
Nieuws- en informatiebrief 194      Adviesraad Sociaal Domein Kaag en Braassem 
1 

NIEUWS- EN INFORMATIEBRIEF 13 2020                                                                                                                       
ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN                                                                                                            
Gemeente Kaag en Braassem  
Website:    https://adviesraadkaagenbraassem.nl                                                                                                                              
Datum: 27 juli 2020                                                                                                                                               
  
Emailadres:  info@ASD-KaagenBraassem.nl  of: secretariaat@ASD-kaagenbraassem.nl 
 

 
 
Beste adviesraadleden en overige geïnteresseerden, 
Wie de radio aanzet in deze tijd, of naar de tv kijkt, of sociale media volgt, of de krant leest: het gaat 
bijna steeds over corona en de door regeringen getroffen maatregelen. Veel mensen zijn het ermee 
eens, volgen ze,  maar ook heel veel niet en die kraken het af, spannen processen aan, zetten 
demonstraties op touw. Wie gelijk heeft? Wie het weet, mag het zeggen, maar je kunt bij twijfel ook 
het zekere voor het onzekere nemen en voorzichtig zijn. 
Gelukkig vindt u in deze nieuwsbrief, naast enige corona gerelateerde artikelen, nog heel veel ander 
nieuws en informatie waar u in het werk voor de adviesraad uw voordeel mee kunt doen. 
Veel leesplezier! 
Met vriendelijke groet 
Fried Elstgeest ( elstgeest12@hotmail.com) 
 
 
 
Rood staat voor: JEUGD 
Zwart staat voor: GEESTELIJKE ZORG 
Bruin staat voor: WERK en INKOMEN 
Blauw staat voor: WMO 
Groen staat voor: WONEN 
Paars staat voor: DIVERS 
 
 
1) De invoering van de Jeugdwet had een helder doel:  hulp aan kinderen moet simpeler 
2) Experimenteren met de regels van de bijstand 
3) De uitvoering van taken in het sociaal domein wordt steeds duurder 
4) Gemeenteraden zijn bij de besluitvoering over regionale energiestrategieën buitenspel gezet 
5) Brancheringsregels in bestemmingsplannen 
6) Werkplaatsen Sociaal Domein bestaan al ruim 10 jaar 
7) Mensen met midden- en hoge inkomens zijn meer gebruik gaan maken van huishoudhulp 
8) Fraude in de zorg is er in allerlei soorten en maten 
9) Onderwijs op afstand blijvend mogelijk 
10) Bijzonder hoeveel we kunnen delen in een digitale bijeenkomst 
11) Onderwerp energiebesparing in gemeenten geen prioriteit 
12) Enorme afname van zorgvragen houdt de ggz steeds meer bezig 
13) Veel kwetsbare gezinnen krijgen momenteel geen of minder professionele ondersteuning 
14) Ouderen onderbrengen in van de omgeving gescheiden gebouwen is niet meer van deze tijd 
15) We onderschatten hoeveel mogelijkheden digitale psychiatrische zorg biedt voor kinderen 
16) Oudere mensen dreigen van de maatregelen rondom het coronavirus de dupe te worden 
17) Onderzoekers van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) over gevolgen corona 
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18) Participatievlag niet uit wanneer het gaat over de huisvesting van arbeidsmigranten 
19) Criteria voor wanneer iets algemeen gebruikelijk is, nader ingevuld 
20) Een vijfde van de Nederlanders boven de 18 heeft door de coronacrisis een lager inkomen 
21) Misverstanden  m.b.t.  loonkostensubsidies, beschut werk en de Wet Banenafspraak 
22) Samenwerking tussen alle betrokkenen blijkt van groot belang 
23) Regeling  bedoeld om de bouw van nieuwe woningen te stimuleren gestopt 
24) Programma Aardgasvrije Wijken om woonwijken van het aardgas af te helpen 
25) Trimbos-instituut onderzocht situatie mensen met ernstige ggz-problematiek in coronatijd 
26) Gemeenten vragen compensatie voor Wmo-inkomsten die zij door coronacrisis mislopen 
27) Daar waar de overheid landelijk de regie nam in de coronacrisis, ging het mis 
28) De ggz zou veel meer moeten integreren met het sociaal domein 
29) De Eigen Kracht-coördinator heeft door videobellen de kring groter gemaakt 
30) Het nieuwe woonplaatsbeginsel Jeugdwet wordt pas per 1 januari 2022 ingevoerd 
31) Bij alle plannenmakerij rekening houden met rechten en positie van mensen met beperking  
32) Nieuw ActiZ-bestuurslid, knokt bij landelijke partijen om aandacht voor de ouderenzorg 
33) Nieuwe Wajongwet is dinsdag 26 mei in de Eerste Kamer aangenomen 
34) Stoppen en duurzaam oplossen van huiselijk geweld en kindermishandeling moet beter 
35) Kinderopvangtoeslag  
36) Met de toename van het aantal ouderen stijgt de zorgvraag. Hoe gaan al die mensen wonen? 
37) Hofje waar ouderen samen wonen en verbinding en sociaal contact leidende principes zijn 
38) Eigen Kracht-conferenties gefinancierd voor mensen in detentie 
39) Samenleving van wantrouwen waar mensen met licht verstandelijk beperking de dupe van zijn 
 
 
 
1) De invoering van de Jeugdwet had een helder doel:  hulp aan kinderen moet simpeler 
Zorg+welzijn 6 mei 2020 
Waarom de Jeugdwet faalt 
Met de invoering van de Jeugdwet was een helder doel geformuleerd: de hulp aan kinderen moet 
simpeler. Professionals zouden lichtere, preventieve ondersteuning geven. Het resultaat is echter 
compleet anders. In plaats van minder jeugdzorg, krijgen meer kinderen meer specialistische 
jeugdzorg. Hoe komt dat? 
Promovenda Sharon Stellaard moet concluderen dat het nieuwe werken geen kans maakt, omdat 
oude patronen zijn ingesleten en steeds worden herhaald. ‘Het “oude werken” wordt door het 
systeem automatisch versterkt. Het nieuwe werken komt er amper tussen.’ 
Medicalisering     Zo was het de bedoeling van de Jeugdwet (2015) om minder te medicaliseren 
– minder problemen als een medisch probleem te bestempelen en dus ook niet altijd de oplossing te 
zoeken in de medische hoek zoals medicijnen of therapie. ‘Dit lukt echter niet als systemen uit het 
oude werken nog overal te vinden zijn’, legt Stellaard uit. ‘Veel ondersteuning kan pas gegeven 
worden als kinderen een DSM-diagnose (dus een medische aandoening) hebben. En waar dit niet het 
geval is, zit het ingeworteld in het denken en handelen van professionals.’ 
Wet Passend onderwijs     Stellaard onderzocht niet alleen de Jeugdwet, maar ook de Wet 
Passend onderwijs en de samenhang tussen die wetten. ‘Beide wetten richten zich op een (deels) 
dezelfde doelgroep, beogen een beweging van curatieve naar preventieve ondersteuning en 
verlangen voor hun uitvoering een omslag in denken en doen. Bovendien staat in beide wetten dat 
de bestuurlijk verantwoordelijken (schoolbesturen en gemeenten) het beleid op elkaar afstemmen.’ 
Meer thuiszitters   Maar belangrijker nog, beide wetten hebben volgens Stellaard gemeen dat 
de gewenste uitkomsten uitblijven. Sommige uitkomsten staan in een aantal gevallen zelfs haaks op 
de beoogde uitkomsten. ‘Zo zijn er niet minder maar méér thuiszitters en nemen de 
leerlingenaantallen in het speciaal onderwijs verder toe.’ 
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Integraal samenwerken is onmogelijk    Een van de overkoepelende doelstellingen in 
beide wetten is het integraal samenwerken. ‘Maar dat blijkt schier onmogelijk’, vertelt Stellaard. Ook 
hier lijkt de oorzaak te liggen in hoe de domeinen zich de afgelopen decennia hebben ontwikkeld: 
‘Beide velden hebben hun eigen historie. Jeugdzorg en de samenwerkingsverbanden voor primair- en 
voortgezet onderwijs hebben daardoor bijvoorbeeld totaal andere geografische regio’s.’ Wil een 
speciaal onderwijs instelling samenwerken met de gemeente, dan hebben ze meestal gelijk te maken 
met een áántal gemeenten, en andersom. ‘Er wordt al vrijwel een halve eeuw gestuurd op doelen 
van gelijke strekking, zonder er dichter bij te komen.’ 
Machtsbronnen   Wat ook niet meehelpt, stelt Stellaard, is dat de machtsbronnen over het veld 
verdeeld zijn. ‘De deskundigheid en expertise over de problemen waar kinderen mee zitten, ligt bij 
de professional. Maar professionals hebben maar beperkte beslissingsbevoegdheid. Die ligt vooral bij 
de gemeenten. Door die versplintering van machtsbronnen kan niemand een doorbraak forceren.’ 
Vaag beleid      En dan is er nog de wisselwerking tussen beleidsmakers en beleidsuitvoerder. 
‘Beleidsmakers maken doorgaans beleid dat op meerdere manieren te interpreteren is. Dit is nodig 
om het door de Tweede Kamer of gemeenteraad heen te krijgen. Maar omdat het beleid op 
meerdere manieren te interpreteren is, gebeurt dat dan ook in de uitvoering. De klassieke reactie 
van beleidsmaker daarop is dat ze nog meer beleid gaan maken. Zogenaamd stapelen. Met weer 
dezelfde contradicties en onbedoelde uitkomsten.’ 
Vier mechanismen     Samengevat ziet Stellaard vier mechanismen die een versimpeling van de 
jeugdzorg en het passend onderwijs bemoeilijken.  
Allereerst de cultuur van een werkveld. ‘Die is niet zomaar te veranderen met één beleidsregel. Dat 
kost jaren.’  
Ten tweede zijn er de ingesleten paden in een veld, waardoor oude werkwijzen zichzelf in stand 
houden en versterken.  
Ten derde liggen de machtsbronnen in het veld sterk verdeeld.  
En ten vierde helpt de wisselwerking tussen beleidsmakers en uitvoerders niet mee. 
Somber    Dat alles stemt vrij somber. ‘Daar kan ik helaas weinig aan veranderen’, aldus Stellaard. 
‘Het ís ook somber. Mijn onderzoek is er niet een van opwekkende oplossingen. Ik hoop met mijn 
onderzoek mensen te laten zien waarom het gaat zoals het gaat, in plaats van één van velen te 
worden die roept dat ‘het kind centraal moet komen te staan’, hoe nobel dit ook klinkt. Meer inzicht 
in de werking van het verleden zorgt er mogelijk voor dat we niet opnieuw in dezelfde valkuilen 
stappen. Want we blijken ook telkens dezelfde oplossingen te herhalen. Met andere woorden: als we 
blijven doen wat we deden, blijven we krijgen wat we kregen. Daar lijken mensen gelukkig ook open 
voor te staan.’ 
Sharon Stellaard  verwacht dit najaar aan de Vrije Universiteit van Amsterdam te promoveren op haar 
onderzoek. 
 
 
2) Experimenteren met de regels van de bijstand 
Gemeente.nu 6 mei 2020 
Meer mensen aan het werk in experimenten bijstand 
6 mei 2020 DOOR LAURA WENNEKES   Afgelopen jaren experimenteerden meerdere gemeenten 
met de regels van de bijstand. Meer eigen regie, positieve aandacht en ruimere mogelijkheden om 
bij te verdienen lijken volgens onderzoekers en lokale overheden de moeite waard om mee door te 
gaan. 
         ‘Deelnemers en uitvoerders voelen zich hier beter bij en de effecten voor gemeente en Rijk 
blijken ook positief. Het lijkt een win-win voor alle betrokken partijen om de Participatiewet in die 
richting te heroverwegen,’ aldus onderzoekers van de Universiteit Utrecht(Fried: zie: 
https://www.uu.nl/nieuws/betere-bijstand-door-meer-eigen-regie-positieve-aandacht-en-extra-
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beloning ) naar aanleiding van hun onderzoek Weten wat werkt.(Fried: zie: 
https://www.utrecht.nl/werk-en-inkomen/onderzoek-weten-wat-werkt-samen-werken-aan-een-
betere-bijstand/   ) 
            Gedurende anderhalf jaar ontvingen de deelnemers aan het onderzoek in Utrecht en Zeist 
verschillende vormen van nieuwe dienstverlening in de bijstand. Eén groep ging ’Met extra hulp in 
actie’, de tweede moest ‘Zelf in actie’ en de groep ‘Werken loont’ mocht langer en meer bijverdienen 
naast de uitkering. In elk experiment gingen meer mensen aan het werk dan gewoonlijk. 
Onderzoeker Timo Verlaat: ‘Door alle drie de behandelingen worden positieve effecten behaald, 
maar het zijn niet altijd dezelfde effecten. Het is vooral een politieke keuze waar je het meeste 
belang aan hecht.’ 
Meer ruimte en geld       De gemeente Utrecht (Fried: zie: 
https://www.utrecht.nl/nieuws/nieuwsbericht-gemeente-utrecht/onderzoek-naar-betere-bijstand-
utrecht-wil-meer-ruimte-voor-maatwerk/  )  wil de lessen van het experiment toepassen in de 
dienstverlening. In de onlangs gestarte Werkbeweging is er meer persoonlijke aandacht voor 
werkzoekenden die al langer in de bijstand zitten. Maar om dezelfde resultaten te boeken als in het 
onderzoek, is er volgens de gemeente veel meer tijd en aandacht voor Utrechters in de bijstand 
nodig. 
         ‘Dit onderzoek leert ons dat een andere aanpak werkt. Dit vraagt ruimte in de wet- en 
regelgeving én structureel meer geld voor gemeenten. We kunnen dit niet alleen. Daarover ga ik met 
het Rijk in gesprek,’ aldus wethouder Linda Voortman. 
Aanpassen Participatiewet       Ook Groningen, Nijmegen, Tilburg, Deventer en Wageningen 
deden een soortgelijke proef (Fried: zie: https://www.gemeente.nu/sociaal/werk/gemeenten-
starten-experimenten-bijstand/  ) met een alternatieve aanpak in de bijstand. Groningen wil net als 
Utrecht meer ruimte voor bijverdienen en maatwerk. De resultaten van het experiment Bijstand op 
Maat (Fried: zie: https://www.gemeente.nu/sociaal/start-gronings-bijstandsexperiment-meer-eigen-
regie/  ) laten volgens de gemeente zien ‘dat ruimte voor eigen keuzes en een financiële prikkel een 
sleutelrol spelen in een effectieve dienstverlening aan mensen in de bijstand.’ Reden voor Groningen 
om bij het Rijk te pleiten voor meer experimenteerruimte in de Participatiewet. 
            ‘De resultaten bevestigen het effect van positieve aandacht. De Participatiewet in zijn huidige 
vorm is gericht op verplichtingen en sancties. Wij willen dat de wet wordt aangepast met meer 
ruimte voor mensen om zelf keuzes te maken en extra bij te verdienen. Een methode gericht op 
meer ruimte, vertrouwen en individuele begeleiding van mensen in de bijstand. We constateren wel 
dat dit meer capaciteit vraagt,’ aldus wethouder Carine Bloemhoff. 
Positieve benadering       In Wageningen zijn de uitkomsten van het experiment Vertrouwen 
Werkt soortgelijk.(Fried: zie: 
https://www.wageningen.nl/Bestuur/Nieuws_en_actualiteit/Nieuwsberichten/Onderzoek_bijstand_
Wageningen_levert_hogere_uitstroom_naar_werk )    De gemeente meldt dat uitstroom naar werk 
fors hoger is dan bij de mensen die niet aan het onderzoek meededen. Daarnaast neemt parttime 
werk toe bij positieve financiële stimulering. Ook werkt de aanpak volgens de gemeente goed op 
welbevinden, op ervaren gezondheid en op de dienstverlening die inwoners ervaren. 
       ‘We hadden er als gemeente alle vertrouwen in dat een andere en positieve benadering van 
mensen in de bijstand goed zou werken. Dan is het natuurlijk belangrijk dat nu ook bevestigd te zien. 
We kunnen met deze aanpak mensen echt beter helpen,’ concludeert wethouder Maud Hulshof. 
Wageningen hoopt dat de resultaten van het onderzoek eraan bijdragen dat er meer ruimte komt 
voor vertrouwen richting cliënten, en minder nadruk op controle en handhaving. Verder pleit de 
gemeente voor een landelijke regeling waarbij parttime werken in de bijstand loont. 
Hoopgevend         Ook in Deventer is de uitstroom naar werk groter in het onderzoek Wat werkt 
op weg naar werk?(Fried: zie: https://www.deventer.nl/nieuwsberichten/deventer-
nieuws/2020/5/1/meer-begeleiding-verbetert-kans-op-participatie   )     De resultaten zijn 
hoopgevend, maar vragen volgens de gemeente meer onderzoek om concreet mee aan de slag te 
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gaan. De studie leverde volgens wethouder Rob de Geest een schat aan informatie op. ‘Daar kunnen 
we anderen verder mee helpen. En de opgedane ervaring gebruiken we bij de invoering van het 
nieuwe beleidskader Inzet op maat.’ 
          Onderzoeker Peter Gramberg was deels verrast door de uitkomst. ‘Voordat wij begonnen 
experimenteerden andere landen al. De tendens was daar dat meer vrijheid leidt tot betere 
resultaten. Dat zagen wij echter niet terug in het onderzoek. Conclusie is wel dat aandacht werkt. En 
dat hoeft niet altijd een persoonlijk gesprek te zijn, dat kan ook telefonisch. Ook de wisselwerking 
tussen de app die Deventer gebruikte en de gesprekken werkten goed. Daar zie ik mooie kansen voor 
de toekomst.’ 
Landelijk vervolg      De conclusies zijn niet keihard en voorzichtig,(Fried: zie: 
https://www.volkskrant.nl/economie/veelbesproken-experiment-met-bijstand-afgerond-zachte-
hand-beter-dan-de-harde~ba0733bf/   )  maar wel reden voor de vier gemeenten om positief te zijn 
over een andere aanpak in de bijstand. In Nijmegen leverde het experiment niet meer uitstroom op, 
meldt streekomroep RN7,(Fried: zie: https://rn7.nl/nieuws/experimentele-begeleiding-bij-bijstand-
levert-niet-meer-uitstroom-wel-meer-tevredenheid-op  ) wel meer tevredenheid onder de 
deelnemers. Tilburg komt half mei met de resultaten. De wethouders van de zes gemeenten die 
experimenteerden overleggen in mei met staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid) over de uitkomsten. Het Centraal Planbureau (CPB) maakt een landelijke analyse. 
De staatssecretaris heeft aangekondigd op 1 juni de uitkomsten van de onderzoeken en haar 
bevindingen daarover te delen. 
 
 
 
 
 
3) De uitvoering van taken in het sociaal domein wordt steeds duurder 
Google melding Wmo: Consultancy.nl   6 mei 2020 
Sociaal domein drukt steeds zwaarder op gemeentebegroting 
06 mei 2020 Consultancy.nl De uitvoering van taken in het sociaal domein wordt steeds duurder. In 
sommige gemeenten lopen de kosten zo hoog op dat ze bijna de helft van de begroting voor 2020 
bedragen. En dat gaat ten koste van andere diensten, of van de portemonnee van inwoners. Wie 
meer uitgeeft moet immers ook meer binnenhalen.  
            Gemeenten hebben sinds 2015 hun handen vol aan het sociaal domein. Sinds die tijd zijn ze 
verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet, de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo) en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Taken die hieruit voortvloeien 
zijn onder meer het verzorgen van een passend zorgaanbod, inkomensondersteuning en 
arbeidsinschakeling.  
          Uit data van accountants- en advieskantoor BDO komt naar voren dat de totale uitgaven van 
Nederlandse gemeenten in het sociaal domein blijven stijgen. In 2018 stegen de uitgaven met 3% 
naar ruim €24,9 miljard. Per inwoner geven gemeenten gemiddeld circa €1.450 (2017: €1.400) per 
jaar uit aan het sociaal domein. Gemiddeld wordt €664 besteed aan de Participatiewet (onderdeel 
van de inkomensregelingen), €343 aan de Wmo en €270 aan de Jeugdwet. De resterende €172 wordt 
uitgegeven aan onder meer burgerparticipatie en wijkteams. 
        Voorlopige cijfers van 2019 laten zien dat deze trend zich heeft doorgezet. En uit een analyse 
van de gemeentelijke begrotingen voor 2020 blijkt dat gemeenten een tekort voorzien van circa €1 
miljard, waarbij het sociaal domein de grootste kostenpost van gemeenten blijft, met 
bijstandsuitkeringen als het grootste segment. 
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De druk neem toe   Volgens de analyse van BDO zijn er verschillende factoren die zorgen dat de 
kostendruk ook de komende jaren zal blijven oplopen. 
Inburgering    Gemeenten krijgen er vanaf 2021 nog een taak bij: inburgering. Een voorbeeld van 
een nieuwe taak die gemeenten gaan uitvoeren als de Wet inburgering van kracht is, is het opstellen 
van een Persoonsplan Inburgering en Participatie (PIP) voor alle inburgeraars. 
Wmo    Dit jaar is de werklast van gemeenten toegenomen, mede als gevolg van de invoering van 
het abonnementstarief in de Wmo dat sinds 1 januari 2020 van kracht is. Dit betreft een vast tarief 
voor de eigen bijdragen van burgers aan Wmo-voorzieningen. Voorheen was dit een 
inkomensafhankelijk tarief. Naar verwachting zorgt een vast tarief ervoor dat meer burgers gebruik 
gaan maken van de Wmo-voorzieningen.  
Participatiewet  Tegelijkertijd nemen hoogstwaarschijnlijk ook de uitgaven voor het uitvoeren 
van de Participatiewet toe. Voor 2020 krijgen gemeenten gezamenlijk iets meer dan €6 miljard voor 
de uitkeringen en ondersteuning van hun bijstandsgerechtigden. Dit is nagenoeg hetzelfde bedrag als 
voor 2019. Uit de Divosa Benchmark Werk & Inkomen blijkt echter dat een derde van de gemeenten 
zijn bijstandsbestand sinds begin 2019 juist ziet stijgen.  
            Daarnaast is de verwachting dat werkgevers voorzichtiger worden met het aannemen van 
nieuwe werknemers als gevolg van de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Deze wet 
moet de kloof tussen flexwerk en vast werk verkleinen, maar maakt het voor werkgevers ook 
risicovoller om nieuwe werknemers in dienst te nemen. Hierdoor is het waarschijnlijk dat het aantal 
burgers dat een beroep doet op de bijstand stijgt. 
Jeugdhulp    Tot slot blijft het aantal jongeren in de jeugdhulp stijgen: het eerste halfjaar van 2019 
laat opnieuw een toename zien, zo blijkt uit cijfers van het CBS. Ook zijn er financiële problemen bij 
zorgaanbieders. Deze ontwikkelingen en de tekorten binnen dit domein vragen de komende tijd de 
volle aandacht van gemeenten. 
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4) Gemeenteraden zijn bij de besluitvoering over regionale energiestrategieën buitenspel gezet 
Binnenlands Bestuur 6 mei 2020 
RAAD KRIJGT RES STRAKS DOOR DE STROT GEDUWD’ 
Gemeenteraden zijn bij de besluitvoering over de regionale energiestrategieën (RES) ten onrechte 
buitenspel gezet. Nu de inleverdatum van de concept-RES vanwege de coronacrisis is uitgesteld tot 1 
oktober, moeten de raden het heft in handen nemen. 
Martin Hendriksma 04 mei 2020     Gemeenteraden zijn bij de besluitvoering over de regionale 
energiestrategieën (RES) ten onrechte buitenspel gezet. Nu de inleverdatum van de concept-RES 
vanwege de coronacrisis is uitgesteld tot 1 oktober, moeten de raden het heft in handen nemen.  
Opmerkelijk    Dat schrijft hoogleraar constitutioneel organisatierecht aan de Rijksuniversiteit 
Groningen Douwe Jan Elzinga in een bijdrage op LinkedIn. Volgens hem is het ‘opmerkelijk’ dat niet 
de raden maar de colleges zijn aangewezen om over de inbreng van individuele gemeenten in de 
regionale strategieën te besluiten. ‘Het staat in het Klimaatakkoord. Maar een akkoord is toch geen 
aanvaardbaar middel om de gemeenteraad een bevoegdheid af te pakken?’ 
Door de strot   Elzinga vergelijkt de gang van zaken met die van de instelling van de 
omgevingsdiensten en de decentralisatie van het sociaal domein. Operaties waar dankzij een 
ingezette ’bottom up’-beweging ‘aanvankelijk duizend bloemen mochten bloeien’. Maar, schrijft 
Elzinga, ‘uiteindelijk was het toch de nationale overheid die de knopen doorhakte, waarbij de 
gemeenten van alles en nog wat door de strot werd geduwd.’ 
Slikken of stikken  Volgens hem is de kans dat dit nu bij de vaststelling van de RESsen opnieuw 
gebeurt ‘levensgroot’. Dan ’heeft de beslissingsbevoegdheid van de gemeenteraad in de tweede fase 
nauwelijks nog iets om het lijf en is het waarschijnlijk slikken of stikken’. Terwijl het volgens hem 
evident is dat een ‘ingrijpende gemeentelijke energietransitie van deze omvang in alle fases behoort 
tot de beoordelingsbevoegdheid van de gemeenteraad en niet van het college’. 
Uitgeroeid   Inmiddels zijn er al diverse raden die hier een punt van hebben gemaakt. En dat 
verdient volgens Elzinga brede navolging: ‘Het afpakken van raadsbevoegdheden door middel van 
akkoorden moet met wortel en tak worden uitgeroeid.’ 
 
 
 
 
5) Brancheringsregels in bestemmingsplannen 
Schulinck nieuwsbrief 7 mei 2020 
De toetsing van brancheringsregels aan de Dienstenrichtlijn 
Omgevingsrecht  30 april 2020 – mr. Bo Geurts        Brancheringsregels in bestemmingsplannen 
kunnen een instrument zijn om detailhandel binnen een gemeente of regio te reguleren. Locaties 
worden bijvoorbeeld aangewezen die uitsluitend mogen worden gebruikt voor bepaalde 
detailhandel. Bij het opstellen van deze brancheringsregels gelden de eisen uit de Dienstenrichtlijn 
(ECLI:NL:RVS:2019:2569). In een nieuwe uitspraak van de Afdeling wordt duidelijk dat het 
bestemmingsplan ‘Winkeldiversiteit Centrum’ van de raad van Amsterdam hieraan voldoet 
(ECLI:NL:RVS:2020:1075). In deze opinie ga ik niet alleen in op het verschil in rechterlijke toetsing aan 
brancheringsregels in een procedure over een bestemmingsplan en de weigering van een 
omgevingsvergunning, maar ook de wijzigingen in deze toets onder de Omgevingswet. 
Voldoen aan eisen Dienstenrichtlijn: Appingedam-zaak  Door de Afdeling zijn aan 
het Hof van Justitie van de Europese Unie prejudiciële vragen gesteld over de uitleg van het begrip 
‘dienst’ in de zin van de Dienstenrichtlijn. Naar aanleiding van de antwoorden van het Hof 
(ECLI:EU:C:2018:44) is in de Appingedam-zaak (ECLI:NL:RVS:2019:2569) uitgemaakt dat een 
brancheringsregel geldt als eis in de zin van de Dienstenrichtlijn en moet voldoen aan de eisen 
gesteld in artikel 15 lid 3 Dienstenrichtlijn: 
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* discriminatieverbod: er mag geen onderscheid in nationaliteit worden gemaakt; 
* noodzakelijkheid: de eis (brancheringsregel) moet een dwingende reden van algemeen belang 
bevatten; 
* evenredigheid: de eis moet geschikt zijn en mag niet verder gaan dan nodig om het doel te kunnen 
bereiken. Met minder vergaande maatregelen kan het doel niet worden behaald. 
         De zaak ging om een brancheringsregel die de vestiging van reguliere detailhandel op het 
Woonplein in Appingedam niet toestaat. Volgens de Afdeling voldeed deze regel wel aan het 
discriminatieverbod en de noodzakelijkheid, maar bleek uit een tussenuitspraak 
(ECLI:NL:RVS:2018:2062) dat de evenredigheid onvoldoende was onderbouwd. De raad kon zich niet 
beroepen op algemene ervaringsregels. Dit heeft de raad hersteld en heeft de geschiktheid van de 
brancheringsregel via een onderzoek met specifieke en objectieve gegevens onderbouwd. In het 
onderzoek kwam namelijk het volgende naar voren: 
- resultaten van onderzoek naar de effectiviteit van ruimtelijk detailhandelsbeleid op landelijk, 
provinciaal of lokaal niveau, of gegevens ontleend aan koopstromenonderzoek; 
- een beoordeling van de toepasbaarheid van de onderzoeken op de specifieke situatie. 
Al met al moeten de specifieke gegevens de Afdeling in staat stellen om objectief te beoordelen of 
een brancheringsregel en dus een beperking in detailhandel, evenredig is. 

