bieden. Door uitleg of 
handelingsadviezen te geven en te bemiddelen bij eventuele problemen. 
4. Zorg dat hulp- en dienstverleners echt beschikbaar zijn, dat wil zeggen gemakkelijk bereikbaar en 
dienstbaar zodat iemand met wie het minder goed gaat ook de hulp krijgt die hij of zij op dat 
moment nodig heeft. Maar ook dat de buurtgenoten bij hen te rade kunnen gaan als ze vragen 
hebben. Dat is meteen het vijfde punt. 
5. Iedereen moet zich veilig kunnen voelen. Als buurtbewoner of als cliënt of als naaste weten dat je 
een hulp- of dienstverlener kunt bereiken als dat nodig is en dat deze je dan ook bijstaat, draagt daar 
aan bij. 
Praat   Wat kun je als sociaal professional hierin betekenen? Voorop staat: praat met de mensen 
om wie het gaat. Wat vinden zij belangrijk en wat vinden hun buren belangrijk? Wat kunnen mensen 
zelf doen en waarvoor hebben ze jouw steun nodig? Het is belangrijk om een beeld te hebben van je 
eigen buurt. Breng de belangrijke personen, de sleutelfiguren, onder zowel professionals als 
bewoners in kaart. En vraag je af: spelen er situaties waarin mensen nu geen aansluiting vinden? Het 
kan helpen om na te gaan in hoeverre de vijf kenmerken hierboven in jouw buurt gerealiseerd 
worden. Zoek ook samenwerking met anderen die iets kunnen betekenen in meer aansluiting van 
bewoners in de buurt. Denk aan inwoners zelf, wijkvoorzieningen en zorg- en welzijncommunities. 
Maak daarbij gebruik van de ervaringskennis en -deskundigheid van inwoners die het zelf hebben 
meegemaakt. 
Anne-Marie van Bergen is senior adviseur ‘Thuis in de wijk’ bij Movisie.  
 
 
 
 
6) Zorgmijders: thuiszittende jongeren  met onbehandelde depressie, verslaving en angst 
Zorg+welzijn 9 maart 2020 



  
NIEUWS- EN INFORMATIEBRIEF NR. 190                           
ADVIESRAAD SOCIAA DOMEIN KAAG EN BRAASSEM 

9 

 

‘Juist familie van zorgmijder heeft ondersteuning nodig’ 
Op zoek naar familie van zorgmijdende verwarde personen, ontdekte Tiny van Hees een heel andere 
groep: thuiszittende jongeren die kampen met onbehandelde depressie, verslaving en angst. De 
familie van deze zorgmijders is de ingang tot patiënten die anders ongezien blijven. 
‘Aanvankelijk was het plan om familie van verwarde personen te ondersteunen. Naast de verwarde 
mensen kwamen wij in contact met een groep jonge mensen die vanwege angst en depressie thuis 
zitten. Beide vallen onder zorgmijders. Deze jongeren geven voor de buitenwereld geen overlast, 
maar thuis wel en ze hebben echt hulp nodig. Als ze thuis blijven zitten, kunnen klachten verergeren.’ 
Familieondersteuning    Sociaal psychiatrisch verpleegkundige Tiny van Hees geeft al jaren bij 
Altrecht ondersteuning aan familieleden van mensen die een psychiatrische behandeling krijgen. Ze 
geeft hen samen met familie-ervaringsdeskundige Tom Rusting psycho-educatie over de ziekte en ze 
leert hen gesprekstechnieken die helpen in de omgang met de ziekte. Maar zonder behandeling van 
de patiënt krijgt ook de familie geen ondersteuning. ‘Terwijl ze juist dán extra ondersteund moeten 
worden bij de omgang met de patiënt en bij hun pogingen om de patiënt te overtuigen van de 
noodzaak van behandeling.’ 
Ouderrol      In het project ‘Van familie moet je het hebben. Toe- en Terugleiding initiatief’ zocht 
Van Hees met haar collega Tom Rusting naasten van mensen met psychiatrische klachten. Ze vonden 
er 52, vooral ouders en partners. Naasten die met deze mensen samenwonen. ‘Ze hebben het thuis 
moeilijk met hun zieke familielid, en ze weten niet wat ze kunnen doen.’ Van Hees ontmoette 
bijvoorbeeld ouders die vanuit hun ouderrol op een depressie of verslaving reageren. ‘Logisch 
natuurlijk, maar “zou je niet eens dit of dat doen” is niet altijd de beste aanpak voor een depressief 
kind. En het zorgt voor een vervelende sfeer in huis.’ 
Verbinden en begrenzen    Bij de familieondersteuning leerden ze deze ouders en partners 
opnieuw verbinding te maken met hun kinderen of partner. Door bijvoorbeeld open vragen te stellen 
als: waar heb jij behoefte aan? Wat kan ik voor je doen?  Van Hees: ‘Op die manier schep je een veilig 
klimaat waarin patiënten over hun problemen kunnen praten. Dat is de eerste stap naar een 
oplossing.’Daarnaast raadt Van Hees familie aan om grenzen te stellen. ‘Als een kind bijvoorbeeld 
alcoholverslaafd is en alle drank opdrinkt, mag je dat als ouder best begrenzen. Door vanuit een “ik”-
boodschap aan te geven dat je het niet fijn vindt. Grenzen stellen schept ook veiligheid. Zeker ook 
voor patiënten met angsten zijn grenzen heel fijn.’ 
Toeleiding   De hulp aan deze verborgen patiënten stopt niet bij de ouders. Van Hees en Rusting 
werkten samen met de bemoeizorg en buurt in hun regio (Utrecht) en zochten samen met familie 
naar de juiste hulp. ‘Dat hoeft niet noodzakelijk bij Altrecht te zijn. Soms was de juiste ondersteuning 
een goede dagbesteding. Als er wel psychiatrische klachten speelden, moesten ze sowieso langs de 
huisarts.’ Na deze toeleiding bleef de deur voor de familieleden open staan. ‘Ze kunnen altijd bellen, 
en als ze dat doen merk je dat ze hele gerichte vragen hebben waar we ze vlot mee kunnen helpen.’ 
Project gaat door     In het project vonden Van Hees en Rusting 52 naasten van onbehandelde 
patiënten, onder andere via huisarts en buurtteams. Ze verwachten dat de doelgroep nog veel groter 
is. Bij 13 van de 52 aanmeldingen is de patiënt inmiddels in zorg gekomen. Ze zetten het project nu 
voort, binnen een samenwerkingsverband tussen Lister, een zorginstelling voor mensen met 
psychiatrische en/of verslavingsproblemen Altrecht. 
Sterre ten Houte de Lange   Freelance (web)redacteur Zorg+Welzijn 
 
 
 
 
7) Dilemma’s over toewijzing van Wmo-voorziening met inwoners delen en hen laten meepraten 
Google melding Wmo: Binnenlands Bestuur 9 maart 2020 
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Wmo-dilemma gedeeld met bevolking 
Yolanda de Koster 09 mrt 2020 Als gemeenten dilemma’s over toewijzing van een Wmo-voorziening 
met inwoners delen en hen daarover laten meepraten, vergroot dat het vertrouwen in de 
besluitvorming van gemeenten. Het voorleggen van dilemma’s draagt tevens bij aan betere en 
gelegitimeerde beslissingen.  
Dat blijkt uit een pilotproject in de gemeenten Roosendaal, Utrecht en Zoetermeer. Voor het 
pilotproject De Tweede Mening werd een panel met 750 mensen gevormd, dat representatief van 
samenstelling was, vertelt adviseur Hein Albeda, een van de initiatiefnemers. Gemeenten die 
worstelden met een toekenning of afwijzing van een hulpmiddel, woningaanpassing of het aantal 
uren huishoudelijke hulp konden de casus geanonimiseerd aan het panel voorleggen. Daarbij werd 
de argumentatie van de aanvrager vermeld om in aanmerking van een voorziening te komen, als ook 
de argumenten van de gemeente om de gevraagde voorziening toe of af te wijzen.  
Huiverig       Gemeenten waren aanvankelijk huiverig omdat zij vreesden ongenuanceerde 
reacties te krijgen, vertelt Albeda, maar het tegendeel bleek waar. In de meeste gevallen waren de 
panelleden het eens met de afweging van de gemeente. Het doel van de pilot was tweeledig: het 
vergroten van het vertrouwen in gemeenten bij de uitvoering van de Wmo en het leren door 
gemeenten van de reacties van de panelleden. Dat zou ten goede kunnen komen aan de 
dienstverlening en tot verbetering van beleid kunnen leiden. Het eerste doel is bereikt. Panelleden 
kregen meer vertrouwen in de gemeente. Het lerend effect van gemeenten viel wat tegen. 
 
 
8) Langer thuis blijven wonen is een belangrijk zorg- en woononderwerp. 
Google melding Wmo: Binnenlands Bestuur 9 maart 2020 
Gemeenten moeten voortouw nemen bij ouderenbeleid 
Michael de Groot 09 mrt 2020 In een eerdere column schreef ik over het verband tussen wonen en 
gezondheid. Dat verband was er al lang. Langer thuis blijven wonen is een belangrijk zorg- en 
woononderwerp.  
Enige jaren geleden is scheiden van wonen en zorg uitgangspunt geworden. Gemeenten werden 
verantwoordelijk voor de Wmo en waren dat al voor wonen. De Wmo beoogt burgers zo lang 
mogelijk in hun leefomgeving te houden. Dat geldt misschien wel vooral voor ouderen. Een plek voor 
ouderen in – destijds zogenoemde – ‘bejaardentehuizen’ is niet meer vanzelfsprekend. 
Verzorgingstehuizen verander(d)en in verpleegtehuizen. Gemeenten moeten nu zowel voor wonen 
als zorg beleid maken. 
       In Rotterdam bestaat voor ouderen en hun woonsituatie veel aandacht. Onlangs is het Langer 
Thuis Akkoord 2020-2025 getekend door 39 marktpartijen, woningcorporaties, zorg- en 
welzijnsinstellingen, ouderenbonden en de gemeente.  Een convenant tussen (semipublieke-) 
overheid en de markt. Het beziet de zogenoemde ‘dubbele vergrijzing’. Dubbel, omdat over vijftien 
jaar 20 procent van alle Rotterdammers 65+ is, maar ook het aantal 75+ toeneemt. 
       Stadswijken waar deze ontwikkeling met name speelt, zijn het minst geschikt voor ouderen. Hoe 
los je langer thuiswonen voor ouderen dan op? Het convenant geeft een drie-sporenaanpak: meer 
levensloopbestendige en voor ouderen gelabelde woningbouw, langer zelfstandig wonen in de wijk, 
en meer innovatieve woon- en/of woonzorgconcepten. Een mooi initiatief. 
        Maar ‘the proof of the pudding is in the eating’. Er spelen veel wettelijke- en beleidskaders. Met 
gescheiden wonen en zorg is dat geen sinecure. Voor de relatie met zorginstellingen geldt het Wmo-
beleid. Voor samenwerking met woningcorporaties de jaarlijkse gemeentelijke woonvisie en 
prestatieafspraken. Marktpartijen zullen bijvoorbeeld kijken naar bestemmingsplannen. Die kunnen 
specifiek locaties voor sociale - of middenhuur bevatten, waar veel senioren in worden gehuisvest. 
Het is maar een greep uit het kader van wet- en regelgeving. 
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       Een convenant is een goed begin voor meer woonmogelijkheden voor ouderen. Opvallend is wel 
dat wettelijke kaders naast dergelijke initiatieven een eigen leven lijken te leiden. Door het scheiden 
van wonen en zorg, is ook de verantwoordelijkheid voor een koppeling van de dossiers bij 
gemeenten komen te liggen. 
        Neem het voorbeeld van Rotterdam; Het Langer Thuis Akkoord rept niet over prestatieafspraken 
of het Wmo-beleid. In Rotterdam is in het Wmo-beleid (Beleidsregels maatschappelijke 
ondersteuning en jeugdhulp Rotterdam) aandacht voor senioren, maar is er geen koppeling met de 
woonvisie. De woonvisie kent wel een expliciete koppeling met de Wmo-problematiek, maar niet 
met de Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp Rotterdam. 
          Waarschijnlijk wordt achter de schermen overleg gevoerd over de relatie tussen de dossiers. 
Maar in ieder geval voor de rechtssubjecten is sprake van losstaande kaders. Zou het een idee zijn de 
koppeling van die verschillende kaders eens wat nadrukkelijker te benoemen in het geheel van 
beleidslijnen en convenanten? Eens, die kaders zijn ingewikkeld en de wetgever heeft het met 
scheiden van wonen en zorg nog ingewikkelder gemaakt. Maar de wet is ook bedoeld om ons tot 
door de wetgever gewenst gedrag te laten komen. Rechtssubjecten moeten ermee uit de voeten 
kunnen. 
       De wettelijke kaders en wat daarop is gebaseerd zouden een primair platform moeten, en ook 
kunnen zijn waar deze onderwerpen een basis krijgen en de verbanden expliciet worden gemaakt. 
Initiatieven zoals convenanten, zouden daar dan gemakkelijk bij moeten kunnen aanhaken en er aan 
gekoppeld worden. Het vergt coördinatie, maar door de wettelijke kaders efficiënter te gebruiken, 
zou wellicht ook een slag kunnen worden gemaakt in het web van relevante regelingen. Wel weer 
een taak voor gemeenten. Een beroep op de wetgever om een helpende hand te bieden in het 
gescheiden-wonen-en-zorg-tijdperk ligt voor de hand. 
        Maar vooralsnog moeten gemeenten ermee werken op basis van het huidige wettelijke kader. 
Langer thuiswonen is nu eenmaal vooral een Wmo-, een woon- én een ruimtelijke 
ordeningsprobleem. In al die kaders is het de gemeente die het voortouw moet nemen. Daar liggen 
dus kansen. 
Michael de Groot 
 
