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Datum:17 augustus 2020
Emailadres: info@ASD-KaagenBraassem.nl of: secretariaat@ASD-kaagenbraassem.nl

Beste adviesraadleden en overige geïnteresseerden,
We leven in rare tijden, onzekere tijden.
Tijden met verschil in opvattingen over door de overheid opgelegde corona maatregelen (wel/geen
mondkapje, wel/geen 1,5 meter afstand houden, wel/geen gegevens verstrekken op terrassen enz. )
Tijden met beslissingen over wel/niet naar buitenland op vakantie gaan.
Tijden met tegenstellingen in racismedebatten en publicaties (wit/blank, gekleurd/zwart,
zwarte/roetveegpiet).
Tijden met wel of geen hoosbuien en dus wel of geen afkoeling.
Een ding blijft gewoon doorgaan: de nieuwsvoorziening over het sociaal domein.
Wel is dit als gevolg van de warmte een wat kortere aflevering, maar u houdt de overige berichten
tegoed, maak u niet bezorgd!
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) Wetsvoorstel meervoudige problematiek laat te veel gaten privacy burger zien
2) Kwetsbare gezinnen kunnen meer dan ze zelf vooraf gedacht hadden, maar er zijn ook zorgen
3) 10.000 extra woonplekken mét de benodigde begeleiding voor dak- en thuisloze mensen
4) Bepaalde dingen leer je alleen van ervaringsdeskundigen
5) Toenemend aantal ggz-instellingen pioniert met familie-ervaringsdeskundigen
6) Niet alle mantelzorgers zijn vrouwen van middelbare leeftijd die zorgen voor een (schoon)ouder
6) Jos de Blok kritisch over de landelijke aanpak van de coronacrisis.
7) Ze is nu veilig en zorgt eindelijk voor zichzelf
8) Nieuwe herverdeling van het gemeentefonds zorgen voor schrik bij de plattelandsgemeenten
9) Bouw nou toch de katholieke kerk in Hoogmade terug zoals-ie was!
10) Convenant stoppen met tijdschrijven in de jeugdhulp
11) Hoe krijg je mensen die geen psychiatrische behandeling willen, toch zo ver hulp te zoeken?
12) Keuze leven met onzekerheid nu het coronavirus vrijwel de hele wereld in houdgreep houdt ?
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13) Mensen met een ongeneeslijke ziekte behoren tot de risicogroepen voor het coronavirus
14) Verwachte toename in het aantal hulpvragen vanwege coronacrisis
15) Grote zorgen bij jeugdhulpaanbieders over afname van doorverwijzingen en nieuwe instroom
16) Lvb wordt zeker bij kinderen met gedragsproblemen vaak niet gezien
17) Forse agenda om schulden terug te dringen is noodzakelijk
18) Mag gemeente gebruikers van de Wmo-taxi geld vragen voor gebruik van die voorziening? (zie
ook 23)
19) Hoe kun je mensen met een lichte zorgvraag laten samenwonen?
20) De publieke sector is hoognodig aan herwaardering toe
21) Door Eigen Kracht-conferentie kinderen weer in contact met familie ?
22) Ggz is op zoek naar meer verbinding met het sociale domein en preventie
23) Verwarring over de Wmo-taxivervoer en eigen bijdrage (zie ook 18)
24) Verloop van covid-19 bij mensen met een verstandelijke beperking
25) Steun van de coalitiepartijen voor plannen voor de financiering van de langdurige zorg

1) Wetsvoorstel meervoudige problematiek laat te veel gaten privacy burger zien
LCR@ttentie 2 juni 2020

Datum: 29 mei 2020
Onderwerp: Internetconsultatie aanpak meervoudige problematiek sociaal
domein
Definities
In de toelichting op het wetsvoorstel leest de Landelijke Cliëntenraad (LCR):
“Het is niet goed mogelijk een sluitende definitie van het begrip ‘meervoudige problematiek’ te
formuleren: de aard en de ernst van de problematiek kan zich in velerlei variaties en gradaties
voordoen. Het wetsvoorstel bevat daarom geen definitie van het begrip; dat neemt niet weg dat
enige duiding gewenst is. Er wordt aangegeven welke partijen betrokken kunnen worden bij de
integrale aanpak (zie 2.2.).” (Pagina 5, memorie van toelichting). De LCR leest op pagina 7
van de MvT, dat voor bepaalde bevoegdheden het wetsvoorstel onderscheid maakt naar
‘ernstige problematiek’ (zie paragraaf 3.3.2). Ook hier geldt dat het wetsvoorstel deze niet
definieert. De Afbakening (enkel mogelijk bij meervoudige/ernstige problematiek) is volgens
de LCR noodzakelijk voor het voorkomen van onnodig en onjuist verspreiden en verwerken
van persoonsgegevens. We lezen verder in de MvT: ‘vanuit haar zorgplicht dient het college,
samen met betrokken partijen, daaraan nadere invulling te geven door middel van duidelijke
werkinstructies, op een wijze die past bij de lokale en regionale context’. Nu er geen definitie
is voor beide begrippen, en de afbakening ook niet in de wettekst is opgenomen is de
noodzaak voor delen, verspreiden en verwerken van persoonsgegevens niet voldoende
geborgd. Hoe kan een werkinstructie worden getoetst zonder kader?
Op pagina 19 van de MvT lezen wij: “Wel is het noodzakelijk dat de betrokken professionals
zowel de verzoekende professional als de professional die namens het college de casus
beoordeelt een duidelijk gemotiveerde onderbouwde afweging kunnen maken”.
De LCR vraagt zich af wie beoordeelt of deze onderbouwing voldoende is en waaraan kan deze
worden getoetst als een omschrijving in de Wet ontbreekt. Tevens vraagt de LCR zich af of
een cliënt bezwaar kan maken als hij van mening is dat de motivering onvoldoende is
onderbouwd.
Op pagina 7 van de memorie van toelichting lezen wij: “Uit de systematiek van het voorstel
volgt dat het moet gaan om een combinatie van verschillende diensten of interventies die
gelegen zijn op het gebied van het sociaal domein, dan wel van een aanpalend domein,
NIEUWS- EN INFORMATIEBRIEF 195
ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN KAAG EN BRAASSEM