Uitspraak bestemmingsplan ‘Winkeldiversiteit Centrum’ 
Het bestemmingsplan ‘Winkeldiversiteit Centrum’ verbiedt nieuwe winkels in het centrum van 
Amsterdam die zich voornamelijk op toeristen en dagjesmensen richten, zoals toeristen- en 
souvenirwinkels. De Afdeling is van oordeel dat deze brancheringsregel niet discrimineert en dat er 
sprake is van een monocultuur aan winkels en voorzieningen in het centrumgebied waardoor het 
weren van nieuwe toeristische winkels noodzakelijk is met het oog op de belangen van de mensen 
die wonen en/of werken in Amsterdam (ECLI:NL:RVS:2020:1075). Winkels die op toeristen zijn 
gericht mogen niet de overhand krijgen in het straatbeeld. 
        Ook vindt de Afdeling dat de geschiktheid van de brancheringsregel goed is onderbouwd. Er is 
sprake van een analyse van de brancheringsregel op basis van specifieke gegevens. Deze analyse is 
namelijk gericht op de effectiviteit van planologische maatregelen in het algemeen bij het tegengaan 
van verdere uitbreiding van ongewenste functies én op de effectiviteit van de brancheringsregel in 
Amsterdam. Er is inzichtelijk gemaakt dat de binnenstad van Amsterdam een monocultuur aan 
winkels en voorzieningen heeft en dat de brancheringsregel (het verbieden van nieuwe winkels) 
eraan kan bijdragen dat er meer winkelruimte beschikbaar zal komen voor bewoners en gebruikers 
binnen het plangebied. Uit een rapport blijkt namelijk dat het verbieden van nieuwe winkels met een 
eenzijdig assortiment ertoe zal leiden dat vrijgekomen winkelruimte in de toekomst zal worden 
gevuld met andere vormen van detailhandel. Daardoor is aannemelijk dat de brancheringsregel 
werkt en dat deze geschikt is om de leefbaarheid in de binnenstad te verbeteren en de 
winkeldiversiteit in het gebied te bevorderen. 
         Het onderzoek naar de geschiktheid van de brancheringsregel bevat dus resultaten van 
onderzoek naar de effectiviteit van ruimtelijke detailhandelsbeleid op lokaal niveau en een 
beoordeling van de toepasbaarheid van de onderzoeken op de specifieke situatie.  Aan de eis van 
evenredigheid is daarom voldaan. 
Rechterlijke toetsing    Het bestuursorgaan moet dus via een onderzoek met specifieke 
gegevens onderbouwen dat een brancheringsregel in een bestemmingsplan geschikt is om het 
nagestreefde doel te bereiken, zodat de bestuursrechter kan beoordelen of de brancheringsregel 
evenredig is in het licht van de Dienstenrichtlijn. De Afdeling bevestigt dit in haar uitspraak van 4 
december 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:4101). Als een brancheringsregel in een bestemmingsplan in 
twijfel wordt getrokken, toetst de bestuursrechter direct aan de Dienstenrichtlijn. 
          Echter, deze toets is anders wanneer het gaat om een procedure over de weigering van een 
omgevingsvergunning (ECLI:NL:RVS:2020:520). In deze procedure is het aanleveren van specifieke 
gegevens zoals in de Appingedam-zaak niet nodig, maar mag de omgevingsvergunning niet worden 
geweigerd als de brancheringsregel evident in strijd is met een hogere regeling (exceptieve toetsing). 
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Een planregel is alleen evident in strijd met hoger recht (in casu de Dienstenrichtlijn) als de rechter 
zonder nader onderzoek kan vaststellen dat zich strijd met de hogere rechtsnorm voordoet. Dit is 
bijvoorbeeld het geval als iedere motivering ontbreekt. Het college kan alsnog een motivering geven. 
Het college zelf, en niet de aanvrager van een omgevingsvergunning, moet onderbouwen dat de 
brancheringsregel uit het bestemmingsplan in overeenstemming met de Dienstenrichtlijn is. Voor de 
onderbouwing is in deze procedure niet een analyse met specifieke onderzoeksgegevens nodig. 
 
         Onderbouw de geschiktheid van een brancheringsregel in een beroepsprocedure over 
          een vastgesteld bestemmingsplan én in een beroepsprocedure over de weigering van  
                 een omgevingsvergunning met specifieke onderzoeksgegevens 
 
Mijns inziens is het voor het bevoegd gezag binnen de gemeente dus belangrijk om de gekozen 
brancheringsregel in een bestemmingsplan te motiveren, afhankelijk van de vraag of de 
beroepsprocedure gaat over een vastgesteld bestemmingsplan óf de weigering van een 
omgevingsvergunning. In alle gevallen blijft het voor gemeenten van belang dat zij een 
bestemmingsplan goed onderbouwen. Als het gaat om een omgevingsvergunning, hoeft dit niet 
direct met specifieke onderzoeksgegevens. Toch luidt het advies om dit wel meteen te doen, om te 
voorkomen dat de weigering van een omgevingsvergunning niet is gerechtvaardigd omdat iedere 
motivering ontbreekt. Voorkomen is immers beter dan genezen. 
Wijzigingen rechterlijke toets onder de Omgevingswet  Hoewel de inwerkingtreding 
van de Omgevingswet is uitgesteld, kan iedere gemeente nu al rekening houden met de wijzigingen 
voor de rechterlijke toets aan de Dienstenrichtlijn die deze wet met zich mee zal brengen. Mijns 
inziens geven Marleen Botman en Daniëlle Roelands-Fransen van Pels Rijcken de juiste 
verwachtingen weer. Volgens hen zullen brancheringsregelingen minder voorkomen in het 
omgevingsplan, omdat het omgevingsplan onder de Omgevingswet meer flexibiliteit zal moeten 
bieden. De toets zal meer plaatsvinden in het kader van de aanvraag om omgevingsvergunning. In dit 
geval is de brancheringsregel in het bestemmingsplan evident in strijd met het bestemmingsplan als 
iedere motivering ontbreekt, maar hoeft de motivering vooralsnog geen specifieke 
onderzoeksgegevens te bevatten. 
          Ook is volgens hen de verwachting dat met de verbrede reikwijdte van de Omgevingswet, 
brancheringskeuzes vanuit andere invalshoeken kunnen worden benaderd. Voor de keuze is namelijk 
niet alleen de goede ruimtelijke ordening van belang, maar ook andere aspecten van de fysieke 
leefomgeving zoals infrastructuur en cultureel erfgoed. Bij de rechterlijke toets zal dus naar 
verwachting ook naar deze andere aspecten worden gekeken. 
           Ondanks deze verwachtingen, blijft het voor de gemeenten zaak dat zij, afhankelijk van het 
soort procedure dat van toepassing is, goed onderbouwen waarom een bepaalde brancheringsregel 
in een bestemmingsplan geschikt is om het gestelde doel te kunnen behalen. 
 
 
 
6) Werkplaatsen Sociaal Domein bestaan al ruim 10 jaar 
Werkplaatsen Sociaal Domein 7 mei 2020 
Sterker in de regio door samenwerking met landelijke partners 
22 april 2020   De nieuwe regionale agenda periode 2020-2022 van de Werkplaatsen Sociaal 
Domein 
De Werkplaatsen Sociaal Domein bestaan al ruim 10 jaar en zijn vanaf 2020 officieel van start gegaan 
met weer een nieuwe periode van drie jaar. Alle Werkplaatsen hebben met hun partners een agenda 
vastgesteld, waarin praktijkvragen uit de eigen regio centraal staan. Een belangrijk focuspunt in de 
periode 2020-2022 is een nog nauwere samenwerking met elkaar en met landelijke kennisinstituten, 
zoals de kennisinstituten die zijn aangesloten bij de Kennisalliantie Maatschappelijke Zorg en 
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Ondersteuning (KAMZO). Het aantal Werkplaatsen is ook uitgebreid, nu ook de Christelijke 
Hogeschool Ede is aangesloten. De Werkplaatsen zijn nu actief in 15 regio’s in Nederland. 
Om samen sterker te staan hebben de Werkplaatsen onlangs de gemeenschappelijke doelen en 
kenmerken vastgelegd in een zogenoemde Associatieovereenkomst. ‘Dit helpt ons in de 
samenwerking met landelijke partners’, zegt Erna Hooghiemstra, voorzitter van de Associatie 
Werkplaatsen Sociaal Domein. ‘Zo zijn er directe verbindingen tussen de Werkplaatsen Sociaal 
Domein en de regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd van ZonMw en zijn we onderdeel geworden van 
het samenwerkingsverband van landelijke kennisinstituten KAMZO. Ook helpt het om onze krachten 
vaker te bundelen. Bijvoorbeeld bij het gezamenlijk inschrijven op subsidierondes, zoals we dit 
bijvoorbeeld al deden op het gebied van Werk en Inkomen.’ De komende drie jaar besteden de 
Werkplaatsen weer tien procent van de subsidie aan projecten die landelijk interessant zijn. 
Hooghiemstra: ‘In deze subsidieronde doen we dit meer structureel dan voorheen. Uiteraard vloeien 
ook deze trajecten voort uit onze regionale agenda’s. Dat is immers de hoofdopdracht van de 
Werkplaatsen Sociaal Domein.’ 
                         Download de Associatieovereenkomst  (Fried: zie: 
https://www.werkplaatsensociaaldomein.nl/sites/werkplaatsensociaaldomein.nl/files/wsd_imce/Do
cs/associatie-werkplaatsen-sociaal-domein-2020.pdf   ) 
Kennisuitwisseling   In projecten met landelijke kennisinstituten vindt kennis die in de regio is 
opgedaan via de kennisinstituten haar weg naar andere regio’s in het land. Andersom voeden de 
kennisinstituten de projecten met landelijke kennis. Waar moeten we dan concreet aan denken? 
Erna Hooghiemstra: ‘Dit kan variëren van het bij elkaar brengen en vervolgens uitdragen van kennis 
die er al is tot het organiseren van kennisbijeenkomsten voor een brede groep. Bijvoorbeeld bij de 
aanpak van (kinder)armoede. Een aantal regionale Werkplaatsen zijn hier actief op en ook het 
kennisinstituut Movisie werkt aan projecten over dit thema. Samen kijken we hoe de kennis met het 
werkveld kan worden gedeeld.’ 
Een app en een gezamenlijk kennisdossier    Een ander thema is het versterken van de 
sociale basis. Verschillende Werkplaatsen Sociaal Domein houden zich met dit thema bezig, zoals de 
Werkplaats Zwolle. De Hogeschool Viaa heeft de app Collectief werken ontwikkeld, waarin sociaal 
professionals zich kunnen positioneren in een assenstelsel: in hoeverre werken ze collectief, of juist 
individueel? En waar in het stelsel zien ze zichzelf als het gaat om formeel versus informeel werken? 
De app helpt om het gesprek met elkaar aan te gaan, bijvoorbeeld in wijkteams, over gewenste 
veranderingen. Ook andere Werkplaatsen gaan met de app aan de slag en Movisie bekijkt 
mogelijkheden om de gebundelde kennis te duiden en verspreiden. Op het gebied van 
ervaringsdeskundigheid werken verschillende Werkplaatsen en kennisinstituten samen aan een 
kennisdossier. Hierin wordt onder andere kennis gebundeld over de verschillende typen 
ervaringsdeskundigheid, de randvoorwaarden en de impact die ervaringsdeskundigheid heeft. 
Wat werkt in lerende praktijken?   Een werkwijze waar de Werkplaatsen zich op profileren, 
is het werken volgens de methode van lerende praktijken. In Werkplaatsen werken verschillende 
regionale partijen samen: gemeenten, zorg- en welzijnsprofessionals, ervaringsdeskundigen, 
onderwijs, onderzoek. Door middel van collectieve leerprocessen proberen we antwoorden te 
krijgen, die de praktijk kan toepassen, op vragen rondom de transformatie in het sociale domein. ‘Er 
zijn ontzettend veel varianten van lerende praktijken’, zegt Hooghiemstra. ‘De Werkplaatsen Sociaal 
Domein geven inzicht in deze variatie door op een rij te zetten welke lerende praktijken voorkomen 
en welke nu het beste voor welk doel in te zetten zijn. In samenwerking met bijvoorbeeld Movisie 
gaan we beter onderbouwen wat werkt en wat niet.’ 
                         Download nieuw rapport over leernetwerken (Fried: zie: 
https://www.werkplaatsensociaaldomein.nl/publicatie/rapport-leernetwerken-werkplaatsen-sociaal-
domein  ) 
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De betekenis voor het onderwijs        De kennis die volgens de lerende werkwijze van de 
Werkplaatsen Sociaal Domein wordt opgedaan, is een schat aan informatie voor onder andere 
sociaal professionals en dus ook voor toekomstige professionals. Hooghiemstra: ‘De doorvertaling 
van de opgedane en gedeelde kennis naar het onderwijs blijft een uniek kenmerk van de 
Werkplaatsen. We kijken samen met landelijke onderwijsontwikkelaars hoe we dit nog beter kunnen 
doen, zodat beginnende professionals een goede basis hebben. Uitgangspunt hiervan is dan ook de 
behoeften van de praktijk.’ 
Werkplaats Sociaal Domein nummer 15   In 2020 is een nieuwe Werkplaats Sociaal 
Domein gestart: de Christelijke Hogeschool Ede heeft zich onder de naam 'Werkplaats Sociaal 
Domein Gelderse Vallei' bij de Werkplaatsen aangesloten, waardoor het aantal nu op 15 
Werkplaatsen staat en de Werkplaatsen een nog betere landelijke dekking hebben dan voorheen. 
‘Ede werkte al op de manier waarop de Werkplaatsen te werk gaan en wilde dus graag hier samen in 
optrekken’, vertelt Hooghiemstra. ‘De Werkplaatsen Sociaal Domein hebben al tien jaar ervaring in 
het bouwen aan netwerken en het gezamenlijk werken in leertrajecten, voor Ede een mooie kans om 
een kwaliteitsimpuls aan hun werkwijze te geven. En andersom leren de andere Werkplaatsen ook 
van Ede. Dit is precies wat we de komende periode willen: profiteren van elkaars kennis, elkaar 
inspireren, kennis bundelen en zorgen dat deze kennis een landelijke verspreiding krijgt.’ 
Samenwerking tijdens de coronacrisis Een mooi voorbeeld van de meer gestructureerde 
samenwerking is nu tijdens de coronacrisis. De Werkplaatsen zitten dicht op de praktijk. Ze zien en 
horen wat voor vragen deze situatie oproept voor het dagelijks professioneel handelen. 
Hooghiemstra: ‘Professionals en gemeenten zoeken allemaal nieuwe oplossingen. De vragen die we 
tegenkomen delen we met elkaar, maar ook met Movisie, zodat we samen zicht krijgen op de kennis 
die professionals juist nu zo nodig hebben. Ook worden er in Werkplaatsen met partners creatieve 
nieuwe werkwijzen gevonden voor hulpverlening of leertrajecten met sociale afstand. Via de 
Movisie-kanalen kunnen we dat beschikbaar maken voor een breder publiek. De kennisinstituten 
hebben allemaal coronadossiers ontwikkeld. Wij zorgen ervoor dat de kennis uit deze dossier 
rechtstreeks haar weg vindt naar de praktijk. Juist in zo’n crisis ervaar je hoe belangrijk het is dat je 
elkaar kunt vinden.’ 
               Voor meer informatie, neem contact op met Erna Hooghiemstra.( Fried: zie: 
mail@ernahooghiemstra.nl ) 
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7) Mensen met midden- en hoge inkomens zijn meer gebruik gaan maken van huishoudhulp 
Schulinck nieuwsbrief 7 mei 2020 
Meer mensen krijgen voorzieningen zoals huishoudhulp 
7 mei 2020   Meer mensen maakten vorig jaar gebruik van maatwerkvoorzieningen binnen de Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo), zoals huishoudelijke hulp en een scootmobiel. Volgens het 
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gebruikten in 2019 1,1 miljoen mensen een 
maatwerkvoorziening uit de Wmo, 5 procent meer dan een jaar eerder. 
          Ouderen moeten een eigen bijdrage betalen als ze gebruik willen maken van een 
maatwerkvoorziening. Tot 1 januari 2019 was de hoogte hiervan inkomensafhankelijk. Vanaf dat 
moment is een vast abonnementstarief van 17,50 euro per vier weken ingevoerd. Vooral mensen 
met hoge inkomens kwamen hierdoor goedkoper uit. Gemeenten vrezen dat zij meer gebruik zijn 
gaan maken van huishoudhulp en dat de kosten daardoor oplopen. Dat meldden EenVandaag en de 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) eerder dit jaar op basis van een enquête. 
           Het CBS ziet inderdaad dat mensen met middeninkomens en hoge inkomens meer gebruik zijn 
gaan maken van huishoudhulp. Vorig jaar maakten vijf op de duizend inwoners met hoge inkomens 
gebruik van huishoudelijke hulp, twee meer dan een jaar eerder. Bij de middeninkomens was een 
stijging te zien van 39 naar 47 cliënten per duizend inwoners. Ter vergelijking: 86 van de duizend 
mensen met lage inkomens maakten in 2019 gebruik van huishoudhulp. 
          De onderzoekers halen niet uit de cijfers hoezeer deze toenames te wijten zijn aan de 
veranderde eigen bijdrage. Mensen met hoge en middeninkomens zijn ook meer gebruik gaan 
maken van andere soorten maatwerkvoorzieningen, maar die toename is minder sterk. 
Bron: ANP 
 
 
 
8) Fraude in de zorg is er in allerlei soorten en maten 
Binnenlands Bestuur 7 mei 2020 
ONTDEKTE ZORGFRAUDE IS TOPJE VAN IJSBERG 
Fraude in de zorg is er in allerlei soorten en maten. Hetgeen ontdekt wordt, is het topje van de 
ijsberg. Dat stelt Carla Vianen, coördinator onderzoek en analyse van het Informatie Knooppunt 
Zorgfraude (IKZ). 
Yolanda de Koster 01 mei 2020 Als dagbesteding henneptoppen knippen. Het gebeurt. In het casino 
zorggeld vergokken ook. Net zoals het indienen van declaraties van niet geleverde zorg. Fraude in de 
zorg is er in allerlei soorten en maten. Hetgeen ontdekt wordt, is het topje van de ijsberg. 
Onderschatting    De omvang van zorgfraude in Nederland is lastig in te schatten. ‘We hebben 
eind vorig jaar op basis van onderzoek geschat dat er jaarlijks 100 miljoen euro wordt gefraudeerd bij 
begeleid en beschermd wonen binnen de Wmo en de Wet langdurige zorg (Wlz). Als we dat met 
gemeenten bespreken, zeggen ze stuk voor stuk dat dit een onderschatting is’, vertelt Carla Vianen, 
coördinator onderzoek en analyse van het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ). En begeleid en 
beschermd wonen is maar een klein onderdeel van de zorg. 
Onderzoek  ‘Over de omvang van de totale zorgfraude in Nederland durf ik eigenlijk niets te 
zeggen, maar we ondernemen wel pogingen om het te onderzoeken. We kunnen ons hierbij alleen 
baseren op de meldingen die we krijgen. Volgens de gemeenten die we spreken, is er heel veel wat 
we niet zien.’ Momenteel is het IKZ met een onderzoek bezig naar fraude met persoonsgebonden 
budgetten (pgb’s). Samen met het RIEC-Oost Nederland (Regionaal Informatie- en Expertise 
Centrum) wordt daarnaast onderzoek gedaan naar de verwevenheid van criminaliteit in de zorg. 
Vianen: ‘We kregen signalen dat er een en ander aan de hand is. Als iemand thuis een 
hennepplantage heeft; is dat wel een goede zorgverlener?’ 
Alert  Gemeenten kunnen zich aansluiten bij het IKZ en kunnen meldingen indienen via het 
meldpunt zorgfraude, dat momenteel wordt gehost door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Als ze 
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bij het IKZ zijn aangesloten, krijgen gemeenten ‘verrijkte’ informatie over fraude(signalen) die bij het 
IKZ terecht komen. Het is informatie die bij de zogeheten ketenpartners bij het IKZ aanwezig is. 
Gemeenten die niet zijn aangesloten, krijgen een ‘kale melding’ dat bij een aanbieder vermoedens 
van fraude zijn, vertelt Lieke Freeke van VNG Naleving, een van de ketenpartners van het IKZ. Met 
die verrijkte signalen hebben gemeenten meer ‘munitie’ in handen om actie te ondernemen, met de 
kale melding zijn ze vooral alert gemaakt. Bij fraude(signalen) gaat het zowel om de rechtmatigheid 
als om de kwaliteit van de geleverde zorg.   
Fraudebesef      Steeds meer gemeenten sluiten zich aan bij het IKZ, dat sinds 2016 bestaat. 
Inmiddels staat de teller op 152 en een aantal zit in de pijplijn. Maar nog niet allemaal dus. Is er 
onvoldoende ‘fraudebesef’ bij gemeenten? ‘Dat kan best nog bij vooral kleine gemeenten spelen. Zij 
denken wellicht dat het niet voorkomt omdat ze iedereen kennen’, aldus Vianen. Het aantal 
meldingen dat van gemeenten bij het IKZ terechtkomt, is de laatste jaren toegenomen. Vorig jaar 
kwamen er in totaal 613 fraudesignalen binnen, waarvan 118 van gemeenten. Het jaar daarvoor 
waren er 53 van de 558 signalen afkomstig van gemeenten en in 2017 kwamen er 10 signalen van de 
in totaal 675 signalen van gemeenten binnen. Een duidelijke stijgende lijn, die echter ook te maken 
heeft met de toename van het aantal aangesloten gemeenten. 
Begeleiding  De meeste signalen gaan over begeleiding individueel, beschermd wonen en 
dagbesteding, weet Freeke. Er wordt te weinig zorg geleverd en/of de kwaliteit van de geleverde zorg 
laat te wensen over. ‘Vaak wordt er wel iets van zorg of begeleiding gegeven, maar dat beperkt zich 
dan bijvoorbeeld tot een uurtje koffiedrinken per week. Dat is niet de begeleiding die in die indicatie 
staat die de cliënt heeft gekregen.’ Ook kreeg ze eens een melding dat cliënten als dagbesteding 
toppen uit hennepplanten moesten knippen. ‘Dat is ongetwijfeld vaker aan de orde.’ 
Goed verdienmodel     Beiden maken zich zorgen over de meldingen, en vooral over al die 
misstanden die niet boven tafel komen. Vianen vreest dat het IKZ slechts het topje van de ijsberg in 
beeld heeft. ‘Je ziet soms hoe makkelijk het is om te frauderen en hoeveel geld er mee is gemoeid. 
Ook voor criminelen is de zorg een goed verdienmodel. Het gaat echt niet om een rekeningetje dat 
verkeerd wordt ingediend. Er is veel meer aan de hand. Ook dat zijn we nu aan het onderzoeken.’ 
Het IKZ adviseert gemeenten vooral op de voorkant te letten. Vianen: ‘Zorg dat je goede contracten 
sluit met zorgaanbieders waarop je kunt terugvallen. En screen zorgaanbieders aan de voorkant 
zodat je niet achteraf met de gebakken peren zit.’ 
 
 
 
 
9) Onderwijs op afstand blijvend mogelijk 
Per Saldo 8 mei 2020 
Onderwijs op afstand altijd mogelijk 
Gisteren zijn in de Tweede Kamer twee moties aangenomen, waarvan een met algemene stemmen, 
die onderwijs op afstand blijvend mogelijk maken. Dit is voor kinderen en jongeren die onvrijwillig 
geen onderwijs kunnen volgen en daardoor thuiszitters zijn geworden, een positief gevolg van de 
maatregelen rond het coronavirus. 
8 MEI 2020  Nu het onderwijs op afstand noodgedwongen tot stand is gekomen vindt de Tweede 
Kamer dat de opgedane ervaring moet worden gebruikt voor de aanpak van thuiszitters, kinderen en 
jongeren die door omstandigheden geen klassikaal onderwijs kunnen volgen. Ook is besloten dat de 
kinderen en jongeren die middelen, zoals een computer en internetverbinding, nu tijdelijk hebben 
gekregen deze middelen ook na de crisis kunnen houden. Hoe de uitvoering hiervan gaat verlopen 
moet nu uitgewerkt worden. 
Geloof in passend onderwijs   Onze jarenlange lobby voor passend onderwijs aan kinderen 
en jongeren met een beperking werpt met hulp van de crisis door het coronavirus nu zijn vruchten 
af. Door de crisis was onderwijs op afstand binnen een week geregeld. In het verleden was dit vrijwel 
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niet mogelijk. Vorig jaar hebben we nog een informatiebijeenkomst in de Tweede Kamer 
georganiseerd waarin we hebben laten zien dat samenwerking onderwijs en zorg en maatwerk wel 
mogelijk is.  
        We zijn blij dat het nu echt is doorgedrongen en kinderen en jongeren die uitvallen omdat 
klassikaal onderwijs niet geschikt is toegang tot onderwijs hebben en houden. We gaan ons hiervoor 
optimaal inzetten, zodat het in de praktijk ook daadwerkelijk gaat werken. 
 
 
 
10) Bijzonder hoeveel we kunnen delen in een digitale bijeenkomst 
Eigen Kracht Centrale 8 mei 2020 
Een zelfgemaakt plan bij obesitas 
Het is bijzonder om te merken hoeveel we kunnen delen in een digitale bijeenkomst,” zei een 
deelnemer aan de online versie van de training ‘het familiegroepsplan in de Jeugdwet’. “Zouden we 
al zo snel wennen aan het digitaal overleggen?” Ze werkt in een wijkteam als jeugdverpleegkundige. 
“Ik wilde meer weten over het familiegroepsplan, vooral hoe ik dit kan gebruiken in mijn dagelijkse 
werk met kinderen en jongeren. Ik noem altijd het belang van hun netwerk en probeer daarop door 
te vragen, maar ik ben vanuit mijn opleiding en eerdere werk in een ziekenhuis het meest gericht op 
problemen en neem snel de regie voor oplossingen.” 
Tennis    De training start met informatie over het familiegroepsplan, daarna delen we 
praktijksituaties. Deze verpleegkundige vertelt als voorbeeld over een twaalfjarig meisje met 
obesitas: “Ze kampte al jaren met overgewicht, maar wilde er niet over praten. Haar moeder zat er 
bovenop, wat leidde tot spanningen. Ik vroeg het meisje een keer of ze er wel eens met iemand 
anders over praatte. Alleen een nicht begreep haar, vertelde ze. Ik opperde of de nicht misschien een 
keer mocht meedenken. Dat mocht, de keer erna spraken we met de nicht erbij. Toen ik vroeg wat 
het zou opleveren als het meisje zou afvallen, vertelde de nicht dat ze graag samen op tennis wilden, 
maar dat haar nichtje zich schaamde voor hoe ze eruitzag. Het meisje vulde zelf aan dat ze ook graag 
naar het strand zou willen, maar dat niet durfde.” 
Complimenten  “Ik heb meegedacht over kleine stappen om deze dingen te kunnen bereiken en 
hen om een plan gevraagd. De keer erna hadden ze een plan gemaakt en dit besproken met de 
ouders van het meisje. De moeder wilde graag helpen en ging in overleg met haar dochter anders 
koken voor het hele gezin. Nu durfde het meisje weer op de weegschaal te gaan staan en zo zag ze al 
snel wat resultaat. Ze heeft het echt zelf bedacht, samen met haar nicht en ze heeft het zelf 
uitgevoerd. Ik kon complimenten geven en meedenken. Deze andere rol is voor mij wennen: meer 
ondersteunend aan het meisje en haar familie. Maar het contact werd hierdoor beter. Zij bleef 
eigenaar van haar oplossing en daardoor werkte het.” 
Werkwijze aangepast i.v.m. coronavirus   Ook de komende weken kunnen net als altijd 
Eigen Kracht-conferenties worden aangevraagd. Er zijn vast en zeker personen of gezinnen die juist 
nu een plan nodig hebben en voor wie verbinding met het netwerk van groot belang is.  
       Het team van de Eigen Kracht Centrale heeft met elkaar afspraken gemaakt over hoe we ook nu 
families kunnen helpen om tot oplossingen te komen, binnen de maatregelen die er zijn. Waar nodig 
en mogelijk worden mensen digitaal samengebracht om een plan te maken. Een deel van onze 
trainingen is geschikt gemaakt als online training. 
          Op onze website lichten we toe welke maatregelen we nemen en hoe we te werk gaan in deze 
weken van fysieke afstand. Ook enkele trainingen (SKJ) gaan online door. Voor vragen of aanvragen 
kunt u bellen met 085 – 049 85 64.                                                                                                                        
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 en de uwen een goede gezondheid en veel verbinding. 
Hedda van Lieshout 
 
 
 
11) Onderwerp energiebesparing in gemeenten geen prioriteit 
Binnenlands Bestuur 8 mei 2020 
GEMEENTEN CONTROLEREN NAUWELIJKS OP ENERGIEBESPARING 
Michiel Maas 08 mei 2020 Gemeenten laten een grote kans liggen op het besparen van energie door 
niet of nauwelijks controleren of bedrijven en instellingen die veel energie gebruiken zich wel 
houden aan de energiebesparingsplicht. Dat stelt de gezamenlijke rekenkamer van de gemeenten 
Wassenaar, Leidschendam-Voorburg, Oegstgeest en Voorschoten. 
Energiebesparingsplicht   Bedrijven en instellingen die jaarlijks meer dan  50.000 kWh stroom 
of 25.000 m3 aardgas gebruiken, moeten voldoen aan de energiebesparingsplicht: ze moeten 
investeringen doen in het terugbrengen van energie die binnen vijf jaar kunnen worden 
terugverdiend. Dat kan gaan om grote besparingssystemen, maar ook een plan zijn om licht niet 
onnodig te laten branden of om klimaatsystemen ’s nachts uit te zetten. De gemeenten moeten dat, 
via de Omgevingsdienst, controleren. Volgens de rekenkamer blijkt in verschillende regio’s dat een 
actieve handhaving van de besparingsplicht leidt tot forse besparingen. 
Interesse       Maar in de vier gemeenten lijkt de interesse voor handhaving gering. Gemiddeld 
krijgt een ‘energierelevant bedrijf’ eens in de 15 of 20 jaar bezoek van een inspecteur, maar meestal 
helemaal niet. De rekenkamer concludeert dat het onderwerp in de gemeenten geen prioriteit heeft, 
en speelt ook nauwelijks een rol in de taakstelling voor de twee Omgevingsdiensten die in de 
gemeenten opereren. ‘De nadruk ligt bij de omgevingsdiensten vooral op het stimuleren van 
ondernemingen om rendabele energiebesparende maatregelen te nemen. Het uitgevoerde toezicht 
is daardoor veelal informatief van karakter. Hoewel de omgevingsdiensten zijn uitgerust 
energietoezicht uit te voeren wordt er binnen de gemeenten slechts in beperkte mate toezicht op 
energie uitgevoerd. Hierdoor is sprake van zeer lage bezoekfrequenties.’ 
Vervolgbezoek  Als bovendien blijkt dat niet alle verplichte maatregelen zijn genomen, dan 
wordt meestal niet handhavend opgetreden. Bedrijven krijgen de kans om, naar eigen inzicht, de 
plannen aan te passen. Maar van een vervolgbezoek om dat te controleren komt het meestal niet. 
De Omgevingsdiensten rapporteren ook nauwelijks terug naar de gemeente over de handhaving in 
rapportages. Ook de gemeenteraden controleren niet. Ze krijgen vaak nauwelijks inzicht in de cijfers 
of de stukken worden ter kennisgeving meegestuurd. ‘Raadsleden zien de omgevingsdiensten 
mogelijk als “ver van het bed show”. Dat zou kunnen verklaren waarom er bij geen van de 
gemeenten moties of raadsvragen over dit onderwerp zijn ingediend. Een andere verklaring zou 
kunnen zijn dat een passievere houding aangenomen wordt omdat er vertrouwen is in de 
werkzaamheden van de omgevingsdienst.’ In een reactie stelt het college van Leidschendam-
Voorburg dat ‘handhaving van de energiebesparingsplicht pas aan de orde is als er sprake is van pure 
onwil.’ 
Duurzaamheid  Het is opmerkelijk dat gemeenten deze kans laten liggen. Duurzaamheid is wel 
degelijk een groot onderwerp in de gemeenten, maar dan gaat het veelal over woningbouw of het 
eigen vastgoed. Een gemiste kans, stelt de rekenkamer. ‘Toezicht op de energiebesparingsplicht 
levert naast het voldoen aan wet- en regelgeving, een directe bijdrage aan de 
duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeenten. Energiecontroles zorgen voor energiebesparing en 
een vermindering van de uitstoot van CO2. Bijkomend voordeel is het kostenbesparende effect voor 
de bedrijven in de gemeenten zelf.’ 
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Belangstelling    De rekenkamer beveelt de gemeente aan om meer belangstelling te tonen voor 
energiebesparing bij bedrijven. Ook moet het handhaven om energiebesparing de zelfde zwaarte 
meekrijgen als de andere taken van de Omgevingsdiensten, zoals het controleren op 
bodembescherming of de opslag van gevaarlijke stoffen. Daarnaast moeten de werkplannen van de 
Omgevingsdiensten nadrukkelijker worden behandeld in de gemeenteraad en moet er meer worden 
geïnvesteerd in mankracht en middelen om de controles uit te voeren en actief te handhaven. 
 