9) Thuishuizen, waar ouderen voorzieningen delen en elkaar steunen 
Zorgvisie 9 maart 2020 
Minder eenzaamheid in een ‘studentenhuis’ voor ouderen 
Jan Ruyten zet vraagtekens bij de betrokkenheid van de zorgaanbieders bij het oplossen van het 
tekort aan woningen voor ouderen. Hij ontwikkelt Thuishuizen, waar ouderen voorzieningen delen 
en elkaar steunen. Op die manier kunnen ze langer zelfstandig blijven wonen. 
De zorg, gemeenten en corporaties moeten samen het tekort aan woningen voor ouderen oplossen, 
stelt de Taskforce Wonen & Zorg, ook wel de commissie-Adriani genoemd. Ruyten ziet daar geen heil 
in. 
‘Een op de twee ouderen meldt eenzaamheidsgevoelens’, weet Jan Ruyten. Hij heeft het als zijn 
missie opgevat om daar oplossingen voor te ontwikkelen. Als voormalig directeur in de thuiszorg 
kwam hij veel eenzaamheid tegen. Zo herinnert hij zich nog een oudere vrouw die in een te duur huis 
woonde, louter omdat daar een conciërge was. 
Ruyten wilde graag weten wat eenzame ouderen nodig hebben en ging met ze in gesprek. Hij maakte 
hier uit op dat er vooral veel vraag is naar collectieve woonvoorzieningen. ‘Mijn vader zei altijd: 
“Kees kan lekker koken, Harry vindt schaken leuk en Toos doet graag de tuin. Als ik oud word, nodig 
ik die drie uit om bij mij te komen wonen.” Helaas is het er nooit van gekomen, omdat hij al overleed 
voor het zover was.’ 
Eettafel    Omdat eenzame ouderen zelf geen collectieve huizen regelen, besloot Ruyten het voor 
hen te doen. Met zijn stichting Thuis in Welzijn ontwikkelde de maatschappelijke ondernemer het 
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concept Thuishuis. Dit werkte hij minutieus uit in de handleiding Laat niemand in eenzaamheid leven. 
Een Thuishuis is een soort studentenhuis voor vijf tot zeven ouderen. ‘Zeven is het maximum, want 
de bewoners moeten om één eettafel kunnen zitten. Bij twee eettafels wordt het een instituut.’ De 
ouderen huren voor zo’n 500 euro een kamer en maken gebruik van gezamenlijke voorzieningen, 
legt Ruyten verder uit. 
Maar dat is nog niet alles. Het tweede deel van het concept is Thuisbezoek. Dit omvat allerlei 
activiteiten voor ouderen, zoals chauffeursdiensten. ‘Dat is een onlosmakelijk onderdeel, want ik heb 
dit project ontwikkeld om het verschil te maken in eenzaamheid.’ 
Succes  De inspanningen van Ruyten hebben vruchten afgeworpen. In Woerden, Amstelveen, 
Harderwijk, Winkel en Deurne zijn in samenwerking met corporaties en gemeenten Thuishuizen 
geopend. En in Noordwijk en Bergen staan nieuwe projecten op stapel. Het concept won daarnaast 
in 2015 de Nationale Eenzaamheidsprijs. Thuishuizen kreeg ook veel lof van onderzoeksbureau RIGO, 
dat de verwachting uitsprak dat de maatschappelijke baten van het Thuishuis de kosten met 175 
procent overtreffen. 
Vrijwilligers    Succes is natuurlijk niet verzekerd met alleen een goed concept. De projecten 
staan of vallen met een sterk netwerk van vrijwilligers. Ook is er een vrijwilligerscoördinator nodig 
die onder andere zorgt voor werving van bewoners. In Woerden werkt dit zeer goed, maar het 
Thuishuis in Deurne moest sluiten. De betrokken partijen aldaar wilden niet langer investeren in een 
vrijwilligerscoördinator. 
Vliegwieleffect   Ruyten wil zijn idee verder ontwikkelen. Hij heeft een plan gemaakt om het 
Thuishuis-concept landelijk uit te rollen. Hij verwacht daardoor een vliegwieleffect. ‘Mensen moeten 
het eerst zien voordat ze begrijpen wat we bedoelen.’ 
Ruyten is al behoorlijk lang bezig om bij de landelijke overheid financiering voor het 
voorbereidingstraject van vijftig Thuishuizen te krijgen. Je zou verwachten dat dit gemakkelijk gaat, 
zeker met een minister zoals Hugo de Jonge van Volksgezondheid die het thema ‘eenzaamheid’ op 
de politieke agenda heeft gezet. Maar de praktijk is weerbarstiger. Het project van Ruyten is lastig in 
de hokjes van landelijke overheidssteun in te passen en bij lokale overheden ontbreekt het aan 
innovatiegelden. ‘Sowieso doen we in Nederland veel aan technische en weinig aan sociale 
innovatie.’ 
Voorlopig blijft Ruyten afhankelijk van het enthousiasme van wethouders en natuurlijk van 
corporaties. Die waren aanvankelijk zeer geïnteresseerd, maar sinds de verhuurdersheffing, een 
‘straf’ voor megalomane projecten zijn ze minder bereid te investeren in innovaties. 
Commissie-Adriani   De tijd lijkt rijp voor Thuishuizen. Aan aandacht voor ouderenhuisvesting 
ontbreekt het op dit ogenblik in ieder geval allerminst. Zo deed de commissie-Adriani onlangs een 
oproep aan gemeenten om samen met corporaties en zorgaanbieders lokale woonvisies te maken. 
Toch verwacht Ruyten daar niet veel van. ‘Dat gaat toch weer uit van topdown en niet van wat 
ouderen werkelijk nodig hebben.’ 
Bovendien vindt Ruyten niet dat zorgaanbieders de eerst aangewezenen zijn om iets aan het issue te 
doen. ‘We willen ouderen zolang mogelijk zelfredzaam houden en zoveel mogelijk buiten de zorg. 
Dat is in tegenspraak met geld aan zorg verdienen, waar zorgaanbieders zich volgens ons stelsel op 
moeten focussen.’ Geen wonder dat die zich vooral richten op de groep die veel zorg nodig heeft. 
‘Aan eenzame ouderen met weinig zorgbehoefte is voor de zorg weinig te verdienen.’ 
Ruyten pleit voor veel meer kleinschalige woonvormen, waar geen directe link is met een 
zorgaanbieder. ‘Zorg is vaak maar een klein deel van wat eenzame ouderen werkelijk nodig hebben. 
Dat geldt zelfs voor dementerenden. Zij hebben vooral iemand nodig die hun wereld snapt.’ 
vastgoed 
Joost Bijlsm 
10) Steeds meer woonvormen waar je contact met andere bewoners kunt hebben 
Plus Magazine 10 maart 2020 
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Met elkaar wonen: Hoe dan?  
Robin Utrecht | Erik Bogaards | Zo lang mogelijk thuis wonen is prettig. Maar als je ouder wordt kan 
het ook eenzaam zijn. Dan is het fijn om met anderen te wonen. Dat kan in veel verschillende 
vormen.  
Je woont nog zelfstandig, eventueel met hulp via de gemeente, maar je sociale kring wordt kleiner. 
Het wordt stil om je heen. Dan wil je graag meer gezelschap. Goede sociale contacten dicht bij huis. 
Of het nou goede buren zijn, kennissen of familie. Voor de gezelligheid, veiligheid en om elkaar te 
kunnen helpen als dat nodig is. Maar hoe organiseer je dat? Waar kun je dan terecht? 
Van knarrenhofjes tot woongroepen Gelukkig ontstaan er steeds meer woonvormen waar 
je op meer of minder intensieve wijze contact met andere bewoners kunt hebben: knarrenhofjes, 
woonzorgcentra, kangoeroewoningen, meergeneratie-woongroepen, serviceflats, beschermd wonen 
en nog veel meer. Omdat veel begrippen door elkaar heen gebruikt worden, is het lastig om aan te 
geven wat ze precies inhouden. Kort samengevat gaat het altijd om een min of meer zelfstandige 
woonruimte, met daarbij een gemeenschappelijke ruimte en activiteiten. Eventueel aangevuld met 
hulp en zorg. 
Waar vind ik die alternatieven? Inmiddels zijn er dus honderden woonalternatieven en per 
jaar komen er tientallen bij. Wanneer je op www.zorgkaartnederland.nl bij zoekopdracht 
‘verzorgingshuis’ intypt, vind je een overzicht. Je kunt ook bij je gemeente of bij het wijkcentrum in je 
buurt informeren. Op de website van de Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk wonen van 
Ouderen vind je informatie over gemeenschappelijke woonvormen waarin je je privacy behoudt. 
Let goed op de kosten    De kosten voor de verschillende woonvormen lopen sterk uiteen. Bij 
serviceflats kun je soms kiezen tussen kopen en huren. Welke vorm je ook kiest, er is vrijwel altijd 
sprake van bijkomende servicekosten. Dit zijn de kosten die je betaalt voor gebruik van de 
gemeenschappelijke ruimte en voor voorzieningen zoals de lift, schoonmaak et cetera. Let goed op 
deze kosten, want ze kunnen snel oplopen. Meer dan €200 per maand is geen uitzondering. 
Wonen bij familie  Woon je liever met familie dan met onbekenden? Ook daarvoor komen 
steeds meer mogelijkheden. Sommige woningcorporaties bieden bijvoorbeeld kangoeroewoningen: 
twee aparte woningen die door een deur met elkaar verbonden zijn. Een mooie oplossing voor 
meerdere generaties die dicht bij elkaar in de buurt willen wonen. Maar kangoeroewoningen zijn 
schaars. Een goed alternatief kan een (tijdelijke) mantelzorgwoning zijn. Ze zijn te koop en te huur en 
passen vaak in de tuin. Op www.pasaan.nl of www.koopmantelzorgwoning.nl vind je meer 
informatie.  
‘Alles mag, niets moet’  Liedeke Reitsma (67) woont voor minder dan €700 per maand al twee 
jaar in een knarrenhof in Zwolle. 
“Gewoon een beetje naar elkaar -omkijken.” Zo vat Liedeke Reitsma, mede-bedenker van 
Knarrenhof, het wonen in zo’n hof samen. Jaren -geleden kwam ze op het idee. Ze woonde in een 
appartement zonder lift in een Vinex-wijk en voorzag: hier ga ik niet oud worden. Maar waar wel? 
Hoe regel je iets goeds met een smalle beurs? Ze kwam op het idee om in een hofje te gaan wonen. 
Een veilige, gezellige plek waar je goed en betaalbaar oud kunt worden. Na -jaren van overleggen en 
puzzelen is het Stichting Knarrenhof gelukt: de eerste knarrenhof met 48 woningen, waarvan 
veertien voor sociale verhuur, staat in Zwolle. Die huur is met dank aan huurtoeslag ‘te doen’. 
“Dankzij onze zonnepanelen kwam er aan het eind van het jaar ook nog wat geld terug van het 
energiebedrijf”, vertelt Reitsma. 
“Of ik weleens eenzaam ben? Nee nooit. Er is van alles te doen. Er zijn -allerlei clubs en het 
onderhoud doen we zo veel mogelijk zelf.” Alles onder het motto: alles mag, niets moet.  
Misschien ergeren buren zich soms aan elkaars bemoeienis, maar daar staat veel goede zorg 
tegenover. -“Vorig jaar kreeg ik een zwaar ongeluk. Ik kon niets meer. Iedereen heeft me geholpen: 
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met warme maaltijden en veel meer. Zulke dingen vergeet je niet”, -aldus Reitsma. Inmiddels zijn er 
-tachtig projecten door heel Nederland in ontwikkeling. Meer informatie op: www.knarrenhof.nl 
‘We koken en eten samen’    Michiel van Putten (42) is oprichter/eigenaar van Wonen bij 
September. Deze woonzorggroep biedt woongelegenheid aan ouderen met dementie en alzheimer. 
Wonen is meestal mogelijk vanaf ongeveer €1500 per maand. 
“Onze bewoners kiezen meestal niet zelf voor Wonen bij September. Dat doen hun kinderen of 
partners”, vertelt Van Putten. Want in de negen woonzorggroepen die deze organisatie telt, wonen 
mensen met een indicatie voor langdurige zorg. Dat betekent dat ze 24 uur per dag zorg nodig 
hebben. Vaak stelt deze groep de keuze voor een goede woning in die laatste fase lang uit. “Jammer, 
want goede zorg -begint met wonen”, legt Van Putten uit. Wat hem betreft mogen mensen best 
eerder komen kijken bij zijn woonzorggroep. Wat ze dan zien? “Dat we zonder overbodig 
management zorg bieden die nodig is en dat bewoners hier veilig, goed begeleid en met zoveel 
mogelijk plezier wonen.” Dat kan dankzij overzichtelijke -groepen van 20 tot 24 mensen, met 
ongeveer evenveel zorgverleners die goed kijken naar de individuele -wensen. “Als iemand blij wordt 
van wandelen, gaan we zoveel mogelijk eropuit. Word je blij van aardappelen schillen of muziek 
luisteren, dan regelen we dat. Onze gebouwen zijn ingericht op zoveel mogelijk contact tussen de 
bewoners. Met een gezellige woonkeuken, een zitkamer en soms zelfs een bibliotheek. Dat helpt 
tegen vereen-zaming. We koken en eten -samen. Soms zijn er huisdieren. Als je de behoeftes van de 
bewoners centraal stelt en dat goed organiseert, kan er met de beschikbare budgetten veel.” 
De huur verschilt per locatie. Er zijn negen vestigingen door het land. Dit jaar komen er zes 
vestigingen bij, -volgend jaar tien. Informatie: www.wonenbijseptember.nl  
‘Dit geeft mij rust’    Lauk Spelberg (65) woont in de Hobbemaflat: een serviceflat in -Bilthoven, 
met koopappartementen. Prijzen vanaf zo’n €150.000. 
“Als 14-jarige heb ik hier pannetjes met eten rondgebracht, toen het nog een zorgcentrum was. Door 
mijn werk als pastor kwam ik hier ook. Ik heb vaak gedacht: wat zou het leuk zijn om hier later te 
wonen.” Sinds drie jaar is dat gelukt. “Kennissen vroegen: ‘Moet je daar nu al gaan wonen’? Maar het 
was juist géén moeten. Ik wilde niet te lang wachten en alle tijd hebben om hier te aarden. Daar 
geniet ik iedere dag van!”  
Dankzij de verkoop van haar oude huis kon ze dat betalen, want bewoners hebben hier geen 
hypotheek. De gemiddelde leeftijd in de flat ligt rond 65 jaar. Er is veel te doen: onder meer 
maandelijkse borrels, concerten, spelletjesavonden en er is een club voor het onderhoud van de 
prachtige tuin. Er is geen gemeenschappelijke keuken. Wel is er personeel voor algemeen 
onderhoudswerk en een uitstekende huismeester. En er zijn veel goede buren. “Iedereen kent 
elkaar. De buren aan beide kanten hebben mijn sleutel en ik die van hen. We vangen elkaar op. Dat 
geeft mij rust.” De appartementen zijn zo ingericht dat je er lang kunt blijven wonen, eventuele extra 
hulp regel je via de gemeente of de zorgverzekering.  
Bron(nen): Plus Magazine 
 
 
11) Overheid moet meer investeren in nieuwe, passende woonvormen voor ouderen 
IkWoonLeefZorg 11 maart 2020 
Commissie Bos: Ga (ver)bouwen!  
De overheid moet meer investeren in nieuwe, passende woonvormen voor ouderen. Nu is het beleid 
te veel gericht op ouder worden in eigen huis. Dat concludeert oud-minister Wouter Bos in het 
rapport ‘Oud en zelfstandig in 2030, een reisadvies’. 
Langer zelfredzaam blijven in een zelfstandige woning is nu een belangrijk doel van de overheid. Dat 
is nodig omdat verzorgingshuizen zijn verdwenen. Wie nu ´te goed´ is voor het verpleeghuis, kan 
nergens anders terecht. 
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Meer ouderen, te weinig huizen Het aantal thuiswonende ouderen groeit hard. In 1980 
woonde 37 procent van de 80-plussers zelfstandig. Nu is dat 89 procent. Maar als mensen ouder 
worden, zijn veel huizen niet geschikt om in te blijven wonen. De komende decennia groeit het 
aantal ouderen door. In 2030 zullen er ruim twee miljoen 75-plussers zijn, 600 duizend meer dan nu. 
Daarom kreeg Commissie Bos de opdracht om te kijken wat er nodig is om de zorg voor 
thuiswonende ouderen op peil te houden. 
Reis In het rapport van de Commissie Bos staan 35 aanbevelingen aan de verantwoordelijke 
minister Hugo de Jonge. De commissie heeft de 35 aanbevelingen samengevat met de vier letters 
REIS:  
*  Regie: vergroot de mogelijkheden voor ouderen om zelf regie te voeren. 
* Eenvoud: vereenvoudig de ondersteuning en zorg voor ouderen, zowel voor de ouderen zelf als 
voor de professionals. 
* Integrale benadering: het zou voor ouderen niet moeten uitmaken onder welke wet of uit welk 
potje hun zorg en ondersteuning worden betaald. 
* Samenwerking: bevorder de samenwerking in de zorg voor ouderen. 
De 35 aanbevelingen hebben allemaal te maken met drie belangrijke adviezen. 
1. Ga (ver)bouwen  Er moet meer worden gebouwd en verbouwd voor ouderen. Ook moeten 
er meer nieuwe woonvormen komen tussen het eigen huis en het verpleeghuis in. Want 
zelfstandigheid tot op hoge leeftijd hoeft niet te betekenen dat iedereen ‘langer thuis’ blijft, 
constateert de commissie letterlijk. Voorbeelden zijn hofjes, woongemeenschappen, zorgvilla’s en 
kangoeroewoningen. De Commissie Bos heeft ook een advies voor ouderen zelf. Zij moeten op tijd 
nadenken over de aanpassing van hun woning of over een andere, meer geschikte woning. De 
50+woontest helpt u om na te denken over toekomstige woonwensen. Een andere geschikte woning 
vinden, is niet zo eenvoudig. Drie jaar geleden deed Plus Magazine onderzoek naar beschikbare 
huurwoningen voor ouderen. Slechts 7 procent daarvan was aantrekkelijk voor 55-plussers. De 
afgelopen jaren is daar geen verandering in gekomen. Er zijn nauwelijks huizen bijgebouwd, terwijl 
het aantal ouderen blijft groeien. Bos pleit daarom voor verandering. 
2. Ga digitaal     Digitale hulpmiddelen kunnen het dagelijks leven makkelijker en aangenamer 
maken. Ouderen kunnen daarmee de regie in eigen hand houden, zorg op afstand krijgen en een 
hogere kwaliteit van leven bereiken. Een voorbeeld is digitaal contact met de huisarts of andere 
hulpverleners. Daarvoor moeten zorgaanbieders meer gebruik gaan maken van digitale technieken 
maar ook de ouderen zelf moeten daar meer mee aan de slag. Zij kunnen bijvoorbeeld online sociale 
contacten zoeken en onderhouden. Voor mantelzorgers zijn er verschillende apps om afspraken in bij 
te houden. 
3. Werk samen  Zorgorganisaties moeten samenwerken. Nu doen ze dat niet altijd, omdat ze 
met elkaar moeten concurreren. De Commissie Bos stelt dat lokale en regionale samenwerking nu 
belangrijker is dan concurrentie en keuzevrijheid. Uiteindelijk moet ieder loket waar iemand voor 
hulp aanklopt, het goede loket zijn. Iedere hulporganisatie moet hetzelfde doel voor ogen hebben. 
Nu staan de verschillende wetten en financieringsregelingen dat nog in de weg. Ook mantelzorgers 
moeten betere ondersteuning krijgen. 
 
 
 
 
 
12) Wel of geen kortingsregeling voor medereizigers onder de noemer ‘sociaal begeleider’ 
Google melding Wmo: RN7  11 maart 2020 
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Nijmeegs college wijst kritiek op afschaffen korting 'sociaal begeleider' bij 
doelgroepenvervoer af 
Gepubliceerd op 10-03-2020  | NIJMEGEN – Het Nijmeegse college blijft niet van plan om een 
kortingsregeling voor ‘sociaal begeleiders’ voor iemand die gebruik maakt van het 
doelgroepenvervoer AVAN door te zetten. De Adviescommissie Jeugd-, Maatschappelijke opvang- & 
Gehandicaptenbeleid (JMG) beklaagde zich per brief over het feit dat de gemeente Nijmegen de 
optie van een ‘sociaal begeleider’ niet aanbiedt en niet belicht in haar communicatie-uitingen. Het 
college zegt het budget hard nodig te hebben voor de Wmo-doelgroep zelf. 
Sociale begeleiding  JMG bracht ongevraagd advies uit gericht op het laten vervallen van de 
kortingsregeling voor medereizigers en het in de communicatie niet gebruiken van de term ‘sociaal 
begeleider’. Sociaal begeleiding is begeleiding op indicatie van de gemeente om sociale redenen. 
Deze begeleider betaalt 50 procent van het Wmo-tarief zonder korting. ‘Wij betreuren het laten 
vervallen van de kortingsregeling’, schreef JMG-voorzitter Sandra de Vries in oktober aan het 
Nijmeegse college. ‘Iedere gemeente kan een eigen afweging maken of, en aan wie, zij een indicatie 
voor sociaal begeleider afgeven en hoe zij over deze mogelijkheid met hun bewoners communiceren. 
Noch in het besluit van uw college, noch in genoemde brief van uw college aan de gemeenteraad en 
noch in uw communicatie wordt de mogelijkheid van een sociaal begeleider genoemd. Dat vinden wij 
een slechte zaak. Het samen reizen met een sociaal begeleider is geen verplichting zoals bij de 
indicatie voor een medisch begeleider, maar kan noodzakelijk zijn van factoren als slecht weer, het 
tijdstip, de bestemming en de gesteldheid van de reiziger die begeleid wil worden. Wij adviseren u 
deze regeling voor sociale begeleiding alsnog in te voeren.’ 
'Niet voor gekozen'   ‘Voor de goede orde, er is in Nijmegen sprake van twee typen 
medereizigers’, laat het Nijmeegse college nu weten. ‘Reizigers in het doelgroepenvervoer AVAN, die 
op medische grond een begeleider mee moeten nemen, krijgen hiervoor de indicatie ‘medisch 
begeleider’. Hun begeleider reist gratis mee. Reizigers in het doelgroepenvervoer AVAN kunnen ook 
zonder deze indicatie een medereiziger meenemen. Deze medereiziger betaalt in voorkomende 
gevallen sinds vorig jaar het normale tarief, een tarief zonder korting. Onze argumentatie daarbij is 
dat deze medereiziger zelf geen Wmo-indicatie heeft. Het budget is hard nodig voor de Wmo-
doelgroep zelf. Wij houden deze lijn dan ook vast. In de regio hebben sommige gemeenten andere 
keuzes gemaakt en de kortingsregeling voor medereizigers doorgezet, onder de noemer ‘sociaal 
begeleider’. Wij hebben deze term in onze communicatie niet gebruikt, omdat we hiervoor niet 
gekozen hebben. Centrale boodschap voor inwoners van Nijmegen was, dat de korting voor de 
medereiziger kwam te vervallen.’ 
 
 
 
13) Groene Hart volgebouwd met windmolens en zonnepanelenvelden 
Witte Weekmail: AD 11 maart 2020 
VVD wil liever kerncentrale in Groene Hart dan polders vol windmolens en 
zonnepanelen 
De komende jaren worden de polders in het Groene Hart volgebouwd met windmolens en 
zonnepanelenvelden. Dat blijkt uit plannen van het gemeentelijk samenwerkingsverband Holland 
Rijnland, waarvan Alphen, Nieuwkoop en Kaag en Braassem deel uitmaken. VVD-fractievoorzitter Jan 
van der Geest is zich ‘rot geschrokken’. ,,Een complete verrommeling van het landschap!’’ Hij oppert 
de bouw van een ‘kleine kerncentrale’. 
Joep Derksen  
                    Polders willen we niet laten verrommelen met 
                 spiegelende glasplaten of tientallen windmolens 
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Jan van der Geest , VVD  Tijdens een presentatie voor de raadsleden van Kaag en Braassem werd een 
‘duurzaam’ toekomstbeeld geschetst van het landschap. Bijna alle polders rondom de dorpen zijn 
ingetekend als zoeklocatie voor windmolens of velden met zonnepanelen. Van der Geest: ,,De VVD 
wil best op een constructieve manier meedenken aan de energietransitie, maar dit gaat ons echt veel 
te ver! Polders willen we niet laten verrommelen met spiegelende glasplaten of tientallen 
windmolens.’’ 
        Volgens Holland Rijnland moeten er tussen de 11 en 27 windmolens geplaatst worden in het 
Groene Hart. En daarnaast nog vele honderden hectares aan zonnepanelen op daken en in het open 
landschap. ,,Het open landschap wordt een industrieterrein voor groene energie. En dit zijn nog maar 
de plannen tot 2030!’’ aldus Van der Geest. ,,Daarna gaat de omvorming van het landschap in 
hetzelfde tempo door en we keren nooit meer terug naar het landschap dat wij nu nog kennen.’’ 
Volbouwen open landschap Ook zijn partijgenoten zijn fel tegen het volbouwen van het 
open landschap in het Groene Hart. Burgerraadslid Aad Blom: ,,We lopen achter elkaar aan, zonder 
eerst eens goed na te denken. Er is soms zon en vaak wind, maar niet altijd. En we gebruiken altijd 
stroom. Dan zijn we dus een dubbel energienet aan het opzetten ten koste van ons polderlandschap. 
Ik vind dat een regelrechte ramp.’’ Raadslid Peter van Dijk: ,,Ik ben geen tegenstander van een aantal 
windmolens langs de grotere wegen in onze gemeente. Maar de plannen die nu gepresenteerd 
worden, gaan veel te ver.’’ 
Van der Geest roept de Provincie Zuid-Holland op om haast te maken met een onderzoek naar een 
kleine kerncentrale op de 2de Maasvlakte. Dat is volgens Van der Geest pas echt groene energie. 
Maar is dat niet een heel erge ‘Niet in mijn achtertuin’-gedachte? ,,Kerncentrales zoals ze er nu zijn 
moeten enorm veel koelwater ter beschikking hebben. De Braassem is daarvoor niet afdoende.’’ 
Bill Gates  Van der Geest kijkt met optimisme naar een nieuw type kerncentrale: de ‘Travelling 
wave reactors’, die met geld van Bill Gates worden opgericht. Zulke nucleaire installaties gebruiken 
verarmd uranium als brandstof, zijn goedkoper te bouwen en veiliger dan de huidige kerncentrales. 
De VVD-voorman ziet deze ontwikkeling wel zitten. ,,Misschien zijn dit soort reactors wel wat voor 
het Groene Hart. We moeten goed letten op wat we weggeven.’’ 
Ook Tom de Kleer (fractievoorzitter VVD Nieuwkoop) vindt, dat serieus gekeken moet worden naar 
een kerncentrale als duurzame energieopwekker. Al is hij niet per se tegen de komst van windmolens 
en zonnepanelenvelden. ,,We moeten wel vaart maken. Als iets op korte termijn mogelijk is, moet je 
ballen hebben en beslissingen nemen. Maar als we over een paar jaar tot de conclusie komen, dat 
het beter is om met een kerncentrale energie op te wekken, dan moeten we de mogelijkheid 
hebben, om toch nog windmolens te vervangen voor een kerncentrale. Bij dit soort besluiten over 
het instellen van duurzame energiebronnen moet je rekening houden met voortschrijdend inzicht.’’ 
Anouk Noordermeer (VVD Alphen): ,,Het is goed, dat de Provincie de mogelijkheid van een 
kerncentrale gaat onderzoeken. Maar waar die kerncentrale dan moet komen, kan ik nu nog niet 
zeggen.‘’ 
Holland Rijnland wil dat de definitieve keuzes aan het eind van dit jaar gemaakt zijn. Van der Geest: 
,,Graag kritiekloos tekenen bij het kruisje. Het doel heiligt blijkbaar de middelen.’’ 
 