2

waarvan tenminste één dienst uit het sociaal domein aan de orde moet zijn.” Deze
beschrijving maakt van heel veel cliënten, een cliënt met een meervoudige problematiek.
Alle mensen die een bijstandsuitkering hebben (gebruikmaken van de Participatiewet) en
gebruik maken van de Wmo vallen hieronder. Bij hen kan integrale aanpak worden ingezet,
maar hoeft er geen sprake te zijn van meervoudige problematiek die om integrale aanpak
vraagt. Als vroegsignalering bij schuldhulpverlening ook onder de combinatie van diensten
valt, dan zijn er nog meer cliënten in beeld en komt integrale aanpak nog eerder in beeld
zonder dat er sprake is van meervoudige problematiek. De LCR maakt zich grote zorgen dat
deze brede omschrijving leidt tot onnodige gegevensverwerking.
Niet standaard breed onderzoek? Dit wetsvoorstel maakt integrale aanpak mogelijk voor
een hele grote groep cliënten.
Dat heeft als risico dat integrale casuïstiek bespreking een algemeen gebruik wordt. Met het
oog op de privacy is dat een ongewenste ontwikkeling. In de toelichting staat weliswaar dat de
gemeente niet standaard bij elke melding een breed onderzoek mag starten, maar hoe is dit
gegarandeerd met de huidige brede omschrijving.
Strafrechtelijke gegevens Strafrechtelijke gegevens horen wat betreft de LCR niet in het
dossier van het sociaal domein.
Werkplan In de toelichting lezen we: ‘De resultaten van het onderzoek worden, indien nodig,
vastgelegd in een werkplan dat de basis biedt voor de coördinatie. Dit werkplan kan een aanvulling
zijn op de ‘werkplannen’ die veelal ook in het kader van de huidige sociaal domein wetten worden
opgesteld (hiervoor worden in de praktijk verschillende termen gebruikt, waaronder
‘persoonlijk ontwikkelplan’). Het wetsvoorstel beoogt te regelen dat het college verplicht is een
werkplan op te stellen indien sprake is van meerdere diensten uit het sociaal domein of van
diensten uit het sociaal domein voor meerdere gezinsleden en een gecoördineerde aanpak van
deze diensten kan bijdragen aan het oplossen van de problemen van de cliënt of zijn
gezinsleden.
De LCR vindt het belangrijk dat er één overall-werkplan komt, met verbinding van de
levensgebieden van inwoner/huishouden en verbinding van uitvoering van de ondersteuning
over domeinen heen. Wij lezen: ‘In het werkplan kunnen afspraken worden vastgelegd over
wie de coördinerende rol op zich neemt en over de wijze waarop die rol wordt ingevuld.’
Het woord ‘kunnen’ is voor de LCR veel te vrijblijvend. De LCR is van mening dat deze
afspraken gemaakt moeten worden en moeten worden vastgelegd. Ook vinden wij dat de
cliënt inzicht moet hebben in zijn werkplan en de gemaakte afspraken.
Melddossier Ook meldpunten gaan gegevens verwerken. Dit wetsvoorstel moet ook hiervoor de
juridische grondslag leggen en een basis creëren om op een zorgvuldige en efficiënte manier met de
ontvangen informatie aan de slag te gaan. De LCR vraagt zich af wie dit dossier mag inzien,
hoelang het dossier wordt bewaard en wordt dit dossier naast eventueel andere dossiers
bijgehouden?
Gegevensverwerking en beroepsgeheim Op pagina 20 van de MvT leest de LCR:
“Het wetsvoorstel beoogt ten aanzien van de gegevensverwerking ten behoeve van de integrale
aanpak het volgende te regelen:
Het hergebruik van gegevens waarover het college beschikt uit hoofde van zijn taken binnen
het sociaal domein voor zover noodzakelijk;
de verstrekking van persoonsgegevens door partijen aan het college ten behoeve van de
integrale aanpak (ook voor partijen die gebonden zijn aan geheimhouding op grond van de
Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO), Wet beroepen in de individuele
gezondheidszorg (Wet BIG) en de Jeugdwet);”
Hiermee wordt het beroepsgeheim doorbroken. Beroepsgeheim is voor cliënten erg belangrijk.
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Met deze wet worden gegevens die zij in vertrouwde handen achten van een behandelaar
openbaar voor de gemeente en voor vele medewerkers in het sociaal domein. En als het
beroepsgeheim eenmaal gebroken is dan mogen deze gegevens ook nog telkens opnieuw
worden gebruikt. Een gruwel voor de cliënt. De vraag is of het doel hier het middel heiligt.
Komt deze gegevensuitwisseling als een boemerang terug bij de hulpverlener. Als de cliënt
zich in het kader van het schenden van het beroepsgeheim ‘verraden voelt’, zal dit niet ten
goede komen aan de relatie met zijn hulpverleners en de hulpverlening zeker niet ten goede
komen.
Hergebruik wordt breed mogelijk en op pagina 13 en 14 MvT lezen we dat ook verstrekking
van gegevens mogelijk is met doorbreking van het principe van doelbinding.
Toestemming aan de cliënt vragen is geen wettelijke grondslag omdat er sprake is van een
afhankelijkheidsrelatie. Maar nu wordt geheel voorbijgegaan aan toestemming van de cliënt.
Er is nauwelijks een garantie dat er met de cliënt wordt gesproken in plaats van over.
Alleen bij artikelen die over het werkplan gaan, wordt er gesproken over ‘in samenspraak met
de cliënt’, maar dan is het dossier al opgebouwd en zijn er gegevens al uitgewisseld. Dan is
bezwaar maken tegen gegevensuitwisseling mosterd na de maaltijd.
De Landelijke Cliëntenraad en SAM zijn in gesprek om gezamenlijk na te gaan hoe het voorstel
uit kan pakken voor de relatie tussen professionals en burgers.
De LCR is van mening dat het voorliggende wetsvoorstel stevige aanpassingen behoeft.
Er dienen kaders en handvatten te worden geboden voor het mogen uitwisselen van
persoonsgegevens. Aan handvatten en kaders is groot gebrek in dit wetsvoorstel