 
  
12) Enorme afname van zorgvragen houdt de ggz steeds meer bezig 
Zorgvisie 8 mei 2020 
Jacobine Geel: ‘Wegvallen zorgvraag ggz vraagt om actief zoekbeleid 
huisartsen’ 
Nu de acute fase van de coronacrisis achter de rug lijkt, houdt de enorme afname van zorgvragen de 
ggz steeds meer bezig. Alle zorg die nu in de wachtstand zit of vertraagd is, levert straks alleen maar 
meer druk op de sector op. Dat zegt Jacobine Geel, bestuursvoorzitter van GGZ Nederland. 
            ‘Fors aantal dalingen van verwijzingen naar de ggz’, meldde GGZ Nederland eind vorige maand 
al op haar website. De afname varieert van tussen de 25 procent tot wel 80 procent. Daardoor 
worden er minder diagnoses gesteld en behandelingen gestart. ‘Onze belangrijkste boodschap is op 
dit moment: ga bij klachten naar je huisarts en laat je doorverwijzen. Dan voorkomen we extra druk 
op de ggz straks.’ Dat vraagt ook iets van de huisartsen en andere ketenpartners, aldus de voorzitter 
van GGZ Nederland. 
Samenwerking huisartsen     Vorige week heeft GGZ Nederland met de 
huisartsenverenigingen LHV en InEen dan ook afgesproken om gezamenlijk in te zetten op het weer 
op peil brengen van de  doorverwijzingen naar de ggz. ‘We gaan samen een handleiding schrijven om 
de route van voordeur van de patiënt tot aan de ggz in kaart te brengen. Daaraan gekoppeld doen 
we een oproep aan al onze ketenpartners, om actief achter mensen aan bellen van wie je het 
vermoeden hebt dat daar psychische problematiek kan zitten. Zorg dat mensen zich gaan melden en 
verwijs door waar dat gewenst is,’ aldus Geel. Dat vraagt om een actiever zoekbeleid naar de 
toestand van kwetsbare personen, in plaats van wachten totdat mensen zich actief melden. De 
oproep geldt niet alleen voor huisartsen, maar ook voor bijvoorbeeld wijkteams, de GGD en de 
politie. 
            ‘Het kan niet zo zijn dat mensen opeens minder hulp nodig hebben, juist in deze onzekere 
tijden. De afname van het aantal verwijzingen is op zichzelf al reden voor zorg. Het komt er nog meer 
dan normaal op aan dat mensen niet uit beeld raken. Anders kunnen klachten verergeren of de 
behandeling op termijn verzwaren’, waarschuwt Geel. GGZ Nederland probeert op deze manier het 
vangnet wat kleinmaziger te maken. In algemene zin adviseert Geel: ‘Als je denkt dat er iets speelt, 
zet je zorgen dan om in een telefoontje of toch een huisbezoek als daar aanleiding voor is’. 
Uit beeld      Behalve mensen die zich normaal gesproken met een zorgvraag melden bij de 
huisarts, bestaat er ook het risico dat een andere groep uit beeld verdwijnt. ‘Denk bijvoorbeeld aan 
mensen met een verslaving of mensen die om een andere reden regulier in behandeling zijn en zich 
even niet laten zien. Bij hen is het onze taak om achter hen aan te bellen’, stelt Geel. Ook maakt ze 
zich zorgen over mensen die het gewoonlijk prima redden met dagbesteding en de dagstructuur die 
dat biedt. Maar voor wie de problematiek nu kan verergeren, door het wegvallen hiervan. ‘Dat is een 
hele trieste zaak. We denken er dan ook als sector goed over na, hoe we dit in een anderhalve meter 
variant toch weer zo snel mogelijk kunnen oppakken.’ 
       De voor de ggz opgestelde richtlijn is ondertussen geactualiseerd met een concreet kader voor 
het bieden van ambulante zorg. Er was nogal wat kritiek op het feit dat dit onderdeel lang uitbleef en 
daarmee zowel cliënt als zorgprofessional veel onduidelijkheid gaf. Geel: ‘Ik ken het verwijt dat de 
ggz een trage sector is. Maar juist nu hebben we met ongelooflijke veel inzet van professionals en 
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bestuurders heel snel geschakeld. Natuurlijk geldt voor de kwetsbare groepen dat elke dag dat iets 
niet goed geregeld is, een dag te veel is. Dat realiseer ik me heel goed. Ik snap zeker de kritiek op de 
beginfase, maar ondertussen zijn we alweer een heel stuk verder met elkaar.’ 
Mooie voorbeelden  Het veld zit volgens Geel dan ook niet stil en ondertussen ontstaan er 
allerlei creatieve oplossingen om vormen van zorg en ondersteuning weer op te pakken. 
Verslavingszorg Tactus brengt bijvoorbeeld maaltijden aan huis om op die manier contact te maken. 
Arkin en Roads werken met het ‘Thuisbuis kanaal’ op YouTube, voor cliënten waar nu dagbesteding is 
weggevallen. GGZ Friesland benadert actief cliënten die uit het beeld dreigen te verdwijnen, 
vanwege angst voor besmetting. Altrecht heeft zelfs een zogeheten een Quarantainer op hun terrein 
gezet. Dat is een mobiele ontmoetingsplek voor patiënten en hun dierbaren, met behoud van veilige 
afstand. 
Anderhalve meter  Een belangrijke vraag waar GGZ Nederland antwoord op probeert te krijgen 
is, hoe kunnen we andere vormen van behandelen gaan toepassen, waarbij we die ander halve 
meter afstand zoveel mogelijk kunnen naleven? Geel: ‘Wellicht moet dat straks in een mix van face-
to-face contact en digitale zorg op afstand, zoals beeldbellen en e-health toepassingen. Zodat het 
aantal mensen dat geholpen moet worden, ook daadwerkelijk geholpen kán worden. Dat moeten we 
heel voorzichtig en verantwoord onderzoeken en telkens in overleg met de patiënt en zijn naasten 
afwegen, want je wilt niet dat de zorg er slechter op wordt,’ zo stelt Geel. ‘Ook vragen we wekelijks 
zo veel mogelijk bestuurders uit op een aantal dossiers, zodat we een beeld hebben van de 
actualiteit. Dat zegt nog niks over de toekomst, maar dan hebben we in ieder geval een gevoel bij 
wat zich nu allemaal afspeelt.’ 
         GGZ Nederland houdt dan ook op allerlei manier voeling met wat er in het veld gebeurt. Geel: 
‘Het is een tijd van heel veel verkennen en experimenteren. Er is nog heel veel onbekend en ook voor 
de ggz betekent dat zoeken in een hele nieuwe werkelijkheid. Daarvoor moet je bereid zijn om met 
kennis en ervaringen met elkaar uit te wisselen. Een mooie opbrengst van deze crisis is dat leden dat 
nu veel meer kennis en ervaring met elkaar delen, waardoor de leercurve veel steiler is geworden.’ 
Aan GGZ Nederland volgens Geel de taak om dat lerende gesprek op allerlei niveaus faciliteren. 
In overleg met patiënt en de familie     Geel: ‘We moeten als sector goed afwegen wat er 
mogelijk is binnen anderhalve meter. Maar uiteindelijk draait het allemaal om maatwerk, in goede 
afstemming met de patiënt. Wat vindt iemand zelf prettig en wat kan iemand aan? Heeft iemand de 
praktische middelen die beeldbellen ondersteunen?’ Beeldbellen kan volgens Geel een mooie 
tijdelijke of meer permanente oplossing zijn, maar niet voor iedereen. ‘De beste graadmeter is hoe 
de patiënt het zelf ervaart. De patiënt heeft hier nadrukkelijk een stem. Want als het voor de patiënt 
niet werkt, dan werkt het niet. We moeten dus proberen heel goed voeling te houden met de 
praktijk en zeker nog geen harde conclusies trekken.’ Er moet volgens Geel dan ook altijd een 
mogelijkheid zijn om in fysieke aanwezigheid een gesprek te voeren, al dan niet in een speciaal 
ingerichte ruimte of met voldoende beschermingsmiddelen. ‘Dit is een zoektocht die de behandelaar 
met elke afzonderlijke patiënt moet aangaan’, zegt Geel. 
         De beschikbaarheid van die beschermingsmiddelen zijn ook nog wel een zorg geweest voor GGZ 
Nederland. ‘We stonden aanvankelijk behoorlijk achteraan in de rij als het gaat over de verdeling van 
bijvoorbeeld mondkapjes. We hebben er bij het landelijke crisisteam stevig voor gepleit dat ook onze 
sector ze hard nodig heeft. We kunnen ons werk niet doen zonder.’ Hoewel de urgentie nu duidelijk 
is, durft Geel te betwijfelen of er nu overal voldoende aanwezig is. ‘Het blijft een punt van aandacht. 
Als we weer naar een nieuw normaal toe moeten en zoveel mogelijk willen herstarten, moet de 
beschikbaarheid van beschermingsmiddelen ook voor de ggz goed geregeld zijn.’ 
Shannah Spoelstra 
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13) Veel kwetsbare gezinnen krijgen momenteel geen of minder professionele ondersteuning 
Zorg+welzijn 10 mei 2020 
Coronacrisis: meer kwetsbare gezinnen blijken zelfredzaam 
Veel kwetsbare gezinnen krijgen momenteel geen of minder professionele ondersteuning. 
Zorgwekkend? Dat valt wel mee, vindt sociaal werker Evalien Verschuren. ‘Mensen kunnen nu niet 
meer op ons leunen en tonen zich ineens zelfredzaam.’ 
Ik zie dat de gezinnen die wij ondersteunen creatiever worden, zelfredzamer, nu wij niet meer het 
eerste aanspreekpunt zijn. Ze gaan juist nu precies dat doen wat je als professional graag wil terwijl 
jij als professional meer op afstand bent.’ Evalien Verschuren werkt in een wijkteam in Groningen en 
werd in 2012 uitgeroepen tot sociaal werker van het jaar. Ze is gepokt en gemazeld in het begeleiden 
van kwetsbare gezinnen. 
Trots ‘Ik ken bijvoorbeeld van een gezin dat net verhuisd is en waar de maatschappelijk werker die 
hen zou ondersteunen door corona was uitgevallen. Nu heeft die moeder alles zelf geregeld. De 
inschrijving bij de gemeente, de uitkering, ga zo maar. En ze is er terecht hartstikke trots op.’ 
Losmaken van professionals Met de coronacrisis is het idee ontstaan dat veel sociaal 
kwetsbare mensen door het gebrek aan professionele ondersteuning in de problemen zouden 
komen. Evalien Verschuren denkt dat dat in ieder geval voor haar doelgroep weleens kan meevallen. 
Sterker nog, de crisis geeft zogenaamd problematische gezinnen de kans zich los te maken van de 
eisen van professionals. 
Verantwoordelijkheid     ‘Wij maken ons als professionals ontzettend druk over 
multiprobleem gezinnen. We vinden dat de manier waarop zij hun leven leiden niet de juiste is. Ik 
vind ook dat we huiselijk geweld en seksueel misbruik moeten aanpakken, maar deze crisis geeft 
kwetsbare gezinnen meer ruimte om op eigen benen te staan, om zelf meer verantwoordelijkheid te 
nemen.’ 
Wiens normen?  Verschuren benadrukt dat ‘op eigen benen staan’ betekent dat in die gezinnen 
keuzes gemaakt worden die de professional zelf niet zou maken. ‘Ik vind dat wij als professional nog 
steeds de neiging hebben vanuit onze persoonlijke normen situaties te beoordelen. De moeder die 
zeven kinderen heeft bij zeven mannen, die financiële problemen heeft, dat wij dat dan veroordelen. 
En dus vinden we dat we erin moeten stappen. Vervolgens gaan die mensen naar jou zitten kijken.’ 
Zorg voor kinderen  ‘Je moet als professional kunnen verdragen dat iemand in een lastige 
situatie een oplossing kiest die jij zelf niet zou kiezen. Ik heb door de jaren heen ervaren dat wij 
professionals beslissingen van de mensen die we willen helpen vaak niet begrijpen. “Je wilt toch het 
beste voor je kind” of “Waarom gaat ze toch telkens terug naar die man?” Maar het zijn de keuzes 
van mensen zelf. Het is hun wereld waar zij zich op hun manier vertrouwd in voelen. Ik ben bij 
sommige moeders ook pas gaandeweg gaan zien dat ze weliswaar anders, maar wel degelijk voor 
hun kinderen zorgden.”                                                                                                        
Accepteer dat mensen anders zijn  Verschuren vindt dat professionals veel te snel geneigd 
zijn te grijpen. ‘We hebben moeite om te accepteren dat mensen anders mogen zijn. Ook 
ongelukkiger, onverstandiger, tenminste, in onze ogen. Ik ken gezinnen waar bijvoorbeeld de 
jeugdzorg vele jaren binnen is geweest. Uiteindelijk zijn de kinderen het huis uit gegaan en dan vraag 
ik me toch af wat nou het verschil was geweest als wij daar met z’n allen niet waren binnen gestapt.’ 
Spontaan betrokken   De coronacrisis houdt sociaal professionals een spiegel voor. Door het 
verdwijnen of veranderen van hun bijdrage kan zomaar blijken dat gezinnen waar ze werken beter af 
zijn. ‘Mensen zijn gedwongen meer zelf de regie te nemen. Ze kunnen niet meer op ons leunen. Ze 
pakken hun eigen leven op. Ik zie zelfs dat ze aanbieden oudere buurtbewoners te helpen. Dat ze 
boodschappen gaan doen. Dat geeft ze een goed gevoel. En dat mensen dat doen, stelt vragen over 
de bijdrage die wij als professional leveren.’ 
Risico   Verschuren erkent: ‘Mijn inschatting heeft risico’s.’ Maar hulpverleners voelen zich vaak ‘zo 
verantwoordelijk’, ziet ze. ‘Als het mis gaat, wordt er gelijk naar de hoeveelheid ondersteuning in het 
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gezin gekeken. Maar ik heb veel gezinnen gezien die als risicovol werden beschouwd, maar die toch 
hun eigen weg vinden. Die hun eigen leven leiden, niet het leven dat wij professionals voor hen goed 
vinden.’ 
Piet-Hein Peeters is freelance journalist voor onder andere Zorg+Welzijn. 
 
 
 
14) Ouderen onderbrengen in van de omgeving gescheiden gebouwen is niet meer van deze tijd 
Zorgvisie 11 mei 2020 
Ouderenzorg geïntegreerd in de wijk: op je sloffen naar de bakker 
Ouderen onderbrengen in van de omgeving gescheiden gebouwen is niet meer van deze tijd. Steeds 
meer zorgaanbieders kiezen voor gevarieerde zorgconcepten die in de wijk worden ingepast, zoals 
Sint Jacob in Haarlem met het project Boerhave. 'Wie een verpleegindicatie heeft, blijft als het ware 
thuis wonen.' 
De nieuwbouw van Boerhaave in Haarlem betekent voor Sint Jacob een breuk met het verleden. Het 
traditionele verpleeghuis is hiermee voltooid verleden tijd. In plaats van deze locatie die los van de 
omgeving stond, komt volgend jaar een complex met zorgwoningen die onderdeel zijn van de wijk. 
Volgens bestuurder Eduard van Bockel van Sint Jacob transformeert de twee hectare van Boerhave 
naar ‘een nieuw leefgebied’. Hoe zorgen ze ervoor dat de zorg onderdeel wordt van de wijk? 
         Bij Sint Jacob beseften ze dat ze dit niet op de tekentafel moesten bedenken. Ze gingen in 
gesprek met mensen die in de omliggende wijk wonen en werken. Ze consulteerden scholen, 
welzijnsorganisaties, buurtverenigingen, wijkraden en bedrijven. Die inbreng zie je terug in het plan 
voor nieuwbouw. In plaats van de traditionele zorgflat verrijst een nieuwe appartementenwijkje met 
een ondernemende kern: het Hart van Jacob. 
Op de sloffen     Volgens manager vastgoed Bart Bram Spruit van Sint Jacob was de 
belangstelling voor het project groot. ‘Veel organisaties willen zich wel bij het nieuwe Boerhaave 
vestigen. Het gevolg is dat ouderen diverse faciliteiten straks op hun sloffen kunnen bereiken. Zo 
starten een huisarts een fysiotherapeut en een apotheek samen een Zorgverleners-Onder-Een-Dak 
(ZOED). Ook komen er een kinderdagverblijf en een brasserie/bakkerij, gerund door mensen met een 
verstandelijke beperking. En niet te vergeten bouwen wij er ons nieuwe kantoor. We willen graag 
weer dicht bij de zorg zitten.’ In het plan is de inbreng van de wijkorganisaties goed terug te zien. Een 
voorbeeld zijn de multifunctionele ontmoetingsruimten die straks door diverse partijen worden 
gebruikt. Van Bockel: ‘Overdag zullen wij die gebruiken en ’s avonds verenigingen uit de wijk.’ 
Financiering van zoiets via de Normatieve Huisvestings Component is niet mogelijk. ‘Maar daar 
komen we wel uit.’ 
Alsof je thuis woont Sint Jacob breekt ook op een andere manier met het verleden. Het biedt 
in het nieuwe Boerhaave niet langer een standaard zorgaanbod, maar veel meer variatie. Dit maakt 
het mogelijk om beter in te spelen op individuele wensen van bewoners. Boerhaave beschikt straks 
over 160 appartementen voor mensen met een intensieve zorgvraag en 20 appartementen voor 
mensen met een tijdelijke zorgvraag. Ook aan ouderen die nog zelfstandig kunnen wonen, is gedacht. 
Voor die doelgroep worden 70 rolstoeltoegankelijke woningen ontwikkeld. 
       Van Bockel: ‘Die zelfstandige wooneenheden zijn echt een uitbreiding. Daarmee spelen we in op 
de grote vraag naar ouderenwoningen. Zo leveren wij een bijdrage aan het oplossen van dat issue.’ 
De zelfstandige woningen maken het mogelijk dat ouderen in de wijk kunnen blijven als ze een 
verpleegindicatie krijgen. Volgens Spruit is in het nieuwe Boerhaave van traditionele verpleegplekken 
geen sprake meer. ‘Als je naar verpleegplek moest, betekende dit vroeger dat je bijna geen spullen 
kon meenemen. En dat jouw bed in je kamer stond, waardoor het niet fijn was om bezoek op je 
kamer te ontvangen. Wie in het nieuwe Boerhaave een verpleegindicatie heeft, blijft als het ware 
thuis wonen.’ 
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De appartementen worden bijna energieneutraal en moeten langer meegaan dan veertig jaar. Reden 
om alle kamers, ook gemeenschappelijke en teamkamers, zo te bouwen dat ze later bruikbaar zijn als 
normale woning. 
Zorg in natura door studenten   Boerhaave moet het voorbeeld worden voor vier locaties 
die Sint Jacob nog wil vervangen. Het zal nog niet eenvoudig zijn om opnieuw zo’n vooruitstrevend 
concept te realiseren. Spruit: ‘Bij die andere locaties hebben we niet, zoals bij Boerhaave, twee 
hectare grond in eigendom. Dat betekent dat we meer in samenwerking moeten ontwikkelen. 
Stadsontwikkeling moet je dan bijvoorbeeld met de gemeente doen en aanleunwoningen met een 
woningcorporatie.’ 
          Als het aan Van Bockel en Spruit ligt, kan de overgang naar de nieuwe situatie niet snel genoeg 
gaan. Sint Jacob levert nu in een aantal verzorgingshuizen verpleegzorg, terwijl die locaties daar niet 
voor zijn gemaakt. En het is moeilijk om de oude verzorgingshuizen-doelgroep nog tot huren in zo’n 
verouderd verzorgingshuis te verleiden. Dat leidt tot leegstand, zelfs nu de vraag naar 
ouderenwoningen groot is. Van Bockel: ‘Die vullen we nu deels op door studenten woonruimte te 
bieden. Zij tekenen een tijdelijk huurcontract waarbij ze huur in natura betalen. In ruil voor dertig uur 
dienstverlening in de maand kunnen ze er wonen.’ 
Joost Bijlsma 
 
 
 
15) We onderschatten hoeveel mogelijkheden digitale psychiatrische zorg biedt voor kinderen 
Zorgvisie 12 mei 2020 
‘Digitale zorg op afstand werkt drempelverlagend in de kinderpsychiatrie’ 
We onderschatten hoeveel mogelijkheden digitale psychiatrische zorg biedt voor kinderen. Dat zegt 
Andreas Lamerz, kinder- en jeugdpsychiater en geneesheer-directeur bij GGZ NHN. 
Normaal gesproken komen kinderen, vaak met één ouder, naar de behandelkamer van Lamerz. Door 
een digitale verbinding te maken met een gezin thuis, krijgt hij naar eigen zeggen veel meer 
informatie. ‘Ik zie meer van de thuissituatie, de interactie met beide ouders en broertjes en zusjes. 
Daardoor zie ik een vollediger plaatje.’ Daarnaast geldt volgens Lamerz dat zowel kinderen als ouders 
tevreden zijn over de zorg op afstand. Een deel van de kinderen ervaart het zelfs als prettiger dan 
fysieke afspraken. 
Lock-down  GGZ NHN startte in januari een pilot om ervaring te gaan opdoen met psychiatrische 
zorg op afstand. Vanuit Zuid-Afrika zou Lamerz drie maanden lang al zijn werkzaamheden digitaal 
uitvoeren, binnen zijn functie als kinderpsychiater én geneesheer-directeur. Het ging dan niet alleen 
om de behandelcontacten met kinderen en psychiatrische onderzoeken, maar ook om 
crisisbeoordelingen, medicatiecontacten en multidisciplinaire overleggen. Met de uitbraak van de 
coronapandemie stelde Zuid-Afrika een strenge lockdown in. Daardoor moest Lamerz 
noodgedwongen blijven. Hij voert nu nog steeds zijn werkzaamheden volledig digitaal en op afstand 
uit. Naar eigen tevredenheid en naar tevredenheid van ouders en patiënten, aldus Lamerz. 
Tevredenheid      De bestaande groep patiënten en gezinnen is vorig jaar face to face voorbereid 
op digitale zorg en meegenomen in het proces. Zij waren volgens Lamerz enthousiast om mee te 
doen aan de pilot en zijn nu vooral dankbaar dat hun behandeling gewoon door kan gaan. Bij nieuwe 
zorgaanvragen is het eerste contact nu ook digitaal. Dat vraagt volgens Lamerz om wat meer tijd en 
aandacht om het digitale proces toe te lichten. Zo heeft hij een introductiefilmpje van zichzelf 
gemaakt om voor nieuwe kinderen het eerste contact wat te vergemakkelijken. Daarmee krijgen ze 
alvast een eerste indruk en is dat eerste contact wat minder spannend. 
       ‘De tevredenheid van patiënten wordt doorlopend gemeten. Na een digitaal contact krijgt een 
gezin een vragenlijst link toegestuurd en de respons daarop is hoog. ‘Mensen zitten toch al achter de 
computer en ik leg aan het einde van het contact het belang van de tevredenheidsmeting uit’, aldus 
Lamerz. 81 procent van alle respondenten geeft het digitale contact een score van 7 en hoger. Deze 
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maanden leren hem des te meer dat onderschat wordt hoeveel mogelijkheden digitale zorg biedt 
voor kinderen. Zo is de drempel voor sommige kinderen om een eerste keer de behandelkamer in te 
stappen hoog. Via digitaal contact kan dit plaats vinden in de veilige thuisomgeving. Voor kinderen 
met een angststoornis of autismespectrumstoornis geldt dat des te meer. ‘Digitale zorg kun je heel 
flexibel toepassen. Heeft een kind autisme en kijkt hij daarom mensen niet graag aan? Dan is het 
contact via het scherm vaak makkelijker. Bij een kind met een angststoornis wordt het eerste contact 
vaak als prettiger ervaren als het kind de camera uit mag zetten.’ 
Multidisciplinair team      Natuurlijk zijn er ook dingen die lastig zijn op afstand, zoals moeilijke 
of slecht nieuwsgesprekken. Het is dan ook niet zo dat digitale zorg elk offline contact uitsluit. 
Wanneer nodig wordt er gekozen voor aanvullende fysieke aanwezigheid van iemand binnen het 
behandelteam. ‘De insteek van de pilot is altijd geweest dat er een multidisciplinair team om mij 
heen staat. Dat betekent dat er op locatie bij de patiënt, indien nodig, een arts-assistent of andere 
collega fysiek aanwezig is. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor crisisbeoordelingen’, licht Lamerz toe. 
           GGZ NHN heeft afspraken gemaakt met de rechtbank en het OM om digitaal 
crisisbeoordelingen uit te voeren. Bij een crisissituatie is altijd een collega, vaak een sociaal 
psychiatrisch verpleegkundige of arts-assistent ter plaatse bij de patiënt en wordt de reden voor een 
digitale beoordeling goed onderbouwd. Ook heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) onlangs de 
richtlijnen voor medicatiecontroles verruimd, waardoor ook deze nu digitaal kunnen worden 
uitgevoerd bij nieuwe en niet eerder face to face geziene patiënten. 
Goede toelichting     Vanuit verschillende hoeken klinkt de afgelopen weken kritiek dat digitale 
zorg voor met name kwetsbare gezinnen niet afdoende is. Lamerz is zich daar bewust van, maar 
ervaart dat digitale zorg juist de flexibiliteit biedt om goed aan te sluiten op die gezinnen. ‘Met 
gezinnen die moeite hebben om digitaal contact te leggen, moet je creatief op zoek gaan naar wat er 
voor hen werkt. Het is vooral belangrijk om contact te houden op de voor hen adequate manier. Dat 
kan ook met de telefoon. Voor ouders die het opstarten van een digitaal contact niet begrijpen, 
bestaat een simpel uitlegfilmpje. Daarnaast blijf ik soms aan de (telefonische) lijn om het stap voor 
stap aan ouders uit te leggen.’ 
       Het digitale contact vraagt, volgens Lamerz, in ieder geval om het delen van begrijpelijke 
informatie die ouders later ook nog terug kunnen lezen, voldoende toelichting en begeleiding zonder 
betuttelend te zijn. Dat geldt ook voor kinderen zelf. Zo zijn er ook kinderen die het online contact 
niet helemaal vertrouwen. Als ze bijvoorbeeld via social media gepest worden, zijn ze bang dat de 
verbinding niet veilig is en privacygevoelige informatie verspreid kan worden. Dan legt Lamerz 
uitgebreid uit dat de verbinding en gegevensuitwisseling veilig zijn en ook dat er geen opnames van 
het gesprek worden gemaakt. 
AVG-proof       GGZ NHN werkt al jaren aan de ontwikkeling van digitale ggz. ‘We merken nu wel 
dat onze inspanningen binnen GGZ NHN van de afgelopen vijftien jaar zich uitbetalen. Alle systemen 
stonden al’, zei Marijke van Putten, oud-bestuurder en psychiater van GGZ NHN onlangs op Zorgvisie. 
De voorbereiding van deze pilot met de digitale psychiater begon in 2019. Er was dus alle tijd en 
aandacht voor het opzetten ervan. Een van de belangrijkste randvoorwaarden was dat de veiligheid 
van de beeldbelverbinding gewaarborgd en AVG-proof is. Er vindt dan ook geen digitaal 
patiëntencontact plaats buiten de beveiligde platforms die de organisatie gebruikt. 
           Lamerz: ‘Ik merk dat er veel vragen leven bij instellingen en vrijgevestigden die eind maart 
plots moesten omschakelen en die de voorbereidingstijd niet hebben gehad. Zij moeten vaak 
moeilijke beslissingen nemen als het gaat om veiligheid en gegevensbescherming, zolang zij niet de 
beschikking hebben over de beveiligde platforms. Niet beveiligde communicatielijnen vragen echter 
om uitgebreide voorlichting aan de patiënt over de risico’s van het delen van medische gegevens via 
onbeveiligde communicatielijnen en ook moet je hen dan nadrukkelijk om toestemming vragen. Wij 
hebben hier bewust niet voor gekozen.’ 
Toestroom nieuwe zorgvragen   Lamerz verwacht net zoals vele anderen een aankomende 
toestroom aan (nieuwe) patiënten. Het gaat dan waarschijnlijk vooral om angst- en 
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depressieklachten en trauma’s van mensen die als zorgprofessional, patiënt of naaste met corona te 
maken hebben gekregen. Hij denkt dat het digitale behandelen ook voor hen straks een goede 
aanvulling gaat zijn. ‘De ontwikkeling van digitale zorg zal alleen maar verder gaan in de vorm van 
modules in de wachttijd voor bijvoorbeeld psycho-educatie, e-health behandelmodules en meer data 
gedreven werken. Maar op dit moment is het de eerste noodzaak om praktische kennis en informatie 
te verspreiden over digitaal behandelen’, aldus Lamerz. 
         Zijn doel is dan ook om het digitale werken verder te promoten. ‘Juist nu hebben we er baat bij. 
Samen met mijn collega’s die veel ervaring hebben met digitale psychologische zorg en telezorg 
coach en train ik mensen intern via webinars. Ook werken wij met digicoaches op elke afdeling en 
hebben we binnen GGZ NHN verschillende webinars, vlogs en nieuwsberichten gedeeld om te 
ondersteunen bij de digitale behandeling. Verder proberen we onze ervaringen en kennis te 
verspreiden via media, webinars en wisselen we uit met de NVvP.’ 
Shannah Spoelstra 
 