14) Analyse maken van ouderenwoningen en in 2021 hiermee aan de slag te gaan 
Zorgvisie 11 maart 2020 
40 procent gemeenten heeft al woonzorgvisie ouderen 
In de eerste maanden van 2020 hebben weer tientallen gemeenten een woonzorgvisie 
geformuleerd, maar die visie ligt toch nog bij een minderheid van 143 gemeenten. De Taskforce 
Wonen en Zorg spoort de andere gemeenten aan om een analyse te maken van hun 
ouderenwoningen en in 2021 hiermee ook aan de slag te gaan. 
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In januari lag dit percentage nog veel lager. Toen had slechts 10 tot 15 procent van de gemeenten 
een woonvisie met oog voor de ouderenzorg. 
In 2021 doorzetten  Gemeenten, woningcorporaties en zorgorganisaties moeten snel plannen 
maken voor de bouw van geschikte woonvoorzieningen voor ouderen. De Taskforce Wonen en Zorg 
gaat scherp controleren of dit jaar plannen worden gemaakt en of die in 2021 opvolging krijgen. 
Gemeenten moeten dan prestatieafspraken hebben gemaakt met woningcorporaties, verhuurders 
en zorgaanbieders over wonen, zorg, welzijn en leefbaarheid. Dat moet leiden tot concrete plannen 
die binnen enkele jaren tot uitvoering moeten worden gebracht. 
Dat staat in een Kamerbrief van ministers Hugo de Jonge van Volksgezondheid en Stientje van 
Veldhoven van Wonen, waarin ze nog eens uiteenzetten wat de concrete ambities, stappen en 
doelen van de Taskforce zullen zijn in de komende twee jaar. 
‘Flinke opgave’  Volgens de ministers wacht de Taskforce een ‘flinke opgave’ omdat in veel 
gemeenten de urgentie voor het verzorgen van voldoende woningen voor ouderen niet gevoeld 
wordt. ‘Dat is precies wat de Taskforce aanjaagt’, schrijft De Jonge in de Kamerbrief. De Taskforce 
volgt daarbij adviezen van de Commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen. In januari kwam de 
commissie onder leiding van oud-politicus Wouter Bos met een conceptrapport over de woonsituatie 
van ouderen. Volgens Bos worden partijen in de zorg (zorgaanbieders, gemeenten, zorgkantoren en 
verzekeraars) niet voldoende aangesproken op hun plicht om hierin samen te werken. Uit de 
Kamerbrief van De Jonge en Van Veldhoven blijkt nu dat de Taskforce juist die samenwerking gaat 
aanjagen. 
Ambassadeurs    De Taskforce zoekt bestuurders bij de koplopers die al wel een woonzorgvisie 
voor ouderen hebben, die in een voortrekkersrol als voorbeeld willen dienen voor omliggende 
gemeenten.  De Taskforce wil 35 à 40 ambassadeurs regelen die hun collega’s op sleeptouw nemen, 
blijkt uit de Kamerbrief. ‘Het is een enorme ambitie van de Taskforce om voor alle gemeenten het 
beeld scherp te krijgen in 2020 en dat te vertalen in plannen in 2021.’ 
‘Niet vanaf nul’  Volgens de ministers beginnen gemeenten niet vanaf nul en gebeurt er al erg 
veel. Onderzoeksinstelling RIGO heeft geclusterde woonvormen in 63 procent van de gemeenten in 
kaart gebracht. Daaruit komt een overzicht van ruim 1900 woonlocaties met in totaal ruim 91.000 
wooneenheden. 
De Jonge en Van Veldhoven tonen ook nog enkele positieve voorbeelden van woonzorgplannen. Zo is 
in Amsterdam afgesproken om jaarlijks 250 wooneenheden voor ouderen te bouwen en heeft 
Rotterdam een akkoord gesloten om alle ouderen in de komende vijf jaar een passende woning in 
eigen wijk te bieden. Ook sommen de ministers in de Kamerbrief een aantal gebouwde woonvormen 
voor ouderen op in plaatsen als Ede, Hoofddorp, Groningen, Brielle en Waalre. 
Concreet verpleeghuisplan  In de afgelopen jaren is veel kritiek ontstaan op het 
overheidsbeleid ten aanzien van woonruimte voor ouderen. Nu en in de toekomst zijn er te weinig 
passende woningen, terwijl in de afgelopen decennia juist ouderenzorglocaties zijn gesloten. Volgens 
De Jonge en Van Veldhoven wordt toch dit jaar toch weer ingezet op meer capaciteit. Ze beloven 
voor de zomer meer te communiceren over plannen om extra capaciteit te regelen. Eind 2020 wil hij 
concrete plannen kunnen presenteren per zorgkantoorregio. 
De minister stelt dat dit traject samen met de Taskforce wordt opgepakt. ‘Daarbij wordt ook met 
gemeenten besproken hoe de bouw van diverse vormen van mantelzorgwoningen verder kan 
worden gestimuleerd.’ 
Thijs Rösken 
 
 
15) Adviesraad Sociaal Domein Kaag en Braassem is op zoek naar betrokken vrijwilligers 
Google melding Wmo: Alles in Kaag en Braassem 12 maart 2020 
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Adviesraad zoekt vrijwilligers 
Door • Alles in Kaag en Braassem • donderdag 12 maart 2020 De Adviesraad Sociaal Domein Kaag en 
Braassem is op zoek naar betrokken vrijwilligers die het team komen versterken.  
De Adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college over het beleid van het Sociale 
Domein en richten op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet en Participatiewet. 
Dat betekent dat er adviezen worden gegeven op verzoek van de gemeente, maar dat er ook zonder 
verzoek adviezen aangedragen kunnen worden. 
Bij ieder advies wordt er gekeken naar de best haalbare situatie voor de inwoners van de gemeente 
Kaag en Braassem. Vrijwilligers worden ingewerkt en krijgen de gelegenheid zich bij te scholen.  
Kijk voor meer informatie over de werkzaamheden op  
www.adviesraadkaagenbraassem.nl 
 
 
16) Maatregelen en adviezen voor jou en je naaste met dementie 
Alzheimer Nederland 12 maart 2020 
Corona en dementie  
Het coronavirus (COVID-19) verspreidt zich snel. Wat zijn de maatregelen en adviezen voor jou en je 
naaste met dementie? 
Laatst aangepast op 21 april 2020 
Het coronavirus (COVID-19) is nieuw en dus is er nog veel onbekend. Vandaar dat de WHO alles doet 
om de wereldwijde verspreiding tegen te gaan. Voorkomen is beter bij iets wat je nog niet kent en 
waar nog geen vaccinatie of geneesmiddel voor is. Het virus lijkt op griep en iedereen is er vatbaar 
voor. Vooral oudere en zieke mensen zijn kwetsbaar en kunnen aan het virus overlijden. Iemand met 
dementie kan zeker als kwetsbaar worden gezien. Hoe moeilijk het ook is voor je naaste met 
dementie, probeer toch de algemene voorzorgsmaatregelen te volgen: 
* Was regelmatig je handen met zeep of gebruik desinfecterende handgel (wassen zonder water) 
* Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog, dus niet in je handen 
* Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze meteen weg 
* Geef mensen geen hand 
* Mijd sociaal contact zo veel mogelijk 
* Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van elkaar 
* Blijf thuis bij verkoudheidsklachten 
Het virus wordt verspreid door hoesten en niezen. Met de elleboog houd je de druppeltjes beter 
tegen dan met de hand-voor-de-mond. Is dit voor je naaste lastig, zorg dan voor extra hygiëne. Laat 
je naaste regelmatig handen wassen en houd 1,5 meter afstand. 
Geen handen geven kan voor je naaste lastig zijn omdat dit een heel beleefde en automatische 
gewoonte is. Geeft je naast toch een hand, was dan de handen of gebruik handgel. 
Zo veel mogelijk binnenblijven 
De overheid heeft strenge maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te 
gaan. Deze maatregelen zijn verlengd tot 20 mei. 
Blijf zo veel mogelijk binnen, reis niet met het openbaar vervoer en vermijd sociale contacten. Heb je 
klachten als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts? Dan moet je sowieso thuisblijven. Heb je 
24 uur geen klachten meer, dan mag je weer naar buiten voor een ommetje of boodschappen. Woon 
je samen met partner, kinderen, ouders of anderen? Dan moet je ook thuisblijven als je huisgenoot 
koorts heeft of benauwd is. Je mag wel naar buiten om boodschappen te doen, behalve als je zelf 
ook klachten hebt. 
Boodschappen doe je alleen. Kun je je naaste niet alleen thuis laten? Kijk dan of je samen tijdens de 
speciale uurtjes voor ouderen boodschappen kunt doen (Vaak vroeg in de ochtend) of vraag iemand 
anders om de boodschappen voor jullie te doen.   
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Woont je naaste (alleen) thuis? Ga alleen op bezoek als het echt niet anders kan en hou 1,5 meter 
afstand. Heb je verkoudheidsklachten? Blijf dan sowieso binnen en bel je naaste op. Hopelijk is er 
iemand zonder klachten die wel bij je naaste langs kan gaan, bijvoorbeeld om boodschappen te 
brengen of te helpen bij andere noodzakelijke klusjes.  
Momenteel mag je met maximaal drie mensen tegelijk bij iemand op bezoek. Probeer dit zo min 
mogelijk te doen. Het is het niet verstandig om samen met (klein)kinderen op bezoek te gaan. 
Kinderen kunnen zonder ziekteverschijnselen toch het virus verspreiden. Wil je je (klein)kinderen 
toch in contact laten blijven met je naaste? Doe dit dan via beeldbellen (Fried: zie: 
https://dementie.nl/leer-je-naaste-beeldbellen ) of laat filmpjes of tekeningen zien.  
Woont je naaste in een verpleeghuis of kleinschalige woonvoorziening? Dan mag je niet op bezoek. 
Verpleeghuizen zijn momenteel 'op slot' voor bezoekers. Dit is een maatregel om bewoners en 
zorgmedewerkers te beschermen. Bezoekers kunnen namelijk ongemerkt besmet zijn met het 
coronavirus en zo onbewust mensen besmetten. Alleen als iemand op sterven ligt, mag er iemand bij 
zijn.  
Gerelateerde artikelen:  
Omgaan met mensen met dementie tijdens corona (Fried: zie: https://dementie.nl/nieuws/omgaan-
met-mensen-met-dementie-tijdens-corona  ) 
Veelgestelde vragen over corona, dementie en gezondheid (Fried: zie: 
https://dementie.nl/nieuws/veelgestelde-vragen-over-corona-dementie-en-gezondheid ) 
Tips om pijn te herkennen bij je naaste (Fried: zie: https://dementie.nl/nieuws/tips-om-pijn-te-
herkennen-bij-je-naaste ) 
 

Activiteiten voor binnen Veel organisaties voor dagbesteding zijn gesloten. De overheid heeft 
richtlijnen(Fried: zie: https://dementie.nl/nieuws/nieuwe-richtlijnen-voor-in-de-thuissituatie ) 
gemaakt, zodat de dagbesteding onder voorwaarden door kan gaan. Als ze niet open kunnen, dan 
moeten de zorgorganisatie andere oplossingen bedenken en alternatieven bieden. Vraag daar gerust 
naar.  
Wanneer je naaste niet naar de dagbesteding kan, heeft ze thuis meer structuur en activiteiten 
nodig. Je kan haar daar bij helpen. Bedenk welke activiteiten je naaste graag doet en of deze ook 
binnen kunnen. Bekijk foto's, filmpjes, doe een spelletje of lees voor. Laat je inspireren door onze tips 
voor activiteiten thuis.(Fried: zie: https://dementie.nl/activiteiten-voor-thuis  ) 
Ook de tips voor activiteiten met je naaste in het verpleeghuis(Fried: zie:  
https://dementie.nl/activiteiten/activiteiten-met-je-naaste-in-het-verpleeghuis )kunnen je op ideeën 
brengen. Voor het gemak hebben we ook een download met 100 activiteiten.(Fried: zie:  
https://www.alzheimer-nederland.nl/100-activiteiten-voor-mensen-met-
dementie?utm_source=dementienl&utm_medium=website&utm_campaign=dementienl&_ga=2.953
02428.1078443411.1588171596-467404596.1548607638  ) 
Wanneer contact opnemen met de huisarts? 
Heeft je naaste verkoudheidsklachten en maak je  je zorgen? Ga dan niet naar de huisarts toe, maar 
bekijk de adviezen op thuisarts.nl.(Fried: zie: https://www.thuisarts.nl/corona/ik-heb-mogelijk-
nieuwe-coronavirus  ) 
Vind je het moeilijk om koorts en pijn bij je naaste te herkennen, lees dan het artikel Tips om pijn te 
herkennen.(Fried: zie: https://dementie.nl/nieuws/tips-om-pijn-te-herkennen-bij-je-naaste ) 
Bel de huisarts of de GGD als je naaste: 
> Boven de 38 graden koorts heeft 
> EN luchtwegklachten (zoals hoesten of moeite met ademhalen). 
De huisarts of GGD vertelt je dan wat je moet doen. 
Lees ook de veelgestelde vragen aan klinisch geriater Arend Arends.(Fried: zie: 
https://dementie.nl/nieuws/veelgestelde-vragen-over-corona-dementie-en-gezondheid ) 
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 Alzheimer Cafés gaan niet door  In het hele land zijn er voorlopig geen Alzheimer Cafés. We 
volgen de adviezen van de overheid. De Alzheimer Cafés gaan tot en met 1 juni niet door. Hou de 
pagina van jouw regio in de gaten om te zien wanneer er weer een bijeenkomst is en of er tot die tijd 
andere (online) contact- of belmomenten worden georganiseerd.  
Oppassen voor babbeltruc en valse collectanten  Politie en de ouderenbond ANBO 
waarschuwen voor mensen die misbruik maken van de situatie en met een babbeltruc proberen 
binnen te komen. Ze proberen dan geld en/of waardevolle spullen te stelen. Wees dus alert op 
mensen die zeggen namens het ziekenhuis of GGD onderzoek te doen. Zorgmedewerkers komen 
nooit onaangekondigd aan de deur. Doe dus niet open of laat deze mensen niet binnen. 
Naast de babbeltruc wordt ook gewaarschuwd voor valse mails (phishing) en brieven van banken of 
instanties. Ook lopen er valse collectanten rond. Wees hier vooral alert op en trap er niet in! 
Lees ook het artikel over hoe je ouders kunt beschermen tegen (financieel) misbruik.(Fried: zie: 
https://dementie.nl/geld/financiele-uitbuiting-voorkomen-bij-dementie ) 
Telefoonnummers voor hulp en advies Heb je vragen over corona? Of behoefte aan een 
luisterend oor? Dan zijn er verschillende telefoonlijnen die je kunt bellen. De medewerkers helpen je 
graag verder.  
>AlzheimerTelefoon: Heb je vragen over omgaan met dementie tijdens de coronacrisis of 
behoefte aan een luisterend oor? Bel dan gratis de AlzheimerTelefoon: 0800 - 5088, dagelijks 
bereikbaar van 9.00 - 23.00 uur.(Fried: zie: https://dementie.nl/wat-is-de-alzheimertelefoon  ) 
> Rode Kruis Hulplijn: Voor een luisterend oor, praktische tips en extra hulp vanwege de 
thuisisolatie, bel je met de telefoonlijn van Het Rode Kruis: 070-4455 888. Dit nummer is van 
maandag t/m zondag bereikbaar tussen 9.00 – 21.00 uur. Het Rode Kruis heeft ook speciale 
WhatsApp-Hulplijnen in het Marokkaans-Arabisch, Berbers en Turks. Lees meer over deze meertalige 
WhatsApp-Hulplijn. (Fried: zie: https://www.rodekruis.nl/nieuwsbericht/whatsapp-hulplijn-voor-
anderstaligen-tijdens-coronacrisis/  ) 
  > Ouderen-Infolijn (meertalig): De Ouderen-Infolijn geeft informatie over corona in 
verschillende talen, namelijk Caribisch, Chinees, Italiaans, Marokkaans, Moluks, Spaans, Surinaams 
en Turks. Het nummer van de Ouderen-Infolijn is 030-3400600. De lijn is bereikbaar van maandag tot 
en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. 
De lijn is een initiatief van seniorenorganisaties KBO-PCOB en het Netwerk van Organisaties van 
Oudere Migranten (NOOM). Lees meer over de Ouderen-Infolijn.(Fried: zie: 
https://www.netwerknoom.nl/meertalige-infolijn-noom-en-kbo-pcob/ ) 
Lees meer tips, informatie en nieuws over dementie en corona (Fried: zie: 
https://dementie.nl/dementie-en-corona ) 
Deze informatie is gebaseerd op de adviezen van het RIVM. Wil je meer informatie? Op de website 
van het RIVM (Fried: zie: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19 )  vind je de meest actuele 
informatie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
17) Proefproces om gemeente Katwijk  te dwingen voor een geschikte plek voor zijn zoon te zorgen 
Leidsch Dagblad 12 maart 2020 
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Katwijker wil via rechter geschikte jeugdhulpplek voor zoon Jan (14) 
afdwingen: ’Als die er niet is, maken ze hem maar’ 
Hielke Biemond 11/03/2020 Katwijk  Zijn zwaar autistische zoon Jan (14) was het afgelopen 
weekeinde thuis in Katwijk, sloopte daar de bank en gooide met een bureaustoel een gat in de muur. 
„Hij ervaart heel veel spanning door dit gedoe”, zegt vader Hans Knetsch. „En boos is bij hem niet 
zomaar boos. Dan gaat de knop om.” 
Knetsch spant een proefproces aan om de gemeente Katwijk ertoe te dwingen voor een geschikte 
plek voor zijn zoon te zorgen. Jan leeft nu in de beslotenheid van de Hoenderloo Groep, het laatste 
toevluchtsoord in Nederland voor kinderen die nergens anders terechtkunnen omdat zij zeer 
specialistische jeugdhulp nodig hebben. Ook daar, in de Gelderse bossen, houdt het op: de 
Hoenderloo Groep gaat vanwege grote financiële problemen sluiten. 
Dus kijkt vader Hans naar de gemeente, die sinds 2015 wettelijk verplicht is om jonge inwoners 
passende jeugdhulp te bieden. Hij weet ook dat er in Katwijk en de wijde omtrek geen geschikte 
plekken zijn voor gecompliceerde gevallen als zijn zoon. „Maar als de aanbieders ze niet hebben, 
creëer je ze toch zelf met je buurgemeenten? Ik ben niet boos, maar ik wil passende zorg voor mijn 
kind.” 
Wijs  Jan Knetsch (14) heeft sinds zijn geboorte een autistische stoornis en is tegelijkertijd hoog- en 
zwakbegaafd. „Hij kan heel wijs praten”, zegt zijn vader. „En hij is ook wel wijs, maar dat is soms 
reden voor overschatting. Als hij iets niet overziet, uit dat zich in agressie.” 
De eerste twaalf jaar van zijn leven woonde Jan thuis, tot het moment waarop het in de woorden van 
zijn vader ’totaal uit de hand was gelopen’. Hij sloeg zijn moeder in elkaar, zwaaide met messen en 
ging meerdere keren per dag in gevecht met zijn vader, die hem rustig probeerde te houden. 
Stoornis  Doordat zijn ouders eraan onderdoor gingen, verhuisde Jan in 2018 naar Curium-LUMC 
in Leiden. Al snel bleek de zorg daar niet te volstaan. „Ze zijn heel goed in het behandelen van één 
stoornis, maar Jan heeft multiproblematiek”, zegt Hans. „Op de dag dat wij te horen kregen dat we 
hem weer moesten komen ophalen, gooide hij zijn iPhone en laptop kapot.” 
Wat restte was een heel zwaar middel: Jan werd met spoed uit huis geplaatst en ondergebracht bij 
de Hoenderloo Groep, op een gesloten afdeling met kinderen die een gevaar zijn voor zichzelf en 
anderen. „Er was geen passende plek, dus is hij daar terechtgekomen”, verzucht Hans. 
Hij mocht zijn zoon niet zelf naar Hoenderloo brengen, maar zag hoe Jan in een geblindeerd busje 
met ’twee kleerkasten’ werd afgevoerd. „Toen ik daar kwam om zijn kamertje in te richten, vroegen 
ze: meneer, wat gaan u doen? Eerst moest mijn tas worden gecontroleerd op drugs en messen. De 
gesloten jeugdhulp is een heel andere wereld.” 
Toch had dat strakke regime een goede uitwerking op Jan: hij mocht afgelopen zomer van de 
gesloten naar de besloten afdeling en ging op den duur weer hele dagen naar school. „Wel merk ik 
dat die jongen uit angst handelt”, zegt Hans. „Hij doet iets omdat de begeleiders dat van hem willen. 
Hij is depressief, ziet het leven niet meer zitten, voelt zich een last voor de maatschappij. Vanuit onze 
christelijke achtergrond zeggen wij dan tegen hem: God heeft je gemaakt hoe je bent. Maar we 
kunnen zijn gevoel niet wegnemen.” 
Jan heeft rust en stabiliteit nodig, benadrukt zijn vader, en een plek waar hij zich kan ontwikkelen, 
dan kan hij zeker van waarde zijn voor de maatschappij. Vooralsnog zit dat er niet in, want het al 
maanden onduidelijk wat er na de sluiting van de Hoenderloo Groep gaat gebeuren met de 160 
kinderen die daar nog verblijven, onder wie vier uit Katwijk. 
Zorgen   Sinds hij zijn grote zorgen hierover uitsprak in het televisieprogramma EenVandaag, is 
Hans Knetsch het gezicht geworden van de groep bezorgde ouders. In die hoedanigheid heeft hij al 
een paar keer met zorgminister Hugo de Jonge gesproken over deze kwestie. De bewindsman houdt 
zich vast aan de woorden van zorgmoloch Pluryn, waar de Hoenderloo Groep onder valt, dat er zicht 
is op een ’passende oplossing’ voor de 160 kinderen. 
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De Katwijker is daar bepaald niet van overtuigd, zeker niet sinds de gemeente Renkum liet weten 
geen geld te hebben om ze naar jeugdzorginstelling Jan Pieter Heije in Oosterbeek te halen, een 
beoogde nieuwe plek. Zo gaat het al jaren, verzucht Knetsch. „Iedereen vindt het zielig, maar 
iedereen wijst naar elkaar. Aanbieders als Pluryn zeggen: we krijgen te weinig geld van de 
gemeenten. Gemeenten zeggen: we krijgen te weinig geld van het Rijk. De minister zegt: je moet bij 
de gemeenten zijn. Het gevolg is dat deze kinderen van het kastje naar de muur worden gestuurd.” 
Ingrijpend De Katwijkse zorgwethouder Corien van Starkenburg geeft aan mee te leven. „Als je 
denkt een goede plek te hebben gevonden, is het enorm ingrijpend als die plek ophoudt te bestaan. 
Dat begrijp ik als bestuurder én als ouder. Ik begrijp ook goed dat de betrokken ouders zorgen 
hebben.” 
Zij hoopt ze enigszins gerust te kunnen stellen. „Tot eind augustus krijgt Jan Knetsch nog hulp bij de 
Hoenderloo Groep. We gaan er als gemeente nog steeds van uit - en staan er ook voor in - dat er 
voor ieder kind bij de Hoenderloo Groep, dus ook voor het gezin Knetsch, een passende oplossing 
gevonden wordt voor de langere termijn. Dat is ook in de lijn met wat de Hoenderloo Groep/Pluryn 
aangeeft.” 
Zij benadrukt dat Katwijk achter de schermen veel contact heeft met die zorgorganisatie, en 
tegelijkertijd met omringende gemeenten probeert tot een gezamenlijke oplossing te komen. „Er 
wordt onderzocht of er een voorziening in de regio ontwikkeld kan worden. Katwijk participeert 
actief in de regio om hieraan te werken, maar kan dit gezien de specialistische zorgvraag zeker niet 
alleen en hiervoor is tijd nodig.” 
Tweeledig Knetsch twijfelt er niet aan dat de gemeente er alles aan doet, maar dat lijkt hem 
wettelijk gezien niet genoeg. Zijn advocaat levert volgende week dan ook een dagvaarding af op het 
gemeentehuis. Het belang van het proefproces is voor Hans tweeledig. „Een oplossing voor mijn 
eigen zoon, maar ook voor andere kinderen die in dezelfde situatie zitten.” 
Met een vermoeide, maar verbeten blik: „Als de gemeente nu zegt: we hebben de oplossing 
gevonden, dan trek ik alles in. Maar ik vind het mijn plicht als vader om voor mijn zoon te vechten.” 
 