2) Kwetsbare gezinnen kunnen meer dan ze zelf vooraf gedacht hadden, maar er zijn ook zorgen
Binnenlands Bestuur 2 juni 2020

VRAAGUITVAL JEUGD BAART GEMEENTEN ZORGEN
Het was hard werken om ervoor te zorgen dat de continuïteit van de jeugdzorg in de coronacrisis niet
in het gedrang zou komen. Financiële zekerheid voor aanbieders was belangrijk. Kwetsbare gezinnen
kunnen meer dan ze zelf vooraf gedacht hadden, maar er zijn ook zorgen.
Yolanda de Koster 01 jun 2020 Het was alle hens aan dek om ervoor te zorgen dat de continuïteit
van de jeugdzorg in de coronacrisis niet in het gedrang zou komen. Financiële zekerheid voor
aanbieders was belangrijk. Opvallend: kwetsbare gezinnen kunnen meer dan ze zelf vooraf gedacht
hadden. Maar er zijn ook zorgen.
Tandje lager In de jeugdhulpregio’s Haaglanden, Groningen en Amersfoort werden alle zeilen
bijgezet om de continuïteit van zorg te borgen, na de start van de intelligente lockdown. Aanbieders
werden benaderd en gevraagd naar knelpunten en belemmeringen. Er werden speciale webpagina’s
ingericht met relevante informatie voor aanbieders en aanbieders werden verzocht zoveel als
mogelijk de zorg voort te zetten, ook als dat niet op de gebruikelijke manier zou kunnen. ‘Het was
een hell of a job’, vertelt Kavita Parbhudayal, de Haagse wethouder voor onder meer jeugd (VVD).
‘De aanbieders hebben een enorme flexibiliteit getoond. Ze hadden zorgen over de bescherming van
hun eigen professionals en over het doorgaan van de zorg en ondersteuning aan de kinderen’, vertelt
de Amersfoortse wethouder Cees van Eijk (jeugdzorg, GroenLinks). ‘Er is tussen aanbieders en
gezinnen veel telefonisch contact geweest en er is veel gebruik gemaakt van videobellen. Ook is er
veel gewandeld. De ondersteuning gaat voor een belangrijk deel door, maar wel een tandje lager.’
Struikelblok In de regio Groningen en Haaglanden leefden onder aanbieders zorgen over
financiën; zij vreesden financiële problemen omdat de gecontracteerde zorg niet kon worden
geleverd. De Regionale Inkooporganisatie Groninger Gemeenten (RIGG) kwam snel met een
financiële regeling; een aanvulling op de regeling die het ministerie van VWS en gemeentekoepel
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VNG medio april zijn overeengekomen. ‘We geven volledige compensatie aan de
jeugdhulpaanbieders. Daarmee hebben we afgedekt dat financiële problematiek een struikelblok zou
zijn voor zorgcontinuïteit’, aldus Kirsten Wind, senior communicatieadviseur van de RIGG. In
Amersfoort waren er bij aanbieders geen zorgen over de financiën. ‘We hebben hen snel laten weten
dat we het zorglandschap willen behouden en dat er door de crisis geen aanbieders mogen omvallen.
Dat gaf rust en comfort’, aldus Van Eijk.
Vraaguitval Zorgen zijn er in Amersfoort en de regio Haaglanden over vraaguitval. Uit een
eerste enquête onder aanbieders in de regio Haaglanden naar de impact van corona blijkt dat na een
aanvankelijke terugloop het aantal ondersteuningsvragen weer is gestegen. Wel geven aanbieders
aan dat de ernst of complexiteit van de problematiek is toegenomen. In Amersfoort is sprake van een
zorguitval van ‘tientallen procenten’, weet Van Eijk. Dat is deels veroorzaakt omdat de toegang tot
hulp zeker in het begin minder was. ‘Ik maak me daar grote zorgen over. Mogelijk krijgen we straks
te maken met zwaardere problematiek omdat te laat aan de bel is getrokken. Ook ben ik bang dat
we straks te maken krijgen met een boeggolf. Ik vraag me af of we dat volume wel aan kunnen, ook
financieel.’ Als die boeggolf komt, rekent Van Eijk overigens wel op het kabinet. Ook de Westlandse
wethouder van jeugd Piet Vreugdenhil (CDA, regio Haaglanden) houdt zijn hart vast voor een
eventuele boeggolf, én op verergering van de huidige problematiek. De regio Groningen heeft nog
geen zicht op eventuele vraaguitval.
Eigen verantwoordelijkheid pakken Toch zijn er ook pluspunten te noteren, stellen
Amersfoort en Groningen. Er ontstond rust in gezinnen. Gezinnen gaven ook aan meer hun eigen
verantwoordelijkheid te pakken. ‘Doordat kwetsbare gezinnen meer lucht kregen, kwam er meer rust
in het gezin. Er was niet de druk van school, van op tijd opstaan, van allerlei afspraken’, vertelt
Cynthia Schenk, programmamanager transformatieagenda jeugdhulp regio Groningen. ‘De gezinnen
gaven ook aan meer hun eigen verantwoordelijkheid te pakken. Sommigen konden ook hulp aan de
buren geven en dat gaf ze een goed gevoel. Die kwetsbare gezinnen konden door de
omstandigheden minder leunen op de hulpverlening en hebben ervaren dat ze eigenlijk best wel veel
zelf kunnen en zelfs voor een ander van waarde kunnen zijn.’ Ze tekent daarbij aan dat het signalen
zijn, ‘het is niet wetenschappelijk onderbouwd’.
Belasting mantelzorgers Maar ook Amersfoort ziet gezinnen meer in hun eigen kracht komen.
‘Je ziet bij gezinnen en kinderen grotere veerkracht dan gedacht’, hoort Van Eijk terug. ‘Ze lossen hun
problemen nu meer binnen hun eigen sociale netwerk op.’ Toch meent hij dat de situatie niet te lang
moet duren. ‘De belasting op onder meer de mantelzorgers wordt te groot. De alternatieven van nu,
zoals beeldbellen, hebben toch beperkingen en kunnen ons opbreken. Het is een mooi aanvullend
instrument, maar ik denk dat een combinatie beeldbellen en face-to-face contact cruciaal is.’
Tandje minder De regio Haaglanden vindt dat goed moet worden gekeken welke lessen uit deze
crisis kunnen worden getrokken, ook kijkend naar de hoeveelheid geboden zorg. ‘De laatste jaren
hebben we het beroep op de jeugdzorg alleen maar zien stijgen. Mogelijk werkt nu het beroep op de
eigen kracht wel normaliserend. Wellicht kan de ondersteuning wel een tandje minder’, aldus Paul
Grob, directeur van Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden. Er moet goed in kaart worden gebracht
hoe gezinnen en kinderen het in deze periode ervan af hebben gebracht, en of alle geboden
ondersteuning wel noodzakelijk is. ‘We vinden het te vanzelfsprekend om in het gat van die
hulpvraag te springen. Daar moeten we met elkaar goed naar kijken.’ Parbhudayal: ‘Er zijn andere
manieren gevonden om hulp en ondersteuning te geven en daar kun je van leren.’