 
 
16) Oudere mensen dreigen van de maatregelen rondom het coronavirus de dupe te worden 
Plusonline 14 mei 2020 
'Ouderendiscriminatie neemt fors toe door corona' 
Nieuwsbericht van: 12-05-2020     Dor hout, kwetsbare ouderen, een '60-min economie'. Er klinken 
steeds meer ongelukkige, ongeduldige geluiden uit alle hoeken van de samenleving. Misschien te 
begrijpen, want veel mensen zijn de maatregelen rondom het coronavirus onderhand wel moe. Maar 
oudere mensen dreigen daar de dupe van te worden. 
         D66 wil ouderen in Amsterdam weigeren uit de horeca, zodat een 1,5 meter-regel niet nodig is. 
Een monteur van Liander wil liever niet op bezoek bij 70-plussers, tandartsen schrappen 70-plussers 
van hun afsprakenlijsten, en op de intensive care willen sommige artsen liever geen ouderen die een 
levensreddende plek kunnen 'bezetten'. Ook wil columniste Marianne Zwagerman dat ouderen hun 
levens niet 'onnodig oprekken' en ze noemt hen en passant 'dor hout' in haar column.  
Schokkende suggesties      De lijst met schokkende suggesties groeit maar door. Onterecht, zo 
betogen ouderenbonden als KBO-PCOB, want de groep is ontzettend gevarieerd, en draagt nog altijd 
veel bij aan de samenleving. Zij willen liever dat er echt gekeken wordt naar de lichamelijke conditie, 
en dat er niet langer zo generaliserend wordt gesproken over 'ouderen' die de rest van de 
samenleving een blok aan het been zouden zijn. 
         En de ouderen zelf? Die bellen al sinds het begin van de crisis bezorgd naar speciale 
telefoonlijnen om te praten over uitsluiting. Samen met Omroep Max en voorman Gert-Jan Segers 
van de ChristenUnie bracht KBO-PCOB een manifest uit. Ouderen willen meedoen, ook in de 'nieuwe' 
samenleving. Ze willen ook in rol in het vormgeven daarvan. Niemand afschrijven en niemand 
voortrekken, is het devies. 
Meer waarschuwende geluiden                Het Nationaal Ouderenfonds wil ook dat er iets 
verandert, en vindt dat iedereen in vrijheid oud mag worden. Het voorstel van D66 discrimineert en 
zet een kwart van de Nederlanders aan de kant, zo meent directeur Corina Gielbert. 'Bizar.' noemt ze 
het. Artikel 1 van de Grondwet verbiedt immers ongelijke behandeling. 'Je mag groepen voorrang 
geven, maar je mag nooit ouderen uitsluiten van ons maatschappelijk verkeer', aldus burgemeester 
Halsema van Amsterdam.  
         Maar de kritiek van Gielbert blijft niet tot D66 beperkt. 'Premier Rutte, koning Willem 
Alexander, te vaak gebruiken zij en anderen het woord ‘zwak’ als synoniem voor ouderen. Daarmee 
serveren zij een groot deel van onze samenleving direct af.' Kwetsbaarheid wordt een stigma. 
Hoewel sommige ouderen inderdaad in isolement leven, geldt dat lang niet voor iedereen in die 
leeftijdsgroep. Er zijn 3,3 miljoen mensen in de leeftijd 65-plus in Nederland. Die groep is enorm 
gevarieerd en bestaat uit werkenden, mantelzorgers, vrijwilligers, gepensioneerden en een relatief 
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kleine groep zorgafhankelijken. De meerderheid is zelfstandig, verkeert in goede gezondheid en voelt 
zich vitaal. 'De laatste weken lijkt het alsof er nog maar één groep is: de zieke en zwakke ouderen. 
Maar zelfs binnen de groep 70- plussers heb je diverse generaties.' zegt Gielbert. 
Iedereen moet kunnen kiezen      70-plussers hebben evenveel recht als jongere 
Nederlanders om hun eigen levens in te richten tijdens crisistijd. Toch krijgen ouderen vaak kritiek 
van jongeren als ze zich buiten de deur begeven, zo meldt het Ouderenfonds. Het fonds heeft ook 
een eigen telefoonlijn en praat wekelijks met een panel van zo'n 2.000 55-plussers over hun 
ervaringen. Het negatieve stempel valt hen zwaar. Het woord ‘kwetsbaar’ of ‘zwak’ roept beelden op 
van zielige mensen die niets meer kunnen. Maar sommigen senioren lopen gewoon halve 
marathons! 
        'Het kabinet zou beter aan moeten geven dat wie zich goed voelt bijvoorbeeld best wel op bezoek 
kan gaan. Er is geen reden dat vitale ouderen zich zouden moeten afzonderen.' besluit Gielbert. 
Bron: Trouw 
  
 
 
17) Onderzoekers van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) over gevolgen corona 
Zorg+welzijn  
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van de coronacrisis? 
Hoe gaat het met de mantelzorgers? En wat kunnen we aan armoede- en schuldenproblematiek 
verwachten de komende tijd? Dertien onderzoekers van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) 
stelden zich deze en andere vragen, op basis van de huidige wetenschappelijke kennis. 
Inger Plaisier is een van die SCP-onderzoekers. Eén ding steekt er voor haar met kop en schouders 
bovenuit: ‘Mantelzorgers hebben het door deze crisis heel zwaar. Neem bijvoorbeeld ouderen die de 
thuiszorg afzegden, omdat ze bang zijn om via hen het coronavirus op te lopen. Hun mantelzorgers 
vangen die zorg nu zo veel mogelijk op. Mensen met een beperking die normaal naar de 
dagbesteding gaan, kunnen nu nergens heen en zitten veelal thuis met hun mantelzorgende ouders. 
Mantelzorgers die nu níet naar hun ouders kunnen of willen, om besmetting te voorkomen, ervaren 
waarschijnlijk hogere stress. Of ze proberen zichzelf zo veel mogelijk te isoleren om wel nog te 
kunnen komen. Voor hen is het extra moeilijk als ze andere mensen zien die zich niet zo nauw 
houden aan de voorschriften.’ 
Ggz in de wijk  Plaisier maakt zich extra zorgen over mensen met ernstige ggz-problematiek, die 
niet in een instelling wonen, en hun mantelzorgers. ‘De meeste behandelingen gaan nu via 
beeldbellen of zijn tijdelijk stopgezet. De dagbesteding die hen ritme en zingeving geeft, is er nu ook 
vaak niet. Hun mantelzorgers hebben het extra zwaar omdat de hulpvragen van deze mensen heel 
grillig zijn. Het kan zomaar omslaan. Daar komt deze crisis en angst over een onzekere toekomst nog 
bij.’ 
Steunpunt mantelondersteuning  Daarom moeten mantelzorg steunpunten extra goed 
bereikbaar zijn, vindt Plaisier. ‘Maak duidelijk: we zijn er! En probeer ook mensen te bereiken die 
zichzelf niet als mantelzorger zien, maar dat wel zijn. De ondersteuning die de steunpunten nu 
kunnen bieden is vooral een luisterend oor. Dagbesteding en respijtzorg is er momenteel niet of 
weinig. Er is vanuit de branche ook opgeroepen om van dagbesteding een cruciaal beroep te maken. 
Als de dagbestedingen te lang dicht blijven, dan gaat de emmer van de mantelzorgers overlopen.’ 
Burgerinitiatieven      Plaisier deed tevens onderzoek naar burgerinitiatieven (lees hier het 
artikel: Nederland initiatievenland). ‘Je ziet nu veel burgerinitiatieven ontstaan. Dat is mooi, maar we 
moeten ons wel realiseren dat de houdbaarheid van die initiatieven in veel gevallen beperkt is. Uit 
vorige studies weten we dat zo’n initiatief begint met een enthousiaste groep kartrekkers, maar op 
de langere termijn kan het lastig zijn om de groep en het initiatief aan de gang te houden. We 
kunnen dus niet achterover leunen en denken: dit is geregeld. Naast de boodschappendiensten en 
anti-eenzaamheidsacties door buurtgenoten blijft professionele ondersteuning nodig.’ 
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Armoede   Een andere SCP-onderzoeker is Martin Olsthoorn. Hij is gespecialiseerd in armoede en 
schuldenproblematiek. Wat zijn verwachtingen daarvoor? ‘Veel mensen met flexcontracten en 
tijdelijke contracten zijn hun baan kwijt en veel zelfstandigen zijn hun opdrachten kwijt. De meeste 
ex-werknemers redden het de eerste periode met een ww-uitkering. Zelfstandigen worden nu 
bijgestaan door de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo). Het is goed dat 
zij niet lang hoeven te wachten op bijstand.’ 
Basisinkomen   De Tozo wordt in het maatschappelijk debat zo nu en dan aangeduid als ‘een 
spontaan experiment met het basisinkomen’. Olsthoorn: ‘Dat is het niet. Ten eerste is het niet een 
experiment in de wetenschappelijke zin van het woord. De mensen die nu Tozo krijgen zijn niet 
random gekozen. Het zijn zelfstandigen, en hun eventuele reactie op deze bijstand is niet een op een 
te generaliseren naar wat de hele samenleving zou doen met een basisinkomen. Daarbij komt dat 
een basisinkomen in zijn puurste vorm voor iedereen (‘universeel’) is en genoeg is om van rond te 
komen. Het bijstandsniveau is voor veel mensen, bijvoorbeeld in grote gezinnen, niet voldoende om 
uit de armoede te blijven, ook niet met alle andere toeslagen erbij. Dit is geen basisinkomen, het is 
een versoepelde bijstand.’ 
Schulden   Grotere zorgen zijn er voor wat er gaat gebeuren na deze eerste periode. De Tozo is 
ingericht om zo snel mogelijk zelfstandigen te ondersteunen. ‘Als achteraf wordt gecontroleerd en 
blijkt dat ze te veel hebben gekregen, en er streng wordt verhaald, kan dat ook leiden tot financiële 
problemen’, zegt Olsthoorn. ‘We weten van het terugbetalen van toeslagen dat het lastig is om geld 
dat je te veel hebt gekregen apart te houden. Al is het maar omdat mensen vaak niet weten dat het 
teveel was.’ Het nu snel verstrekken van de Tozo brengt dus risico’s mee als mensen het niet kunnen 
terugbetalen. 
Economische crisis    Ook wordt er een stevige economische crisis verwacht. ‘En bij elke 
economische crisis stijgt het aantal mensen in armoede en het aantal mensen in de (problematische) 
schulden’, weet Olsthoorn. De afgelopen jaren is er in het programma de Brede Schuldenaanpak 
gewerkt aan het beter oplossen en aanpakken van schulden. Olsthoorn: ‘We zullen komende tijd zien 
wat dat voor effect heeft.’ 
Lichtpuntje     Gelukkig ziet Olsthoorn ook een klein lichtpuntje. ‘Het aantal mensen in armoede 
beweegt altijd mee met de economie. Er wordt inderdaad zwaar weer verwacht, maar ik zie nu nog 
geen reden om aan te nemen dat de verwachtte economische crisis zich, wat betreft het 
langetermijneffect op armoede, fundamenteel anders zal gedragen dan andere economische crises – 
ook hier gaan we weer uitkomen, al kan dit langer duren dan bij de vorige crisis.’ 
             Lees hier de Eerste doordenking maatschappelijke gevolgen coronamaatregelen van Inger 
Plaisier, Martin Olsthoorn en hun collega’s.(Fried: zie: 
https://www.scp.nl/publicaties/publicaties/2020/05/07/maatschappelijke-gevolgen-
coronamaatregelen  ) 
 Sterre ten Houte de Lange  Redacteur Zorg+Welzijn 
 
 
 
18) Participatievlag niet uit wanneer het gaat over de huisvesting van arbeidsmigranten 
Platform 31  14 mei 2020 
Geef arbeidsmigranten een stem 
Participatie staat hoog in het vaandel in onze inclusieve bv Nederland. Toch gaat de participatievlag 
niet uit wanneer het gaat over de huisvesting van arbeidsmigranten, pardon ‘internationale 
werknemers‘. Dan zijn we toch niet geneigd hen erbij te betrekken. In Altena doen we dat juist wel, 
al moesten we wel even zoeken hoe. 
Participatie is een groot goed, vinden we in Altena. Toen onze raad in juni 2019 het plan Huisvesting 
Arbeidsmigranten vaststelde, stond daar dus ook als voorwaarde in dat een maatschappelijk panel 
meedenkt over het formuleren van beleidsregels. Maar: wat is de status van zo’n panel? Een 
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klankbordgroep, een adviesraad? En hoe zwaar weegt hun advies? Dat stond niet uitgewerkt in het 
plan van aanpak. Een internetspeurtocht leverde ook geen aansprekende voorbeelden op. 
          Ik vroeg wethouder Van Oosten (van onder meer Economie) te kiezen voor een adviesraad. 
Want zo’n raad is niet vrijblijvend en het bewijs dat Altena participatie écht het hoogste goed vindt. 
Laat deze adviesraad eventueel zelfs een voor het college bindend advies uit brengen, adviseerde ik, 
als zij tot een unaniem advies kan komen. Want dat is feitelijk de hoogste vorm van de 
participatieladder; mee beslissen. 
          Ons plan van aanpak was niet duidelijk over hoe zo’n adviesraad eruit moet zien. We wilden 
een brede samenstelling natuurlijk. Maar dan kom je al snel uit bij de usual suspects, de betrokken 
burgers en bedrijven. Voor mij stond vast dat we ook mét arbeidsmigranten moeten praten en niet 
alleen óver hen. Daarom zocht ik contact met drie uitzendbureaus die actief zijn in Altena: Europe at 
Work, Van Doorn Uitzendbureau en Covebo. Wilden hun teamleider of directeur en een 
arbeidsmigrant mee denken over het formuleren van nieuwe beleidsregels? 
        De uiteindelijke adviesraad bestaat uit vertegenwoordigers van: bedrijven, uitzendbureaus, 
huisvesters, ZLTO (organisatie voor boeren en tuinders in Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-
Gelderland), inwoners, onderwijs, welzijn, volksgezondheid, jongeren en (natuurlijk) 
arbeidsmigranten. Samen moesten zij met een breed gedragen advies komen over de huisvesting van 
arbeidsmigranten (locaties en voorzieningen) in Altena voor het college van B en W. 
         Het college besloot al bij de start van de adviesraad een unaniem advies ongewijzigd over te 
nemen. “Best spannend”, erkende wethouder Van Oosten, “om op voorhand in te stemmen met iets 
waarvan je nog niet weet wat het precies gaat inhouden.” 
       In oktober 2019 kwam de adviesraad bij elkaar. Eerst werden voorbeelden uit Waalwijk en 
Zaltbommel gepresenteerd. Vervolgens bedachten kleinere groepjes in een ‘snelkookpansessie’ 
nieuwe criteria voor de huisvesting van arbeidsmigranten. De aanwezige arbeidsmigranten wilden 
een supermarkt, op maximaal twee kilometer afstand, zo’n 20 minuten lopen. Zij willen namelijk niet 
hun auto gebruiken vanwege regelgeving rondom wegenbelasting voor buitenlandse auto’s. En de 
auto van de baas mag niet gebruikt worden voor winkelbezoek. 
         De wens van de arbeidsmigranten is vertaald in de beleidsregel. Op een kaart zijn de zestien 
supermarkten in Altena voorzien van een cirkel van twee kilometer. Daarbinnen is aan de rand van 
de kernen huisvestiging van arbeidsmigranten mogelijk. 
Met een aanvulling uit de inspraakronde voor bewoners – een extra verruiming voor land en 
tuinbouwbedrijven – is het resultaat aan de gemeenteraad ter vaststelling in april-mei 2020 
voorgelegd. Een mooi voorbeeld van burgerparticipatie! 
     Als het coronavirus geen roet in het eten gooit bij de besluitvorming door de raad, gaan de nieuwe 
beleidsregels voor de huisvesting van arbeidsmigranten gelden vanaf medio juni 2020. 
Meer informatie 
Leerkring huisvesting arbeidsmigranten (Fried: zie: 
https://www.platform31.nl/bijeenkomsten/leerkring-huisvesting-arbeidsmigranten  ) 
Aanpak vakantieparken  (Fried: zie: https://www.platform31.nl/thema-s/wonen/aanpak-
vakantieparken  ) 
Addie de Hoop   projectleider en MfN-registermediator, gemeente Altena 
 
 
 
19) Criteria voor wanneer iets algemeen gebruikelijk is, nader ingevuld 
Schulinck nieuwsbrief 14 mei 2020 
Nieuw criterium voor algemeen gebruikelijk objectiever, maar niet duidelijker 
Wat is draagbaar met een inkomen op minimumniveau? 
13 mei 2020 – Inge Scherpenzeel    Op basis van de wet en eerdere jurisprudentie staat vast dat de 
gemeente niet verplicht is een Wmo-maatwerkvoorziening te verstrekken, als het probleem van de 
cliënt kan worden opgelost met een algemeen gebruikelijke voorziening. Op 20 november 2019 heeft 
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de CRvB de criteria voor wanneer iets algemeen gebruikelijk is, nader ingevuld. In een eerdere opinie 
[1] heeft Christel Califano uitgelegd wat er door de uitspraak veranderd is. De grootste verandering is 
dat er voortaan standaard getoetst moet worden of de voorziening financieel gedragen kan worden 
met een inkomen op minimumniveau. In deze opinie ga ik in op de vraag of het daarmee duidelijker 
is geworden wanneer een voorziening algemeen gebruikelijk is. 
Wat is er precies veranderd?  In het verleden kwam bij de toets of een voorziening 
algemeen gebruikelijk is, onder andere de vraag naar voren of een voorziening door een persoon als 
betrokkene financieel kan worden gedragen. Dit betrof dus een individuele beoordeling, waarbij de 
hoogte van het inkomen en vermogen van de cliënt een rol speelde. Door de uitspraak van de CRvB 
van 20 november is die individuele toets komen te vervallen. Voortaan telt of de voorziening 
financieel gedragen kan worden met een inkomen op minimumniveau. Dus ongeacht of de cliënt een 
minimuminkomen heeft of niet. De norm is daarmee objectiever geworden. Ik begrijp deze 
ommezwaai van de CRvB wel. Het inkomen en vermogen van een cliënt speelt in de Wmo 2015 
namelijk geen rol bij de toekenning van een maatwerkvoorziening. Daardoor is het vreemd als dit bij 
de beoordeling of een voorziening algemeen gebruikelijk is, wel ineens van belang is. 
Is het nieuwe criterium duidelijk?      Jammer is dat het nieuwe criterium niet nader is 
uitgewerkt. Daardoor is het allereerst de vraag wat verstaan wordt onder ‘een minimuminkomen’. 
De CRvB heeft in een andere uitspraak op 20 november deze bewoordingen gebruikt voor een cliënt 
met een bijstandsuitkering. Vooralsnog gaan we er bij Schulinck daarom vanuit dat het gaat om een 
inkomen op bijstandsniveau. 
Vervolgens is dan de vraag wat iemand met een inkomen op bijstandsniveau kan betalen. Dit is naar 
mijn idee nog niet zo gemakkelijk te beantwoorden. De CRvB heeft geoordeeld dat de bezorgkosten 
van een boodschappendienst gedragen zouden kunnen worden met een inkomen op 
minimumniveau. Maar hoe zit dit met andere voorzieningen die in het verleden, op basis van de 
oude criteria, als algemeen gebruikelijk zijn aangemerkt? Ik denk hierbij vooral aan verschillende 
fietsen, zoals de elektrische fiets, de tandem en de bakfiets. Over het algemeen zijn dit toch vrij 
kostbare voorzieningen, die iemand met een minimuminkomen naar mijn idee niet zomaar 
aanschaft. Maar ergens kan ik me ook niet voorstellen dat het de bedoeling van de CRvB is geweest, 
dat er straks via de Wmo weer allerlei mensen met een elektrische fiets rondrijden die bekostigd is 
door de gemeente. En nog een vraag die bij me opkomt, is of de gemeente ook rekening zou mogen 
houden met het aanbod aan tweedehands voorzieningen. Op die manier is het alweer 
waarschijnlijker dat iemand met een klein inkomen ook over een dergelijke fiets zou beschikken. 
                 Er kan nog niet met zekerheid gezegd worden welke voorzieningen algemeen  
                                 gebruikelijk zijn en welke niet (meer) 
Conclusie Er kan naar mijn idee nog niet met zekerheid gezegd worden welke voorzieningen 
algemeen gebruikelijk zijn en welke niet (meer). Hiervoor heeft de CRvB het nieuwe criterium helaas 
niet voldoende uitgewerkt. Daardoor vraag ik me af of bij het doen van de uitspraak wel helemaal 
voorzien is dat gemeenten hierdoor mogelijk weer voorzieningen moeten verstrekken die al 
tientallen jaren algemeen gebruikelijk zijn. Ik hoop dat er snel een uitspraak komt die opheldering 
geeft. Tot die tijd is het aan gemeenten hoe ze het criterium interpreteren en welk (juridisch) risico 
ze willen nemen. 
[1] Opinie Criteria voor het begrip ‘algemeen gebruikelijk’ verduidelijkt en nader ingevuld.(Fried: zie: 
https://www.schulinck.nl/opinie/criteria-voor-het-begrip-algemeen-gebruikelijk-verduidelijkt-en-nader-
ingevuld  ) 
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20) Een vijfde van de Nederlanders boven de 18 heeft door de coronacrisis een lager inkomen 
Movisie 14 mei 2020 
Werken aan financiële rust bij cliënten in zes stappen (update coronacrisis) 
Een vijfde van de Nederlanders boven de 18 heeft door de coronacrisis een lager inkomen*. De 
terugval in inkomen is vooral goed zichtbaar bij jongeren, zelfstandigen en flexwerkers. Al met al 
lijden lage inkomens het meest onder de coronacrisis: hun werkzaamheden lenen zich moeilijker 
voor thuiswerken en daarnaast hebben zij nauwelijks spaargeld om de terugval in inkomsten op te 
vangen**. Een zorgelijke situatie: voordat je het weet is een niet problematische schuld opgelopen 
tot een problematische schuld. Hoe kunnen we deze mensen vroegtijdig ondersteunen voordat het 
echt mis gaat? 
Movisie ging hierover in gesprek met twee deskundige sociale professionals. Samen hebben zij zes 
stappen op een rij gezet die jou kunnen helpen bij de begeleiding van mensen met financiële 
problematiek. 
Jora Wolterink, projectmedewerker armoede en schulden bij Stichting De Tussenvoorziening 
‘Met de coronacrisis komt er veel op sociaal professionals af. Financiële problemen zorgen voor veel 
stress, bij cliënten. Dit vraagt de nodige kennis en vaardigheden van sociaal professionals voor wie 
armoede en schulden één van de vele vraagstukken is die zij tegenkomen. Zij worstelen met de vraag 
‘hoe financiële problemen aan te pakken: waar te beginnen?’ Men mist vaak kennis over financiën of 
voelt zich hier onzeker over. Daarnaast zijn in het kader van corona nog niet alle compensatie 
regelingen van de overheid precies helder. Gezien de verwevenheid van financiële problemen met 
andere problematiek, is kennis op dit vlak echter wel essentieel. Wat levert het op andere gebieden 
op als de financiën op orde zijn? Het is belangrijk dat we sociaal professionals hierbij ondersteunen.’ 
 