 
 
18) Website: wmoclientenraadutrecht.nl. voor vragen, klachten of suggesties over het Wmo-beleid 
van de gemeente Utrecht 
Google melding Wmo: DeStadAmersfoort.nl 12 maart 2020 
Wmo Cliëntenraad Utrecht lanceert website voor Wmo-gerechtigden 
Cliëntenraad wil nog meer contact met achterban om gemeente optimaal te 
kunnen adviseren 
dinsdag 10 maart 2020    Lokaal/Politiek De Wmo Cliëntenraad Utrecht heeft een website 
gelanceerd: wmoclientenraadutrecht.nl. Alle inwoners van Utrecht kunnen hier terecht met vragen, 
klachten of suggesties over het Wmo-beleid van de gemeente Utrecht. De Cliëntenraad wil zoveel 
mogelijk contact met Wmo-gerechtigden om erachter te komen waar men behoefte aan heeft. Met 
deze kennis kan de raad de gemeente nog beter van gevraagde en ongevraagde adviezen voorzien. 
             De Wmo Cliëntenraad adviseert de gemeente Utrecht al een aantal jaar op het gebied van de 
uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Het uitgangspunt van deze wet is dat alle 
burgers volwaardig mee kunnen doen aan de samenleving. Als de zelfredzaamheid en participatie in 
gevaar komen, moeten burgers kunnen rekenen op ondersteuning. De gemeenten zijn 
verantwoordelijk voor het toekennen en organiseren van zaken als voorzieningen in huis voor 
mensen met een beperking, spreekuren bij buurtteams en hulp en begeleiding van mensen die niet 
volledig zelfstandig kunnen leven. De Wmo Cliëntenraad Utrecht denkt mee met de plannen van de 
gemeente en kijkt ook naar hoe het beleid wordt uitgevoerd. 
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De raad zoekt actief contact met Utrechtse burgers, vooral Wmo-gebruikers. De website is gebouwd 
om dit te vergemakkelijken en is dan ook toegankelijk voor iedereen. Op deze manier krijgt de 
Utrechtse Wmo-gebruiker nog meer inspraak bij beslissingen over de leefbaarheid en dienstverlening 
in zijn/haar directe omgeving. 
 
 
 
 
19) Jeugdzorgaanbieders niet via BRP checken naar welke gemeente jeugdzorgrekening moet 
Binnenlands Bestuur 12 maart 2020 
Gemeenten moeten jeugdzorgrekening onderling regelen 
Yolanda de Koster 12 mrt 2020  Jeugdzorgaanbieders mogen niet via de Basisregistratie Personen 
(BRP) checken naar welke gemeente de rekening van de verleende jeugdzorg toe moet. Als daar 
twijfel over is, moet een van de gemeenten die mogelijk verantwoordelijk is voor de jongere, de 
rekening voorschieten. 
Onderling verrekenen  Als later duidelijk wordt dat toch een andere gemeente 
verantwoordelijk is, moet de rekening onderling verrekend worden. Gemeenten moeten de 
aanbieder in principe binnen twee weken laten weten welke gemeente verantwoordelijk is voor de 
jongere, en daarmee naar welke gemeente de rekening moet. De aanbieder kan in de tussentijd 
gewoon starten met de jeugdhulp en is verzekerd van betaling. 
Geen uitstel Dat antwoordt minister Hugo de Jonge (VWS) op vragen van GroenLinks Kamerlid 
Lisa Westerveld. Zij had vragen gesteld na berichtgeving in Binnenlands Bestuur over het pleidooi van 
Jeugdzorg Nederland om de invoering van het nieuwe woonplaatsbeginsel met een jaar uit te stellen. 
Het blijkt technisch niet mogelijk om de daadwerkelijke woonplaats van een jongere met jeugdzorg 
met een druk op de knop te achterhalen, luidde het bezwaar. Dat zou volgens Jeugdzorg Nederland 
wel zijn toegezegd. Tweede en Eerste Kamer hebben niet tot uitstel besloten. De wet wijziging 
woonplaatsbeginsel wordt op 1 januari van kracht. 
Geen speciale tool   Vanaf dat moment wordt voor de bepaling van de woonplaats gekeken 
naar de inschrijving in de BRP. Hiermee wordt voorkomen dat gemeenten met veel zorginstellingen 
of pleeggezinnen waar veel kinderen met een voogdijmaatregel verblijven onterecht voor de kosten 
opdraaien. Volgens Jeugdzorg Nederland is de laatste woonplaats van de jongere, voordat hij voor 
zorg naar een instelling ging, in de praktijk moeilijk te achterhalen. De minister wil echter niet aan 
een speciale tool die het voor aanbieders makkelijker maakt de rekening meteen naar de juiste, 
verantwoordelijke, gemeente te sturen, zo blijkt uit zijn antwoord op de Kamervragen. Ook wil hij 
niet dat de BRP toegankelijk wordt voor jeugdzorgaanbieders. 
Privacy-bezwaar De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de Jeugdwet ligt ten eerste bij 
gemeenten, zo stelt De Jonge. ‘Gemeenten moeten zelf vaststellen welke gemeente is aangewezen 
voor de verstrekking van de jeugdhulp en de betaling daarvan.’ Daarnaast zijn er ‘ernstige privacy-
bezwaren’ tegen raadpleging van de BRP door aanbieders. Bij een tool voor aanbieders moeten 
duizenden aanbieders geautoriseerd worden om in de BRP te kijken. ‘Dit zorgt voor te veel 
uitvoeringslasten en te veel beheerkosten.’ 
Betaalplicht  Om te voorkomen dat aanbieders de speelbal tussen gemeenten worden, is in de 
wet een betaal-, onderzoeks- en informatieplicht voor gemeenten opgenomen. Dat verstevigt 
volgens de minister de positie van aanbieders. ‘Het verzekert hen van tijdige informatie over de 
verantwoordelijke gemeente en tijdige betaling voor geleverde jeugdhulp. Gemeenten zijn dus 
verplicht om te betalen en als later blijkt dat de verantwoordelijkheid elders ligt, kunnen de kosten 
verrekend worden met de andere gemeente.’ 
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       Op verzoek van aanbieders laat De Jonge wel een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren naar de 
mogelijkheden van geautomatiseerde vaststelling van de woonplaats. 
 
 
 
 
 
20) Alsof je in een andere wereld terecht komt, zo ervaart men  jeugdzorg en jeugdbescherming 
Tubantia 13 maart 2020 
Niemand lijkt het te snappen, maar zo werkt de jeugdzorg in Twente 
ENSCHEDE - Alsof je in een andere wereld terecht komt. Zo omschrijft menig ouder de ervaringen 
met jeugdzorg en jeugdbescherming. Onwetendheid over wie wat doet draagt daar aan bij. Hoogste 
tijd voor een rondje langs de vier belangrijkste instanties die zich in Twente met jeugdzorg 
bezighouden. 
Michel Hasselerharm 13-03-20,  
Veilig Thuis Twente (VTT) 
Kantoor: Twentehuis (regiokantoor), Nijverheidstraat 30, Enschede 
Aantal medewerkers: 66 
Taak: advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling 
Aantal meldingen: 3.200 (in 2019), waarvan ongeveer twee op de drie over kindermishandeling 
Website: veiligthuistwente.nl 
Werkwijze 
Het begint meestal met een telefoontje. Een onderwijzer vindt een jongetje in de klas wel erg stil. Of 
een huisarts krijgt een meisje binnen met opnieuw blauwe plekken. Of mensen bellen omdat ze een 
vraag hebben of een situatie niet vertrouwen. VTT bespreekt dan samen met de beller of het bij een 
advies blijft of dat er een melding wordt gedaan. De identiteit van de beller kan op verzoek anoniem 
blijven.  
           Beller en Veilig Thuis bespreken samen of VTT in actie moeten komen. Alleen in uitzonderlijke 
gevallen, wanneer er sprake lijkt van een acuut risico op geweld, kan de VTT-medewerker zelf 
besluiten een melding te doen.  
            Na de melding wordt zo snel mogelijk contact gezocht met het betreffende gezin. Bij 
crisissituaties kan dat dezelfde dag nog zijn. Er is 24/7 een crisisteam paraat en VTT is bij spoed ook 
voor ouders altijd bereikbaar. Bij minder urgente zaken, wordt doorgaans binnen twee weken 
contact gezocht. Het gesprek wordt meestal bij het gezin thuis gehouden, maar kan ook op school of 
op het werk plaatshebben. Ook met kinderen, vanaf een jaar of 5, wordt gesproken. 
            Het gesprek wordt vanuit VTT gevoerd door een maatschappelijk werker, 
gedragswetenschapper of vertrouwensarts en is er met name op gericht om te bepalen hoe 
(on)veilig de thuissituatie is.  
Na het gesprek zijn er drie mogelijkheden. Een: de casus wordt overgedragen aan de gemeente. Die 
zet dan in de meeste gevallen een wijkcoach in. Twee: er is sprake van langdurige onveiligheid. VTT 
blijft bij de casus betrokken en er worden veiligheidsvoorwaarden opgesteld. Drie: er is een 
vermoeden van onveiligheid, maar te weinig zicht op de situatie. Dan kan een onderzoek worden 
ingesteld. Dat is in 2 tot 3 procent van de gevallen. Zo’n onderzoek gaat meestal met goedkeuring 
van de ouders, maar kan bij ernstige onveiligheid ook zonder toestemming. Afhankelijk van de 
uitkomst wordt het dossier gesloten of overgedragen naar een wijkcoach of de Raad voor de 
Kinderbescherming.  
Waar loopt VTT tegenaan? 
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Veel boosheid bij ouders. Maar dat is alleen maar goed, zegt teamleider Marlou Velthuis. „Ik maak 
me meer zorgen om ouders die nonchalant doen dan ouders die vechten voor hun kind. Maar als die 
boosheid niet te keren is, richt die zich tegen ons. Iedereen van ons heeft wel eens te maken gehad 
met een bedreigende situatie. Het maakt je verdrietig. Maar je weet ook dat de boosheid voort kan 
komen uit onvermogen. Doel is altijd om respect voor elkaar te bewaren en er samen uit te komen. 
Iedereen moet zich thuis veilig en beschermd voelen. Geweld in huis is schadelijk voor alle 
betrokkenen.” 
De wijkteams van de gemeente (als voorbeeld Enschede) 
Kantoor: Stadskantoor, Hengelosestraat 51, Enschede en diverse wijkpunten verspreid over de stad 
Aantal medewerkers: negen wijkteams met elk 15 tot 20 medewerkers 
Taak: ondersteuning op gebied van zorg en welzijn, wonen,jeugd en gezin en werk en inkomen 
Website: wijkteamsenschede.nl   
Werkwijze 
Jeugdzorg valt sinds 2015 onder verantwoordelijkheid van de gemeentes. Die hebben het 
ondergebracht in wijkteams, die op verschillende manieren zijn ingericht. De wijkteams van de 
gemeente Enschede houden zich op een heel breed maatschappelijk terrein bezig. Of het nou om 
pesterijen van een buurman gaat of opvoedingsproblemen. Enschedeërs kunnen binnenlopen bij een 
spreekuur van de wijkteams. Maar er zit ook een wijkcoach op elke school. Die kan ook worden 
ingeschakeld door bijvoorbeeld een huisarts. 
            Bij een telefonische vraag of melding is het streven om binnen vijf dagen contact te leggen 
met de zorgvrager. Binnen twee weken moet er een eerste gesprek zijn gepland. Dat is allereerst 
bedoeld om een beeld te krijgen van de aard en de zwaarte van het probleem. De vervolgstappen 
hangen af van de ernst van de problemen en de mogelijkheden van het gezin en zijn sociale netwerk. 
Soms kan deelname aan een cursus al voldoende zijn. Soms is intensieve begeleiding nodig. Altijd op 
vrijwillige basis. 
              Zijn er zorgen over de veiligheid en wordt overwogen om de Raad voor de 
Kinderbescherming in te schakelen, zijn drie aspecten belangrijk: bereidheid (gaat de zorgvrager aan 
de slag met het probleem?), vertrouwen (is de zorgvrager voldoende gemotiveerd?) en vermogen 
(kan de zorgvrager de problemen aan?). Alle stappen worden in overleg met de ouders genomen. De 
wijkcoach kan eigenhandig de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) vragen om onderzoek te 
doen. Dat gebeurt met medeweten van de ouders, maar toestemming is niet nodig. 
Relatief nieuw zijn de jeugdbeschermingstafels, waar alle veertien Twentse gemeentes, de RvdK, VTT 
en Jeugdbescherming Overijssel aan meedoen. Aan de tafel zitten dan de wijkcoach, de ouders, 
kinderen boven de 12 jaar, mogelijk mensen uit hun netwerk (opa’s en oma’s, vrienden) en iemand 
van mogelijk al eerder ingeschakelde jeugdhulpinstanties. 
Wijkcoaches kunnen ook een rol spelen bij complexe scheidingen. Met Veilig Thuis Twente wordt een 
proef gedaan om bij meldingen over huiselijk geweld en kindermishandeling direct samen op pad te 
gaan. 
Waar lopen de wijkteams tegenaan? 
De hoeveelheid werk. Afhankelijk van de inhoud van een melding, wordt gekeken hoe die wordt 
aangepakt. Als er zorgen zijn over de veiligheid, gebeurt dat direct. De gemeenteraad drong nog deze 
maand aan op nader onderzoek naar werkdruk en wachtlijsten bij de wijkteams. 
Jeugdbescherming Overijssel 
Kantoor: Regiokantoor Twente, Bornsestraat 5, Hengelo 
Aantal medewerkers: 240 fte (inclusief regiokantoor in Zwolle)  
Taak:  uitvoeren maatregelen in kader van jeugdbescherming en -reclassering en preventieve 
jeugdbescherming 
Website: jbov.nl 
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Werkwijze 
Jeugdbescherming Overijssel (JbOV) moet overheidsmaatregelen in het kader van jeugdbescherming 
en –reclassering uitvoeren. JbOV kan ook worden ingeschakeld door een gemeente voor advies of 
begeleiding, om te voorkomen dat de kinderrechter ingeschakeld moet worden. De teams 
jeugdreclassering begeleiden jongeren die met politie of justitie in aanraking zijn geweest. 
          Vaak komt JbOV pas in beeld als er een kinderrechter een uitspraak heeft gedaan. Het gaat dan 
om kinderen tussen de 0 tot 18 jaar wiens ontwikkeling volgens de rechter in gevaar komt. Hij kan 
bijvoorbeeld een kind onder toezicht stellen (OTS). Het gezin krijgt dan vanuit JbOV verplicht 
begeleiding. Daartoe wordt gezamenlijk een gezinsplan opgesteld, waarin wordt vastgelegd wie wat 
en wanneer doet. Zoveel als mogelijk  worden ook familie, vrienden en buren ingeschakeld. De 
ouders behouden hun ouderlijk gezag.  Als de thuissituatie te onveilig wordt geacht, kan de 
kinderrechter besluiten tot uithuisplaatsing. Beide maatregelen duren in principe een jaar, maar 
kunnen steeds met een jaar worden verlengd totdat het kind 18 is. 
         Als de rechter vindt dat het ouderlijk gezag een belemmering vormt voor de ontwikkeling van 
een kind, kan hij een voogdijmaatregel opleggen. JoBV levert dan een gezinsvoogd die het gezag over 
het kind tijdelijk overneemt. De voogd regelt ook de financiële zaken. Het kind woont dan vaak bij 
familie, pleegouders of een instelling.  
Waar loopt Jeugdbescherming Overijssel tegenaan? 
Ouders hebben meestal al een heel traject achter de rug als ze met de jeugdbescherming te maken 
krijgen. 60 procent van alle gevallen gaat om complexe scheidingen. „Onze jeugdbeschermers staan 
tussen de ouders en hun kinderen in en praten vanuit het perspectief van het kind. Maar kinderen 
zijn heel loyaal aan hun ouders. De ene ouder heeft veel te winnen en de ander veel te verliezen. We 
komen vaak binnen als ze al in de vechtstand staan”, zegt bestuurder Ruud Brinkman. 
„Ouders hebben ook vaak het idee dat de jeugdbeschermer komt ‘om hun kind af te pakken’”, 
vervolgt Brinkman. „Maar thuis blijven en het gebruiken van de eigen netwerken van een gezin staan 
centraal. Soms worden we toch gedwongen om keuzes te maken. Ouders blijven altijd ouders, ook 
als hun kind een ander pad kiest.” Het maakt dat emoties soms hoog oplopen. En vaak worden 
afgereageerd op de hulpverleners. De toename van het aantal bedreigingen aan het adres van zijn 
mensen is Brinkmans grootste zorg. 
De Raad voor de Kinderbescherming 
Kantoor:  Rechtbank Almelo, Egbert Gorterstraat 5 
Aantal medewerkers: 100, waarvan 80 raadsonderzoekers 
Taak: uitvoeringsorgaan van het Ministerie van Justitie en Veiligheid 
Aantal zaken: 1.930 (Twente) 
Website: kinderbescherming.nl 
Werkwijze 
De Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) is geen hulpverlenende instantie, maar voert wettelijke 
taken uit op vier terreinen: kinderbescherming, jeugdstrafrecht (onderzoek en taakstraffen), gezag 
en omgang (scheidingen) en adoptiezaken. De Raad onderzoekt of een kinderbeschermingsmaatregel 
noodzakelijk is. Dat gebeurt op verzoek van gemeente, wijkteam, Veilig Thuis en instellingen als 
Jeugdbescherming Overijssel, maar ook op eigen initiatief. 
            De RvdK kan ook worden ingeschakeld door een rechter als ouders die in een scheiding liggen 
geen afspraken kunnen maken, wat ten koste gaat van het kind. Als minderjarigen worden verdacht 
van een strafbaar feit, geeft de RvdK aan de Officier van Justitie of de rechter advies over de best 
passende pedagogische interventie, ondersteund door een jurist en een gedragsdeskundige. 
            De RdvK is namens de overheid de wettelijke organisatie die een verzoek aan een rechter kan 
doen, zoals een ondertoezichtstelling en/of een uithuisplaatsing. Als het kind acuut gevaar loopt, kan 
de Raad om een voorlopige maatregel vragen. Dan kan de rechter besluiten tot een voorlopige 
ondertoezichtstelling en/of een uithuisplaatsing en een gezinsvoogd toewijzen zonder uitgebreid 
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onderzoek. Dat is dan voor maximaal drie maanden. De normale duur van een opgelegde maatregel 
is maximaal een jaar.  
Waar loopt de Raad tegenaan? 
Insteek is de gezinssituatie te herstellen. „Het opleggen van een gedwongen maatregel is absoluut 
het laatste dat we willen”, zegt beleidsadviseur Frans van der Haar.  Omdat opgelegde maatregelen 
dermate ingrijpend zijn, is het behouden van een strikt onafhankelijke positie heilig. „Wij zijn geen 
hulpverleners, maar onderzoekers. Wij analyseren, beoordelen en geven advies. Daarna gaat de 
casus naar passende hulpverlening”, aldus Van der Haar. „We gooien het niet ‘over de schutting’.  
We steken steeds meer energie in de overdracht.” 
Gebiedsmanager Helean Weurding erkent dat de jeugdzorg onder druk staat. „Er zijn veel partijen 
die elkaar moeten leren kennen en samenwerken. Misschien zijn wij wat ongeduldig, omdat een kind 
niet moet wachten. Het helpt als we meer zicht hebben of er dubbelingen of hiaten zijn.”  
Jeugdzorg Twente in cijfers 
Relatief veel jeugdigen in Twente krijgen te maken met een kinderbeschermingsmaatregel. Enkele 
cijfers uit 2018: 
• Twente telt 128.000 kinderen onder 18 jaar. Daarvan hebben er 14.360 enige vorm van jeugdhulp. 
• 16 procent van de jongeren in jeugdhulp heeft een maatregel. Landelijk is dat 10 procent. 
• Van alle 2.260 kinderen met een maatregel woont 49 procent (tijdelijk) niet thuis. 
• In 60 tot 70 procent van de ‘cases’ bij de gecertificeerde instellingen is er sprake van een 
conflictscheiding. 
Bron: Samen14 (Twentse gemeenten) 
 