3) 10.000 extra woonplekken mét de benodigde begeleiding voor dak- en thuisloze mensen
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Gemeente.nu 3 juni 2020

Aanpak daklozen gericht op extra woonplekken
3 juni 2020 DOOR LAURA WENNEKES Uiterlijk 1 januari 2022 moeten er 10.000 extra woonplekken
mét de benodigde begeleiding zijn voor dak- en thuisloze mensen. Dat is het streven van het kabinet,
gemeenten, corporaties en andere betrokken partijen in het overkoepelend plan van aanpak voor
dak- en thuislozen.
Hiervoor moeten alle gemeenten onder meer voor eind 2021 prestatieafspraken maken met
woningcorporaties en huurdersorganisaties, over het aantal extra te realiseren woonplekken. De
10.000 extra plekken zijn onderdeel van de brede aanpak van dak- en thuisloosheid van
Staatssecretaris Blokhuis, minister Ollongren en staatssecretaris Van Ark: Een (t)huis, een toekomst.
Het plan werd eind vorig jaar aangekondigd, nadat bleek dat het aantal daklozen de afgelopen tien
jaar meer dan verdubbeld is. Eind april werd al 200 miljoen euro toegezegd voor de begeleiding van
dak- en thuislozen in 2020 en 2021, via de centrumgemeenten maatschappelijke opvang &
beschermd wonen.
Centrumgemeenten Inmiddels hebben 21 van de 43 centrumgemeenten hun regionale plan
ingediend en aangegeven in de tweede helft van 2020 te kunnen starten met extra maatregelen.
Utrecht kreeg vorige week 22,4 miljoen euro om samen met regiogemeenten, aanbieders,
woningcorporaties en kennisinstituten 200 ‘Eerst een thuis’-woonplekken te realiseren. Het plan
‘geeft mensen een stabiele woonplek als eerste stap in het werken aan een nieuwe start’.
Doorbraak De overkoepelende aanpak in de regionale plannen tot nu toe, beogen preventie,
vernieuwing van de opvang en wonen met begeleiding. Het moet volgens de staatssecretaris van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ‘een doorbraak vormen in een systeem dat vast zit’.
Volgens Blokhuis is er ‘zeer brede steun voor deze nieuwe en ambitieuze aanpak. Samen met
gemeenten, woningbouwcorporaties, aanbieders, cliëntenorganisaties en andere betrokken partijen
moeten we dit waarmaken.’
Omslag ‘Ook voor de langere termijn moet er een omslag plaatsvinden, waarbij niet opvang
maar wonen mét de benodigde begeleiding, het uitgangspunt is. Alleen als er echt geen andere
mogelijkheid is verblijven mensen in de opvang, maar nooit langer dan drie maanden.’ Daarom
wordt ook de maatschappelijke opvang vernieuwd. Concreet betekent dit bijvoorbeeld het
ombouwen van grote slaapzalen naar één en tweepersoonskamers en op termijn het afbouwen van
het aantal opvangplekken. Verder moet de opvang ook begeleiding op maat, dagbesteding en de
inzet van ervaringsdeskundigheid bieden.
Het voorkomen van dak- en thuisloosheid is eveneens belangrijk. Zo moet het aantal huisuitzettingen
als gevolg van schulden naar beneden. Gemeenten ‘worden gestimuleerd’ afspraken te maken met
woningcorporaties over woonplekken voor mensen die uitstromen uit bijvoorbeeld detentie, een
GGZ-instelling of de jeugdzorg.
Coronacrisis De coronacrisis heeft volgens Blokhuis ‘nog maar eens pijnlijk duidelijk gemaakt dat
er een tekort is aan woonplekken en begeleiding voor de doelgroep’. Maar de crisis biedt ook een
kans.
‘Gemeenten hebben de afgelopen periode meer mensen opgevangen dan voor corona het geval was.
Zij hebben mensen in beeld die eerder niet in beeld waren. Dit biedt de mogelijkheid te bekijken
welke begeleiding zij nodig hebben om zo snel mogelijk weer zo zelfstandig mogelijk deel te nemen
aan de samenleving en een eigen woonplek te krijgen. VWS doet een dringend beroep op gemeenten
en aanbieders dit de komende tijd te organiseren.’
Dat schrijft het ministerie in de Richtlijn afbouw en ombouw maatschappelijke opvang. De richtlijn