Ricco de Goede, voormalig schuldhulpverlener en tegenwoordig adviseur en trainer binnen het 
sociaal domein 
‘Momenteel is er als gevolg van de corona-crisis een grote groep die heel kwetsbaar is. Basiskennis 
van financiën en schulden is hard nodig. Financiële problemen staan in de regel namelijk niet op 
zichzelf. En zo lang financiën niet op orde zijn, kunnen mensen niet goed nadenken over wat ze 
zouden willen met hun leven, laat staan over het oplossen van problemen. Als je te weinig geld hebt 
om te eten, je huis en je baan kwijtraakt en steeds minder grip op je leven hebt, leef je continu met 
spanning. Stress zorgt ervoor dat het vermogen om problemen op te lossen achteruit gaat en mensen 
bij de dag gaan leven. Bij mensen die moeten leven in schaarste zie je vaak ineffectief gedrag, 
afwezigheid, impulsiviteit en moeite met het maken van beslissingen. Schulden zijn dan zo gemaakt. 
Maar ook de sociaal-emotionele kant is belangrijk. Vergeet hierbij de ondernemers niet: 
schuldhulpverlening voor deze groep is in veel gemeenten nog niet goed geregeld. En het verlies van 
je eigen bedrijf gaat dieper dan stress alleen, bij familiebedrijven speelt ook verlies van status, rol in 
het gezin, zingeving et cetera een belangrijke rol. Het is belangrijk dat sociaal professionals dit weten, 
hier aandacht voor hebben en rekening mee houden.’ 
Stap 1: Zorg dat je voldoende kennis hebt van financiën en financiële 
problematiek 
Jora: ‘In Utrecht voorzien we met de gezamenlijke website www.budgetvaardig.nl in een 
gemeenschappelijke schuldenscholing voor alle sociaal professionals in de stad. Een van de dingen 
waar we mee willen beginnen is financiën ‘leuk’ maken en de angst wegnemen om deze op te 
pakken. Er is een basistraining financiën voor professionals van drie dagdelen (waarbij stress sensitief 
werken veel aandacht krijgt). In 2019 hebben 200 professionals de basistraining afgerond. Daarnaast 
is er een cursus voor vrijwilligers. Deze zou eigenlijk starten in april 2020, maar vanwege de 
coronacrisis kon dat niet doorgaan. We kijken naar manieren om budgetvaardig digitaal te kunnen 
aanbieden en hopen binnenkort weer van start te kunnen gaan met kleinere groepen.' 
Stap 2: Vroeg-signalering en de vraag achter de vraag 
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Jora: ‘Vroegsignalering richt zich op mensen die zelf nog geen hulpvraag geformuleerd hebben, maar 
waar wel (in dit geval) financiële problematiek een risico vormt. In Utrecht spelen de buurtteams 
hierin een belangrijke rol. Deze teams werkten in eerste instantie vooral vraaggericht ofwel vanuit de 
hulpvraag van de cliënt. Onbedoeld gevolg daarvan was dat als er sprake is van financiële 
problematiek en de cliënt dit niet aangaf, dit onder de radar bleef. Er vindt nu een verschuiving 
plaats: er wordt een reëlere inschatting gemaakt van de zelfredzaamheid en eigen kracht van 
mensen. Het zoeken naar de vraag achter de vraag is daarbij belangrijk. Denk aan doorvragen als het 
gaat over financiën. Bijvoorbeeld: ‘lukt het je om rond te komen?’ we weten inmiddels dat mensen 
dit niet vervelend vinden. Soms ervaren cliënten het juist als een opluchting. Vraag altijd goed door. 
Houden ze geld over aan het eind van de maand? Zo nee, wat is voor hen dan het lastigste om te 
betalen? Heb daarnaast aandacht voor de sociaal-emotionele kant: verlies van werk is niet niks, 
erken dit. Zorg dat je goed inzicht krijgt in wat er speelt, dat helpt bij het bepalen van je vervolg-
stappen.’ 
             De ervaring leert dat mensen zich niet makkelijk zelf melden bij een loket. Er zijn allerlei 
signalen dat het aantal aanmeldingen bij diverse hulploketten meer dan je op basis van de corona-
crisis mag verwachten achterblijft. Daarom is zeker nu het pro-actief benaderen van groepen 
waarvan je weet dat ze extra kwetsbaar zijn belangrijk.   
             ‘Het is daarnaast zinvol om altijd pro-actief een voorzieningencheck (Fried: zie: 
https://berekenuwrecht.nibud.nl/#/panel/0  )  aan te bieden aan mensen. Ontvangen ze alle 
voorzieningen waar ze recht op hebben? Komt iemand in aanmerking voor extra steun vanuit de 
overheid gezien de coronacrisis? Je kunt dit ook in een wijk aanbieden door bijvoorbeeld een 
spreekuur te organiseren hierover. Maak de drempel hiervan zo laag mogelijk en werk outreachend. 
Ga bijvoorbeeld met ervaringsdeskundigen op pad in de wijk om zo gesprekken aan te knopen met 
mensen. Maar het is ook belangrijk om afspraken te maken met woningbouwverenigingen en andere 
algemene voorzieningen om huisuitzettingen te voorkomen. Zie bijvoorbeeld Vroeg Eropaf! Zo 
voorkom je dat financiële problematiek uit de hand loopt en ben je er vroeg bij.’ 
           Jora: ‘Onder bepaalde groepen schuldenaren bevinden zich relatief veel laaggeletterden of 
mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB). Een cliënt kan wel zeggen ‘ik heb de 
woningbouwvereniging gebeld en het is geregeld’, maar vraag altijd hierop door! Wat heb je precies 
gedaan, wat was het antwoord? Vaak kom je er dan achter dat ze het eigenlijk niet snappen. Dan kun 
je alsnog ingrijpen om erger te voorkomen.’ 
                'Wissel eens van perspectief en ervaar zelf hoe het is  
                            om een gesprek te voeren onder stress' 
Stap 3: Straal ‘professionele rust’ uit 
Ricco: ‘Mensen met (financiële) problemen kampen elke dag met stress. Daar komt in deze 
coronaperiode ook nog de stress van thuisonderwijs, angst voor ziektekosten en/of niet op bezoek 
kunnen bij je zieke ouders bij. Daarom is het belangrijk dat je als professional rust creëert en 
uitstraalt. Als jij rust uitstraalt en kennis van zaken hebt, krijgt de cliënt ruimte om na te denken en 
aan zijn problemen te werken. Richt je op dat wat stress wegneemt bij de cliënt. Vaak is dat het 
stabiliseren van financiën, door het inkomen te verhogen, bijvoorbeeld met toeslagen en/of te 
besparen op uitgaven. Denk aan besparen op boodschappen of een goedkoper Internet 
abonnement. Besef ook: de zelfredzaamheid van mensen in schaarste is beperkt. Dit vraagt om pro-
actief handelen. Grijp in waar nodig, maar respecteer de eigen regie. Blijf naast de cliënt staan, neem 
zijn probleem niet over. Werk vanuit je mens-zijn en niet vanuit hiërarchie. De onlangs in Nederland 
ingevoerde aanpak Mobility Mentoring vormt een mooi voorbeeld hiervan.' 
           Ricco: ‘Leerzame oefening: wissel eens van perspectief en ervaar zelf hoe het is om een 
gesprek te voeren onder stress. Je zult zien dat spanning de mate waarin je kunt nadenken 
beïnvloedt. Cliënten bevinden zich permanent in deze situatie. Heel belangrijk om deze ervaring mee 
te nemen in je omgang met kwetsbare mensen.’ 
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Stap 4: Stabiliseren van financiën 
Ricco: ‘Binnen een maand zou iemand eigenlijk financieel stabiel moeten zijn. Kennis die nodig is om 
mensen financieel stabiel te krijgen moet je als werker in kunnen zetten. Idealiter heb je die kennis 
zelf, anders haal je die bij collega’s, bijvoorbeeld bij vrijwilligers, schuldhulpverleners en sociaal 
raadslieden. Door samen te werken leer je elkaars vak steeds meer kennen en waarderen!’ 
             Voor sociaal professionals kan het soms lastig zijn om te beoordelen welke schulden wel en 
niet problematisch zijn. Het is ingewikkeld om te zien of een beslag klopt, om te bepalen welke 
tijdelijke betalingsregelingen handig zijn en welke niet, of hoe je moet reageren als er bank- of 
boedelbeslag gelegd wordt. Weet je het niet, zoek dan de samenwerking met specialisten, zoals 
sociaal raadslieden of schuldhulpverleners, op. 
              Jora: ‘Probeer mensen ook te helpen met financieel beheer. Wij denken bij sparen vaak aan 
grote bedragen. Maar je kunt ook per maand €5,00 sparen. Dat zorgt dat mensen iets meer 
zekerheid hebben als er sprake is van onvoorziene uitgaven. Daardoor ervaren zij meer grip.’ 
Stap 5: Aan de slag met de toekomst 
Ricco: ‘Zijn de financiën stabiel? Ga dan aan de slag met de toekomst. Wat zijn de toekomstwensen 
van de cliënt? Wat zou hij of zij graag willen? Wat is voor hem of haar een gelukkig leven? Bespreek 
samen met de cliënt de samenhang van financiële problemen met andere problematiek. Op welke 
knop moet de cliënt als eerste drukken om zijn toekomstwensen te realiseren? Zo werk je aan 
empowerment en een betere en stabiele toekomst.’ 
Stap 6: Laat niet los als het stabiel lijkt 
Jora: ‘Schulden zijn ingewikkeld maar armoede is nog ingewikkelder. Hoe werk je structureel aan 
empowerment? Besef dat mensen in armoede en met schulden lotgenoten nodig hebben waarin zij 
kunnen delen hoe het is te leven met schaamte en chronische stress. Besef dat echt werken aan een 
positieve toekomst een langdurig traject is. Wees hierin eigenwijs, zoek ruimte binnen de regels op 
en doe wat nodig is!’ 
             Ricco: ‘Structureel herstel begint in mijn ogen met rust creëren en van daaruit samen kijken 
naar de toekomst. Niet alleen sociaal professionals in wijkteams hebben hierin een taak. Gemeenten, 
schuldeisers, familie, omgeving, iedereen kan vanuit zijn of haar rol rust creëren voor mensen met 
schulden. Mooie oproep om over na te denken: Hoe kan ik mijn werkprocessen zo inrichten dat ik 
bijdraag aan rust bij de cliënt?’ 
* Een op de vijf Nederlanders verdiende in maart minder dan normaal als gevolg van de coronacris 
zegt het Nibud (Fried: zie: https://www.nibud.nl/consumenten/nibud-een-vijfde-van-de-
nederlanders-ervaart-inkomensterugval/   ) gebaseerd op een steekproef onder 1.050 Nederlanders 
van achttien jaar en ouder.  
** Lage inkomens lijden het meest onder de coronacrisis blijkt uit onderzoek (Fried: zie: 
https://www.tilburguniversity.edu/nl/actueel/nieuws/meer-nieuws/lage-inkomens-lijden-het-meest-
onder-de-coronacrisis  ) van economen van Tilburg University, de Universiteit van Bonn en IZA, zij 
analyseerden gegevens van 5500 respondenten.   
 
 
21) Misverstanden  m.b.t.  loonkostensubsidies, beschut werk en de Wet Banenafspraak 
Binnenlands Bestuur 14 mei 2020 
FABELS EN FEITEN OVER LOONKOSTENSUBSIDIES EN BESCHUT WERK 
Frans Kuiper 07 mei 2020 In de praktijk kom ik een aantal hardnekkige misverstanden tegen die te 
maken hebben met de inzet van loonkostensubsidies en de uitvoering van beschut werk en de Wet 
Banenafspraak. Ik wil in deze blog 3 misverstanden behandelen waarover vaak vragen binnenkomen. 
1. Inperken van de doelgroep die recht heeft op loonkostensubsidie  In een 
aantal gemeenten is het beleid om mensen uit te sluiten van het recht op loonkostensubsidie van 
wie de loonwaarde hoger is dan 80% van het wettelijk minimumloon (WML), maar lager dan 100%. 
Dit beleid valt echter niet onder de beleidsvrijheid van gemeenten. Zij moeten de wet volgen. In het 
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eerste lid onder e van artikel 6 van de Participatiewet staat dat mensen die met voltijdse arbeid niet 
in staat zijn het WML te verdienen behoren tot de doelgroep voor de loonkostensubsidie. De 
rechtbank Midden-Nederland heeft zich in een rechtszaak tegen de gemeente Utrecht uitgesproken 
dat gemeenten de doelgroep niet mogen inperken. ECLI:NL:RBMNE:2018:2708.(Fried: zie: 
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2018:2708  ) 
          Alleen de wijze waarop de gemeente vaststelt of iemand tot de doelgroep behoort valt onder 
de beleidsvrijheid. Dit moet echter wel in de verordening vastgelegd zijn. Ook voor mensen met een 
loonwaarde van minder dan 30% kan loonkostensubsidie verstrekt worden. De hoogte van de 
loonkostensubsidie is beperkt tot 70% WML. Als een werkgever hiermee genoegen neemt is er geen 
wettelijk bezwaar. 
            Op vragen van kamerlid Jasper van Dijk (Fried: zie: 
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2018Z06094&did=2018D26626  
naar aanleiding van beperkingen die sommige gemeenten hadden aangebracht in het aantal te 
subsidiëren werkuren was het antwoord van staatssecretaris van Ark heel helder: 
           “Het is gezien deze wettelijke bepaling voor de gemeente niet mogelijk om slechts voor een deel 
van de tussen werkgever en werknemer overeengekomen arbeidsuren loonkostensubsidie te 
verstrekken en voor een ander deel niet. Alleen als de werkgever en werknemer zelf besluiten tot een 
arbeidsduur korter dan gebruikelijk voor die functie dan kan de loonkostensubsidie naar 
evenredigheid worden verminderd.” 
          Belangrijk is dus te weten dat de gemeente geen rol toekomt in de vaststelling van de omvang 
van een arbeidscontract. 
          Dit geldt ook voor het subsidiëren van beschut werkplekken. Maatwerk moet daar de omvang 
van een arbeidscontract bepalen en niet een vooraf vastgesteld aantal uren (vaak 28 omdat iemand 
dan uitkeringsvrij wordt). Uiteraard heeft de gemeente in de rol van werkgever wel invloed op de 
omvang van het arbeidscontract. 
2. Tellen aantal beschut werkplekken,,,In de Regeling tot vaststelling van de aantallen 
beschut werk (Fried: zie: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-65338.html ) 
 kunnen gemeenten terugvinden hoeveel plaatsen ze in enig kalenderjaar moeten realiseren. Ik merk 
dat dit in de praktijk zo uitwerkt dat men simpel het aantal mensen telt dat op een beschut 
werkplaats werkzaam is. In de toelichting van de regeling staat echter deze tekst: 
            Bij de totstandkoming van de Participatiewet in 2015 zijn middelen aan gemeenten 
beschikbaar gesteld oplopend tot structureel ruim 30.000 beschut werkplekken tegen een gemiddeld 
dienstverband van 31 uur per week in 2048. Dit betekent dat gemeenten evenredig meer moeten 
realiseren bij dienstverbanden van minder dan 31 uur per week en evenredig minder behoeven te 
realiseren bij dienstverbanden van meer dan 31 uur. 
         Omdat de meeste banen kleiner zijn dan 31 uur betekent dit dat sommige gemeenten ten 
onrechte  denken dat ze de doelstelling al gerealiseerd hebben en nog openstaande positieve 
adviezen doorschuiven naar een volgend kalenderjaar. Hiermee volgen gemeenten, bewust of 
onbewust, niet de bedoeling van de wet. Het zou goed zijn als daar verandering in komt. 
3. Verhuizingen    De Participatiewet regelt in art 10d lid 10 dat bij voortzetting van iemands 
dienstverband de  gemeente waaruit deze persoon vertrekt verantwoordelijk blijft voor de betaling 
van de loonkostensubsidie. Dit is belangrijk omdat mensen na een verhuizing niet de dupe mogen 
worden van het beleid in een andere gemeente. Bijvoorbeeld als die gemeente al de doelstelling 
voor beschut werk heeft gerealiseerd. Deze gang van zaken is ook belangrijk als een tijdelijk contract 
afloopt en wordt omgezet in een vast contract. Van toepassing is dan art 668 van het Burgerlijk 
Wetboek. Daar wordt gesproken over voortzetting na afloop van een tijdelijk contract, waardoor er 
geen sprake is van een nieuwe dienstbetrekking en dus de oude gemeente verantwoordelijk blijft. 
         Gemeenten mogen in onderling overleg andere afspraken maken. Er zijn diverse 
arbeidsmarktregio’s die dat doen en na verhuizing de loonkostensubsidie overnemen. Ook over de 
kosten van begeleiding kan men dan aanvullende afspraken maken. 
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          Bijzonder is wel de situatie van mensen in een beschut werk-dienstbetrekking. Als daar de 
dienstbetrekking in stand blijft na verhuizing dan blijft UWV de mensen meetellen bij die gemeente 
die de loonkostensubsidie als eerste heeft toegekend. Dat is zo met het Rijk afgesproken. Dus bij 
overdracht van de betalingsverplichting naar de nieuwe gemeente betaalt de nieuwe gemeente 
feitelijk voor de doelstelling van de oude gemeente. De nieuwe gemeente heeft daarnaast feitelijk 
geen budget beschikbaar voor de begeleiding. 
Tot slot nog een positieve noot. Op veel plaatsen wordt veel geïnvesteerd en worden 
nieuwe samenwerkingsverbanden opgezet om mensen, met of zonder  loonkostensubsidie, op de 
juiste plek te plaatsen. Vanuit de Benchmark Werk en Inkomen zien we dat het bereik van 
loonkostensubsidies in 2019 ten opzichte van het jaar daarvoor verdubbeld is. 
 
  
 
22) Samenwerking tussen alle betrokkenen blijkt van groot belang 
Eigen Kracht Centrale 15 mei 2020 
Geduld en vertrouwen geven 
Deze week verscheen het rapport met jaarcijfers over de Eigen Kracht-conferenties in 2019. Van alle 
gestarte Eigen Kracht-conferenties eindigde 91,4% met een plan. De conferenties gingen in 80% (ook) 
over minderjarige hoofdpersonen, de overige 20% betrof alleen meerderjarigen. Driekwart van de 
aanmeldingen kwam via professionele organisaties (vooral jeugdbescherming), de overige 
aanmeldingen van mensen zelf of netwerk. De onderwerpen in de conferenties hadden vooral 
betrekking op echtscheiding, opvoeding, gewenste woonplek, overbelasting, verbeteren relaties en 
omgangsregelingen. Gemiddeld kwamen er 10,2 personen. De tevredenheid is hoog: kinderen, 
volwassenen en professionals geven gemiddeld een 8,2 aan bijeenkomst, plan en Eigen Kracht-
coördinator. Samenwerking tussen alle betrokkenen blijkt van groot belang. Een casemanager deelde 
een voorbeeld van een gezin waarbij het na echtscheiding misging en de zorgen groot waren. 
Twijfel   Ze vertelt: “Ik begeleidde het gezin al jaren en kende daarom ook hun vele krachten. Een 
tijd na de scheiding ging het met de moeder en vijf dochters steeds slechter. De oudste dochter 
gebruikte drugs, twee dochters spijbelden vaak en de moeder raakte depressief, waardoor ze minder 
goed voor de kinderen zorgde. Ik legde mijn zorgen voor aan Veilig Thuis en mijn 
gedragswetenschapper en de boodschap was: ‘Doe melding voor onderzoek.’ Ik twijfelde, omdat ik 
weet wat er dan gebeurt en ik zag nog zoveel mogelijkheden. Ik heb wel melding gedaan, maar 
tegelijkertijd een Eigen Kracht-conferentie aangevraagd en gezorgd dat het gezin de kans kreeg om 
een plan te maken. Er was veel netwerk: buurvrouw, opa, oma, vriendin, vader en zijn vriendin en via 
school.” 
Hún afspraken “Eerder hadden we vanuit Signs of Safety afspraken gemaakt, waarvan ik dacht 
dat dit ook hun afspraken waren. Maar zo hadden zij het niet ervaren. Ik zie achteraf dat ik sturend 
was en ze veel meer beïnvloedde dan ik in de gaten had. In de planbijeenkomst nam de buurvrouw 
de leiding en zorgde dat hun vragen centraal stonden: ‘hoe krijgt moeder rust, hoe zijn de kinderen 
veilig, hoe kunnen ze weer prettig samenleven?’ De afspraken die ze maakten, waren uiteindelijk 
bijna volledig gelijk aan de afspraken die we eerder maakten, maar nu waren het hún afspraken en 
was het netwerk erbij betrokken. Dat maakte een totaal verschil. Zij kregen de ruimte en hún stem 
werd serieus genomen.” 
Verdragen “Als professional moet je verdragen dat ze het niet morgen hebben opgelost. Je moet 
geduld hebben en vertrouwen geven. En je realiseren dat het met onze afspraken ook niet meteen is 
opgelost. Veel veiligheidsinstrumenten bieden eigenlijk schijnveiligheid, maar we doen alsof het dan 
geregeld is. Onze protocollen zijn gericht op beheersing en gaan niet uit van vertrouwen. Ik heb 
ervaren dat je een ander gesprek krijgt als je vertrouwen geeft. We hebben nieuwe instrumenten 
nodig, met andere taal, waarbij we het netwerk een sterke positie geven. Dat is prima te verenigen 
met onze professionele richtlijnen.” 
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Werkwijze aangepast i.v.m. coronavirus - update na 6 mei  
Eigen Kracht-conferenties kunnen net als altijd worden aangevraagd. Ook nu zijn er personen of 
gezinnen die een plan nodig hebben en voor wie verbinding met het netwerk van groot belang is. 
Planbijeenkomsten zijn onder een aantal voorwaarden weer mogelijk, maar online bijeenkomsten 
worden ook nog georganiseerd. We gaan steeds uit van maatwerk in overleg met alle betrokkenen.  
         Het team van de Eigen Kracht Centrale heeft met elkaar afspraken gemaakt over hoe we in deze 
tijd van fysieke afstand families kunnen helpen om tot oplossingen te komen, binnen de maatregelen 
die er zijn. Een deel van onze trainingen (SKJ-gecertificeerd) is geschikt gemaakt als online training. 
Voor vragen of aanvragen kunt u bellen met 085 – 049 85 64. 
 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 en de uwen een goede gezondheid en veel verbinding. 
Hedda van Lieshout 
 
 
 
 
23) Regeling  bedoeld om de bouw van nieuwe woningen te stimuleren gestopt 
Binnenlands Bestuur 15 mei 2020 
REGELING SOCIALE WONINGBOUW DOOR SUCCES GESTAAKT 
Woningcorporaties hebben de afgelopen maanden massaal ingetekend op een regeling die bedoeld 
is om de bouw van nieuwe woningen te stimuleren. Omdat het budget nu al ruim wordt 
overschreden, stopt minister Ollongren met de regeling. 
14 mei 2020 Woningcorporaties hebben de afgelopen maanden massaal ingetekend op een regeling 
die bedoeld is om de bouw van nieuwe woningen te stimuleren. Omdat het budget nu al ruim wordt 
overschreden, stopt minister Ollongren met de regeling. 
Populair  Er liggen nu plannen voor zo'n 75.000 woningen. Ollongren verwacht dat dat nog stijgt 
tot 80.000, schrijft ze donderdag in een brief aan de Tweede Kamer. Vanwege de populariteit van de 
regeling zal het budget van 1 miljard euro ruim worden overschreden: de aanvragen die er op 4 mei 
lagen, waren al goed voor iets minder dan 1,7 miljard euro, en daar komen hoogstwaarschijnlijk nog 
aanvragen bij. Corporaties hebben vijf jaar de tijd om de woningen daadwerkelijk te bouwen. Ze 
kunnen nog tot 1 juli intekenen. 
Korting  Het kabinet maakte op Prinsjesdag bekend de bouw van nieuwe woningen te willen 
stimuleren, door corporaties korting te geven op de verhuurdersheffing die zij moeten betalen. Die 
heffing werd door het vorige kabinet van VVD en PvdA in 2013 ingevoerd. Voor elke woning die 
corporaties de komende jaren bouwen krijgen ze een maximale korting op de zogenoemde 
verhuurdersheffing van 25.000 euro. In delen van Nederland waar de woningnood het hoogst is, 
bedraagt de korting 25.000 euro per woning. Daarbuiten krijgen corporaties 12.500 euro korting. 
Woonbond     De Woonbond is blij dat corporaties de financiële ruimte van de korting aanpakken 
om iets te doen tegen het enorme tekort aan betaalbare sociale huurwoningen. Het succes van de 
korting laat zien dat de verhuurdersheffing een grote sta-in-de-weg is bij het oplossen van de 
wooncrisis, vindt de nationale vereniging voor huurders. De Woonbond pleit ervoor de 
verhuurdersheffing te schrappen of de kortingsmaatregel op zijn minst fors uit te breiden. 'Er is veel 
meer nodig om het tekort aan betaalbare huurwoningen op te lossen. Zo komt er geld vrij om de 
wooncrisis aan te pakken en houden we de bouwers aan het werk in een moeilijke economische 
periode,' stelt de bond. (ANP/Redactie) 
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24) Programma Aardgasvrije Wijken om woonwijken van het aardgas af te helpen 
Binnenlands Bestuur 15 mei 2020 
TIENTALLEN VOORSTELLEN GEMEENTEN VOOR AARDGASVRIJE WIJKEN 
Via het Programma Aardgasvrije Wijken betaalt de rijksoverheid mee aan projecten van gemeenten 
om woonwijken van het aardgas af te helpen. In een eerste ronde in 2018 kregen al 27 gemeenten 
een bijdrage toegekend. Eind vorig jaar ging het loket open voor de tweede ronde, waar alle 355 
gemeenten voor waren uitgenodigd. 
14 mei 2020 Nog eens 71 gemeenten hebben een plan ingediend om met een financiële bijdrage van 
de rijksoverheid woonwijken aardgasvrij te maken. Dat meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken, 
dat subsidie beschikbaar heeft voor ongeveer 25 wijken. 
Van het gas af  Via het Programma Aardgasvrije Wijken betaalt de rijksoverheid mee aan 
projecten van gemeenten om woonwijken van het aardgas af te helpen. In een eerste ronde in 2018 
kregen al 27 gemeenten een bijdrage toegekend. Eind vorig jaar ging het loket open voor de tweede 
ronde, waar alle 355 gemeenten voor waren uitgenodigd. 
Tweede ronde Met deze tweede ronde wil het ministerie meer gemeenten de gelegenheid 
geven ervaring op te doen met het aardgasvrij maken van woningen. Een commissie buigt zich over 
de binnengekomen voorstellen. Rond 1 oktober wordt bekend welke aanvragen worden 
gehonoreerd. Per project is gemiddeld 4 miljoen euro beschikbaar. 
Uitstoot verminderen  Het stap voor stap aardgasvrij maken van woningen is een van de 
maatregelen waarmee het kabinet de uitstoot van broeikasgassen de komende decennia wil 
terugdringen. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de gemeenten daarin de regie moeten 
nemen. (ANP) 
 
 
 
25) Trimbos-instituut onderzocht situatie mensen met ernstige ggz-problematiek in coronatijd 
Zorg+welzijn 18 mei 2020 
‘Levenskwaliteit van mensen met ggz problemen is niet best’ 
Naar schatting 300.000 mensen hebben een ernstige psychische aandoening. De meesten zitten nu 
thuis en in veel gevallen is de ondersteuning die ze krijgen sterk veranderd. Het Trimbos-instituut 
onderzocht hoe het gaat met mensen met ernstige ggz-problematiek in coronatijd. 
De 300.000 mensen met ernstige psychische problemen hebben meestal al langere tijd problemen, 
die verweven zijn geraakt met sociale en maatschappelijke problemen, zoals armoede, eenzaamheid 
en verlies van werk. Het slechte nieuws is dat veertig procent van deze groep aan geeft dat hun 
psychische problemen tijdens de coronacrisis erger zijn geworden. Hans Kroon, onderzoeker bij het 
Trimbos-instituut: ‘De kwaliteit van leven is gemiddeld achteruitgegaan, en die was al niet best.’ 
Crisis    Maar liefst tien procent van de ondervraagde heeft sinds halverwege maart een crisis 
situatie meegemaakt. Dat is veel, zegt Kroon. ‘Zij belden 113, zijn opgenomen, een enkeling vertelde 
zelfs in een politiecel te hebben gezeten omdat hij verward over straat liep.’ Een deel van deze groep 
heeft sowieso moeite met veranderingen, vervolgt Kroon. ‘Dit is natuurlijk een hele grote 
verandering. Anderen waren altijd al somber over wat de toekomst gaat brengen. Zij maken zich nu 
extra zorgen en blijven malen: hoe lang gaat dit duren? De economie gaat naar de maan.’ 
FACT-team      Daarbij komt dat de ondersteuning van deze mensen in veel gevallen enorm is 
veranderd. Normaal gesproken wordt een kwart ondersteund door een FACT-team (een 
multidisciplinair behandelteam met onder andere psychiaters, psychologen, ervaringsdeskundigen 
en sociaal professionals). Anderen krijgen hulp van een woonbegeleider, een vrijgevestigd 
psycholoog of psychiater of hulp van een praktijkondersteuner van de huisarts. Kroon: ‘Het is niet zo 
dat hulp helemaal is weggevallen door de coronamaatregelen.’ 
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Veilig werken   Het was aanvankelijk wel zo dat hulpverleners vanuit huis werkten en dus 
moesten omschakelen naar (beeld)bellen. Kroon: ‘In eerste instantie waren er nauwelijks 
beschermingsmiddelen in de hulpverlening, dus was het een grote uitdaging om het werk veilig te 
doen. Soms werd voor het face to face contact uitgeweken naar een gezamenlijke wandeling, al zien 
we in de enquête niet dat hulpverleners en cliënten nu vaker samen wandelen.’ 
Beeldbellen   Kroon zag terug in de enquêtes dat het beeldbellen niet overal een succes was. 
‘Sommige mensen gaven aan dat de verandering in hulpverlening niet met hen besproken waren – zij 
waren vaak niet tevreden over de vorm van hulpverlening. Anderen hebben niet snel genoeg 
internet. Een haperend beeld van je hulpverlener is niet erg uitnodigend om je hart te luchten.’ 
Hetzelfde geldt voor mensen die het beeldbellen wantrouwen en zich afvragen: Is de verbinding wel 
veilig? Wie luistert er mee? Die vragen werpen ook een drempel op voor goed contact met je 
hulpverlener. 
Hulpverlening nu opgestart   En dan is er nog de groep die bemoeizorg nodig heeft. 
Bijvoorbeeld mensen waarover anderen zich veel zorgen maken, maar die zelf niet vinden dat ze 
psychische problemen hebben. Kroon: ‘Hen ga je al helemaal niet bereiken via de telefoon. Daar 
moet je echt fysiek langsgaan. Ook dat contact was aanvankelijk verminderd – dat moet als de 
donder weer worden opgepakt.’ Wat momenteel ook gebeurt. Waar de richtlijnen van de ggz over 
face-to-face contact aanvankelijk zeiden ‘nee tenzij’ is er nu weer een verschuiving naar ‘ja mits’. 
Opleving  Door corona leven bepaalde mensen met ernstige psychiatrische problematiek ook juist 
op, bleek uit het Trimbos-onderzoek. ‘Sommige mensen zijn opgeknapt door deze toestand. Mensen 
ervaren meer rust, minder prikkels, minder sociale stress. Sommige mensen zijn zich juist nu bewust 
van wie er allemaal voor hen klaar staan. Een geïnterviewde vertelde een taak volbracht te hebben, 
zij het met moeite, waar het haar normaal gesproken alleen was gelukt met intensieve begeleiding.’ 
Participatiedruk  ‘We zien ook dat mensen minder participatiedruk ervaren’, vertelt Kroon. 
‘Maatschappelijk is toch de instelling dat iedereen moet bijdragen aan de samenleving. Zelfs in de 
bijstand moet je een tegenprestatie leveren. Dat levert enorme druk op bij mensen die dat niet 
kunnen opbrengen of daar de grootste moeite bij hebben. Ze voelen zich er schuldig over. Een 
geënquêteerde gaf aan blij te zijn dat dat nu even niet hoeft. Hij noemde het zelfs “Het Zwitserleven 
gevoel”.’ 
Afhankelijk     ‘Er is de laatste jaren maatschappelijk een discussie of er niet te veel mensen in de 
ggz zitten, en er is ook iets voor te zeggen dat we niet voor elk probleem de ggz als oplossing moeten 
zien,’ meent Kroon. ‘Je zou je kunnen voorstellen dat corona ook wat kan veranderen aan de 
afhankelijkheid van de hulpverlening, nu die minder makkelijk beschikbaar is. Maar de cliënt die 
merkt dat zijn of haar taak nu wel met minder hulp volbrengt, is eerder uitzondering dan regel. 
Slechts vijftien procent van de mensen met ernstige ggz-problematiek geeft aan dat het beter met 
hen gaat – dan wel door een herontdekte zelfredzaamheid, dan wel door het wegvallen van prikkels, 
druk en stress. Met de rest gaat het zonder de normale ondersteuning en in deze gekke tijd niet 
beter.’ 
Sterre ten Houte de Lange  Redacteur Zorg+Welzijn 
 