 
 
21) Een grootmoeder, die zich zorgen maakte over haar kleinzoon 
Eigen Kracht Centrale 13 maart 2020 
Een familiegeheim 
“Ik werd gebeld door een grootmoeder, die zich zorgen maakte over haar kleinzoon en voor hem 
wilde zorgen,” vertelt onze Franse collega tijdens een telefonische afspraak. Het betreft een jongen 
van 14 jaar die bij de ouders van een vriend was gaan wonen. “De oma vertelde dat haar dochter niet 
voor de jongen kon zorgen en dat zij hem zelf in huis wilde nemen. Ze maakte zich zorgen over zijn 
gezondheid, school en de invloed van zijn ouders. Ze wilde een bijeenkomst met alle betrokkenen om 
een plan te maken en te zorgen dat hij weer bij de familie kwam.” 
Vondeling      Een Eigen Kracht-coördinator ging op bezoek en bracht de kring in kaart: een oom, 
een vriendin van moeder, de ex-man van oma en het gezin waar de jongen nu woonde. “Er was veel 
spanning, maar het werd niet duidelijk wat er precies aan de hand was,” vertelt de collega. “Totdat 
de coördinator bij de ex van oma kwam.” Deze opa had nu dit allemaal gebeurde zijn kleinzoon 
gebeld met de vraag of hij wist dat hij als baby door zijn moeder te vondeling is gelegd. De jongen 
wist het niet en hij ging diezelfde dag zijn moeder om opheldering te vragen. Zij vertelde dat het 
waar was, maar dat ze hem meteen ook weer was gaan halen: “Ik deed het omdat jouw oma heel erg 
boos was, ik had de zwangerschap verborgen gehouden en toen ze erachter kwam dreigde ze je weg 
te halen. Ik wilde niet dat je het geweld mee zou maken zoals ik gekend heb, dus uit angst heb ik het 
gedaan.” 
Noodzaak     In de voorbereiding van de bijeenkomst is er veel gesproken in de familie. Nu het 
geheim doorbroken was, mochten meer familieleden meedenken. Met elkaar maakten ze een plan. 
De jongen ging weer bij zijn moeder wonen, samen met zijn broertje. De moeder is in therapie 
gegaan voor haar problemen en haar broer en vriendin steunen haar bij de opvoeding. Mijn collega: 
“Doordat er actie kwam, ontstond de noodzaak om iets te doen. De opa was bang dat door het 
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geheim verkeerde keuzes zouden worden gemaakt. Toen het geheim was doorbroken, konden de 
relaties worden zoals ze zouden zijn geweest zonder het geheim.” 
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 
 
 
22) Ombouw reguliere dienstverlening naar crisisdiensten i.v.m. ontwikkelingen rond coronavirus 
Zorg+welzijn 16 maart 2020 
Corona in het sociaal domein: ‘Het maakt ons creatief’ 
Met Brabant voorop bouwen organisaties in het sociaal domein op verschillende manieren hun 
reguliere dienstverlening om naar crisisdiensten vanwege de ontwikkelingen rond het coronavirus. 
Gon Mevis, bestuurslid van Sociaal Werk Nederland en directeur van welzijnsorganisatie 
Contourdetwern, onderzoekt welke rol het sociaal werk kan nemen in het opzetten van bijvoorbeeld 
boodschappendiensten voor ouderen en andere kwetsbare mensen. 
Binnen zijn organisatie brengen sociaal werkers momenteel in kaart welke burenhelpers in geval van 
nood acuut paraat staan. Daarnaast maken zij lijsten per wijk van ‘per direct’ beschikbare 
vrijwilligers. In overleg met de GGD kijkt Gon Mevis of sociaal werkers kunnen worden ingezet voor 
het nabellen van de corona-slachtoffers. De ‘opstap bus’ – normaal gesproken bedoeld voor leuke 
uitstapjes – zal de komende tijd worden ingezet voor het rondbrengen van boodschappen. ‘Onze 
prioriteiten liggen bij de basis: zorgen dat de meest kwetsbare mensen in elk geval altijd de 
beschikking hebben over water, medicijnen en eten. Ik verwacht dat wij met hulp van vrijwilligers 
daarin een heel eind gaan komen.’ 
Andere accenten       Afgelopen week stond voor Mevis en zijn Brabantse collega’s de vraag 
centraal hoe zij het sociaal werk kunnen ombouwen en inzetten om de samenleving te ondersteunen 
de “coronacrisis” door te komen. Maar nu de aangescherpte maatregelen voor heel Nederland van 
kracht zijn, ligt het vraagstuk op het bordje van welzijnsorganisaties in heel Nederland. Dat iedere 
organisatie daarbij andere accenten zal leggen is – gezien het beeld in Brabant – te verwachten.  
Sociaal Werk Nederland adviseert de sector om de richtlijnen van het RIVM en de GGD in de acht te 
houden, maar schrijft zelf geen richtlijnen voor. Daardoor zijn de maatregelen niet overal eenduidig. 
Zo houdt Contourdetwern wijkcentra in Tilburg en andere steden vooralsnog wel open voor het 
geven van informatie en advies aan wijkbewoners, maar heeft de Eindhovense welzijnsorganisatie 
Lumens al haar wijk- en jeugdcentra gesloten. Ook zijn alle activiteiten in de vrijetijdssfeer 
geannuleerd, een maatregel die tot 1 april van kracht blijft. 
Kloppend hart van de wijk   ‘We realiseren ons dat de centra het kloppend hart van de 
wijken zijn’, aldus bestuurder van Lumens Jacqueline Vonk. ‘Daarom roepen we inwoners op om juist 
nu oog te hebben voor elkaar. We doen een beroep op hun vindingrijkheid: contact hoeft niet per se 
fysiek contact te zijn, maar kan ook digitaal, telefonisch of via WhatsApp. Onze medewerkers zijn niet 
weg, ze zijn vindbaar en bereikbaar, maar zij zoeken naar andere manieren om signalen en vragen 
van inwoners op te blijven vangen.’ 
Challenge   Dynamo Jeugdwerk in Eindhoven zoekt bijvoorbeeld via WhatsApp en Instagram 
contact met jongeren en kinderen die normaal naar de jeugdcentra komen. ‘We proberen de sluiting 
van de centra om te buigen naar een kans en bouwen verder aan een online community’, vertelt 
Fleur Besters, betrokken bij Dynamo Jeugdwerk. ‘Jongeren willen zich toch onderdeel blijven voelen 
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van een groep, óók als ze thuiszitten. Daarom hebben we een challenge bedacht die kinderen en 
jongeren uitnodigt om met filmpjes en posts op social media te laten zien wat ze allemaal doen als ze 
thuis zijn. Denk aan de beste corona-rap, een taart bakken of een Lego-bouwwerk. We proberen er 
het beste van te maken. Tegelijk biedt de coronacrisis jongeren ook een kans om te ervaren wat het 
betekent om een stapje terug te doen omwille van het grotere geheel.’ 
Creatief door beperkingen    Voor Susan van den Nieuwelaar, sociaal werker bij 
Contourdetwern in Tilburg-Noord was afgelopen week iedere dag anders. ‘Steeds kwamen er weer 
nieuwe updates en adviezen ten aanzien van wijkcentra, vrijwilligers en buurtbewoners. Het was 
communicatie ten top en schakelen in het moment.’ Ze vertelt dat ze met name veel tijd heeft 
gestoken in de begeleiding van vrijwilligers die zich door alle ontwikkelingen onthand voelden. 
‘Sommige vrijwilligers passen zich makkelijker aan, voor anderen was dat wat moeilijker. We hebben 
bijvoorbeeld een aantal vrijwilligers die klussen doen bij kwetsbare mensen thuis. Vanwege corona 
mag dat nu niet meer en dat was voor de vrijwilligers lastig te accepteren. Buitenshuis klussen is voor 
hen ook een manier om niet te vereenzamen. Toevallig hebben we een ruilwinkel, die nu ook 
gesloten is. Daar stond een ruimte leeg die we hebben benut voor de klussers. Zo hebben we het 
probleem opgelost. Met de beperkingen die er zijn word je heel creatief.’ 
Belangrijke rol in de communicatie   De fanatieke groep vrijwilligers die in Tilburg Noord 
betrokken is bij de verdeling van de circa honderd voedselpakketten van de Voedselbank, begon uit 
eigen beweging al oplossingen te zoeken voor de te voorziene problemen. Susan van den 
Nieuwelaar: ‘Zij zijn al met elkaar gaan schakelen en hebben mensen laten weten dat de pakketten 
gefaseerd kunnen worden opgehaald, in kleine groepjes. Dat is geweldig. Daarnaast hebben we een 
belangrijke rol in de communicatie. Want er zijn altijd mensen die geen mail hebben of de informatie 
moeilijk begrijpen.’ Ze heeft zelf gemerkt dat het vooral voor oudere, bezorgde mensen heel fijn was 
dat de wijkcentra open waren. ‘Je kan iemand dan op een rustige toon, met een kopje koffie, uitleg 
geven.’ 
Ruim 70 procent van de bevraagde zorgmedewerkers betwijfelt dat er extra personeel kan worden 
geregeld tijdens een corona-crisis. Vakbond CNV heeft onder meer dan duizend leden in de 
zorgsectoren een peiling gehouden: ‘De grens van de personeelscapaciteit is in zicht.’ Lees meer 
>>(Fried: zie: https://www.zorgwelzijn.nl/peiling-zorgwerkers-zijn-er-voldoende-
beschermingsmiddelen-tegen-corona/ ) 
Annelies van der Woude 
 
 
 
23) Een bijzonder soort oplichting in coronatijden 
Leidsch Dagblad 16 maart 2020 
Woede om oplichtingspoging in Kaag en Braassem met ’voedselpakketten 
tegen corona’ 
Paul van der Kooij 16/03/2020 Kaag en Braassem   De gemeente Kaag en Braassem waarschuwt voor 
een bijzonder soort oplichting in coronatijden. Op briefpapier van de gemeente kregen inwoners te 
horen dat ze voor 45 euro voedselpakketten kunnen bestellen door dat bedrag of een veelvoud 
ervan in een bijgevoegde envelop te doen en aan de deur te hangen. 
De pakketten - die genoeg brood, beleg, avondmaaltijden, desinfectiegel, zeep, shampoo en 
dergelijke voor twee weken zouden bevatten - zouden dan enkele uren later worden langs gebracht. 
Met het oog op de besmettelijkheid van het coronavirus zou dat bezorgen net zo contactloos 
gebeuren als het ophalen van het geld. 
Om het bijzondere van het aanbod te onderstrepen, wordt in de brief gemeld dat de supermarkten 
in de gemeente gesloten zijn. Ook wordt aangegeven dat wie geen deze zondag geen kans zag om al 
een gevulde envelop buiten te hangen, volgende week maandag een nieuwe kans krijgt. 
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         Op Facebook onderstreept de gemeente niets met de brief te maken te hebben. Bovendien 
meldt ze dat er geen sprake van is dat de supermarkten binnen de gemeentegrenzen de deuren 
gesloten zouden hebben. 
Op sociale media maakt het nieuws reacties los als: ’Dit is ziek, misbruik maken van deze situatie. 
Keihard aanpakken.’ En: ’Het is toch te erg voor woorden?’ Plus: ’Stelletje idioten.’ 
Volgens de gemeente is de brief in ieder geval in Oude-Wetering, Roelofarendsveen en Woubrugge 
verspreid. Ze weet niet bij hoeveel huisadressen. 
,,Wél weten we dat er breed over wordt gesproken en dat het ook in buurtapps wordt gedeeld’’, 
meldt een woordvoerster. ,,Daarin worden mensen ook gestimuleerd om aangifte te doen als ze er 
iets mee gedaan zouden hebben. Overigens hebben we nog geen enkel signaal dat iemand er echt 
medewerking aan heeft verleend.’’ 
Wegens het misbruiken van de identiteit, overweegt de gemeente aangifte te doen. 
 
 
 
24) Een op de vijf mensen krijgt dementie. Gemeenten moeten aan de bak. 
Binnenlands Bestuur 
Gemeenten moeten aan de bak met dementie 
 Redactie 13 mrt 2020   Een op de vijf mensen krijgt dementie. Het aantal mensen met dementie 
stijgt in 2040 naar verwachting naar 550.000. Driekwart van de mensen met dementie woont thuis 
en is aangewezen op hulp van gemeenten. Die moeten aan de bak. 
Respijtzorg  Alzheimer Nederland geeft gemeenten in een speciale Focusbrief gemeenten 2020 
adviezen om de dementiezorg en de preventie ervan te verbeteren. Zo moeten gemeenten onder 
meer respijtzorg en huishoudelijke hulp voor mantelzorgers van dementerenden regelen. Ook moet 
er aandacht zijn voor lotgenotencontact. Gemeenten moeten de ondersteuning van mantelzorgers 
samen oppakken met zorgkantoren en thuiszorgorganisaties. 
Tijdige signalering  Gemeenten wordt geadviseerd ervoor te zorgen dat professionals in de wijk 
en informele zorg samenwerken. De casemanager dementie doet er goed aan ondersteuning vanuit 
de Wmo direct in te zetten. ‘Dit draagt bij aan tijdige signalering, langer meedoen en het voorkomen 
van crisisopnames.’ Gemeenten moeten daarnaast zorgen voor voldoende omvang en variatie in het 
aanbod van activiteiten. Door het als gemeente aanbieden van scholing aan inwoners kan een 
gemeente dementievriendelijk worden gemaakt of gehouden. ‘Het herkennen van én omgaan met 
mensen met dementie draagt bij aan langer meedoen en minder meldingen bij verward gedrag’, 
verduidelijkt Alzheimer Nederland in haar Focusbrief. 
Belangrijke rol ‘Gemeenten spelen een belangrijke rol omdat het aantal mensen met dementie 
toeneemt’, stelt Julie Meerveld van Alzheimer Nederland. ‘Ze zijn een belangrijke partner als het gaat 
om de inrichting van de dementiezorg, preventie en het dementievriendelijk maken van de 
samenleving. Daarom zullen wij dit jaar regelmatig de gemeenten oproepen om het welbevinden van 
mensen met dementie en hun omgeving te verbeteren.’ 
 
25) Bij de bestrijding van het Corona-virus is het noodzakelijk om allerlei beslissingen te nemen 
LCR@ttentie 17 maart 2020 
Bij de bestrijding van het Corona-virus is het noodzakelijk om allerlei beslissingen te nemen. 
Omdat geautomatiseerde maatregelen en beslagleggingen, huisuitzettingen en afsluitingen 
gewoon doorgaan, en de hulpverlening vanwege de beperking van sociale contacten, minimaler 
wordt, kunnen kwetsbare mensen, waaronder ook mensen met een beperking, in grote financiële 
problemen terecht komen. De Landelijke Armoedecoalitie roept kabinet, gemeenten, 
woningcorporaties, commerciële verhuurders, zorgverzekeraars, schuldhulpverleners en 
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incassanten op om rekening te houden met deze situatie. De Landelijke Armoedecoalitie waarvan 
ook de LCR deel uitmaakt, heeft een lijst met extra maatregelen opgesteld. 
 
Oproep  
Beperk financiële gevolgen Corona-virus voor kwetsbare mensen 17 maart 2020  
In de bestrijding van het Corona-virus zijn vele maatregelen nodig. Doordat veelal geautomatiseerde 
maatregelen en beslagleggingen, huisuitzettingen en afsluitingen gewoon doorgaan, en de 
hulpverlening vanwege beperking sociale contacten, minimaler wordt, kunnen kwetsbare mensen, 
waaronder ook mensen met een beperking, in grote financiële problemen terecht komen.   
            Daarom roept de Landelijke Armoedecoalitie – in navolging van Marc Mulder, ambassadeur 
‘Kom uit je schuld’ – het kabinet, gemeenten, woningcorporaties, commerciële verhuurders, 
zorgverzekeraars en het professionele veld van schuldhulp en incasso op om een coulante houding 
aan te nemen en rekening te houden met de uitzonderlijke situatie waarin we ons als samenleving 
bevinden en kwetsbare mensen die hierdoor getroffen worden, in het bijzonder. En tevens de 
volgende extra maatregelen in te stellen tot minimaal een maand na de Coronamaatregelen. 
  