beschrijft de nieuwe fase voor de (nood)opvang, na de versoepelingen van de coronamaatregelen
per 1 juni. Gemeenten moeten bijvoorbeeld de opvang aan niet-rechthebbenden geleidelijk
afbouwen. Dit moet uiterlijk 1 juli afgerond zijn.
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4) Bepaalde dingen leer je alleen van ervaringsdeskundigen
Gemeente.nu 3 juni 2020

Goed voorbeeld: ‘Als je zelf nergens tegenaan loopt, lijkt alles heel
toegankelijk’
3 juni 2020 DOOR NIOBE MOEN Huizen besteedt veel aandacht aan toegankelijkheid voor inwoners
en bezoekers en schakelt daarvoor de hulp in van ervaringsdeskundigen. Zo stelde de gemeente een
panel samen en nam de voorzitter daarvan in dienst als adviseur. ‘Als je zelf nergens tegenaan loopt,
lijkt alles heel toegankelijk. Maar bepaalde dingen leer je alleen van ervaringsdeskundigen.’
In veel gemeenten is er aandacht voor het VN-verdrag Handicap en het stimuleren van
toegankelijkheid en bereikbaarheid. Zo kunnen Utrechters sinds kort een live videoverbinding maken
met een gebarentolk. In Haarlem was er een Jaar van de Toegankelijkheid. Hardenberg werd vorig
jaar uitgeroepen tot ‘meest toegankelijke gemeente van Nederland’ en Breda won zelfs een
Europese prijs hiervoor.
Panel van ervaringsdeskundigen Ook Huizen, een van de koplopergemeenten voor de
uitvoering van het VN-verdrag, zet die extra stap met Huizen toegankelijk. De gemeente maakt
daarbij gebruik van kennis bij de doelgroep. We vroegen Elsemieke Giezen, beleidsmewerker Wmo
en coördinator toegankelijkheid, naar de aanpak.
Een aantal inwoners met een beperking vormt samen het toegankelijkheidspanel. ‘Het is een brede
samenstelling van mensen met verschillende beperkingen. Zij geven hun input op knelpunten, naar
aanleiding van nieuwe ontwerpen die we vanuit de gemeente aandragen, of komen zelf met
suggesties. Zo adviseert die blind is, ons waar blindengeleidestroken moeten komen. En iemand die
in een rolstoel zit, vertelt precies wat er nodig is bij drempels. Zo was het voor de historische
uitstraling van een helllingbaan nodig dat er klinkers werden gebruikt. Voor rolstoelgebruikers bleek
het dan extra belangrijk om ze vlak te leggen.’
Binnenkort worden alle buurt- en dorpshuizen opgeknapt aan de hand van de gezamenlijke richtlijn
toegankelijkheid. ‘Die voldoet overigens niet volledig aan de landelijke richtlijnen, maar wel aan wat
bewoners en gebruikers in het dorp belangrijk vinden. Alle mensen uit het panel hebben vanuit hun
eigen invalshoek gekeken welke aanpassingen er nodig zijn.’
Geven en nemen Hoe bied je structuur aan zo’n panel? ‘Vergaderingen zijn er zes keer per
jaar. Sommige punten pakken de panelleden zelf op. Ze hebben daarvoor een budget van vijfduizend
euro per jaar. We zoeken samen heel erg naar een juiste modus. Zij zouden het liefst bij elk
opgeleverd gebouw worden betrokken, maar dat is vanuit de gemeente niet haalbaar. Dus bepalen
we samen de plannen waarbij we die input wél ophalen. Je moet er ook voor waken dat panelleden
prioriteit geven aan de belangen voor hun eigen beperking. Als gemeente kan je elke cent maar één
keer uitgeven en dus kijken we hoeveel mensen er baat bij hebben als we bepaalde maatregelen
nemen. Dat wringt af en toe.’
In dienst De voorzitter van het toegankelijkheidspanel, Vincent Ohlrichs, is spastisch en zit in een
rolstoel. ‘Vincent maakte hiervoor deel uit van de Wmo-raad. De wethouder was van mening dat als
we écht inclusief wilden zijn, we ook iemand in dienst moesten nemen als voorzitter van het panel.’
Ohlrichs werkt vier uur per week bij de gemeente. ‘Hij is vooral een heel goede ambassadeur. Hij legt
nieuwe raadsleden en consulenten uit hoe je verder kijkt dan de beperking, om naar de mens te
kijken. Hij bezoekt landelijke bijeenkomsten en komt vervolgens met nieuwe ideeën, bijvoorbeeld
voor toegankelijke speelplaatsen.’