 
26) Gemeenten vragen compensatie voor Wmo-inkomsten die zij door coronacrisis mislopen 
Binne3nlaqnds Bestuur 19 mei 2020 
KWIJTSCHELDEN EIGEN BIJDRAGE WMO IS DE ‘DRUPPEL’ 
'Den Haag' moet gemeenten op korte termijn volledig compenseren voor de Wmo-inkomsten die zij 
door de coronacrisis mislopen en voor de extra kosten die zij op de Wmo en op andere 
beleidsterreinen moeten maken. Een brandbrief van die strekking hebben veertien Zuid-Hollandse 
gemeenten naar de VNG gestuurd. 
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Yolanda de Koster 19 mei 2020 Het rijk moet gemeenten op korte termijn volledig compenseren voor 
de Wmo-inkomsten die zij door de coronacrisis mislopen en voor de extra kosten die zij op de Wmo 
en op andere beleidsterreinen moeten maken. Een brandbrief van die strekking hebben veertien 
Zuid-Hollandse gemeenten naar de VNG gestuurd. Die moet met die boodschap naar ‘Den Haag’. 
Substantiële inkomstenderving   Het was al hevig sappelen voor gemeenten, maar het 
bericht dat de eigen bijdrage Wmo in april en mei niet worden geïnd, was voor Nissewaard en 
dertien andere Zuid-Hollandse gemeenten de druppel. ‘Binnen de Wmo zijn al voor de coronacrisis 
meerdere maatregelen genomen. Die maatregelen hebben geleid tot substantiële inkomstenderving 
voor de gemeenten, zonder dat er duidelijkheid is over compensatie. Dan kunnen we dit er in deze 
tijd echt niet bij hebben’, aldus de Nissewaardse wethouder Léon Soeterboek (zorg, welzijn, ONS 
Nissewaard). 
Mensen die hulp bij het huishouden, begeleiding en dagbesteding krijgen hoeven over april en mei 
geen eigen bijdrage te betalen, zo besloot minister Hugo de Jonge (VWS) eind april. Daardoor lopen 
gemeenten inkomsten mis. Hoewel De Jonge heeft toegezegd met gemeenten te overleggen over 
compensatie daarvan, duurt dat voor de Zuid-Hollandse gemeenten te lang.   
Risicovolle situatie ‘Door diverse eerdere en meer recente (Wmo-)maatregelen, al dan niet 
corona-gebonden, zijn wij stap voor stap in een financieel uiterst risicovolle situatie beland. De 
optelsom van al die maatregelen, slaat forse gaten in onze gemeentelijke begrotingen. Deze reiken 
veel verder dan het mislopen van enige maanden eigen bijdragen voor Wmo-voorzieningen; het gaat 
om een reeks maatregelen die nadelige gevolgen voor de begrotingen hebben. Voor een aantal van 
ons is de financiële situatie daardoor niet lang houdbaar meer’, aldus de brief van de veertien 
gemeenten aan de VNG. 
Die optelsom bestaat uit de invoering van het inkomensonafhankelijke Wmo-abonnementstarief, het 
schrappen van de eigen bijdragen in april en mei, de vertraging van de inning van de eigen bijdrage 
door het CAK, een gevreesde toename van (zwaardere) hulpvragen vanwege uitgestelde zorg en 
extra uitgaven op bijvoorbeeld openbare orde. 
Geringe compensatie    De compensatie die gemeenten voor de gederfde inkomsten aan eigen 
bijdragen van het rijk krijgen, vanwege de invoering van het Wmo-abonnementstarief, is te laag, 
stellen de veertien Zuid-Hollandse gemeenten. Ook omdat het beroep op met name de 
huishoudelijke ondersteuning, maar ook op begeleiding is toegenomen. ‘De kosten om de vele 
aanvragen te beoordelen en zo nodig toe te kennen zijn daardoor fors gestegen.’ Nissewaard ziet 
sinds de invoering van het abonnementstarief – per 2019 voor maatwerkvoorzieningen en per 2020 
voor algemene voorzieningen – een stijging van 36 procent in het aantal aanvragen voor hulp bij het 
huishouden en een stijging van 24 procent in het aantal aanvragen voor begeleiding. ‘Tot op heden 
hebben gemeenten voor deze enorme stijging van aanvragen slechts een zeer geringe compensatie 
ontvangen.’ 
Kwijtscheldingsregeling  Door het schrappen van de eigen bijdrage in april en mei lopen 
gemeenten een ‘substantieel bedrag’ mis. Daarnaast vrezen de gemeenten dat de 
kwijtscheldingsregeling mogelijk wordt verlengd, omdat vanwege de beperkende maatregelen nog 
niet alle zorg en ondersteuning volgens contract kan worden geleverd, ‘met alle financiële 
consequenties voor gemeenten van dien’, aldus de gemeenten in hun brandbrief aan de VNG. 
Inningsproblemen  Het CAK heeft daarnaast nog steeds problemen met de inning van de eigen 
bijdragen. Veel mensen met een Wmo-voorziening hebben dit jaar nog geen enkele rekening 
ontvangen. Hoewel het CAK hen op het hart heeft gedrukt hiervoor geld apart te zetten, is het nog 
maar de vraag of dat gebeurt, stellen de veertien gemeenten. ‘De vraag is in hoeverre inwoners die 
de eindjes aan elkaar moeten knopen daartoe in staat zijn en gemeenten om die reden ook weer 
inkomsten moeten derven. De vraag is of er al enig zicht is op verbetering van het inningsproces door 
het CAK of dat de we als gemeenten rekening moeten houden met inkomstenderving die zich verder 
opstapelt.’ 
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Groter beroep op voorzieningen    De gemeenten vrezen ook dat de situatie van mensen 
de afgelopen tijd is verslechterd, omdat zij vanwege de corona-maatregelen geen, minder of andere 
zorg en ondersteuning hebben gekregen. ‘Dat kan betekenen dat hun persoonlijke situatie 
problematischer is geworden en dat zij een groter beroep op noodzakelijke voorzieningen moeten 
doen die de kosten voor gemeenten kunnen gaan opvoeren.’ Daar bovenop komen de extra kosten 
die gemeenten nu op andere beleidsterreinen maken. Er worden extra jongerenwerkers ingezet, 
cliënten van de maatschappelijke opvang moeten verspreid worden opgevangen en er worden extra 
kosten gemaakt op het gebied van openbare orde. Over compensatie over al deze door gemeenten 
gemaakte kosten bestaat nog onzekerheid. Gemeenten zijn niet meer in staat al die financiële lasten 
binnen hun begrotingen op te vangen of daarvoor hun reserves in te zetten, benadrukken de 
veertien gemeenten. 
De brief is, naast Nissewaard, gestuurd namens de colleges van Brielle, Westvoorne, Hellevoetsluis, 
Goeree-Overflakkee, Schiedam, Maasluis, Vlaardingen, Papendrecht, Hendrik Ido Ambacht, 
Zwijndrecht, Sliedrecht, Alblasserdam en Hardinxveld-Giessendam. 
 
 
 
27) Daar waar de overheid landelijk de regie nam in de coronacrisis, ging het mis 
Zorgvisie 20 mei 2020 
Wim Groot: ‘Zorgpremie stijgt met circa 150 euro per jaar’ 
De extra zorgkosten van de coronacrisis kunnen zorgverzekeraars voor 2020 uit hun reserves 
betalen. Voor 2021 zal iedereen via een hogere zorgpremie mee betalen aan de extra zorgkosten, 
verwacht gezondheidseconoom Wim Groot. Hij waarschuwt voor meer landelijke regie in de zorg. 
‘Daar waar de overheid landelijk de regie nam in de coronacrisis, ging het mis.’ 
Zorgverzekeraars en ziekenhuizen onderhandelen over de financiële afwikkeling van de coronacrisis. 
Voor 1 juni moeten de NVZ en de ZN eruit zijn. De NVZ berekende onlangs dat ziekenhuizen over de 
eerste drie maanden van de crisis 2,1 miljard euro inkomstenderving lijden. Per saldo hebben 
ziekenhuizen ook meerkosten door de coronacrisis. Die zouden kunnen oplopen tot 3 miljard euro, 
‘over een nader te bepalen periode’, staat in de NVZ-brief aan de Vaste Kamercommissie voor VWS. 
David Jongen, vice-voorzitter NVZ, deed vorige week in Zorgvisie een dringende oproep aan politiek 
Den Haag. ‘Denk mee en help mee. Bied extra financiële ruimte bovenop het budgettair kader zorg.’ 
Reserves verzekeraars zijn groot genoeg  Gezondheidseconoom Wim Groot ziet daar de 
noodzaak niet van in. Volgens hem hebben zorgverzekeraars voldoende reserves om de rekening 
voor 2020 uit eigen zak te betalen. ‘Zorgverzekeraars hebben 3 á 4 miljard euro aan reserves boven 
de solvabiliteitsnorm. Dat is voldoende om voor 2020 bij te plussen. Verzekeraars hebben ook al 
aangegeven dat ze een beroep op hun reserves gaan doen. Ik zie niet zo gauw een bereidheid 
ontstaan in het kabinet en de Tweede Kamer om met extra geld de reserves van verzekeraars weer 
aan te vullen.’ 
2021: reguliere zorgkosten of pandemie?    Voor 2021 is het volgens Groot de vraag of 
de extra kosten van de coronacrisis tot de reguliere zorgkosten of tot de kosten van de pandemie 
worden gerekend. In dat laatste geval zou de Rijksoverheid de extra kosten voor zijn rekening kunnen 
nemen, volgens een clausule in de Zorgverzekeringswet.  Maar Groot verwacht dat de voorkeur van 
het kabinet, gezien de enorme uitgaven die al via de Rijksbegroting lopen, zal uitgaan naar een 
verhoging van de zorgpremie. ‘De overheid geeft al heel veel geld uit. Dat kan niet ongelimiteerd. 
Ook de diepe zakken van de overheid raken op een gegeven moment leeg. Bovendien moeten we al 
dat geleende geld ook terug betalen.’ 
Forse stijging zorgpremie in 2021     Een forse stijging van de zorgpremie voor 2021 ligt 
volgens Groot voor de hand. ‘Verzekeraars zullen stoppen met het inzetten van hun reserves om de 
zorgpremie kunstmatig laag te houden. Dat scheelt per verzekerde per jaar gemiddeld 30 euro. 
Verzekeraars teren in 2020 in op hun reserves. Ze weten niet wat er verder nog allemaal op ze af 
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komt. Dat iedereen wat extra betaalt om de extra kosten van de coronacrisis te dragen, lijkt mij voor 
verzekeraars een verhaal dat goed valt uit te leggen. Als je de extra kosten van de coronacrisis 
doorrekent, komt je uit op een stijging van de nominale zorgpremie met circa  150 euro per jaar.’ 
Niet-noodzakelijke zorg aanpakken     Het is volgens Groot ook niet nodig om het 
Hoofdlijnenakkoord curatieve zorg open te breken, zoals de NVZ voorstelt. Ziekenhuizen zouden nu 
de niet-zinnige zorg moeten aanpakken. ‘Laat ziekenhuizen en zorgverzekeraars een gedegen analyse 
maken naar de uitval van de zorgvraag de afgelopen maanden. Een deel van die uitval was 
problematisch, maar een ander deel is wel erg makkelijk niet geleverd. Welke zorgvraag is zo maar 
verdwenen? Is dat wel allemaal zinnige zorg? Maar we hebben ziekenhuizen als helden van de crisis 
op een voetstuk geplaatst, dus ze  zullen wel moeilijk in beweging komen.’ 
Blauwe trots vs witte trots  Maar is het niet vreemd om de ‘blauwe trots’ KLM 4 miljard euro 
steun toe te zeggen en de ziekenhuizen, de ‘witte trits’, op nulgroei te houden? ‘Ziekenhuizen krijgen 
een continuïteitsbijdrage en ze kunnen een beroep doen op een bevoorschottingsregeling. Er zal dit 
jaar echt geen ziekenhuis failliet gaan door de crisis. In andere sectoren zullen er bedrijven failliet 
gaan en worden mensen werkloos. Als je bij KLM werkt, heb je een veel groter risico om op straat te 
staan dan als je in een ziekenhuis werkt.’ 
Gelijk speelveld verzekeraars Een ander aspect van de coronacrisis is het gelijke speelveld 
tussen verzekeraars. De crisis raakt zorgverzekeraars CZ en VGZ zwaarder dan de andere 
verzekeraars. Zij zijn met name actief in Noord-Brabant en Limburg, waar de crisis het hardste 
aankomt. Ziekenhuizen in Zuid-Nederland hebben meer extra kosten gehad en ze moeten nog steeds 
meer ruimte vrij houden voor coronapatiënten. Maar Groot wijst erop dat van de grote verzekeraars, 
CZ en VGZ de grootste buffers hebben. ‘Als ze de extra kosten in 2020 uit hun reserves halen, hebben 
ze geen concurrentienadeel. Misschien dat een tweede golf wel een ander deel van het land extra 
hard raakt.’ 
Landelijke regie is geen succes   Maakt de crisis niet duidelijk dat meer overheidssturing 
gewenst is in de zorg? Wim Groot vindt van niet. ‘Dat de zorg de coronacrisis soepel heeft 
opgevangen, is vooral te danken aan de flexibiliteit van ziekenhuizen. Daar waar de overheid landelijk 
de regie nam, ging het mis. De grootste fout is het vergeten van de langdurige zorg in de eerste fase 
van de crisis. Op advies van het RIVM stonden verpleeghuizen achteraan bij het testen van de 
zorgwerkers en het gebruik van beschermend materiaal. Als de overheid de uitvoering van beleid ter 
hand neemt, zoals bij de Belastingdienst, loopt dat vaak verkeerd af. Ik zou echt oppassen voor meer 
centrale regie in de zorg.’ 
Bart Kiers schrijft zowel over cure als care. Zijn aandachtsvelden zijn de ziekenhuizen, medisch 
specialisten, wijkverpleging en ouderenzorg. 
 
 
 
 
28) De ggz zou veel meer moeten integreren met het sociaal domein 
Zorgvisie 20 mei 2020 
‘Huidige bekostiging staat samenwerking ggz en sociaal domein in de weg’ 
De ggz zou veel meer moeten integreren met het sociaal domein, in plaats van te veel achter de 
muren van haar eigen organisaties te blijven. De huidige bekostiging staat dat echter in de weg. Dat 
stelt Erik Dannenberg, voorzitter van Divosa, de vereniging van gemeentelijke leidinggevenden in het 
sociaal domein. 
‘Op hoofdlijnen zou de kennis van de ggz veel meer in het gewone leven beschikbaar moeten zijn. In 
wijkteams, in gezondheidscentra, in scholen en bij werkgevers. Daar waar je het vuurtje nog kunt 
uittrappen als het nog klein is.’ De huidige ggz wordt echter vooral vanuit een behandelcontext 
bekostigd. Daartoe moet de ggz zich dus ook gedragen, zo stelt Dannenberg. ‘Ik ben ervan overtuigd 
dat de professionals in de ggz ook het belang van de bredere context inzien. De bekostiging is echter 
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niet netwerk-georiënteerd, maar primair patiënt-georiënteerd. Dat zie je in bredere lagen, ook als 
het gaat over overheidshandelen. Vaak gaat het over individuen, in plaats van communities.’ En daar 
gaat volgens Dannenberg veel mis. 
Werken aan herstel en veerkracht   De vraag is volgens Dannenberg dan ook of je 
problematiek gelijk moet vertalen naar stoornissen en ziektebeelden. ‘Handicaps, stoornissen, 
gebreken en aandoeningen, dat is de bril waarmee we zijn gaan kijken naar een heleboel 
maatschappelijke vraagstukken en geestelijk lijden van mensen. Moeten we daar dan meteen een 
zorgtaal op plakken? Of kunnen we meer denken in termen als ondersteuning, nabij zijn en mensen 
door een moeilijke periode heen helpen?’ 
          Natuurlijk zijn er mensen die daadwerkelijk een stoornis hebben en medische zorg nodig 
hebben. Maar voor veel mensen geldt volgens Dannenberg evengoed dat zij ontregeld zijn door een 
ernstige verlieservaring, zoals een overlijden, een ontslag of niet meer in je land van herkomst zijn. 
‘Laten we daarbij meer te werk gaan zoals fysiotherapeuten doen. Zo snel mogelijk de focus leggen 
op herstel, balans en veerkracht, zodat mensen met een paar oefeningen en handgrepen zélf weer 
verder kunnen.’ 
Over een andere boeg       Dannenberg is van mening dat er veel meer aandacht nodig is voor 
preventie en collectieve oplossingen. ‘Zeker als het gaat om problematiek als burn-out, angstklachten 
en depressie. Per jaar vallen hierdoor 800.000 mensen om. Dat brengt een schadelast van 3,4 miljard 
euro met zich mee, zowel aan zorgkosten als aan arbeidsverzuim. Is dit een ggz-probleem of is er iets 
mis in de samenleving?’ 
              Soms moeten volgens de voorzitter van Divosa oplossingen dan ook ergens anders gezocht 
worden. ‘Vroeger hadden we problemen met ziektes als cholera. Daar kun je steeds meer dokters bij 
halen om de zieken te behandelen. Maar uiteindelijk lag de oplossing in rioleringen en schoon water. 
Of denk aan een actueler vraagstuk: in veel gemeenten liep op gegeven moment de aanvraag voor 
Wmo-vervoer hoog op. Daar moest een andere oplossing voor gevonden worden. Toen hebben we 
met z’n allen besloten dat het reguliere OV toegankelijk moest worden voor iedereen. Daarvoor 
werden alle bushaltes en treinstations aangepast en nam de vraag automatisch enorm af.’ 
Collectieve oplossingen   Op deze manier kunnen we volgens Dannenberg ook naar 
toenemende ggz-problematiek kijken. ‘Één op de tien jongeren heeft te maken met professionele 
jeugdhulp. Moeten we dan alsmaar professionals blijven aanslepen, of moeten we ook gaan kijken 
naar hoe we onze samenleving inrichten? Is perfectie niet teveel de norm geworden en krijgt ons 
brein niet te weinig rust met al die social media? We moeten veel meer naar de collectieve 
oplossingen kijken en dat vraagt per definitie om een andere bekostiging dan de klassieke 
behandelaar-patiënt-relatie’ aldus Dannenberg. 
Lumpsum bekostiging    We kijken volgens Dannenberg dan ook nog steeds veel te gescheiden 
naar wat sociaal domein is en wat ggz. ‘Daar waar ze goed integreren, zie ik grote successen, zoals 
bijvoorbeeld in gemeente Dordrecht. Daar gingen de UWV, gemeente en ggz gezamenlijk aan de slag 
met het naar werk begeleiden van mensen met een ernstige psychiatrische aandoening. Resultaat: 
90 procent stapte uit de uitkering en de ggz-kosten daalden met 45 procent. Daarbij is een 
zorgverzekeraar nodig die ruimte geeft en zoekt naar een andere vorm van bekostiging, in dit geval 
was dat VGZ.’ Omdat er in de ggz nog steeds sprake is van een dbc-structuur in de bekostiging, 
waarbij een diagnose op de voorgrond moet worden gezet, komen dergelijke initiatieven nog steeds 
maar mondjesmaat op gang. 
          ‘Een deel van de ggz zou veel meer in de vorm van een lumpsum bekostiging of 
populatiebekostiging vergoed mogen worden. Daarbij kun je gezamenlijk analyses maken van wat er 
in een bepaalde wijk aan de hand is en wat er voor de mensen daar nodig is om mentale en fysieke 
gezondheid te behouden. Aan de hand van big data kunnen we precies zien welke expertise er in een 
wijkteam nodig is.’ Met een dergelijke formulering wordt er volgens Dannenberg automatisch 
minder gescheiden gekeken naar de ggz, veiligheid, sociaal domein, werk en inkomen. De toekomst 
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ligt volgens Dannenberg dan ook in veel geografischer naar populaties kijken en aan de hand daarvan 
samenwerkingen opzetten. 
Preventief werken   Het zou volgens Dannenberg helpen als het financieel ook beter geregeld 
wordt om preventief te gaan werken. Het is nu volgens hem nog te vaak zo dat organisaties die zich 
preventief inzetten, de winst daarvan niet in hun eigen sector terugvinden. ‘Je kunt niet verwachten 
dat bijvoorbeeld gemeenten veel investeren in preventief werken, maar alleen zorgverzekeraars daar 
de voordelen van merken. Daarvoor moeten we iets bedenken, bijvoorbeeld in de vorm van shared 
savings of een verrekening via de stelsels. Als de ene sector veel bespaart, kun je middelen 
verschuiven. Hoe dan ook, het moet echt logischer worden om preventief te gaan werken. De 
huidige bekostigingsvorm helpt daar hoe dan ook niet aan mee.’ 
          Ook spelen er allerlei instellingsbelangen mee. Dannenberg: ‘Alles wat intramuraal is, is 
overduidelijk van de ggz-instelling. Zodra het ambulant wordt, wordt het minder scherp dat het jouw 
‘handel’ is. Voordat je het weet, loopt het bij je weg. Naar een gezondheidscentrum met allerlei 
ondersteuners, verpleeghuizen die ggz in huis halen, wijkteams idem dito. Elke bestuurder heeft te 
maken met een Raad van Toezicht, die begrijpelijkerwijs hun ‘handel’ niet ongeclausuleerd alle 
kanten op wilt zien stromen. 
Één wet sociaal domein Dannenberg: ‘We merken dat het gemeentefonds een grote 
onverdeelde zak geld vormt, afkomstig van alle departementen. Maar het beleid is vervolgens 
helemaal niet ontschot. Daar hebben gemeenten echt last van. Ik ben ondertussen zo ver dat ik pleit 
voor één wet voor het sociaal domein. We hebben te maken met een participatiewet, de WMO, de 
Jeugdwet, publieke gezondheid, inburgering, leerplicht en ga zo maar door. Er is een onverdeeld en 
samenhangend speelveld nodig, waarbinnen ook de ggz een plek heeft, waardoor er niet eindeloos 
veel hulpverleners naar één huishouden hoeven.’ 
           Het tot stand komen van die systeemverandering is nog een kwestie van jaren, aldus 
Dannenberg. De leden van Divosa, gemeentelijke directeuren uit het brede sociaal domein, adviseert 
hij ondertussen daar niet op te wachten, maar zelf hun manier van werken al aan te passen. 
‘Wetswijzigingen zetten zelden een maatschappelijke trend in gang. Ze moeten juist volgen op een 
goede maatschappelijke trend.’ 
Shannah Spoelstra 
 
 
 
 
29) De Eigen Kracht-coördinator heeft door videobellen de kring groter gemaakt 
Eigen Kracht Centrale 22 mei 2020 
Taalbarrière 
“Het was niet echt een Eigen Kracht-conferentie,” zei de Eigen Kracht-coördinator na afloop van een 
videobijeenkomst tegen mijn collega. “Maar dat was het zeker wel,” zegt mijn collega. “Want een 
betrokken kring had meegedacht en er waren duidelijke afspraken gemaakt, die een oplossing boden 
voor de zorgen. En daar gaat het om.” Het was begonnen met een telefoontje vanuit 
schoolmaatschappelijk werk. Daar waren grote zorgen over twee kinderen, een meisje van 10 en een 
jongetje van 5 jaar. Zij waren drie jaar geleden met hun moeder uit Ghana gekomen. Alles ging 
redelijk goed, maar sinds de start van de coronacrisis was er geen contact meer met de kinderen en 
hun moeder.  
Alleen thuis  De moeder moest werken en de kinderen konden niet naar school, omdat deze 
dicht was. Het meisje moest op haar broertje passen. Ze had geen computer, waardoor ze niet mee 
kon doen met de online lessen. Moeder nam de telefoon niet op en toen de juf langsging, werd er 
niet open gedaan. De schoolmaatschappelijk werker belde ons over de zorgen. Ze wilde 
ondersteuning bieden en benoemde hierbij dat moeder geen Nederlands sprak. Een Ghanees 
sprekende Eigen Kracht-coördinator kon meteen een afspraak maken voor videobellen met moeder 



Nieuws- en informatiebrief 194      Adviesraad Sociaal Domein Kaag en Braassem 
40 

en een oom van moeder. "Doordat de coördinator de taal sprak, werd een aantal zaken duidelijk, 
voor moeder en voor school. Zo kon de coördinator de taalbarrière overbruggen. School was 
gerustgesteld dat het goed ging met de kinderen. Door heen en weer bellen werden al wat afspraken 
gemaakt. Maar er was een structureler plan nodig." 
Videobellen  "De Eigen Kracht-coördinator heeft toen door videobellen de kring groter gemaakt. 
Er is een videobijeenkomst geweest met de moeder, een oom, twee zussen en de 
schoolmaatschappelijk werker. Eén van de resultaten is dat de kinderen niet meer alleen thuis zullen 
zijn: er wordt zo afgestemd dat de moeder, haar oom of een van de zussen bij de kinderen is. Een zus 
regelt een laptop voor het meisje. En voor één dag per week is volledige opvang op school mogelijk. 
Ook zijn er afspraken gemaakt om de moeder te steunen en om wat leuks te doen met de kinderen. 
De moeder zei: "Jullie hadden gelijk over de zorgen. Maar omdat ik de taal niet spreek, weet ik niet 
wat ik moet doen en durf ik niets te zeggen. Fijn dat het op deze manier wel kon.” 
Werkwijze aangepast i.v.m. coronavirus - update na 6 mei  
Eigen Kracht-conferenties kunnen net als altijd worden aangevraagd. Ook nu zijn er personen of 
gezinnen die een plan nodig hebben en voor wie verbinding met het netwerk van groot belang is. 
Planbijeenkomsten zijn onder een aantal voorwaarden weer mogelijk, maar online bijeenkomsten 
worden ook nog georganiseerd. We gaan steeds uit van maatwerk in overleg met alle betrokkenen.  
             Het team van de Eigen Kracht Centrale heeft met elkaar afspraken gemaakt over hoe we in 
deze tijd van fysieke afstand families kunnen helpen om tot oplossingen te komen, binnen de 
maatregelen die er zijn. Een deel van onze trainingen (SKJ-gecertificeerd) is geschikt gemaakt als 
online training. 
             Voor vragen of aanvragen kunt u bellen met 085 – 049 85 64. 
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 en de uwen een goede gezondheid en veel verbinding. 
Hedda van Lieshout 
 
 
 
30) Het nieuwe woonplaatsbeginsel Jeugdwet wordt pas per 1 januari 2022 ingevoerd 
Binnenlands Bestuur 22 mei 2020 
WOONPLAATSBEGINSEL JEUGD OPNIEUW UITGESTELD 
Het nieuwe woonplaatsbeginsel Jeugdwet wordt pas per 1 januari 2022 ingevoerd. Dat heeft minister 
Hugo de Jonge (VWS) in een brief aan de Kamer bekendgemaakt. 
Yolanda de Koster 21 mei 2020 3 reacties 
Het nieuwe woonplaatsbeginsel Jeugdwet wordt pas per 1 januari 2022 ingevoerd; een jaar later dan 
gepland. De coronacrisis en de opschorting van de herverdeling van het gemeentefonds zijn reden 
tot dit – nieuwe – uitstel. Spijtig, maar begrijpelijk, zijn de eerste reacties. 
       Het uitstel heeft minister Hugo de Jonge (VWS) in een brief aan de Kamer bekendgemaakt. De 
Jonge vindt het belangrijk dat de herverdeling van het gemeentefonds en de wijziging van het 
woonplaatsbeginsel gelijke tred houden. Die herverdeling van het gemeentefonds werd in februari 
opgeschort tot 2022. 
Handen vol   Daarnaast hebben gemeenten en jeugdhulpaanbieders in verband met de 
coronacrisis hun handen vol aan het waarborgen van de zorgcontinuïteit. De invoering van het 
nieuwe woonplaatsbeginsel vergt uitzoekwerk van gemeenten en jeugdhulpaanbieders. Bepaald 
moet worden wat de laatste woonplaats van de jongere is, voordat hij in een jeugdzorginstelling met 
verblijf wordt opgenomen. Naar die gemeente moet de rekening in plaats van, zoals nu het geval is, 
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naar de gemeente waar de zorginstelling staat. ‘Hierdoor ontstaan risico’s voor een zorgvuldige 
invoering van het nieuwe woonplaatsbeginsel’, aldus de minister in zijn Kamerbrief. ‘Uitstel naar 1 
januari 2022 geeft gemeenten en aanbieders meer tijd.’ De huidige compensatieregeling wordt met 
een jaar verlengd. Gemeenten worden na twee jaar gecompenseerd voor de jongere die zij op hun 
grondgebied in zorg hebben. 
Spijtig    De VNG vindt het belangrijk dat het nieuwe woonplaatsbeginsel er komt en in dat opzicht 
is het uitstel spijtig, zo laat de gemeentekoepel desgevraagd in een reactie weten. Ze heeft wel 
begrip voor de keuze van de minister. ‘De voorbereiding vraagt veel van gemeenten en 
zorgaanbieders, en dat is in deze coronaperiode ingewikkeld’, aldus een woordvoerder van de VNG. 
Ook het feit dat het nieuwe verdeelmodel een jaar is uitgesteld, draagt bij aan de ‘berusting’. 
Geen afstel Ook Renkum, een gemeente die gebaat is bij het nieuwe woonplaatsbeginsel, heeft 
begrip voor het uitstel, laat wethouder Marinka Mulder (jeugdzorg, financiën, PvdA) weten. Het is 
ook duidelijker als zowel de herverdeling van het gemeentefonds en de invoering van het nieuwe 
woonplaatsbeginsel tegelijkertijd wordt ingevoerd. ‘Dan weet je waar je tegenaan kijkt.’ Daarnaast 
was de informatie-uitwisseling tussen gemeenten en aanbieders nog niet goed geregeld. Maar uitstel 
moet geen afstel betekenen, benadrukt Mulder. ‘Het moet er uiteindelijk wel van komen.’ Het 
nieuwe woonplaatsbeginsel zou aanvankelijk al per 2020 worden ingevoerd. 
Uitstel onvermijdelijk    ‘Het is jammer dat de invoering van het nieuwe woonplaatsbeginsel 
een jaar moet worden uitgesteld, omdat iedereen het erover eens is dat het nieuwe 
woonplaatsbeginsel rechtvaardiger en eenvoudiger is’, laat een woordvoerder van Jeugdzorg 
Nederland in een reactie weten. De organisatie stelt dat uitstel onvermijdelijk is. Voor iedere jongere 
moet worden bepaald of en hoe er iets wijzigt in de gemeente die financieel verantwoordelijk is. Dat 
is voor zowel zorgaanbieders als gemeenten veel werk. Bij de behandeling van het wetsvoorstel had 
Jeugdzorg Nederland daar al op gewezen. ‘Het toen al krappe tijdpad voor de overgang is nu echt 
onhaalbaar geworden.’ 
Sluitende afspraken  Dit betekent niet dat iedereen nu achterover moet leunen. ‘Alle partijen 
moeten nog steeds hard aan de slag om te zorgen dat de invoering per 1 januari 2022 wel goed 
verloopt. De extra tijd biedt de gelegenheid om sluitende afspraken te maken over de overgang van 
de ene naar de andere gemeente. Een half jaar voor de nieuwe ingangsdatum zou er duidelijkheid 
moeten zijn over welke jeugdigen overgaan naar een andere gemeente, zodat dit meegenomen kan 
worden in de gemeentelijke jeugdzorgcontracten voor 2022.’ 
 