• Stop met nieuwe invorderingsmaatregelen zoals beslaglegging op inkomen, beslag op 
bankrekening, beslag op inboedel of auto en verrekening van toeslagen.   
• Geen verhogingen, boetes en rente op achterstanden.   
• Geen woninguitzettingen, geen afsluiting van energie, water en geen afsluiting van internet.   
• Kwartaal of maandkredieten moeten blijven doorlopen ook als er geen vereist positief saldo is 
gedurende de gestelde periode.  
• Aanvragen van bijstand en werkloosheidsuitkering worden ruimhartig toegekend zonder teveel 
administratieve eisen.  
• De BBZ (bijstand zelfstandigen) wordt ruimhartig opengesteld voor alle zelfstandigen, met 
minimale toetsing vooraf. Dit wordt duidelijk gemaakt op alle media zodat zelfstandigen op de 
hoogte zijn van deze mogelijkheid.   
• Veel mensen op en rond het sociaal minimum, hebben voor het maximale eigen risico gekozen, om 
het maandbedrag voor de zorgverzekering laag te houden. Voor hen is het betalen van het eigen 
risico (veelal € 380,-), als zij zorg nodig hebben, erg lastig. Ons verzoek is om hen uit te zonderen van 
het eigen risico.  
Waarom deze oproep De gebruikelijke hulpverlening wordt sterk beperkt vanwege de wens 
om sociaal contact tot een minimum te beperken. Uit de praktijk:  
            Afgelopen vrijdag heeft een hulpverlener twee huisbezoeken gedaan waarbij zij een afsluiting  
            van energie heeft voorkomen. In beide gevallen wist de inwoner niet dat de afsluiting er aan  
            zat te komen. In een ander huisbezoek hebben de hulpverleners een aanvraag bijstand voor   
            een inwoner gedaan die geen weet had dat de WW uitkering zou stoppen. Zonder hun bezoek  
            zouden de gevolgen groot zijn.  
  
Financiële hulpverlening en coulance zijn essentieel om veel grotere problemen te voorkomen. 
Sommige maatregelen kunnen onomkeerbare of snel escalerende gevolgen hebben. Die in een tijd 
van crisis niet te overzien zijn. Daarom roepen wij u op om bovenstaande maatregelen te nemen, 
zodat mensen in een kwetsbare situatie niet aan hun lot worden overgelaten tijdens de Corona-crisis.    
De Landelijke Armoedecoalitie De Landelijke Armoedecoalitie is een netwerk van landelijke 
partijen die zich vinden in het gezamenlijke doel om armoede en schulden aan te pakken. 
Aangesloten zijn: ATD Vierde Wereld, FNV, Gemeente Utrecht, Ieder(in), Landelijke Cliëntenraad, 
NVVK, SWN, Sociale Alliantie, SUNN, Valente, Woonbond, Armoedecoalitie Utrecht. De kenniscentra 
Movisie en Nibud voeden de Armoedecoalitie inhoudelijk met kennis over wat werkt bij een 
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effectieve aanpak van armoede en schulden. De BvK ondersteunt de uitgangspunten van de 
Landelijke Armoedecoalitie.          
Landelijke Armoedecoalitie, 17 maart 2020 
 
 
 
26) Welbevinden van mensen met dementie en hun omgeving verbeteren 
Gemeente.nu 18 maart 2020 
Vijf speerpunten voor betere dementiezorg  
Door Niobe Moen op 17 maart 2020    Alzheimer Nederland roept dit jaar regelmatig gemeenten op 
om het welbevinden van mensen met dementie en hun omgeving te verbeteren. De organisatie 
stelde een focusbrief op met daarin vijf speerpunten waarmee lokale overheden zich kunnen 
voorbereiden op de groei van inwoners die dementiezorg nodig hebben.  
Dementiezorg is een urgent vraagstuk voor gemeenten, verwacht wordt dat er in 2040 sprake is van 
een verdubbeling van het aantal mensen met de ziekte. De focusbrief 2020 (Fried: zie: 
https://www.alzheimer-nederland.nl/sites/default/files/directupload/focusbrief-gemeenten-
alzheimer-nederland.pdf  ) van Alzheimer Nederland is bedoeld als helpende hand om de 
dementiezorg en de preventie ervan verder te verbeteren(Fried: zie: https://www.alzheimer-
nederland.nl/nieuws/alzheimer-nederland-bereidt-gemeenten-voor ). De organisatie wil gemeenten 
daarmee (nog) beter voorbereiden. 
Speerpunten In de brief noemt de organisatie vijf speerpunten waardoor mensen met dementie 
veiliger en langer thuis kunnen meedoen. Hoe je bijvoorbeeld mantelzorgers ondersteunt door 
samen te werken met zorgkantoren en thuiszorgorganisaties en door respijtzorg, huishoudelijke hulp 
en lotgenotencontact te faciliteren. Of hoe je samenwerking in de wijk tussen informele zorg en 
professionals stimuleert en faciliteert. Dat het bijvoorbeeld belangrijk is dat de casemanager 
dementie de ondersteuning vanuit de Wmo direct inzet. Dit bevordert tijdige signalering, langer 
meedoen en het voorkomen van crisisopnames. 
Belangrijke rol voor gemeenten   De organisatie benadrukt de regierol die gemeenten 
spelen. ‘Gemeenten spelen een belangrijke rol omdat het aantal mensen met dementie toeneemt,’ 
aldus Julie Meerveld van Alzheimer Nederland. ‘Ze zijn een belangrijke partner als het gaat om de 
inrichting van de dementiezorg, preventie en het dementievriendelijk maken van de samenleving. 
Daarom zullen wij dit jaar regelmatig de gemeenten oproepen om het welbevinden van mensen met 
dementie en hun omgeving te verbeteren.’ 
            De organisatie heeft verschillende tools en informatie beschikbaar voor gemeenten die aan de 
slag willen voor een dementievriendelijke gemeente (Fried: zie: 
https://www.gemeente.nu/sociaal/samenwerken-voor-een-dementievriendelijke-gemeente/  ). Zo is 
er bijvoorbeeld de dementiescan (Fried: zie: https://www.alzheimer-nederland.nl/over-ons/wat-
doen-wij/belangenbehartiging/ondersteuning-gemeente/dementiescan  ) waarmee je snel inzicht 
krijgt in hoe dementievriendelijk een gemeente is en nog meer wordt. Weten wat het actuele aantal 
mensen met dementie in een gemeente is en wat het toekomstige aantal zal zijn? Bekijk de 
factsheet.(Fried: zie: https://www.alzheimer-nederland.nl/sites/default/files/directupload/factsheet-
dementie-per-gemeente.pdf  ) 
Niobe Moen 
 
 
 
 
27) SCP heeft op wijkniveau het volume van de jeugdhulp in kaart gebracht 
Gemeente.nu 18 maart 2020 
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SCP publiceert vergelijkende kaart van gebruik jeugdhulp  
Door Richard Sandee op 5 maart 2020  Jeugdzorg Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) heeft 
op wijkniveau het volume van de jeugdhulp in kaart gebracht. Daarbij is ook te zien hoe dit zich 
verhoudt tot wat de onderzoekers zouden verwachten op basis van een statistisch model. 
De interactieve kaart (Fried: zie: https://digitaal.scp.nl/jeugdhulp-in-de-wijk/ )  bevat drie tabbladen: 
voor het feitelijke gebruik van jeugdhulp op wijkniveau, het verwachte gebruik, en het verschil tussen 
die twee. Als de afwijking groot is, zouden gemeenten met lokale partners de mogelijke oorzaken 
kunnen nagaan. ‘Gemeenten weten niet altijd waarom de jeugdhulp in een bepaalde wijk erg hoog of 
laag is,’ aldus het SCP. 
Meestal te verklaren     Feit is dat de verschillen groot zijn, tussen regio’s én tussen wijken, 
aldus de onderzoekers. Maar meestal zijn die afwijkingen te verklaren door kenmerken van 
inwoners, zoals opgenomen in het model. Bekende demografische kenmerken die meespelen zijn 
bijvoorbeeld het aantal eenoudergezinnen en de grootte van een wijk. Ook de afhankelijkheid van de 
bijstand, het gebruik van speciaal onderwijs en de aanwezigheid van niet-westerse migranten ‘spelen 
een belangrijke rol’. 
Slecht beleid  Als het gebruik van jeugdhulp hoger ligt dan verwacht, hoeft dat niet direct te 
duiden op slecht beleid, benadrukt het SCP. ‘Immers, een relatief hoog gebruik kan duiden op een 
wijk met veel problemen. Maar het kan ook betekenen dat de gemeente een groot aanbod aan 
voorzieningen heeft en de mensen met problemen goed bereikt.’ 
En spiegelbeeldig daaraan geldt: ‘In een wijk met minder jeugdhulp dan verwacht, leveren wellicht 
andere sectoren zoals de huisarts of het onderwijs veel hulp, waardoor de stap naar de jeugdhulp 
kan worden voorkomen.’ 
Grote relevantie      Niettemin kan de kaart gemeenten helpen om het aanbod af te stemmen 
op de bewoners, denkt het SCP. ‘Wijken zijn voor gemeenten van grote relevantie voor hun beleid. 
Zij werken met wijkteams (Fried: zie: https://www.gemeente.nu/sociaal/wmo/luisteren-naar-de-
jonge-of-het-cpb-over-kosten-wijkteams/  ) en nemen soms specifieke maatregelen voor wijken.’ 
De kaart is samengesteld aan de hand van gegevens uit 2017. Alleen jeugdhulp zonder verblijf is 
hierin verwerkt. ‘De zwaardere vormen van jeugdzorg (jeugdhulp met verblijf, jeugdbescherming en 
jeugdreclassering) komen te weinig voor om op wijkniveau te kunnen analyseren.’ De publicatie 
Jeugdhulp in de wijk (Fried: zie: 
https://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2020/Jeugdhulp_in_de_wijk  )  biedt 
meer informatie over het onderzoek, het model en de wijkkenmerken die zijn meegenomen. 
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 
 
 
28) Het wetsvoorstel ‘Kwaliteit incassodienstverlening’ 
LCR@ttentie 19 maart 2020 
Wetsvoorstel kwaliteit incassodienstverlening vraagt nog aanscherping 
Het doel van het wetsvoorstel ‘Kwaliteit incassodienstverlening’ is goed. Het is alleen een gemiste 
kans dat de verkoop van schulden mogelijk blijft. De Landelijke Cliëntenraad (LCR) vraagt zich af hoe 
burgers kunnen controleren of advocaten en gerechtsdeurwaarders aan de gestelde eisen voldoen 
omdat zij niet in het incassoregister worden opgenomen . En de LCR vindt een landelijke 
onafhankelijke klachten- en geschillenregeling van groot belang. Dat zijn de hoofdlijnen van de 
reactie van de LCR op de internetconsultatie over de wet. 
Vakbekwaamheid De LCR wijst op het belang van vakbekwaamheid van medewerkers: die moet 
periodiek worden gecontroleerd. Andere opmerkingen van de LCR betreffen de opbouw van de 
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specificatie van de vordering, de informatievoorziening aan de schuldenaar en het tegengaan van 
een ongewenst verdienmodel bij stapeling van vorderingen. 
 
Internetconsultatie Wet kwaliteit incassodienstverlening  
Dit wetsvoorstel heeft als doel de kwaliteit van de private buitengerechtelijke incassodienstverlening 
te vergroten. Daartoe worden de volgende maatregelen genomen: 1. Het opzetten van een 
incassoregister; 2. Het opstellen van eisen waaraan de incassobureaus en opkopers van vorderingen 
moeten voldoen; 3. Het opzetten van een systeem van toezicht en handhaving; 4. Het tegengaan van 
de negatieve aspecten van de verkoop van vorderingen; 5. Het tegengaan van het ongewenste 
verdienmodel bij de cumulatie van termijnvorderingen.  
         De Landelijke Cliëntenraad (LCR) onderschrijft het doel van het wetsvoorstel. Wij vinden de 
voorstellen op onderdelen echter nog onvoldoende. Zo vinden wij het een gemiste kans dat de 
verkoop van schulden mogelijk blijft.  
          Het is belangrijk om burgers bij de inwerkingtreding goed te informeren.  In dit verband heeft 
de LCR de volgende vragen:  - Als, zonder registratie, incassowerkzaamheden worden verricht, moet 
de schuldenaar dan   wel betalen?  - Kan een klacht worden ingediend als een incasso wordt gedaan 
door een niet geregistreerd    bedrijf? En zo ja, waar?   
 Ad 1 Het opzetten van een incassoregister De wet regelt een registratieverplichting voor 
alle bedrijven die buitengerechtelijke incassowerkzaamheden wensen te verrichten of aanbieden. 
Daarmee wordt beoogd de kwaliteit van dienstverlening te verhogen. Registratieplicht is een eerste 
stap maar of daarmee feitelijk de kwaliteit van dienstverlening wordt verhoogd is afhankelijk van de 
te stellen kwaliteitseisen en de wijze waarop deze worden nageleefd. Verderop in deze reactie gaan 
wij hier nader op in. Voor advocaten en gerechtsdeurwaarders geldt geen registratieplicht. Zij 
moeten zich na de inwerkingtreding van dit wetsvoorstel wel houden aan de in deze wet gestelde 
eisen. Hoe kan een burger controleren of een advocaat of deurwaarder aan deze eisen voldoet? 
Waar kan een klacht worden ingediend over een advocaat of deurwaarder die schulden int?  
 Ad 2 Het opstellen van eisen waaraan incassobureaus en opkopers van 
vorderingen moeten voldoen  Er worden een zestal eisen gesteld aan 
incassodienstverleners. De LCR plaats hierbij de volgende kanttekeningen:  
1 Van de medewerkers wordt verwacht dat zij vakbekwaam zijn Een terechte eis maar wat wordt 
verstaan onder vakbekwaamheid? Er zal een minimumkader worden gesteld. Dit moet nog nader 
worden uitgewerkt. De LCR kan op dit moment dan ook niet beoordelen of dit kader voldoende is. 
Wij vinden het belangrijk dat de organisaties van cliënten worden betrokken bij de uitwerking van dit 
kader.   
Er wordt op dit moment gewerkt aan beroepsprofielen voor schuldhulpverleners in het kader van het 
project de Schouders Eronder, daaruit valt ook veel te leren.   
2 De opbouw van de specificatie van de vordering De hier geformuleerde eisen zullen de 
schuldenaar enige duidelijkheid geven over de vordering. Wat ontbreekt is de eis om informatie te 
verstrekken over waar, bij welk bedrijf, de vordering is ontstaan en wanneer deze is ontstaan. Dus 
niet alleen de grondslag aankoop van een product of abonnement maar ook bij wie de aankoop is 
verricht of het abonnement is afgesloten. En daarbij ook de datum van aankoop of de datum waarop 
het abonnement is afgesloten.    
3 Informatievoorziening aan de schuldenaar en de schuldeiser Het incassobedrijf moet de 
schuldenaar van de nodige informatie voorzien, zoals zijn rechten en plichten. De LCR wil erop wijzen 
dat de te verstrekken informatie ook toegankelijk moet zijn voor laaggeletterden. Verder vragen wij 
ons af of de schuldenaar in staat is te controleren of hij voldoende is geïnformeerd over zijn rechten 
en plichten. Aan welke informatie moet worden gedacht met betrekking tot het bieden van 
informatie over schuldhulpverlening? Gemeenten zijn verantwoordelijk voor schuldhulpverlening en 
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iedere gemeente mag bepalen hoe zij dat organiseren. Moet er worden gewezen op het 
gemeentelijke loket en waar dit te vinden is?   
4 De omgang met de schuldenaar en schuldeiser door de dienstverlener Schuldenaars moeten op 
een redelijke wijze worden benaderd. Wat wordt verstaan onder redelijk moet nog nader worden 
uitgewerkt in regels. De LCR kan dan ook niet beoordelen of de regels voldoende zullen zijn. Wij 
vinden het belangrijk dat de organisaties van cliënten worden betrokken bij de uitwerking van de 
regels.   
5 Het incassoproces Ook dit is een terechte eis. Maar ook de eisen aan het incassoproces  moeten 
nog nader worden uitgewerkt in lagere regelgeving. De LCR kan dan ook niet beoordelen of de eisen 
die aan de administratie worden gesteld voldoende zijn. Wij vinden het belangrijk dat de organisaties 
van cliënten worden betrokken bij de uitwerking van de lagere regelgeving.  
6 Een klachten en geschillenprocedure bij de dienstverlener De LCR vindt een goede klachten en 
geschillenprocedure belangrijk. Wij betreuren het dat dit door de dienstverlener kan worden 
ingericht en er niet gekozen is voor een landelijke onafhankelijke klachten- en geschillenregeling. 
Lagere regelgeving zal ook hier duidelijkheid moeten geven over hoe de klachten en 
geschillenprocedure moet worden ingericht. Wij vinden het belangrijk dat de organisaties van 
cliënten worden betrokken bij de uitwerking van de regels.   
   Tot slot moeten alle medewerkers die feitelijk de buitengerechtelijke incassowerkzaamheden 
verrichten of aanbieden betrouwbaar en integer zijn. Daartoe moeten medewerkers een verklaring 
omtrent gedrag (VOG) hebben. De LCR vindt een VOG alleen echter onvoldoende om 
betrouwbaarheid en integriteit aan af te meten. Betrouwbaarheid en integriteit moet ook een 
onderdeel van de vakbekwaamheid zijn en dus ook in het kader van de vakbekwaamheid worden 
beoordeeld.  
Ad 3 Het opzetten van een systeem van toezicht en handhaving De LCR vindt dat 
niet alleen bij de aanvraag tot toelating tot het incassoregister moet worden getoetst of de 
aanvrager aan de eisen van toelating voldoet. De LCR pleit ervoor dat periodiek gecontroleerd wordt 
of de geregistreerde bedrijven nog aan de voorwaarden voldoen.  

Ad 4 Het tegengaan van de negatieve aspecten van de verkoop van 
vorderingen De LCR betreurt het dat de verkoop van vorderingen mogelijk blijft. De LCR is niet 
tegen het uitbesteden van vorderingen als het bedrijf dat de incasso op zich neemt aan 
kwaliteitseisen voldoet. Echter wij vinden dat een vordering altijd eigendom moet blijven van de 
oorspronkelijk invorderaar.   
Ad 5 Het tegengaan van een ongewenste verdienmodel bij de cumulatie van 
termijnvorderingen   De LCR is blij dat de cumulatie van termijnbedragen wordt aangepakt. Het 
voorstel dat  voorligt om dit te realiseren vindt de LCR onvoldoende. De LCR vindt mogelijkheid 3, het  
maximeren van het bedrag aan incassokosten dat per consument per periode in rekening mag  
worden gebracht (bijvoorbeeld door een specifiek percentage te gebruiken) de beste  oplossing. De 
twee geschetste nadelen kunnen worden opgelost. Het nadeel dat bij lage termijnbedragen slechts 
geringe kosten per termijn in rekening kunnen worden gebracht kan worden opgelost door een 
percentage met een minimumbedrag te hanteren. Bijvoorbeeld minimaal 5 euro.  Het nadeel dat 
vooraf duidelijk moet zijn hoe hoog de termijnbetaling is, kan als volgt worden ondervangen: Bij 
meerder achterstallige termijnen deze samen te voegen (bijvoorbeeld over een termijn van 6 
maanden) en dan over de samengevoegde termijnbedragen de maximale incassokosten te 
berekenen.   
LCR/20-0032/ER,  d.d. 18 maart 2020 
 
 
29) Participatie van bewoners in de vormgeving van hun ruimtelijke omgeving is essentieel 
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Platform 31  19 maart 2020 
Participatie onder de Omgevingswet vanuit bewonersperspectief 
Participatie van bewoners in de vormgeving van hun ruimtelijke omgeving is essentieel om een 
gemeente goed te kunnen laten functioneren. Bewoners wonen vaak voor langere tijd in een buurt. 
Vaak meer dan twintig jaar. In die periode zijn er dan vijf colleges van B en W voorbij gekomen die 
omwille van het feit dat ze vaak ‘onderscheidend en herkenbaar’ willen zijn het ruimtelijk beleid 
ingrijpend veranderen. Voor buurten is een lange termijnbeleid nodig dat gericht moet zijn om 
gemeenten beter te laten functioneren. Korte termijn beleid dat telkens verandert, heeft meestal 
een averechts effect. 
          Naast het ‘algemene belang’ dat bestuurders moeten dienen, zijn er de gebruikers van die 
buurten – de primaire stakeholders – en die behoren meestal tot drie groepen: bewoners, 
ondernemers en consumenten. Optimalisering van de functionaliteit van buurten naar de behoeften 
van deze stakeholders is absoluut essentieel. Het is dus van belang de (toekomstige) functionaliteit 
van de verschillende buurten precies te bepalen. Het is dus ondenkbaar dat de gebruiker geen 
onderdeel zou zijn van dit proces. 
         In Utrecht Noordwest heeft de toenmalige wijkraad namens de gebruikers deze functionaliteit 
in beeld gebracht. Het resultaat hiervan zijn plannen op buurtniveau waarin gebruikers niet alleen 
hun behoeften identificeren, maar die ook onderbouwd worden door naar de ontwikkeling van de 
stad als geheel te kijken. Het resultaat is een goed gefundeerd integraal plan met maatwerk voor alle 
dertien buurten in Utrecht Noordwest. 
       Bewoners en ondernemers zullen zich in toenemende mate verenigen in wijkcoöperaties en 
andere organisatievormen die de belangen van hun eigen ruimtelijke omgeving behartigen. De regie 
over participatie ligt dan niet per se bij de gemeente. Het is dan ook nodig dat de gemeente enerzijds 
middelen ter beschikking gaat stellen om deze organisaties hun werk te laten doen. Nog te vaak 
worden burgers en ondernemers geacht vrijwillig hun mening en visie in te brengen, dus tijd te 
investeren zonder dat daar wat tegenover staat terwijl er wel allerlei goed betaalde externe 
professionals precies hetzelfde aan het doen zijn. Anderzijds is het ook van belang dat de gemeente 
zich op dusdanige wijze organiseert dat integrale buurtplannen ook ‘integraal’ beoordeeld gaan 
worden om op een goede manier geïntegreerd te worden in de omgevingsplannen. 
Eric Hol, is directeur van Invisor KvRA en voormalig wijkraadslid Utrecht Noordwest. 
 