Bewustwording Ervaringsdeskundigen binnen een organisatie zijn ontzettend belangrijk als je
het hebt over bewustwording, aldus Giezen. ‘Vincent kan bijvoorbeeld fysiek heel weinig. Hij kan zijn
rolstoel besturen met zijn hand, maar hij moet geholpen worden tijdens het eten. Daar heeft hij een
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vrijwilliger voor. Dat te zien, en hem bijvoorbeeld in zijn jas helpen, is best wel confronterend.’ De
bewustwording tussen de oren van alle gemeentelijke medewerkers zien te houden, dat is de
uitdaging, aldus Giezen. Daar werken ze aan. ‘We hebben dit nu bijvoorbeeld opgepakt door in elk
collegevoorstel een kopje toegankelijkheid te plaatsen. In elk voorstel moet iets geschreven worden
over wat het betekent voor toegankelijkheid.’

Aan de slag

Giezen is ervan overtuigd dat elke gemeente aan de slag kan met de input van
ervaringsdeskundigen. ‘Dat hoeft niet altijd met een heel panel te zijn. Het kan ook tijdens een
bijeenkomst voor één bepaald onderwerp zijn. Als je een park gaat herinrichten, zorg dan dat
mensen met een scootmobiel, rollator of blindengeleidestok input geven. Je leert er heel veel van,
om anders te kijken naar de inrichting van je gemeente. Als je zelf nergens tegen aanloopt, lijkt alles
heel toegankelijk. Maar bepaalde dingen leer je alleen van ervaringsdeskundigen.’
Voor wie deze aanpak ook overweegt: ‘Zorg dat er diversiteit is en een eigen budget voor zaken die
mensen belangrijk vinden om te realiseren. Wees helder en transparant over de rol van het panel.
Waar hebben ze wel en niet invloed op? Dat maakt verwachtingen over en weer duidelijk. En wees
blij met kleine stapjes.’

5) Toenemend aantal ggz-instellingen pioniert met familie-ervaringsdeskundigen
Zorgvisie 3 juni 2020

Familie-ervaringsdeskundige helpt naasten ggz-cliënt
Een klein, maar toenemend aantal ggz-instellingen pioniert met familie-ervaringsdeskundigen. Zij
ondersteunen naasten van cliënten en stimuleren collega’s samen te werken met het sociale
netwerk. Dit is het derde deel van een serie over ‘familieminded’ ggz.
‘Toen we begonnen met het Landelijk Platform Familie Ervaringsdeskundigheid, waren we met een
clubje van vijftien mensen. Zes jaar later zijn we met z’n veertigen’, vertelt directeur Bert Stavenuiter
van Ypsilon, de vereniging van familie en naasten van mensen met psychosegevoeligheid. Een klein,
maar groeiend aantal ggz-organisaties zet familie-ervaringsdeskundigen in. Zo’n familieervaringsdeskundige (FED) heeft zelf een verwant met een psychische aandoening en is opgeleid om
andere naasten steun en advies te geven. Net als bij cliënt-ervaringsdeskundigen is het
achterliggende idee dat eigen ervaring een andere overtuigingskracht geeft dan professionele kennis.
Herkenning Advies van een FED landt soms beter dan van een niet-ervaringsdeskundige
hulpverlener, weet Joke Teeuw. Zij is familie-ervaringsdeskundige en beleidsadviseur bij Pameijer,
een Rotterdamse organisatie voor ggz en gehandicaptenzorg. ‘Dat wij herkennen waar naasten het
over hebben, kan hun rust geven. Dan kun je veel makkelijker bespreken wat je als familie beter wel
en niet kunt doen. Sommige naasten hebben bijvoorbeeld de behoefte veel te zorgen en behoorlijk
beschermend bezig te zijn. Van een lotgenoot accepteren ze eerder dat dit niet goed werkt, omdat
die uit ervaring spreekt.’
Steun voor naasten De functie is nog ‘in de pioniersfase’, zegt Stavenuiter. Veel FED’s werken
binnen hun organisatie alleen of hooguit met zijn tweeën. Inhoudelijk is het accent in de afgelopen
jaren verschoven: van coaching van familieleden om de patiënt effectiever te begeleiden, naar meer
steun voor henzelf. ‘Een psychische aandoening is niet alleen ontwrichtend voor de patiënt, maar
ook voor de naasten’, zegt Stavenuiter. ‘Die hollen maar door om hun vader, broer of buurvrouw in
goede zorg te krijgen, tot ze het niet meer volhouden. Familie-ervaringsdeskundigen kunnen zeggen:
“Joh, had je broer nou een psychose of jij? Waarom ben jij er dan de hele dag mee bezig, jij moet
toch ook leven?”’
Apart of in team De positie van FED’s binnen de instelling verschilt. Sommigen werken op
afroep binnen de hele organisatie. Dan moeten hulpverleners hen wel inschakelen, zegt Stavenuiter.
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‘Het kan zijn dat je duimen zit te draaien terwijl je weet dat er familie is die hulp goed kan
gebruiken.’ Ook bij Pameijer kon de oorspronkelijke groep vrijwilligers niet goed signaleren waar ze
nodig waren, vertelt Teeuw. Daarom maken FED’s daar nu deel uit van begeleidingsteams. Omdat
leken niet mogen werken met privacygevoelige informatie, hebben de vrijwilligers plaatsgemaakt
voor ‘ervaringsdeskundige collega’s’: hulpverleners die zelf familie hebben met een psychische en/of
verstandelijke beperking.
Stimulerende rol De FED’s organiseren bij Pameijer familiesupportgroepen en voeren
gesprekken met individuele naasten. Teeuw: ‘Dat gebeurt bijvoorbeeld als een naaste ergens mee zit
of als medewerkers niet weten wat ze met een familie aan moeten.’ Daarnaast stimuleren zij hun
collega’s samen te werken met familie, in lijn met de visie van Pameijer. Ze vragen bijvoorbeeld in
het eerste gesprek met cliënten wat hun naasten voor hen betekenen. ‘Die vraag spreekt nog niet
vanzelf. Er is bij medewerkers veel handelingsverlegenheid. Het idee is toch nog: de cliënt is de
cliënt, die heeft de regie en de communicatie gaat via hem.’ Teeuw ziet wel beweging. De raad van
bestuur benoemde samenwerking met naasten vorig jaar tot een speerpunt. ‘Sindsdien nodigen
teams mij uit om te vragen hoe ze dit kunnen aanpakken. Ze willen er iets mee, maar weten niet wat
en hoe.’
Krista Kroon