 
 
31) Bij alle plannenmakerij rekening houden met rechten en positie van mensen met beperking  
Ieder(in)  25 mei 2020 
Covid-strategie in de maak: VN-verdrag Handicap in crisistijd 
20 mei 2020    Op veel fronten wordt gewerkt aan protocollen en versoepelingsplannen. Voor 
Ieder(in) staat voorop dat bij alle plannenmakerij met de rechten en positie van mensen met een 
beperking rekening wordt gehouden. 
Het kabinet heeft bekend gemaakt dat de lockdown wordt versoepeld. Op veel fronten wordt 
gewerkt aan protocollen en versoepelingsplannen. Voor Ieder(in) staat voorop dat bij alle 
plannenmakerij met de rechten en positie van mensen met een beperking rekening wordt gehouden. 
Met het ministerie van VWS en andere organisaties werkt Ieder(in) aan een covid-strategie voor 
mensen met en beperking. Uitvoering van het VN-verdrag Handicap in crisistijd. 
         Het goede nieuws is dat de gehandicaptenzorg nu op het netvlies van het kabinet staat. Dit leidt 
ook meteen tot goede stappen zoals de verruiming van de bezoekregeling voor instellingen in de 
gehandicaptenzorg, verruimen van logeermogelijkheden bij ouders en familie en het opstarten van 
dagbesteding, zie ons webbericht. Dit is belangrijke vooruitgang voor duizenden mensen en fel 
bepleit door Ieder(in) en andere gehandicapten- en patiëntenorganisaties. 
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Strategie: handen en voeten aan VN-verdrag Handicap in crisistijd    Deze eerste 
stappen zijn een begin. Het ministerie van VWS werkt momenteel met Ieder(in) en andere pg-
organisaties aan een covid-strategie voor mensen met een beperking. Die strategie is een belangrijke 
leidraad voor hoe mensen met een beperking in al hun verscheidenheid uit de crisis komen en wat 
voor hen nodig is bij de inrichting van de anderhalvemeter samenleving. 
         De strategie gaat ook over de wijze waarop onevenredige schade, extra belemmeringen, 
gezondheidsrisico’s, uitsluiting en achterstand kunnen worden voorkomen en teruggedrongen. 
Essentieel is dat bij alle protocollen en plannen ervaringsdeskundigen (en hun organisaties) tijdig en 
serieus worden betrokken, zoals dit ook voortvloeit uit het VN-Verdrag Handicap. 
We doen mee met de versoepelingen   Vanuit de gehandicaptenorganisaties hebben we 
een aantal ambities neergelegd, waarbij de inbreng van mensen met een beperking bij al het beleid 
dat hen aangaat in alle domeinen van de samenleving gegarandeerd moet zijn. Uitgangspunt is dat 
mensen met een beperking – dus ook mensen met een hoog gezondheidsrisico – mee moeten 
kunnen doen in de geleidelijke versoepelingen van maatregelen en het opstarten van een 
samenleving met Corona. Zij mogen niet onnodig en onevenredig op achterstand komen. 
          In de praktijk moet zich dat vertalen in het hervatten van bezoek, dagbesteding, zorg en 
ondersteuning, het realiseren van voldoende beschikbaarheid van tests en bescherming, ruime 
ondersteuning van mantelzorgers en toegankelijke communicatie en informatie voor iedereen met 
een beperking. 
Protocol openbaar vervoer Hoe belangrijk de inbreng van onze achterban is, blijkt ook uit het 
vorige week bekend geworden protocol voor het openbaar vervoer. Daarin werd aanvankelijk geen 
rekening gehouden met mensen met een beperking. De maatregelen waren niet toegankelijk en 
praktisch niet goed bruikbaar. Met de inbreng van ervaringsdeskundigen en Ieder(in) wordt nu 
gewerkt aan een meer VN-proof protocol voor het OV. Voor andere economische en 
maatschappelijke sectoren kan dit als voorbeeld dienen: zoek en luister vanaf het begin naar de 
inbreng van mensen met een beperking. 
Bestuurlijk commitment: covid-strategie biedt ministeries houvast     Nodig is 
daarbij ook de betrokkenheid en ambitie van andere ministeries. De covid-strategie en de uitwerking 
van al die maatschappelijke protocollen is niet alleen een zaak van het ministerie van VWS. We 
vragen om bestuurlijk commitment van de andere departementen, zodat de inbreng van mensen 
met een beperking ook wordt meegenomen bij maatregelen die gaan over werk, inkomen, onderwijs 
en vrije tijd. 
            Ieder(in)-directeur Illya Soffer: ‘Ieder(in) verwacht dat de covid-strategie eind mei aan de 
Tweede Kamer kan worden gepresenteerd. Dan hebben we houvast voor het oplossen van acute 
problemen én houvast voor de toekomst. Want in de volgende fases van deze pandemie mag en kan 
de stem van mensen met een beperking of chronische ziekte niet meer ontbreken.’ 
 
 
 
32) Nieuw ActiZ-bestuurslid, knokt bij landelijke partijen om aandacht voor de ouderenzorg 
Zorgvisie 25 mei 2020 
Conny Helder: ‘Ouderenzorg had steeds onvoldoende aandacht bij het RIVM’ 
Conny Helder, nieuw ActiZ-bestuurslid, knokt bij landelijke partijen om aandacht voor de 
ouderenzorg. Maar de prioriteit ging in de eerste van de coronacrisis steeds naar de acute zorg. 'De 
ministers, het RIVM en de GGD’en moeten beseffen dat wij in de verpleeghuizen de tweede 
marathon lopen.' 
Conny Helder is het nieuwe gezicht van ActiZ. Ze vliegt van overleg naar overleg en knokt bij 
landelijke partijen om aandacht voor de ouderenzorg. Zorgvisie interviewde haar eind april voor 
Zorgvisie Magazine 4 dat vrijdag 22 mei verschijnt. In een gesprek begin mei is de tekst 
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geactualiseerd. Een terugblik op de start van de coronacrisis en vooruitblik op de toekomst van de 
ouderenzorg. 
             De coronacrisis begint voor Conny Helder als een sprint. Het startschot is het RIVM-
persbericht op vrijdagavond 13 maart: iedereen moet thuis werken, behalve de zorgverleners in de 
ziekenhuizen. Het RIVM is de ouderenzorg vergeten. Dat zou vaker gebeuren tijdens de coronacrisis. 
‘Als iedereen met een kuchje of een snotneus thuis moet blijven, is ook in de verpleging, verzorging 
en thuiszorg (vvt) de continuïteit van zorg weg. Dat kan niet. Na overleg met het RIVM begrepen ze 
dat onze zorg-verleners gelijkgesteld moesten worden aan medewerkers in ziekenhuizen. Het duurde 
nog wel even tot dit op hun website was hersteld’, vertelt Helder in een interview op 23 april. 
          Na het RIVM-persbericht ontstaat er intensieve dynamiek tussen vvt-bestuurders in Brabant. ‘Ik 
zat op de rand van mijn bed, omdat mijn telefoon daar aan de lader lag. Er werd direct een app-
groepje opgericht van Brabantse vvt-bestuurders. Ik was continu aan het bellen en appen. Er was 
contact met het ministerie over wat er op ons afkwam en hoe we het zouden gaan doen. Pas 4,5 uur 
later kwam ik van de rand van het bed af. Die dynamiek is niet meer gestopt en gaat ook in de 
weekenden door.’ De sprint gaat over in een marathon. 
Paniek in Brabant   In Noord-Brabant, de landingsplaats voor het coronavirus in Nederland, is in 
maart paniek. Verpleeghuizen in de brandhaarden Uden en Oss zien dat de besmetting zich als een 
veenbrand verspreidt. Ze willen een bezoekverbod om de ver-spreiding in te dammen. Bij 
tanteLouise zijn er weinig besmettingen. West-Brabant is een witte vlek in coronaland. Door de 
heftige verhalen van haar collega-bestuurders, beseft Helder dat een preventieve sluiting 
onvermijdelijk is. ‘Dat de rest van Nederland in het begin van de coronacrisis niet was aangehaakt, 
voelde vreemd. Als je niet in de brandhaard zit, weet je niet tegen welke vijand je strijdt. Dat was bij 
tijd en wijle lastig. Je voelt je alleen staan. Ook binnen het bestuur van ActiZ, want de helft zat nog in 
de andere wereld. Dat is ook logisch, maar gelukkig hebben we het snel opgelost.’ 
            Waar de meeste mensen door de coronacrisis veel thuis zijn, vliegt Conny Helder juist van 
overleg naar overleg. Ze draagt drie bestuurlijke petten: van branchevereniging ActiZ, van 
zorgorganisatie tanteLouise en van het regionale overleg in Noord-Brabant. Haar man, huisarts, is 
ook enorm druk. ‘Mijn dochter van 21 jaar, die net het ouderlijk huis had verlaten, wacht thuis met 
de warme pot tot papa en mama thuis komen. Daar loopt nog een zoon van 18 jaar doorheen.’ 
          Conny Helder (1958) begon haar loopbaan als operatieassistent in Den Haag. Ze belandde al 
snel in het management. Eerst bij ziekenhuizen in Den Haag, Amsterdam en later als divisiemanager 
in het UMC Utrecht. In 2010 werd ze bestuursvoorzitter van SGE (Stichting Gezondheidscentra 
Eindhoven). In 2017 gaat ze aan de slag als bestuursvoorzitter van tanteLouise, vvt-aanbieder in 
West-Brabant. Tante-Louise heeft zeventien locaties, een omzet van circa 100 miljoen euro en er 
werken 1.900 medewerkers. 
       Vrijwel dagelijks schuift Helder aan bij het RONAZ. Dat is het regionale informele overlegpodium 
voor de niet-acute zorg. Het jonge broertje van het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) is geboren 
in de eerste fase van de coronacrisis, omdat er voor de langdurige zorg geen formeel regionaal 
orgaan bestaat. Helder vertegenwoordigt West-Brabant in het RONAZ-bestuur. Binnen het RONAZ 
helpen de bestuurders elkaar onder meer met het verkrijgen van beschermingsmiddelen, omdat de 
voorraden beperkt blijken te zijn. 
Vliegende start      Helder is per 1 januari op landelijk niveau actief als algemeen bestuurslid van 
ActiZ. Van haar voornemen een rondje langs de velden te maken, om in den lande bestuurders te 
leren kennen, komt door de coronacrisis niets terecht. Zonder de geplande mediatraining stort ze 
zich op haar nieuwe rol als ActiZ-woordvoerder. ‘Het was training on the job. Ik had welgeteld twee 
vergaderingen gehad en voor het eerst mijn ActiZ-pasje gebruikt toen we de crisis in werden 
geschoten. Als je druk bent, heb je geen tijd om na te denken. Het helpt als je met je voeten in de klei 
staat. In Noord-Brabant hadden we snel in de gaten door welke molen we zouden gaan. Ik ken alle 
dossiers van binnenuit door de vele contacten in Brabant. Ik praat veel, denk mee en voel mee. 
Anders had ik die rol minder goed kunnen spelen.’ 
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         Helder schakelt doorlopend op alle bestuurlijke niveaus. Elke dag, ook in het weekend. Het werk 
laat amper ruimte voor privé. ‘We hebben bij tanteLouise ons eigen crisisteam. Dagelijks heb ik een 
call met alle landelijke partijen. Daarnaast ben ik een soort olievrouwtje. Op het ene moment regel ik 
beschermende schorten voor collega’s die ziekenhuizen ontlasten met cohort-afdelingen, het andere 
moment praten we over een heropstart van ziekenhuizen. Het is prettig dat er weinig onmin is 
tussen zorgbestuurders. Er is geen tijd voor politiek gedoe onder elkaar. Als je haast hebt, zijn 
discussies kort. Iedereen heeft een pragmatische instelling en steekt de handen uit de mouwen.’ 
WAT WAS HET MOEILIJKSTE MOMENT IN DE CRISIS? ‘De preventieve sluiting van verpleeghuizen 
was een zware verantwoordelijkheid. Die voelde als een molensteen. Kinderen die niet naar hun 
ouders kunnen, partners die vijftig jaar getrouwd zijn en elkaar niet mogen zien. Je realiseert je dat je 
als medebesluitvormer invloed hebt op de uitkomst.’ 
ACTIZ WAS AANVANKELIJK TEGEN. ‘Nou, wij stonden niet te trappelen. Maar in Noord-Brabant 
waren wij al wel om. We zagen hoe het virus zich vanuit de brandhaarden Oss, Uden en Veghel in 
een weekend verspreidde van het ene naar het andere verpleeghuis. Dus de gebieden daaromheen 
wilden die bezoekregeling. In West-Brabant hadden we nog geen besmetting, maar toch moesten we 
solidair zijn vanwege het bezoekverbod. Omdat ik kon waarnemen hoe snel het virus zich 
verspreidde, stond ik er inhoudelijk ook achter. Toen Verenso de preventieve sluiting voor heel 
Nederland wilde, schakelden wij makkelijker mee. Er was een leidende coalitie van bestuurders die 
anderen aan-sprak op hun solidariteit. Je doet het omdat het nodig is, maar je realiseert je ook wat 
de gevolgen van je handelen is.’ 
EEN DUIVELS DILEMMA. ‘Mensen die niet in de brand-haard zitten, benaderen het als een normale 
besluitvorming. Maar het was niet een kwestie van voors en tegens tegen elkaar afwegen en alles 
afpellen. Zo’n beslissing moet je nemen, terwijl je nog veel niet weet van het virus. We weten nu dat 
het heel besmettelijk is, dat mensen er heel ziek van worden, dat kwetsbare mensen vaker 
overlijden. We namen die beslissing omdat we dachten dat dat het beste is. De geschiedenis zal leren 
of het doel de middelen heiligt.’ 
HOE LANG IS HET BEZOEKVERBOD HOUDBAAR? ‘Dat is de verkeerde vraag. Je moet kijken of het 
zinvol is in de bestrijding van de infectieziekte. In het weekend dat het aantal besmettingen erg 
opliep, was “bij oma op bezoek” nog het enige uitje. Verpleeghuizen waren een soort broedplaats 
voor de infectie. Er waren veel mensen in kleine ruimtes, die ook nog aan elkaar zaten. Ze besmetten 
elkaar en namen het virus mee de samenleving in. Dat wilden we stoppen. Dat moesten we snel 
beslissen. Voor het versoepelen van de bezoekregeling komt diezelfde belangenafweging weer op 
tafel. Dan nemen mensen het virus mee de samenleving in en krijg je een tweede piek. Dat moet je 
dus heel voorzichtig en geleidelijk doen.’ 
ZIEKENHUIZEN KREGEN IN HET BEGIN ALLE BESCHERMINGSMIDDELEN. IS ER TIJD VERLOREN 
GEGAAN BIJ HET INDAMMEN VAN DE CRISIS? ‘Er is kostbare tijd verloren gegaan om rust te brengen 
in de vvt. Terwijl we echt gestreden hebben voor meer testen en een andere verdeelsleutel voor 
beschermingsmiddelen. We hebben in de eerste fase ook steeds aangegeven dat we veel 
coronapatiënten kunnen opvangen als ziekenhuizen overlopen. Onze geriatrische herstelafdelingen 
zijn ziekenhuiswaardig, ook qua personeelsbezetting. Maar dat werd niet gehoord. Er werden 
patiënten naar andere regio’s overgeplaatst, terwijl wij in de vvt nog ruimte hadden. Die komen nu 
terug en hebben herstelzorg nodig. Binnen verpleeghuizen gaat de veenbrand door. 
          We hebben acute crisisopnames vanuit huis van mensen met dementie, dwaalgedrag of hun 
partner wordt opgenomen op cohortafdelingen. Verpleeghuizen lopen nu de tweede marathon.’ 
WAS ER IN VERPLEEGHUIZEN ONNODIG HOGE STERFTE DOOR TEKORT AAN BESCHERMEND 
MATERIAAL? ‘Nee, er zijn voldoende materialen geweest om volgens de RIVM-richtlijnen te werken. 
Die schrijven voor dat zorgverleners alleen in bepaalde situaties de middelen mogen gebruiken. De 
voorraden beschermingsmiddelen waren erg krap. Maar een andere vraag is of zorgverleners in 
verpleeghuizen zich wel voldoende beschermd voelen. Zij horen via de media en Facebook wilde 
verhalen over maskertjes. Ze zien buren met een mondkapje rondlopen. Je kunt de angst weghalen 
door de experts de richtlijnen te laten uitleggen. Maar dat deed het RIVM niet goed. Het was de 
eerste keer in de crisis dat ik oprecht boos was. De ergernis daarover stapelde zich op en op 22 april 
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heeft ActiZ een persbericht verstuurd over het tekort aan beschermingsmiddelen. Nog dezelfde dag 
hadden we overleg met de twee ministers.’ 
WAAROVER WAS U PRECIES BOOS? ‘De vvt had steeds onvoldoende aandacht bij het RIVM. De 
prioriteit ging naar de acute zorg. Het leek wel “Wie is de Mol?”. Heel Nederland keek in spanning of 
het wel goed zou komen met de beademingsapparatuur en de capaciteit aan ic-bedden. Ik heb zelf 
lang in ziekenhuizen gewerkt. Ik heb veel compassie met ziekenhuizen dat ze nu op adem moeten 
komen. Maar als Ernst Kuipers roept: “We moeten de productie in ziekenhuizen weer opvoeren”, 
denk ik: “Wacht even, we liggen nog vol van de vorige piek”. De ministers, het RIVM en de GGD’en 
moeten beseffen dat wij in de verpleeghuizen de tweede marathon lopen.’ 
HEEFT U VERTROUWEN IN DE PLANNEN VOOR FINANCIËLE COMPENSATIE? ‘In de eerste fase van de 
crisis had-den verzekeraars, NZa en VWS de boodschap: “Doe wat nodig is. Wij gaan u helpen. Maakt 
u zich geen zorgen over de financiën.” Dat was erg goed. In de tweede fase ontstond onduidelijkheid 
over hoe dat dan moest gebeuren. In de huidige fase zie je oude reflexen bij verzekeraars terugkeren. 
Normaal onderhandelen we als sector eerst alles uit. Maar deze crisis zijn we samen ingestort. We 
moesten noodgedwongen de regels aan de kant zetten. Daarom moeten we dit jaar snel en 
fat-soenlijk afboeken. Laten we de financiële afhandeling 2020 in één keer afboeken. We kunnen 
hierover geen jarenlange financiële onzekerheid hebben.’ 
Na de crisis  Hete hangijzers van voor de coronacrisis zijn even in de ijskast geplaatst. Iedereen 
begrijpt dat verpleeghuizen en aanbieders van wijkverpleging momenteel wel wat anders aan hun 
hoofd hebben dan plannen voor een nieuwe bekostiging. Wat wel voor de hand ligt, is dat de 
komende jaren in het teken van bezuinigingen zullen staan. Helder: ‘Ik maak me veel meer 
kopzorgen om het tekort aan personeel. Als we over vijf jaar nog met vakantie willen, zullen we het 
werk anders moeten organi-seren. We zullen met minder mensen meer moeten doen, terwijl we 
toch warme zorg blijven leveren.’ 
HOE ZOU DAT KUNNEN? ‘Bij tanteLouise bouwen we de onrust-medicatie af van mensen met 
dementie. Dat doen we door ze zes weken te observeren waar hun onrust vandaan komt. Als ze 
beweegdrang hebben, laten we ze gewoon naar buiten, ook al regent het. Er is niets zo frustrerend 
als een deur die op slot zit. We zetten natuurlijk niet zo-maar de deuren open, maar houden de 
bewoners in de gaten via domotica en gps-tracking. We hebben bijvoorbeeld een mevrouw die 
twintig keer per dag een boodschap wil doen in het winkeltje van het verpleeghuis. Met active ageing 
activeren we mensen met dementie. We doen fysieke en mentale activiteiten. Dat maakt ze weer 
zelfstandiger en het remt het proces van dementeren af. Als cliënten overdag actiever zijn, slapen ze 
beter en heb je ’s nachts minder nachtzorg nodig. Verder gebruiken we technische innovaties om 
werkprocessen aan te passen, zoals slimme looproutes en slim incontinentiemateriaal.’ 
         ‘Ik hoop dat mensen door de coronacrisis beseffen hoe belangrijk de ouderenzorg is. Maar ook 
als we ons maximaal inzetten, zal er een tekort zijn aan zorgverleners. Daarom zullen we de adviezen 
van de commissie-Bos ter harte moeten nemen: digitalisering, bouwen en samenwerken.’ 
IS HET BOUWEN NU NIET TE VRIJBLIJVENDHEID? ‘Er ligt een maatschappelijke opgave voor 
woningcorporaties en gemeenten om samen met ons te zorgen voor voldoende 
verpleeghuiscapaciteit en geschikte geclusterde seniorenwoningen. Met een breder aanbod van 
geclusterde ouderenwoningen, kun-nen ouderen langer zelfstandig wonen en meer voor elkaar 
zorgen. Ouderen in de wijk leunen ook vaak op de faciliteiten van verpleeghuizen. Denk aan het 
restaurant, het Alzheimer-café en voorzieningen voor dagbesteding.’ 
WAT ZIJN GEVOLGEN VAN DE CORONACRISIS DIE U GRAAG WILT BEHOUDEN? ‘Het digitale werken 
heeft een enorme vlucht genomen. Bij tanteLouise hebben we een digitale bril waarmee 
zorgverleners op afstand meekijken. De reserves die daartegen bestonden, zijn weggenomen nu 
behandelaren merken dat het wel erg handig is als ze op afstand kunnen meekijken. Ook is de 
drempel voor digitaal overleg een stuk lager. Ik hoop dat we aan dergelijke vernieuwingen wennen. 
Ik verwacht wel dat wanneer er eenmaal een vaccin is, mensen geneigd zijn terug te vallen in oude 
gewoontes.’ 
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HET OPZIJ SCHUIVEN VAN DE REGELS EN HET ONDERLINGE VERTROUWEN IS DOOR VEEL 
ZORGAANBIEDERS ALS EEN VERADEMING ERVAREN. KAN DAT NIET BLIJVEN? ‘Het is onvermijdelijk 
dat controlemechanismen en regeltjes weer deels terugkomen. Nu hebben we elkaar nodig om 
problemen op te lossen. Ik doe dat liever dan politiek bedrijven. Ik hoop dat ons geheugen zo fris 
blijft dat we ons het vertrouwen en de openheid van nu kunnen herinneren. Als we echt gaan voor 
samenwerking, winnen we aan snelheid en effectiviteit.’ 
Bart Kiers schrijft zowel over cure als care. Zijn aandachtsvelden zijn de ziekenhuizen, medisch 
specialisten, wijkverpleging en ouderenzorg. 
 
 
 
33) Nieuwe Wajongwet is dinsdag 26 mei in de Eerste Kamer aangenomen 
LCR@ttentie 27 mei 2020 
Eerste Kamer: compensatie negatieve gevolgen inkomen nieuwe Wajongwet 
De nieuwe Wajongwet is dinsdag 26 mei in de Eerste Kamer aangenomen met steun van de coalitie, 
de SGP en FvD. Een brede coalitie van belangenorganisaties, vakbonden en mensen uit de doelgroep 
zelf heeft zich zich hard ingezet via #wajongerswordenvergeten en de site Hetgaatovermij.org voor 
een verbeteringen ten opzichte van de oorspronkelijke wet. Dat is gelukt! Helaas is het alternatieve 
voorstel dat tot een echte en eerlijke harmonisatie had geleid er niet door gekomen.  
Winstpunten     Er zijn winstpunten te noemen zoals de verlenging van de garantieregeling naar 
twee jaar en de toezegging van de staatssecretaris dat studerende Wajongers met onmiddellijke 
ingang niet meer gekort worden op hun uitkering . De Eerste Kamer heeft bovendien compensatie 
geëist als de Wajongwet nadelige inkomenseffecten heeft voor Wajongers. Dit betekent dat nadelige 
inkomenseffecten voor Wajongers met een medische urenbeperking, Wajongers die nu studeren en 
Wajongers die hun werk verliezen gecompenseerd moeten worden. 
Complexe wet   Het resultaat is een complexe wet waarin vereenvoudiging niet gelukt is en 
waarin grote groepen erop achteruit dreigen te gaan. Dit is in strijd met het VN–Verdrag Handicap. 
De toezegging dat de garantieregeling volgend jaar wordt geëvalueerd is dan ook van groot belang. 
De samenwerkende partijen (Landelijke Cliëntenraad, FNV, CNV, VCP, WijStaanOp, Ieder(in), Coalitie 
voor Inclusie, Studeren en werken op Maat, en de Minister van Gehandicaptenzaken) gaan ervan uit 
dat ze betrokken worden bij het uitwerken van de garantieregeling in deze coronaperiode en het 
voorkomen van achteruitgaan van mensen met een beperking. 
Monitoren van de praktijk De LCR gaat samen met de coalitie de praktijk nauwgezet 
volgen en monitoren. Bij signalen van Wajongers die achteruitgaan in hun inkomenssituatie of in hun 
inkomensperspectief trekken we aan de bel. Wij verwachten dat de staatssecretaris snel in gesprek 
gaat met de Tweede Kamer over hoe ze haar toezegging aan de Eerste Kamer over de compensatie 
van de nadelige inkomenseffecten en de evaluatie van de garantieregeling vorm gaat geven.  
 