 
30) Armoede en schulden zijn hardnekkige problemen, met vaak een structureel karakter 
Movisie 19 maart 2020 
Wat werkt bij de aanpak van armoede en schulden  
12 maart 2020   In het dossier Wat werkt bij de aanpak van armoede en schulden beschrijven we 
welke werkzame elementen professionals kunnen inzetten om personen te ondersteunen die te 
maken hebben met financiële problemen.  
Het dossier 'Wat werkt bij de aanpak van armoede en schulden' is een herziene versie van de 
dossiers Wat werkt bij de aanpak van armoede en Wat werkt bij schuldhulpverlening uit 2016 en 
2015. Omdat de thema’s ‘armoede’ en ‘schulden’ dicht bij elkaar liggen en overlap kennen, hebben 
we ervoor gekozen om bij deze update beide dossiers samen te voegen. In dit dossier zijn ook de 
recente (wetenschappelijke) publicaties over deze thematiek verwerkt. 
         Armoede en schulden zijn hardnekkige problemen, met vaak een structureel karakter. Dat 
betekent dat individuen of huishoudens die ermee te maken krijgen daar veelal langdurig de 
consequenties van ondervinden. Veel mensen die in armoede leven of schulden hebben, hebben 
behalve met een financieel probleem vaak ook te maken met andere problemen, die elkaar 
wederzijds beïnvloeden. Zo kan een slechte gezondheid er bijvoorbeeld voor zorgen dat het moeilijk 
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is om werk te behouden. Geldnood die daar het gevolg van is, kan stress opleveren, wat weer een 
negatieve invloed heeft op de gezondheid. 
Actueel en praktisch   Het dossier biedt informatie over de meest actuele cijfers en feiten, en 
geeft inzicht in wat werkt bij de aanpak van armoedeproblematiek en schuldhulpverlening in de 
praktijk. Het geeft professionals handvatten om zelf in de praktijk met deze problematiek aan de slag 
te gaan. 
Auteur Vijlbrief, A.; Mourik, K. van  
Jaar 2020  
Uitgever(s) Movisie  
Type Wat werkt bij-dossier  
Download de volledige publicatie 
Infographic-Wat-werkt-bij-aanpak-armoede-schulden-2020.pdf 1.58 MB  (Fried: zie: 
https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2020-03/Infographic-Wat-werkt-bij-aanpak-armoede-
schulden-2020.pdf  ) 
Dossier-Wat-werkt-bij-aanpak-armoede-schulden-2020.pdf 1.99 MB (Fried: zie: 
https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2020-03/Dossier-Wat-werkt-bij-aanpak-armoede-
schulden-2020.pdf  ) 
 
 
 
 
31) Casemanager dementie ondersteunt de persoon met dementie en de naasten in deze tijd. 
Movisie 19 maart 2020 
De casemanager dementie: een kijkje in de keuken  
Wat zijn de voordelen van een achtergrond in verpleegkunde of in sociaal werk?  
Interview 10 maart 2020       Jaarlijks krijgen zo’n 43.800 mensen te horen dat zij dementie hebben. 
Voor de persoon met dementie en de naasten is het ziekteproces vaak een erg intense en heftige 
periode: zij krijgen te maken met veranderend gedrag, veranderende (partner)relaties, verwarring en 
onbegrip. Hiervoor is constante aanpassing en veerkracht nodig. De casemanager dementie 
ondersteunt de persoon met dementie en de naasten in deze tijd.  
In sommige periodes is de casemanager intensief betrokken bij de persoon met dementie en 
mantelzorgers, in andere periodes weer minder. De functie van casemanager wordt nu uitgevoerd 
door professionals met een achtergrond in de verpleegkunde dan wel sociaal-maatschappelijk werk. 
De afgelopen jaren is over deze verschillende invulling discussie geweest. Wat zijn voordelen van een 
achtergrond in de verpleegkunde of in sociaal werk? We spraken twee casemanagers over hun 
functie en over de voordelen die zij ervaren van hun achtergrond. 
Wat doet de casemanager dementie? 
Een casemanager is een onafhankelijke en vaste begeleider voor mensen met dementie én hun 
naasten. Een casemanager informeert, begeleidt, denkt mee, adviseert en regelt zorg. Zo helpt de 
casemanager om te gaan met de ziekte en met de gevolgen ervan in het dagelijks leven. Een 
casemanager helpt bij: 
- Het vinden van de weg in de ingewikkelde wereld van zorg en welzijn; 
- Het regelen van zorg; 
- Het bieden van emotionele begeleiding. 

Gerben Jansen, senior casemanager dementie bij Thuiszorg West Brabant 
*  werkt 18 jaar als casemanager dementie 
* achtergrond HBO verpleegkunde 
* Gerben heeft de aanvullende opleiding HBO+ Casemanagement Dementie gedaan 
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* voorzitter van de vakgroep dementieverpleegkundigen en bestuurslid afdeling Maatschappij en   
   Gezondheid  VenVN (Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland)  
Tea van der Veen, casemanager dementie binnen ketenzorg dementie Gelderse Vallei 
* werkt 13 jaar als casemanager dementie 
* achtergrond in sociaal werk 
* Tea heeft HBO SPH en aanvullende opleiding Casemanagement bij Dementie gedaan 
  
Welke meerwaarde heb jij als casemanager? 
Gerben: ‘Veel mensen met dementie willen in eerste instantie geen zorg of ondersteuning door 
het ontbreken van ziekte-inzicht of besef. Het komt zeer regelmatig voor dat ik bij mensen op 
huisbezoek ga waarbij de medische diagnose nog niet is gesteld. Vaak heeft de partner, familie of de 
huisarts een niet-pluisgevoel. Daarom ben ik vaak bezig met het verleiden van mensen tot 
noodzakelijk zorg. 
                       'Ik trap regelmatig op de rem' 
Daarnaast trap ik regelmatig op de rem, want een persoon met dementie kan beter niet in een korte 
periode te maken hebben met én een familiegesprek, én nieuwe thuiszorg, én nieuwe begeleiding of 
dagbesteding. Dat probeer ik te doseren, zodat het behapbaar blijft voor de persoon met dementie 
en voor de mantelzorgers. Mijn thuiszorgorganisatie is lid van het dementienetwerk West Brabant, 
vanuit de keten werk ik samen met andere organisaties uit de regio om samen de best passende 
dementiezorg te leveren. 
Er komt veel kijken bij dementie. Zo veranderen rollen en relaties: waar een echtpaar voorheen 
gewend was om elkaar emotioneel te steunen, kan de mantelzorger nu minder goed overleggen met 
de persoon met dementie. Als casemanager speel je op die veranderde rollen en relaties in door 
gesprekken over deze veranderingen te voeren met de persoon met dementie en met de 
mantelzorger.’ 
Tea: ‘Ik kom vaak voor het eerst bij mensen thuis als zij net de diagnose hebben gekregen. Dan 
begint het proces van verwerking, mogelijk onbegrip, onmacht, frustratie. Mijn rol is om dat te 
begeleiden en om uit te leggen wat dementie inhoudt. Het voordeel van de Ketenzorg Dementie 
Gelderse Vallei waar ik in werk is dat we werken met toestemmingsverklaringen. Daardoor heb ik 
inzicht in het hele onderzoeksdossier, dat helpt enorm om snel een beeld te krijgen van waar het bij 
die specifieke persoon met dementie om gaat. 
            'Ik kan al vertrouwen opbouwen, nog voordat de diagnose er is' 
Wat ik onze regio ook van meerwaarde vind is dat ik bij sommige mensen al in de niet-pluisfase 
betrokken kan zijn. Daardoor kan ik al vertrouwen opbouwen, nog voordat de diagnose er is. Bij 
mensen waar ik pas betrokken ben nadat ze de diagnose hebben gekregen, help ik om de klap van de 
diagnose op te vangen. Ik voer dan veel gesprekken over wat de ziekte inhoudt en ik zorg dat de 
persoon met dementie en de mantelzorger met elkaar in gesprek blijven over hun emoties en 
verwachtingen.’ 
De casemanager dementie in een notendop 
* Hbo+ geschoold 
* Denkt in oplossingen 
* Spin in het web 
* Coördineert veel 
* Wil van betekenis zijn voor mensen met dementie 
* Is vaak op zoek naar een passende, creatieve oplossingen 
* Heeft last van werkdruk en bureaucratie 
Wat zijn de voordelen van een achtergrond in de verpleegkunde dan wel in 
sociaal werk? 
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Gerben: ‘Mensen wonen langer thuis én mensen hebben vaker al meerdere ziektes. Dat samen 
maakt dat een medische achtergrond relevant is. Dementie zit niet alleen in het hoofd; mensen met 
dementie kunnen ook minder goed omgaan met de medische en sociale beperkingen of 
problematiek die zij mogelijk hadden. Ook de lichamelijke gesteldheid wordt beïnvloed door 
dementie. Mensen interpreteren bijvoorbeeld door hun dementie pijn op een andere manier. Als 
verpleegkundige zie je dat wel, omdat je een brede basis hebt. Een bijkomend voordeel vind ik dat ik 
niet afhankelijk ben van de wijkverpleegkundige voor de het opstellen van het zorgleefplan  en de 
indicatie van de zorg. Dat scheelt overlegtijd.   
'Dementie zit niet alleen in het hoofd' 
De meerwaarde van een achtergrond in maatschappelijk werk zie ik in het begeleiden van 
bijvoorbeeld een depressieve mantelzorger, of families die onderling niet willen communiceren. Ik 
pleit dan ook voor een blended team met beide achtergronden, dan benut je beide perspectieven. 
Dementie is een complexe ziekte en dat vraagt om een multi-sectorale aanpak. Laten we elkaar 
versterken.’ 
Tea: ‘Mensen met dementie hebben vaak vragen die niet medisch zijn, zoals: Mag ik zijn wie ik ben? 
Hoe houd ik overzicht? Durf ik het mijn omgeving te vertellen? Wil mijn partner bij mij blijven? 
Hoelang heb ik nog? Dat zijn geen medische vragen, maar wel belangrijke vragen. En bij die vragen 
kan ik als casemanager helpen. Een achtergrond in maatschappelijk werk is ook van meerwaarde als 
het bijvoorbeeld gaat om mensen die de diagnose ontkennen, jonge mensen die te maken krijgen 
met dementie of mensen met een complexe familiesituatie. Sociaal werkers zijn namelijk opgeleid 
om in het systeem te interveniëren. De kracht van de sociaal werker is het inzien van de problemen 
van alle spelers in het spel. 
             'De kracht is het inzien van de problemen van alle spelers in het spel ' 
Ik merk ook echt dat de problematiek complexer wordt: de mensen die ik begeleid hebben niet 
alleen dementie, maar kampen ook met vastgelopen familie- of partnerrelaties of willen zorg liever 
mijden. Mijn doel bij complexe situaties is om voor alle betrokkenen toegankelijk te zijn, zodat 
iedereen mij kan vinden en kan bevragen. En om de persoon met dementie te beschermen en een 
rustige situatie voor hem of haar te creëren. Als een cliënt meer somatische zorg nodig heeft, dan 
betrek ik een verpleegkundige. Als casemanager blijf ik betrokken en heb ik regelmatig contact met 
de wijkverpleegkundige.’ 
Waar word je blij van in het werk? 
Gerben: ‘Waar ik het meest blij van word in mijn werk is wanneer ik iets bereik met mensen die in 
eerste instantie veel weerstand toonden. Ook word ik blij van creatief maatwerk, bijvoorbeeld in het 
vinden van passende dagbesteding, ook als dat buiten de gebaande paden ligt.’ 
                            ‘Ik word blij van de diversiteit' 
Tea: ‘Ik word blij van de diversiteit van de mensen en de situaties. Als het lukt om iemand zo lang 
mogelijk prettig en verantwoord thuis te laten wonen, in zijn of haar eigen omgeving, met eigen 
dagactiviteiten en met behoud van de eigen sociale contacten, dan ben ik trots. Als mensen met 
dementie een zinvol leven hebben en gerespecteerd en gehoord worden.’ 
Wat moet er in jouw ogen verbeterd worden? 
Gerben: ‘Als casemanager dementie zou ik graag het systeem van de huidige drie zorgwetten 
verbeterd zien. De huidige wetgeving werkt soms belemmerend in plaats van dat de zorgwetten 
ondersteunend zijn aan goede zorg en welzijn voor mensen met dementie. 
          ' Ik zou graag het systeem van de huidige drie zorgwetten verbeterd zien'                       
Gelukkig zijn er steeds meer initiatieven en experimenten, zoals in mijn gemeente Roosendaal. Als 
casemanagers stellen wij hier de indicatie voor de dagbesteding op, er vindt dan geen 
keukentafelgesprek meer plaats.’ 
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Tea: ‘Ik zou erg graag een aantal punten verbeterd willen zien, te beginnen het verbeteren van de 
nazorg als iemand van het ziekenhuis weer terug naar huis gaat. En de respijtzorgmogelijkheden, 
zodat mantelzorgers ontlast worden. En wat mij betreft houden we op met het praten over de 
verschillen in achtergronden van casemanagers dementie, omdat al jaren is bewezen dat we met 
elkaar enorm veel en goed werk verrichten.’ 
Dit artikel stond eerder op dementiezorgvoorelkaar.nl 
Het programma Dementiezorg voor elkaar is ontwikkeld door Movisie, Nivel, Pharos, Trimbos-
instituut en Vilans in het kader van het Deltaplan Dementie. Doel van het programma ‘Dementiezorg 
voor Elkaar’ is de kwaliteit van leven van thuiswonende mensen met dementie verbeteren door de 
zorg en ondersteuning nog meer dan nu af te stemmen op hun persoonlijke leefwereld, over de 
grenzen van wonen, zorg en welzijn heen Het programma ondersteunt samenwerkingsverbanden van 
professionals die hieraan willen werken. 
Dementiezorgvoorelkaar.nl 
 
 
 
 
32) Veel mensen met een uitkering blijven toch niet op de bank zitten 
Binnenlands Bestuur 19 maart 2020 
Bijna kwart van uitkeringsontvangers werkt 
Adriaan de Jonge 19 mrt 2020 Ondanks dat inkomsten uit arbeid worden gekort op uitkeringen, 
blijven veel mensen met een uitkering toch niet op de bank zitten. Van de 1,5 miljoen mensen die in 
2018 een arbeidsongeschiktheidsuitkering, bijstand en/of WW-uitkering (werkloosheidsuitkering) 
ontvingen, had een kwart ook betaald werk. Onder de mensen met een WW-uitkering was dat zelfs 
bijna de helft.  
Kwart heeft werk  Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Vier op de tien uitkeringsontvangers 
kan vanwege ziekte niet werken. Ruim één tiende is op zoek naar werk maar heeft dat nog niet 
kunnen vinden. En ongeveer een kwart heeft dus naast de uitkering ook inkomsten uit werk. De 
uitkering is voor hen aanvullend. 
WW’ers werken meer   Er zijn grote verschillen tussen de soorten uitkeringen. Van de mensen 
met een arbeidsongeschiktheidsuitkering is, niet geheel onverwachts, 60 procent werkloos door 
ziekte. Toch heeft bijna een kwart ook betaald werk. Onder mensen met een bijstandsuitkering is dat 
percentage lager: slechts 13 procent van die groep werkt. Van de ontvangers van een WW-uitkering 
heeft echter bijna 50 procent betaald werk.  
Jonge uitkeringsontvangers werken vaker   Ook bestaan er verschillen tussen 
leeftijdsgroepen. 30 procent van de uitkeringsontvangers tussen 25 en 35 jaar werkt, tegenover 9 
procent van de groep tussen 65 en 75 jaar oud. Uitkeringsontvangers tussen 55 en 65 jaar oud geven 
het vaakst (51 procent) aan dat ze vanwege ziekte niet werken. 
 
 
33) Gemeenten kunnen niet langer extra investeren in de jeugdbescherming 
Binnenlands Bestuur 19 maart 2020 
Geen extra geld voor jeugdbescherming 
 Yolanda de Koster 14 mrt 2020  Door de knellende financiële situatie kunnen gemeenten niet langer 
extra investeren in de jeugdbescherming. De afgelopen tijd hebben ze met extra geld de werkdruk in 
de Gecertificeerde Instellingen (GI’s) proberen te verlichten. De koek is nu op. Het verzoek van de 
VNG aan minister Sander Dekker (JenV) om incidenteel bij te springen, is afgewezen stelt de VNG. 
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Dekker stelt dat de eventuele noodzaak voor extra geld hiervoor wordt meegenomen in het 
onderzoek naar de toereikendheid van het huidige rijksbudget dat gemeenten voor de jeugdhulp 
krijgen, zo laat de VNG weten. De gemeentekoepel is hierover teleurgesteld. 
Noodklok   Nadat de Inspecties Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en Justitie en Veiligheid (JenV) 
begin november de noodklok luidden over de situatie bij de Gecertificeerde Instellingen (GI’s) en in 
de jeugdbeschermingsketen, hebben gemeenten en gecertificeerde instellingen de afgelopen 
maanden de koppen bij elkaar gestoken om de door de inspecties gesignaleerde problemen bij de 
GI’s aan te pakken. Er is gekeken naar wat goed gaat, waar knelpunten zitten en hoe die kunnen 
worden opgelost. Het eindrapport, opgesteld door onafhankelijk procesbegeleider Ed Wallinga, is 
recent openbaar gemaakt. 
Zorgwekkend   Financiële krapte die het gesprek bepalen, een veelheid aan contracten – ook 
binnen jeugdzorgregio’s –, personeelsschaarste en de toename van de complexiteit van de casussen 
maken het dat Gecertificeerde Instellingen hun werk niet goed kunnen doen, concludeert Wallinga. 
De financiële posities van GI’s, en gemeenten, variëren sterk en de huidige vorm van tarieven en 
contracten staat ter discussie. ‘De meeste GI’s zijn gezond in termen van liquiditeit, maar het 
weerstandsvermogen is zorgwekkend voor de financiële positie en de continuïteit van de 
organisaties’, stelt Wallinga. De financiële positie van een aantal gemeenten is ‘zorgwekkend’. 
Gemeenten kunnen budgetten voor jeugdzorg en jeugdbescherming niet verruimen en niet 
investeren in verbeteringen. ‘Met onvoldoende financiering is verbetering van de zorg niet mogelijk 
en derhalve is een financiële bijdrage van het rijk gewenst.’ De gemiddelde caseload bij GI’s is te 
hoog, concludeert Wallinga. ‘Caseloadverlichting is gewenst.’ 

Op de schop     Ministers Hugo de Jonge (VWS) en Dekker komen een dezer dagen met de 
uitwerking van hun in november geschetste plannen om het jeugdzorgstelsel op de schop te nemen. 
Die volgden op de kritische signalen van de inspecties. De ministers kondigden onder meer aan per 
wet te willen regelen op welk niveau (lokaal, regionaal, bovenregionaal) vormen van jeugdhulp, 
jeugdbescherming en jeugdreclassering worden georganiseerd. Aan (boven)regionale samenwerking 
worden nadere eisen gesteld. De ministers willen in ieder geval Jeugdzorg+, jeugdbescherming en 
jeugdreclassering en Veilig Thuis bovenregionaal regelen. 
 