6) Niet alle mantelzorgers zijn vrouwen van middelbare leeftijd die zorgen voor een (schoon)ouder
Zorg+welzijn 4 juni 2020

Jonge mantelzorgers verdienen coulance op school
Niet alle mantelzorgers zijn vrouwen van middelbare leeftijd die zorgen voor een (schoon)ouder. Het
kunnen ook jongeren zijn, die zorgen voor een zieke of verslaafde naaste en ondertussen hun school
af proberen te maken. Over de combinatie mantelzorgen en school gaat het deze week in de Week
van de Jonge Mantelzorger.
Michelle van der Leij (21) is zo’n jonge mantelzorger. Zeven jaar geleden viel haar twee jaar oudere
broer tijdens zijn bijbaantje door een dak. Hij raakte in coma. Michelle ging samen met haar
grootouders en jongere broertje elke dag naar het ziekenhuis. Haar ouders verbleven in het Ronald
McDonald huis, waar Michelle en haar broertje in het weekend ook sliepen. Toen haar broer
bijkwam had hij ernstige hersenschade. Inmiddels loopt hij weer, zij het met stokken, en gaat hij naar
het hbo. Cognitief en met plannen is hij nog niet de oude, en het is de vraag of hij dat ooit weer zal
worden. Michelle let nog steeds goed op hem. Ze helpt hem met het structureren van zijn dag,
vraagt hem hoe het op school gaat, neemt het voortouw als er gekookt moet worden, zorgt ervoor
dat hij niet de hele dag aan het gamen is, en als haar ouders een weekendje weg zijn neemt ze het
hele huishouden over, samen met haar broertje van 17.
Studerende mantelzorger Ondertussen studeert Michelle sociaal pedagogische
dienstverlening aan de Hogeschool van Amsterdam – vijftig kilometer van haar (ouderlijk) huis
vandaan. Als jonge mantelzorger is ze geen doorsnee student. Ze maakt zich bijvoorbeeld vaak
zorgen over haar broer. ‘Als hij met het ov reist, rijd ik in gedachten met hem mee. Ik let er
voortdurend op hoe het met hem gaat. Als ik gebeld word, neem ik de telefoon op, ook als ik in de
les zit.’
Aandacht voor school ‘Je zorgen maken over je broer, zus of ouder, is een wezenlijk
onderdeel van (jonge) mantelzorger zijn. Dat kost hen veel energie, tijd en aandacht die ze niet aan
hun studie kunnen besteden, hoe graag ze ook willen’, zegt Rianne Hanning, projectleider bij
MantelzorgNL. Met als gevolg dat ze deadlines niet halen of te weinig op school verschijnen. ‘Vaak
weten ze niet eens dat ze mantelzorger zijn,’ zegt Hanning. ‘Ze zijn opgegroeid in een omgeving
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waarin het normaal is dat je voor iemand anders zorgt. Daardoor trekken ze vaak te laat aan de bel:
op het moment dat ze hun studiefinanciering dreigen kwijt te raken of als ze hun diploma niet gaan
halen.’
Slechte prestaties Deze zorgelijke signalen blijken structureel voor te komen bij jonge
mantelzorgers. Uit onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam blijkt dat jonge mantelzorgers
(definitie: jongeren onder de 24 die opgroeien met een naaste met een ziekte, beperking en/of
verslaving) gemiddeld lagere cijfers en minder studiepunten halen en meer gezondheidsklachten
hebben.
Topsporters ‘Daar moet je als opleiding veel eerder bij zijn’, vindt Hanning. Met ondersteuning,
kennis en begrip. ‘Topsporters worden met open armen ontvangen en voor hen is er van alles
mogelijk. Dat zou voor mantelzorgers ook moeten. Bijvoorbeeld in de vorm van flexibiliteit in
aanwezigheidsplicht of deadlines. En één aanspreekpunt, die aan de mensen van de opleiding die het
moeten weten, uitlegt wat de situatie is. Nu moeten jonge mantelzorgers elke keer opnieuw hun
privésituatie uitleggen en hopen op begrip van een docent en/of examencommissie.’
Openheid Hoe dan ook, begint het bij openheid van de mantelzorger. Dat is ook Michelle’s tip.
‘Mijn middelbare school was echt super goed. Toen mijn broer in het AMC lag en we daar elke dag
naartoe gingen, hoefde ik de lessen niet in te halen. En ook op het hbo was aanwezigheidsplicht
nooit een probleem. Dat komt omdat ik er altijd heel open over ben geweest.’ Hanning vult aan dat
dat niet voor iedereen vanzelfsprekend is: ‘Als je topsporter bent, zal je het misschien niet zo erg
vinden om dat telkens opnieuw te vertellen. Voor jonge mantelzorgers kan dat anders liggen.’
Toolkit Naar aanleiding van het onderzoek naar jonge mantelzorgers en onderwijs, maakte
MantelzorgNL een toolkit voor scholen. Daarin staat informatie over wie jonge mantelzorgers zijn,
wat studiebegeleiders moeten weten, hoe onderwijsinstellingen ermee om kunnen gaan,
ervaringsverhalen en een aantal voorbeelden van scholen die wel al een programma hebben voor
jonge mantelzorgers.
Sterre ten Houte de Lange Redacteur Zorg+Welzijn