 
34) Stoppen en duurzaam oplossen van huiselijk geweld en kindermishandeling moet beter 
Zorg+welzijn 27 mei 2020 
‘Wijkteams zijn cruciale schakel in aanpak van huiselijk geweld’ 
Het stoppen en duurzaam oplossen van huiselijk geweld en kindermishandeling in Nederland moet 
beter. Sociale wijkteams én gemeenten spelen daarin een cruciaal rol, zegt Lieke Bruinooge van het 
landelijke programma Geweld hoort nergens thuis. Ze ziet de aandacht voor onveiligheid achter de 
voordeur in de samenleving in deze tijd gelukkig groeien. 
Gemeenten moeten in de opdracht richting de lokale wijkteams expliciet aandacht hebben voor de 
aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. ‘Lange tijd is hiervoor te weinig aandacht 



Nieuws- en informatiebrief 194      Adviesraad Sociaal Domein Kaag en Braassem 
47 

geweest’, stelt programmamanager Bruinooge. ‘Geen onwil van gemeenten, maar omdat onduidelijk 
was waar wijkteams nu concreet aan moesten voldoen.’ 
Belangrijke schakel   En dat terwijl goed toegeruste wijkteams juist een erg belangrijke schakel 
zijn in de aanpak van geweld achter de voordeur, stelt Bruinooge. ‘Wijkteams zijn de verbinding 
tussen zorg en veiligheid en ze hebben door de integrale manier van werken ook andere problemen 
van een gezin of huishouden in beeld.’ 
Plegers willen niet plegen   Problemen zoals schulden, armoede of psychische problematiek 
leveren soms zoveel stress op dat de spanningen in huis oplopen en de veiligheid in het gedrang 
komt. ‘Het is belangrijk om de aandacht niet alleen te richten op die onveiligheid, maar ook op dit 
soort problemen. Plegers willen vaak helemaal geen geweld plegen, maar door dit soort problemen 
loopt het soms toch uit de hand.’ 
Kwaliteitskader   Om gemeenten en wijkteams beter op weg te helpen, is vorig jaar in overleg 
met onder andere wijkteams, gemeenten, politie en Veilig Thuis het Kwaliteitskader Werken aan 
Veiligheid voor (lokale) wijkteams en gemeenten vastgesteld. ‘Dit richt zich in eerste instantie op 
gemeenten, als opdrachtgever van de lokale teams.  Hoe gaat de gemeente om met onveiligheid? 
Wat mogen burgers verwachten en welke organisaties spelen hierbij een rol? Vanuit die integrale 
visie op veiligheid worden keuzes gemaakt. Ook beschrijft het kwaliteitskader welke taken, kennis en 
kunde belegd moeten zijn. De wijkteams zijn daarvoor een heel belangrijke partner.’ 
Positieve ontwikkeling      De aandacht voor huiselijk geweld en kindermishandeling is de 
afgelopen jaren sterk gegroeid, stelt de projectleider. ‘De bewustwording neemt gelukkig toe. Ook bij 
gemeenten, bij bestuurders. En nu tijdens de coronacrisis lijkt het nog makkelijker te worden om 
spanningen thuis te bespreken. Het onderwerp komt veel meer in de openbaarheid. Dat vind ik – 
ondanks alles – een heel positieve ontwikkeling.’ 
Losse opdracht   Ze merkt dat bestuurders inzien dat het onvoldoende is om verschillende 
organisaties een losse opdracht te geven. ‘Daar ben je er niet mee. Je moet de aanpak van huiselijk 
geweld en kindermishandeling echt agenderen. Laten zien dat je het belangrijk vindt. Dan hebben we 
het over integrale sturing. Bestuurders, organisaties van de uitvoering, politie moeten ook regelmatig 
met elkaar om de tafel.’ 
De juiste vorm   Gemeenten moeten volgens de programmamanager zelf – kijkend naar de 
inrichting van het lokale sociaal domein – de juiste vorm kiezen. ‘Daar zijn al een aantal voorbeelden 
van. Zo zijn er in de regio Utrecht/Amersfoort SAVE-teams ingericht. In Brunssum heeft elk wijkteam 
een gedragswetenschapper ter beschikking, Enschede heeft een specifiek team voor huiselijke 
geweld en kindermishandeling.’ Het nieuwe kwaliteitskader en de daarbij horende zelfscan zijn 
volgens haar een praktisch hulpmiddel voor gemeenten om te kijken waar ze staan. ‘Wat doe ik 
goed, waar moeten we nog een slag maken.’ 
Naakt op straat  Professionals in een wijkteams hebben een erg complexe opdracht, beaamt 
Bruinooge. Het bespreekbaar maken van geweld is verre van eenvoudig, het gezamenlijk opstellen 
van een veiligheidsplan is dat evenmin. ‘Maar de professionals die het gezin of huishouden al 
kennen, zijn de aangewezen personen om samen met ouders, kinderen en netwerk de meest 
onveilige situaties te benoemen. Hoe pakken we die onveilige situaties samen aan? Het is belangrijk 
dat professionals vanuit hun eigen deskundigheid met professionals uit andere domeinen spreken. 
Heel concreet. Waar hebben we het over? Wat is er aan de hand? Als een man wanneer hij dronken 
is, zijn vrouw naakt op straat zet, dan moet daarover gesproken worden. Waar kan de vrouw heen 
wanneer het nog een keer gebeurt? Hoe kunnen we voorkomen dat hij haar buiten zet?’ 
Randvoorwaarden  In het kwaliteitskader zijn ook nogal wat eisen richting de professionals in 
de wijkteams opgenomen. ‘Er wordt inderdaad veel van deze wijkteams verwacht. Professionals 
moeten integraal en systeemgericht werken, multidisciplinair over de grenzen van de organisatie en 
domeinen. Dat kan alleen als ze goed toegerust worden én gesteund worden door managers en 
bestuurder. Het kwaliteitskader helpt om voor de juiste randvoorwaarden te zorgen.’  Jessica Maas 
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35) Kinderopvangtoeslag  
Schulinck nieuwsbrief 28 mei 2020 
Meer hulp voor van opzet beschuldigde toeslagenouders 
28 mei 2020 Ouders van wie de kinderopvangtoeslag is stopgezet omdat ze ervan werden 
beschuldigd te hebben gesjoemeld met hun aangifte, krijgen te horen waarom de Belastingdienst ze 
het stempel ‘opzet of grove schuld’ hebben gekregen. Op aandringen van de Tweede Kamer belooft 
staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Toeslagen) deze ouders meer hulp te bieden als zij om 
compensatie vragen. 
            Mensen kregen zo’n predicaat als ze bewust onjuist of onvolledige informatie hadden ingevuld 
bij het aanvragen van een toeslag, of als ze ernstig nalatig waren geweest in het geven van informatie 
aan de Belastingdienst. De toeslag werd teruggevorderd en de mensen kregen geen 
betalingsregeling. 
           Bepaalde mensen die opzet of grove schuld werden verweten, kunnen een volledige 
compensatie krijgen als er sprake was van vooringenomen handelen door de Belastingdienst. Maar 
van een groep mensen die compensatie vragen is niet bekend waarom ze dat predicaat hebben 
gekregen. 
             Op initiatief van SP-Kamerlid Renske Leijten riep een ruime meerderheid in de Tweede Kamer 
Van Huffelen op ervoor te zorgen dat ouders in ieder geval weten waarom ze hiervan beticht 
worden, omdat ouders zelf moeten aangeven dat ze recht hebben op compensatie. Ze laat 
onderzoeken hoe het komt dat ouders die kwalificatie hebben gekregen zonder dat dit terug te 
vinden is. 
              Woensdag stond Van Huffelen tegenover een ongeduldige Kamer die veel vragen had over de 
compensatieregeling voor gedupeerde ouders. Bovendien heeft de staatssecretaris ruim een week 
geleden aangifte gedaan tegen de Belastingdienst wegens vermoedens van misdrijven in de 
toeslagenaffaire. Ook daar had de Kamer veel vragen over. 
            Het was haar eerste grote debat sinds Van Huffelen eind januari samen met Hans Vijlbrief 
werd beëdigd. Eind vorig jaar stapte voorganger Menno Snel op als staatssecretaris wegens de 
toeslagenaffaire. Zeker honderden ouders zijn slachtoffer geworden van een ontspoorde jacht op 
fraude met toeslagen. Nog vele duizenden kwamen in de problemen door het strenge systeem. 
           De compensatie voor gedupeerde ouders vergt nu eenmaal tijd omdat zorgvuldigheid 
belangrijk is, vertelde Van Huffelen de Kamer. Ze beloofde wel ouders die om compensatie vragen 
zoveel mogelijk het voordeel van de twijfel te geven. Op voorstel van VVD-Kamerlid Helma Lodders 
komt de staatssecretaris nog voor het weekend met een schema waaruit duidelijk moet worden 
welke groep ouders voor welke regeling in aanmerking komt. 
Bron: ANP 
 
 
 
 
 
 
 
36) Met de toename van het aantal ouderen stijgt de zorgvraag. Hoe gaan al die mensen wonen? 
Platform 31  28 mei 2020 
Seniorenhuisvesting heeft de toekomst 
Caring community als wenkend perspectief 
De Nederlandse bevolking vergrijst. Het aantal 65-plussers neemt toe van 3,2 miljoen in 2020 tot 4,7 
miljoen in 2040. Meer dan een kwart van de bevolking is dan ouder dan 65 jaar. Het aantal 
alleenstaanden onder ouderen zal komende jaren sterk groeien. Met de toename van het aantal 
ouderen stijgt de zorgvraag. Hoe gaan al die mensen wonen? 



Nieuws- en informatiebrief 194      Adviesraad Sociaal Domein Kaag en Braassem 
49 

          Circa 95 procent van de ouderen woont zelfstandig thuis en dat zal in de toekomst niet 
veranderen. De verzorgingshuizen zijn immers sinds 2015 gesloten. Voorwaarde om zo lang mogelijk 
zelfstandig te kunnen blijven wonen is dat de conditie (sociaal, fysiek en psychisch) niet achteruitgaat 
en dat de woning levensloopbestendig is. Het aantal ouderen met een goed (pensioen)inkomen 
neemt toe. Daarnaast zijn er steeds meer (bancaire) oplossingen om het vermogen dat vastzit in het 
woonhuis aan te wenden (geld uit stenen). Hiermee krijgen veel senioren de mogelijkheid om zelf 
zorg en service in te kopen. Denk hierbij aan particuliere mantelzorg en diensten op het gebied van 
maaltijdverstrekking, huishoudelijke hulp en vrijetijdsbesteding. 
             Steeds meer senioren kiezen er voor om gezamenlijk huisvesting te realiseren. Zo komen er 
steeds meer ‘Knarrenhofjes’ tot stand. Dat gebeurt niet alleen in stedelijke gebieden, maar ook in het 
buitengebied. In het buitengebied stoppen veel agrariërs met hun bedrijf en komen die locaties voor 
herbestemming in aanmerking, waaronder gezamenlijk wonen voor senioren (‘erfdelen’), steeds 
vaker opgezet via collectief particulier opdrachtgeverschap. De nieuwe Stimuleringsregeling wonen 
en zorg van het ministerie van VWS stimuleert de tot standkoming van dit soort initiatieven. 
        Technologische innovatie maakt langer thuis wonen mogelijk. Bijvoorbeeld door digitale 
netwerken die zorg op afstand via een beeldscherm mogelijk maken en door robotica. 
Indien mogelijk zullen senioren nog meer dan nu tot op hoge leeftijd maatschappelijk betrokken 
blijven in het dagelijks leven (‘nabuurschap’). Onderlinge hulp, ondersteuning bij de kinderopvang, 
groenvoorziening, opvang van personen met een burn out e.d zijn activiteiten die zich hier prima 
voor lenen. 
         De seniorenhuisvesting van de toekomst maakt onderdeel uit van een caring community. Hierin 
kunnen kwetsbare doelgroepen waaronder ouderen, net als iedereen meedoen in de samenleving. 
Participatie, zelfregie en kwaliteit van leven staan centraal in plaats van langer leven met focus op 
ziekte en zorg. Dit betekent dat kwetsbare mensen net als iedereen zo lang mogelijk zelfstandig (en 
met ondersteuning) thuis kunnen blijven wonen en mee kunnen doen in de samenleving. Zij wonen 
in een toekomstbestendig huis of in een kleinschalige woonvoorziening in een gewone wijk in een 
dorp of stad en kunnen terugvallen op mensen en tal van voorzieningen in de wijk, zoals: 
*Een verpleegthuis: een kleinschalig verpleeghuis op een centrale plek in de, met zo veel mogelijk 
kenmerken als thuis wonen. 
 
*Een time oud: een voorziening voor tijdelijke opvang van ouderen 
 
*Een multigeneratiecentrum: een voorziening voor alle mensen in de wijk, ongeacht leeftijd, gericht 
op onderlinge interactie. 
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                                                                                              rabobank-caring-community 

Paradigma verschuiving noodzakelijk  Om te komen tot een caring community is het 
noodzakelijk dat alle relevante stakeholders (gemeente, zorginstellingen, woningcorporaties en 
vertegenwoordigers van ouderen) elkaar opzoeken en lokaal de dialoog aangaan over de 
toekomstige vraag en aanbod van ouderenhuisvesting en (ouderen)zorg. Hierbij is een fundamentele 
paradigmaverschuiving in de zorg noodzakelijk. De centrale gedachtengang hierbij is dat het 
vergroten van de kwaliteit van leven meer betekenis heeft dan medisch doelgericht handelen en 
verlenging van de levensduur. De behoeften van ouderen staan hierbij centraal. Om deze 
paradigmashift te realiseren is het noodzakelijk om een nieuwe definitie van gezondheid te 
omarmen, namelijk een holistisch perspectief waarin er ruimte is voor fysiek, psychisch, sociaal en 
spiritueel welbevinden, in plaats van de afwezigheid van een ziekte. Hierin staat een positievere 
bewoording met zelfadaptatie en het vermogen tot zelfmanagement centraal. Deze definitie verdient 
niet alleen een plek in visie en beleid maar ook in bekostiging en verantwoording, zodat de burger 
gaat betalen voor kwaliteit in plaats van kwantiteit. 
 
 
 
37) Hofje waar ouderen samen wonen en verbinding en sociaal contact leidende principes zijn 
Platform 31  28 mei 2020 
Het Polder Hofje: een klein dorp voor ‘senioren’ 
Interview met Jennifer Hofmeijer 
Geïnspireerd door de oude hofjes in Amsterdam en Alkmaar en vanuit het gedachtegoed dat zorg 
beter kan, heeft Jennifer Hofmeijer Het Polder Hofje in Anna Paulowna gerealiseerd. In dit hofje 
wonen ouderen samen en zijn verbinding en sociaal contact leidende principes. Hofmeijer blikt terug 
op de totstandkoming van Het Polder Hofje en vertelt hoe de ouderen in het hofje wonen. 
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          Het Polder Hofje is een hofje met in totaal twintig ruime koopwoningen van minimaal 104 m2. 
Het Polder Hofje is bedoeld voor senioren, alhoewel hierbij niet de traditionele leeftijd van 65 jaar of 
ouder gehanteerd wordt. “Wanneer praat je eigenlijk over senioren?”, vraagt Hofmeijer zich af. “Ik 
vind dat een vraag waarop iemand zelf antwoord moet geven. In Het Polder Hofje kunnen mensen 
wonen vanaf om en nabij 55 jaar.” Om er te mogen wonen, hoeven bewoners niet per se zorg nodig 
te hebben. Indien er zorg nodig is, wordt dit geboden door een vast zorgteam van Het Polder Hofje. 
Naast de twintig woningen is er in Het Polder Hofje ook een Orangerie: een centrale plek waar 
mensen samen kunnen komen om bijvoorbeeld te klaverjassen. Ook zijn er twee torens die als 
slaapvertrek worden verhuurd aan familieleden. 
Zuster en ondernemer in één     Hofmeijer is een oude rot in het vak. Al vanaf haar 
zestiende werkt ze in de zorg in verschillende functies, onder andere als verpleegkundige en 
ambulancezuster. “In deze periode heb ik veel geleerd en veel ervaringen opgedaan. Tegelijkertijd 
heb ik mijzelf vaak afgevraagd: kan de zorg niet beter?”, aldus Hofmeijer. “En deze gedachte bleef in 
mijn hoofd zitten. Daarom ben ik uiteindelijk gestopt met mijn werk op de ambulance en heb ik twee 
huizen opgericht voor kwetsbare ouderen die niet meer zelfstandig thuis kunnen wonen: Polder 
Residence en Polder Hoeve. Ik merkte dat de vraag vanuit ouderen echter groter was dan het aanbod 
plekken in deze huizen. Daarom besloot ik een nieuw project te starten, met de nadruk op 
verbinding. De architectuur van een hofje past daar perfect bij, het leent zich voor saamhorigheid en 
contact. Ik heb een stuk grond gekocht, bestemmingswijziging aangevraagd en ben begonnen met 
bouwen. Natuurlijk vond ik het spannend; willen mensen hier wel wonen? Gelukkig gingen de eerste 
woningen als zoete broodjes over de toonbank, ongeacht het gegeven dat deze woningen enkel nog 
op papier bestonden.” 
‘Zorg zit in de stenen’    In Het Polder Hofje wonen inmiddels 27 bewoners. De jongste 
bewoner is 62 jaar oud en werkt nog, de oudste bewoner is ruim 88 jaar oud. Bewoners hebben hun 
eigen koopwoning en hebben via een VvE inspraak. Daarnaast betalen de bewoners voor een basis 
servicekostenpakket waarin bijvoorbeeld coördinatie van zorg, onderhoud en verzekeringen 
inbegrepen zitten. De kosten daarvoor zijn 465 euro per maand. Een klein deel van de bewoners is 
hulpbehoevend en heeft op frequente basis zorg nodig. Hiervoor kunnen zij terecht bij het vaste 
zorgteam van Het Polder Hofje, dat bestaat uit 7 verpleegkundigen. Hofmeijer: “Ik zeg altijd: de zorg 
zit in de stenen, oftewel de zorg is erbij inbegrepen. Er is een zorgteam dat geïndiceerde zorg 
uitvoert. Ook is er iedere doordeweekse ochtend tussen 9.00 en 12.00 uur een teamlid aanwezig om 
vragen te beantwoorden, beheerzaken te regelen of om een gezellig kopje koffie te drinken. Korte 
lijnen tussen bewoners en personeel vind ik essentieel. Verder ben ik zelf ook altijd bereikbaar voor 
de bewoners, bijvoorbeeld bij spoedvragen. Ik heb mijn telefoon altijd, dag en nacht, bij mij. Ik woon 
trouwens ook niet ver van Het Polder Hofje vandaan, dus ik ben er zo.” 
Verbinding als succesfactor   Door de ervaring van Hofmeijer met zowel zorg als het 
ondernemerschap, is de opbouw van Het Polderhofje relatief snel gerealiseerd. Inmiddels is er een 
flinke wachtlijst voor de woningen. De kleinschaligheid van het hofje, de kwaliteit en ruime opzet van 
de woningen en uiteraard de inbegrepen zorg, wekken veel interesse. “Wij houden ons niet vast aan 
tijdsindicaties tijdens zorgmomenten, dat je bijvoorbeeld zeven minuten moet rekenen voor het 
aantrekken van steunkousen. Daar ben ik geen voorstander van. Ook leveren wij preventieve zorg 
zonder indicatie. Dat wordt gewaardeerd. Maar het allerbelangrijkste bij het succes van Het Polder 
Hofje is de verbinding tussen bewoners, waar continu op wordt ingezet. Mensen kunnen elkaar de 
hele dag ontmoeten, bij georganiseerde activiteiten zoals filmavonden, maar ook gewoon in de 
ruime binnentuin van Het Polder Hofje. Verbinding is de grootste remedie tegen eenzaamheid”, zo 
stelt Hofmeijer. 
Corona   Volgens Hofmeijer is het momenteel, gezien corona, geen prettige tijd. Gelukkig hebben 
de bewoners van Het Polder Hofje een ruime binnentuin waar ze elkaar, ook met de inachtneming 
van anderhalve meter, kunnen ontmoeten. Hofmeijer: “Het meest vervelend vind ik dat bewoners 
minder of geen fysiek contact met familie kunnen hebben terwijl fysiek contact een basisbehoefte is. 
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Het biedt geborgenheid, liefde, communicatie, gevoel van veiligheid en troost. Desondanks hebben 
de bewoners van Het Polder Hofje het volgens mij relatief goed getroffen omdat ze, mede dankzij 
elkaars gezelschap, niet eenzaam en alleen zijn. Sommige ouderen in Nederland, bij wie het leven 
echt stil is komen te vallen, hebben het veel moeilijker. Laten we hopen dat deze periode gauw 
voorbij is.” 
Meer informatie: 
website Het Polder Hofje (Fried: zie: https://www.polderhofje.nl/  ) 
 
 
 
38) Eigen Kracht-conferenties gefinancierd voor mensen in detentie 
Eigen Kracht Centrale 29 mei 2020 
Toekomst na detentie 
Afgelopen week kregen we goed nieuws voor (ex-)gedetineerden en hun familie, vrienden en andere 
bekenden. Dankzij bijdragen van het Kansfonds en het Oranje Fonds worden de komende drie jaar 
Eigen Kracht-conferenties gefinancierd voor mensen in detentie die het contact met hun sociale 
netwerk willen herstellen en samen met hun mensen een toekomstplan willen maken. Dat contact 
leggen is voor veel mensen in de gevangenis ingewikkeld, zo vertelt een vrouw over hoe het was toen 
zij in detentie zat: “Het contact met mijn familie was verbroken sinds mijn veroordeling en dat wilde 
ik graag herstellen.” 
Missen Als na een periode van detentie de poort naar buiten opengaat, is er veel te doen. 
Praktische zaken moeten geregeld zijn, maar hoe regel je dat het contact met familie, vrienden en 
andere bekenden hersteld wordt? Terwijl schuld en schaamte vaak in de weg staan? Hoe kunnen 
deze mensen toch een rol spelen bij terugkeer in de samenleving? En wellicht ook een rol hebben bij 
alle nodige praktische en sociale aandachtspunten? De vrouw vertelt: “Mijn veroordeling had te 
maken met een zeer uit de hand gelopen ruzie tussen mij en een neef. Na de inbewaringstelling had 
ik met niemand meer contact. Ik gaf ze groot gelijk, maar ik miste mijn familie ook erg. Via een 
geestelijke verzorger heb ik een Eigen Kracht-conferentie kunnen aanvragen.” 
Kans op herstel    In samenspraak met een gedetineerde en de PI ondersteunt ook in deze 
situaties de Eigen Kracht-coördinator bij het samenbrengen van informatie en mensen zodat met 
elkaar een toekomstplan gemaakt kan worden. De coördinator: “De ouders van de vrouw waren 
geraakt door het feit dat hun dochter dit wilde doen. Ook in de rest van de familie merkte ik 
voorzichtig positieve reacties over dat ze deze stap had gezet. Sommigen zeiden haar te missen, 
maar er waren ook familieleden die huiverig waren over wat er zou gebeuren als ze vrij zou komen. 
Haar neef had tijd nodig om aan het idee te wennen, maar wilde deze kans op herstel niet laten 
liggen. Dat maakte dat iedereen kwam en wilde meewerken aan een plan.” In het plan zijn afspraken 
gemaakt over wonen en werk, maar vooral over het verbreken van contact met een aantal mensen 
en over omgaan met agressie. Niet alles was meteen opgelost, maar het plan was wel een belangrijke 
eerste stap 
Werkwijze aangepast i.v.m. coronavirus - update na 6 mei  
Eigen Kracht-conferenties kunnen net als altijd worden aangevraagd. Ook nu zijn er personen of 
gezinnen die een plan nodig hebben en voor wie verbinding met het netwerk van groot belang is. 
Planbijeenkomsten zijn onder een aantal voorwaarden weer mogelijk, maar online bijeenkomsten 
worden ook nog georganiseerd. We gaan steeds uit van maatwerk in overleg met alle betrokkenen.  
            Het team van de Eigen Kracht Centrale heeft met elkaar afspraken gemaakt over hoe we in 
deze tijd van fysieke afstand families kunnen helpen om tot oplossingen te komen, binnen de 
maatregelen die er zijn. Een deel van onze trainingen (SKJ-gecertificeerd) is geschikt gemaakt als 
online training. 
             Voor vragen of aanvragen kunt u bellen met 085 – 049 85 64. 
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Een sterk verhaal op vrijdag Voor mij is vrijdag altijd een dag om even stil te staan bij de 
verhalen uit de dagelijkse praktijk van mijn collega's en mij. Bijzondere verhalen, omdat uitzichtloze 
situaties soms 180 graden draaien. Sterke verhalen, omdat ze de kracht tonen van mensen die hun 
vragen durven delen met de mensen om hen heen en zo met vereende kracht tot oplossingen komen. 
Ze zijn het delen waard. 
Ik wens u en de uwen een goede gezondheid en veel verbinding. 
Hedda van Lieshout 
 
 
 
 
39) Samenleving van wantrouwen waar mensen met licht verstandelijk beperking de dupe van zijn 
Zorg+welzijn 31 mei 2020 
‘Mensen met een lvb worden in onze samenleving afgestraft’ 
‘We hebben een samenleving gecreëerd van wantrouwen en daar zijn mensen met een licht 
verstandelijk beperking de dupe van. Fouten zijn geen fouten, maar fraude’, stelt Xavier Moonen, 
bijzonder hoogleraar kennisontwikkeling LVB. Ruim 1,1 miljoen mensen kampen met een lvb en 
hebben moeite met dagelijkse zaken. Ook hulpverleners overschatten hen nog vaak. 
‘We zijn in de hulpverlening zo gewend om doelen te stellen, om uit te gaan van zelfmanagement, 
zelfregie. Maar voor mensen met een licht verstandelijke beperking gaat dat een brug te ver’, stelt 
Xavier Moonen, bijzonder hoogleraar kennisontwikkeling LVB aan de Universiteit van Amsterdam. 
Het is daarom belangrijk dat professionals in de eerste lijn alert zijn op de signalen. En dat is 
allesbehalve eenvoudig. ‘Het concept van een lvb zegt de persoon in kwestie niet zo veel, hij of zij is 
zich vaak niet bewust van de eigen zwaktes. De kans is groot dat de hulpverlener in de communicatie 
voortdurend bevestigd wordt en dat pas later blijkt dat afspraken bijvoorbeeld niet worden 
opgevolgd. Vaak wordt ze verweten niet gemotiveerd te zijn, maar eigenlijk begrijpen ze heel veel 
niet.’ 
Voorlichting over lvb  Hij geeft het voorbeeld van de kraamhulp die een jonge moeder uitleg 
geeft over de verzorging van haar baby. Later blijkt dat een groot deel van de adviezen niet zijn 
overgekomen en dat de baby niet de juiste voeding krijgt. ‘Juist aan deze eerstelijns professionals is 
de voorlichting over een lvb erg belangrijk.’ Het is overigens niet alleen het taalniveau of 
woordenschat die de professional moet aanpassen wanneer hij of zij vermoedt dat er sprake kan zijn 
van een verstandelijke beperking. ‘Je moet vooral aansluiten bij de kennis die iemand al heeft. 
Anders is de kans op ‘tweesporen-communicatie’ groot. Je bent dan wel samen in gesprek maar zit 
niet op hetzelfde spoor en misschien ook wel niet met dezelfde bestemming.’ Volgens Moonen 
hebben veel mensen met een lvb niet alleen moeite om informatie te begrijpen maar ook met 
plannen. ‘Alles wat op hen afkomt heeft dezelfde aandacht en prioriteit, plannen is daardoor erg 
lastig.’ 
Scil-screener   De aandacht voor mensen met een lvb is de afgelopen jaren flink gegroeid, maar 
toch blijft het herkennen van mensen die functioneren op lvb-niveau in de praktijk lastig. Moonen 
ontwikkelde met collega’s de ‘Scil-screener’ (Fried: zie: https://www.hogrefe.nl/shop/scil-screener-
voor-intelligentie-en-licht-verstandelijke-beperking.html  )   waarmee vastgesteld kan worden of er 
mogelijk sprake is van een lvb. ‘Geen diagnostisch instrument, maar de Scil-screener kan de 
professional wel snel veel inzicht bieden. Maar dan moet het wel ingezet worden. Dat geldt ook voor 
interventies voor mensen met een lvb. Maar professionals zijn soms gebonden aan zorgpaden, aan 
wet-en regelgeving. In onze samenleving is het lastig om uitzonderingen te maken. Er is een taboe 
om mensen ‘ongelijk’ te behandelen, terwijl de startpositie van mensen met een lvb veel anders is.’ 
Economische tegenwind Hij vreest voor de gevolgen van de huidige coronacrisis en 
bijbehorende economische malaise. ‘We hebben het toch over een kwetsbare groep die bij 
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economische tegenwind snel zonder werk komt te zitten. Hoe moet dat straks? We hebben het over 
een grote groep mensen waar de samenleving de afgelopen jaren weinig aandacht voor heeft gehad.’ 
Formulieren invullen Of dit na de coronacrisis gaat veranderen? Moonen heeft er een hard 
hoofd in. ‘Een moeder met kind in de bijstand in Amsterdam moet 18 formulieren in vullen. De kans 
dat ze zich vergist, is groot. En het grootste probleem is dat haar fout geen fout is, maar fraude. We 
hebben onze samenleving zo ingericht dat we deze mensen in een categorie stoppen en afstraffen. 
Een samenleving gebaseerd op wantrouwen, waarbij mensen zich moeten voegen naar het systeem.’ 
Georganiseerde wantrouwen  Vanuit zijn lectoraat ‘Inclusie van mensen met een licht 
verstandelijke beperking’ aan de Zuyd Hogeschool heeft Moonen samen met zorginstelling Koraal 
Groep het programma  ‘Taal voor allemaal’ ontwikkeld.(Fried: zie: https://www.koraal.nl/extra-
informatie/aanbod/taal-voor-allemaal/over-taal-voor-allemaal   ) Bedoeld ook om  overheden en 
instellingen te ondersteunen in de communicatie met mensen met een lvb. In dit project ageert hij 
tegen de complexiteit van het Nederlandse systeem en het georganiseerde wantrouwen. ‘Het 
probleem ligt niet bij de ontvanger, daar vragen we voortdurend aandacht voor. We worden nu 
geacht het systeem te dienen, maar dat is flauwekul. Met als gevolg dat heel veel mensen met een 
licht verstandelijk beperking al lang hebben afgehaakt.’ 
Jessica Maas 