 
 
 
 
34) Het kan ontzettend veel moeite kosten om de juiste informatie te vinden 
Google melding Wmo: Palliatieverzorg.nl 19 maart 2020 
Juiste informatie krijgen 
De juiste informatie krijgen is nog niet zo eenvoudig. Het kan ontzettend veel moeite kosten om die 
te vinden. Het kan dus ook erg veel energie besparen als die juiste informatie makkelijk beschikbaar 
is. 
            De informatiebehoefte kan zich op diverse onderwerpen richten: er is informatie gewenst 
over de ziekte en het te verwachten beloop, maar ook over de mogelijkheden die er zijn om 
praktische hulp te krijgen. Eveneens kan er behoefte bestaan aan informatie over allerlei regels die 
met werk, vergoedingen en verzekeringen te maken hebben. 
            Goede informatie krijgen is belangrijk. Daar kunnen keuzes op afgestemd worden, en het kan 
ook helpen om te anticiperen op wat nog komen gaat. Hoe beter de mantelzorger bij voorbeeld weet 
hoe het ziektetraject zal verlopen, hoe beter de mantelzorger op de situatie kan inspelen (door extra 
hulp in te roepen bij voorbeeld). 
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           Helaas is er niet één adres of één persoon waar je met alle vragen terechtkunt. Dat zou ideaal 
zijn, aangezien mantelzorgers vaak zo intensief bezig zijn met zorg verlenen en nabij zijn, dat ze niet 
of nauwelijks toekomen aan brochures lezen of diverse websites langsgaan, op zoek naar de 
gewenste informatie.  
Er zijn wel een paar vuistregels te geven: 
- Informatie over zorg, mogelijkheden voor (administratieve en praktische) ondersteuning en wet- en 
regelgeving: de huisarts, Steunpunten Mantelzorg of de Mantelzorglijn: telefoonnummer 030-760 60 
55. 
- Informatie over het inschakelen van huishoudelijke hulp, respijtzorg, welzijns- en gemaksdiensten 
(bij voorbeeld klussendienst, maaltijdservice en/of boodschappendienst), aangepast vervoer, het 
invullen van formulieren en het aanvragen van hulpmiddelen: het WMO-loket van de gemeente. 
(WMO staat voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning) 
- Informatie over het Persoonsgebonden Budget (PGB) is verkrijgbaar via de website van de overheid 
(www.rijksoverheid.nl) of via Per Saldo, de belangenvereniging van mensen met een PGB 
(www.pgb.nl). 
 
Speciale aandacht valt te geven aan het thema ‘vroegtijdige zorgplanning’ (Fried: zie: 
https://palliatievezorg.nl/zorgplanning/  ). Vanuit het perspectief van kwaliteitsvolle zorgverlening 
doet één van de professionals met wie mantelzorgers te maken hebben er goed aan het advies te 
geven zich te buigen over vragen als: 
* Waar wil de persoon die ernstig ziek is sterven? (en wat zijn de consequenties van die keuze) 
* Hoe denkt hij/zij over reanimatie? 
* Wanneer wil hij/zij nog wel of niet naar het ziekenhuis ingestuurd worden? 
* In welke situaties moet 112 worden gebeld? 
Mantelzorger en zieke kunnen hierover het gesprek met elkaar aangaan, en hun wensen daarover 
eventueel vastleggen (in een wils- of zorgverklaring) en bespreken met de arts. Dit kan bijdragen aan 
een laatste levensfase waarin de zorg zoveel mogelijk overeenkomt met de wensen van de 
mantelzorger en de zieke. 
Tekst: Rob Bruntink 
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35) Dorpspark op de plek waar druk wordt gebouwd aan tien sociale huurwoningen 
Witte Weekmail Kaag en Braassem: Leidsch Dagblad 19 maart 2020 
Bijzonder pleidooi Groep Verontruste Hoogmadenaren: ’Stop de bouw, geef 
ons een dorpspark’ 
 
 

 
Zo zou Dorpspark Hoogmade er moeten gaan uitzien. Links de bestaande speelweide, in het midden 
de groenstrook achter de kerk en rechts de groene ’schooltuin’ die tussen school en Van Alcmaerlaan 
is gedacht. Rechts in die tuin een aarden wal waarop ook voorstellingen mogelijk zijn, links een 
beekachtig speelgebied. In het midden zijn schooltuintjes gedacht en een plek voor buitenlessen. 
Bruggetjes verbinden de delen. 
© Illustratie Jan Verburg/Groep Verontruste Hoogmadenaren 
Paul van der Kooij  13/03/2020 Hoogmade    Plannen presenteren voor een dorpspark dat op de 
plek moet komen waar druk wordt gebouwd aan tien sociale huurwoningen. Het lijkt een 
bijzondere stap, maar de ’Groep Verontruste Hoogmadenaren’ (GVH) vindt het niet meer dan 
logisch voor het gebied tussen basisschool, begraafplaats en de Van Alcmaerlaan. 
Het is niet omdat de groepsleden tegen de bouw zijn van woningen die extra geschikt zijn voor 
ouderen doordat voorzieningen als keuken, badkamer en slaapkamer op de begane grond gesitueerd 
zijn. Het gaat ze puur om de plek, betoogden zij en de door hen ingeschakelde deskundigen deze 
week. Voor de bezwaarschriftencommissie van de gemeente Kaag en Braassem mochten ze toen hun 
bezwaar toelichtten. 
Die centraal in het dorp gelegen locatie, waar de kleinschalige dorpsschool Ter Does heeft gestaan, 
zou namelijk schreeuwen om een parkachtige ’schooltuin’ als onderdeel van een al even parkachtige 
strook waar ook urnentuin, begraafplaats en speelweide in liggen. Dergelijk ’parkgroen’ zou namelijk 
’verbinden’. In de richting van kerk- en verenigingsgebouwen, maar ook in de richting van 
omliggende woningen. 
Tegelijk zou het ’bijdragen aan de kwaliteit en de vitaliteit van het veranderende dorp Hoogmade’. 
„Het kan namelijk als groene long fungeren voor kinderen, ouderen en alle andere doelgroepen die 
er gebruik van kunnen maken”, betoogde Tineke Nimwegen voor de commissie. 
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Druk   Als oud-wethouder van de gemeente Midden-Delfland - met kernen als Schipluiden, 
Maasland en Den Hoorn - kent ze de druk op gemeenten om woningen te realiseren: „De vraag naar 
huizen is enorm, maar dit plan is veel te krap voor de jas van het dorp. Het is ook zomaar even 
bedacht vanuit de ruimte die er toevallig is, uit de tijd dat het tot het schoolcomplex behoorde. Het is 
niet omdat er, zoals wij in onze gemeente wel hadden gedaan, per dorp een visie was uitgebracht 
wat er voor de vitaliteit van dat dorp nodig is. Een visie die ook nog eens heel breed was. Van wonen, 
onderwijs en verenigingsleven tot groen.” 
Ze weet dat er bij kernen die in het buitengebied liggen, zoals Hoogmade, vaak wordt geredeneerd 
dat er voldoende groen is: „Maar dan gaat het bijvoorbeeld om weiland, niet om een plek waar 
binnen het dorp wat kan gebeuren.” 
Thijs Asselbergs, architect en hoogleraar architectural engineering aan de TU in Delft, liet als tweede 
externe deskundige weten dat ’de groei aan de randen moet worden gezocht’ en het ’gewoon niet 
kan om even tien woningen in zo’n dorpshart te proppen’. „Dat komt overeen met ineens duizend 
woningen bouwen in het centrum van een stad als Haarlem”, meldde de man die daar van 1990 tot 
1994 stadsarchitect was. Hij vindt dan ook dat de verontruste Hoogmadenaren ’absoluut een punt 
hebben’ in hun al vier jaar durende strijd. Een strijd die de circa vijftien dorpsgenoten vorig jaar bij de 
Raad van State bracht. 
In juli verklaarde die hun bezwaren tegen het veranderen van het bestemmingsplan ongegrond, 
waarna bouwbedrijf Bolton de voor de bouw benodigde omgevingsvergunning aanvroeg. Toen die 
vergunning eind vorig jaar werd verleend, maakten de Hoogmadenaren ook daar bezwaar tegen. 
Tevens vroegen ze de rechter om de bouw stil te laten leggen. Die legde dat verzoek echter naast 
zich neer. Begin dit jaar, op een moment dat de omgevingsvergunning nog niet onherroepelijk was 
geworden, sloeg Woondiensten Aarwoude de eerste paal voor het project. 
Blij Voor Floris Schoonderwoerd, wethouder wonen van Kaag en Braassem, staat dan ook vast dat 
de bouw ’gewoon doorgaat’ en de woningen er ’eindelijk’ komen. „Mocht er volgens de commissie 
bezwaarschriften iets rammelen, dan gaan we dat repareren. Maar ik verwacht niet dat dat nodig is.” 
De omgevingsvergunning past volgens hem namelijk ’voor de volle honderd procent’ in het 
gewijzigde bestemmingsplan. „Ook voelen we ons gesterkt door de rechter. Die legde immers het 
verzoek om de bouw stil te leggen naast zich neer.” 
Verder is hij ervan overtuigd dat de grootste groep inwoners van Hoogmade ’hartstikke blij is dat 
deze woningen nu eindelijk gaan komen’: „Net zoals wij dat als gemeente zijn. Het hart van de kern 
krijgt namelijk levensloopbestendige woningen die met voorrang toegewezen worden aan senioren 
uit de kern. Wat het project extra mooi maakt is dat in de woningen die ze achterlaten, jonge 
gezinnen kunnen trekken.” 
Te veel   Volgens de verontruste Hoogmadenaren zijn het ’te veel woningen op een kleine locatie’ 
en zal het aantal parkeerplaatsen tekortschieten. Want, zo redeneren ze, de huidige parkeerplaatsen 
aan de Van Alcmaerlaan dienen nu ook als buffer voor de direct nabij gelegen kerk, de supermarkt en 
de gebouwen van cultureel centrum Hoogmade, zoals Drieluik, Stal en Barg. 
Met de aangrenzende begraafplaats is in hun ogen te weinig rekening gehouden. Zijn er nu nog 
’aardige doorkijkjes’, straks komen er immers schuttingen aan de kant van de sloot. Is de klacht. 
Ook zou er voor de school, die eerst op de plek in kwestie zat en enkele jaren geleden richting Stal, 
Barg en Drieluik verschoof, te weinig buitenruimte overblijven. „Terwijl er in het basisonderwijs 
steeds meer een tendens is om, net als in Scandinavië, onderwijsplekken buiten te bieden”, 
betoogde Peter Hoogenboom van de GVH, initialen die ook voor Groen Vitaal Hoogmade blijken te 
staan. Het cynische daaraan vinden GVH’ers dat vele overgrootouders nu juist hun ’spaarcentjes 
hadden besteed aan de indertijd gerealiseerde rooms-katholieke school’. Een school die, mede door 
die donaties, lange tijd ’zeer groen’ was. 
Thijs van Wieringen van de VGH benadrukt graag dat Asselbergs en Van Nimwegen ’relaties zijn die 
onbezoldigd en uit vrije overtuiging hun steun en visie aan ons streven hebben gegeven’. Wat de 



  
NIEUWS- EN INFORMATIEBRIEF NR. 190                           
ADVIESRAAD SOCIAA DOMEIN KAAG EN BRAASSEM 

46 

 

commissie uiteindelijk zal adviseren, durft hij niet te voorspellen. ,,De commissie is onafhankelijk’’, 
benadrukt hij. ,,Wij wachten af.’’ 
De vraag wat te doen wanneer B en W alle betogen terzijde schuiven, beantwoordt hij met een kort 
maar krachtig: ,,We wachten af.’’ 
 
 
36) Aandacht voor financiële gevolgen van kabinetsbeleid voor huishoudboekje van  gemeenten 
Binnenlands Bestuur 19 maart 2020 
Knops: genoeg oog voor gemeenten 
Hans Bekkers 18 mrt 2020 Minister Knops van Binnenlandse Zaken vindt dat het rijk voldoende 
aandacht heeft voor de financiële gevolgen van het kabinetsbeleid voor het huishoudboekje van de 
gemeenten. 
Hij antwoordt dat op vragen van de Tweede Kamer-fractie van de SP. De financiële positie van 
gemeenten wordt structureel met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) besproken 
tijdens het zogeheten bestuurlijk overleg. Daarin is ook aandacht voor de balans tussen taken en 
middelen bij gemeenten. 
      Volgens de VNG, aldus de SP, is er na de decentralisaties in 2015 echter nog steeds geen sprake 
van verzachting van door het rijk opgelegde de bezuinigingen op de gemeenten. En dat terwijl de 
economie intussen wel is aangetrokken. Op de vraag of Knops bereid is de bezuinigingen terug te 
draaien, antwoordt de CDA-minister bekend te zijn met de signalen dat gemeenten problemen 
ervaren – in het bijzonder de krappe middelen voor de jeugdzorg.  
       Het onderwerp geniet volgens hem ‘de volle aandacht van het kabinet’ en hij wijst erop dat 
daarvoor in de jaren 2019-2021 een miljard euro extra richting gemeenten vloeit. Momenteel wordt 
onderzocht of structureel extra middelen nodig zijn om die kosten te dekken. Dat onderzoek wordt 
dit najaar afgerond. De resultaten ervan dienen als inbreng van de komende kabinetsformatie. ‘De 
uitkomsten van het onderzoek worden bestuurlijk gewogen [...]. Indien rijk en gemeenten in de 
bestuurlijke weging niet tot overeenstemming komen, wordt één en ander voorgelegd aan een – 
gezamenlijk benoemde – commissie van wijzen die een semi-bindend oordeel geeft – vergelijkbaar 
met arbitrage.’ 
 
 
37) Buurtzorg blijft trouw aan het principe van zelfsturing, geen strakke commandostructuur 
Zorgvisie 19 maart 2020 
Buurtzorg: coronacrisis vraagt om maatwerk, niet om commando’s 
Waar sommige zorgorganisaties toevlucht nemen tot een strakke commandostructuur, blijft 
Buurtzorg trouw aan het principe van zelfsturing. ‘We mobiliseren de collectieve wijsheid van alle 
verpleegkundigen’, Buurtzorg-directeur Jos de Blok. Buurtzorg overlegt met de WHO, Artsen zonder 
Grenzen en het RIVM over alternatieven voor mondkapjes en andere beschermende kleding. 
Buurtzorg doet niet aan een hiërarchische, haast militaire, commandostructuur in coronacrisis.  ‘De 
coronacrisis vraagt om lokaal maatwerk, niet om commando’s’, zegt De Blok. ‘Het eigenaarschap van 
de oplossingen moet je leggen bij de verpleegkundigen die lokaal met de problemen kampen. Zij 
hebben niets aan een bevelsstructuur waarbij één iemand die ver van de werkvloer staat 
commando’s de organisatie in stuurt.’ 
Maatwerk in coronacrisis   Om de lokale teams te helpen de juiste beslissingen te nemen 
heeft Buurtzorg 24/7 een crisisteam dat alles binnen Buurtzorg coördineert.  Daarin zitten 
gespecialiseerde verpleegkundigen, een epidemioloog en de directie.  ‘Wij krijgen adviezen uit het 
hele land. De beste oplossingen komen van de werkvloer. De zelfsturende teams zijn gewend zaken 
zelf op te lossen. We mobiliseren de collectieve wijsheid van alle verpleegkundigen. Daar moet je ze 
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wel de ruimte voor geven. Ik zie ook organisaties die juist risico’s proberen te mijden door te kiezen 
voor een bevelsstructuur. Wij kiezen lokaal maatwerk.’ 
Buurtzorg-coronacrisisteam  Het Buurtzorg-coronacrisisteam volgt continu wat er gebeurt in 
de buitenwereld en binnen de Buurtzorgteams in het land. Het coronacrisisteam heeft de leidende 
instanties als het RIVM, het ministerie van VWS en de GGD scherp op het radar. Het crisisteam zoekt 
een duidelijke lijn in de informatie en adviezen. De Blok: ‘We overleggen dagelijks wat de adviezen 
betekent voor onze organisatie.’ Het crisisteam houdt elke dag crisis-overleg van 14.30-15.30 om alle 
suggesties en oplossingen te wegen, te inventariseren en eensluidende adviezen te formuleren voor 
de ruim 10.000 Buurtzorg-verpleegkundigen. 
Andere roosters       De coronacrisis gooit de normale routes van de ruim 1.000 Buurtzorgteams 
langs patiënten overhoop. Patiënten krijgen te maken met maximaal twee verschillende gezichten 
om de kans op verspreiding te verminderen. Dat vraagt veel van de roosterplanning, want die is 
normaal gebaseerd op maximaal vijf tot zes verpleegkundigen per patiënt. Er zijn ook patiënten die 
de zorg afzeggen, omdat ze niet willen dat er zorgverleners uit besmette gebieden komen. 
Coronaroutes   De uitvoerende teams nemen lokaal maatregelen om coronapatiënten toch te 
behandelen. De meeste teams laten één verpleegkundige een ‘coronaroute’ doen. De 
coronaverpleegkundigen komen voor verschillende uitdagingen te staan. Zo zijn er coronapatiënten 
die weigeren naar het ziekenhuis te gaan. De Frequently Asked Questions op het intranet van 
Buurtzorg geven op veel vragen antwoord. Teams kunnen zich ook 24/7 tot het crisisteam wenden. 
Binnen het Buurtzorg-crisisteam is er altijd één persoon die telefoondienst heeft. Het crisisteam 
ontvangt dagelijks honderden telefoontjes van de teams. 
Alternatieve bescherming        De coronaverpleegkundigen dragen beschermende kleding. 
Om die op het juiste moment op de juiste plek te krijgen is een flinke logistieke operatie. Dagelijks 
worden er 300 pakketjes met beschermende kleding afgeleverd. Net als andere zorgorganisatie 
kampt Buurtzorg, met 450 miljoen euro omzet de grootste aanbieder van wijkverpleging, met een 
dreigend tekort aan mondkapjes. ‘We hebben nu nog genoeg, maar brengen wel in kaart wat de 
beste alternatieven zijn. We onderzoeken alternatieven voor mondkapjes en andere beschermende 
kleding. We overleggen met het RIVM, Artsen zonder Grenzen en de Wereldgezondheidsorganisatie 
WHO.’ 
Solidariteit is groot    Daar waar het kan, komen Buurtzorgteams minder vaak langs. ‘We 
vragen patiënten en mantelzorgers om meer zelf te doen. Waar patiënten voorheen nog drie of vier 
keer een verpleegkundige over de vloer kregen, schroeven we dat in overleg met familie terug naar 
twee keer. Heel incidenteel zijn er patiënten die op hun rechten blijven staan. Dat hou je altijd. Maar 
zij vormen de uitzondering. Het is fantastisch om te zien hoeveel solidariteit er is tussen mensen. Er is 
echt een houding van “samen komen we eruit”.’ 
Vinger aan de pols  Het Buurtzorgcrisisteam houdt permanent de vinger aan de pols hoe 
oplossingen in de praktijk uitwerken. De Blok: ‘We leren continu van de praktijk. Door het 
terugbrengen van het aantal uren geleverde zorg, ontstaat er ruimte voor onze verpleegkundigen de 
helpende hand te bieden in verpleeghuizen. We vertalen alle informatie naar adviezen waar teams 
wat mee kunnen. Het gaat erom dat teams zich ondersteund voelen. Dat ze uit de voeten kunnen 
met oplossingen.’ 
Gepensioneerde Buurtzorgmedewerkers  ‘Dit is nieuw voor iedereen. Dit hebben we nog 
nooit meegemaakt. De crisisteamleden brengen allemaal hun eigen expertise in. De wisselwerking is 
fantastisch. De solidariteit in Buurtzorg is enorm. Het is onvoorstelbaar om te zien wat mensen voor 
elkaar over hebben. Buurtzorg-medewerkers zeggen vakanties op. Mensen die onlangs met pensioen 
zijn gegaan bieden hun diensten aan. 
Financiële gevolgen coronacrisis  Dat de coronacrisis grote financiële gevolgen zal krijgen, is 
evident. Buurtzorg brengt daarom diverse scenario’s in beeld voor de financiële gevolgen. De Blok: 
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‘We zien dat we minder uren zorg leveren. De productiviteit gaat ook omlaag, omdat we meer dan 
normaal moeten overleggen. Daarnaast gaat het verzuim omhoog. De kosten voor beschermde 
materialen stijgen. We brengen alle kosten in kaart en bespreken dat met zorgverzekeraars.’ 
Er wordt  al veel geschreven over het coronavirus, daarom schrijven wij alleen over zaken die 
belangrijk zijn voor u: de zorgprofessional. Al onze corona-gerelateerde artikelen zijn de komende 
tijd gratis beschikbaar zodat u in deze crisis geen informatie hoeft te missen. Schrijf u nu in voor de 
nieuwsbrief en lees dagelijks over de uitdagingen en oplossingen.  
Bart Kiers schrijft zowel over cure als care. Zijn aandachtsvelden zijn de ziekenhuizen, medisch 
specialisten, wijkverpleging en ouderenzorg. 