6) Jos de Blok kritisch over de landelijke aanpak van de coronacrisis.
Zorgvisie 4 juni 2020

Laag Wlz-tarief slaat gat in resultaat Buurtzorg
De lage Wlz-tarieven drukken het resultaat van Buurtzorg Nederland. De coronacrisis heeft op de
lange termijn nauwelijks invloed op Buurtzorg. Een positief effect van de crisis is het opstellen van
zorgpaden in de wijkverpleging, stelt Jos de Blok, die kritisch is over de landelijke aanpak van de
coronacrisis.
De omzet van Buurtzorg steeg van 417 miljoen euro in 2018 naar 427 miljoen euro in 2019. Het
resultaat daalde van 7,5 miljoen euro in 2018 naar 5 miljoen euro in 2019. De cijfers zijn terug te
vinden in het jaarverslag dat Buurtzorg onlangs heeft gedeponeerd.
Lage Wlz-tarieven De teruggang in resultaat is volgens directeur Jos de Blok vooral te wijten
aan problemen in de Wet langdurige zorg (Wlz). Buurtzorg levert 8 procent van de omzet aan
mensen die onder het Wlz-regime vallen. In afwachting van een plek in een verpleeghuis ontvangen
zij zorg aan huis. Op deze thuiszorg lijdt Buurtzorg al jaren verlies. In 2019 bedroeg het tekort 3,9
miljoen euro.
Hoger ZVW-tarief, minder kosten De tarieven in de Wlz zijn al jaren niet kostendekkend,
constateert De Blok. Het contrast tussen het regime van zorgkantoren in de Wlz en de aanpak
zorgverzekeraars in de Zorgverzekeringswet (ZVW) is groot, stelt De Blok. ‘Zorgkantoren drukken, net
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zoals vroeger in de AWBZ, op zo laag mogelijke Wlz-tarieven per uur. Dat geeft aanbieders een
prikkel om veel uren te maken en zo wordt de zorg uiteindelijk duurder. Zorgverzekeraars sturen
juist op kosten per klant. Dat stimuleert op de inzet van preventie en zelfredzaamheid. Doordat we
steeds betere interventies doen, maken we al jaren steeds minder uren per cliënt. De
cliënttevredenheid blijft onverminderd hoog. Met de hogere tarieven in Zvw dalen de kosten per
cliënt en ben je uiteindelijk goedkoper uit. Maar deze observatie is bij zorgkantoren minimaal
aanwezig. We hopen dat dit verandert door bemiddeling van de NZa.’
Buurtdiensten stabiel Een andere financiële tegenvaller vormen de hogere kosten voor het
inkomen van verpleegkundigen. De inkomensstijging in de cao was hoger dan Buurtzorg had
geraamd. Ook de krapte op de arbeidsmarkt leidt tot hogere kosten voor personeel. Een meevaller
zijn de financiële resultaten van Buurtdiensten. De Wmo-activiteiten van Buurtzorg behaalden een
positief resultaat van 2 miljoen euro. ‘We hebben een paar jaar geleden de overname van TSN gehad
(een deel van TSN, red.). Dat was een spannende periode. Nu draait Buurtdiensten als een tierelier.
De inkomsten zijn heel stabiel. We hebben goede afspraken kunnen maken met gemeenten.’
Impact coronacrisis De coronacrisis heeft op de korte termijn invloed op Buurtzorg. Net zoals
andere aanbieders van wijkverpleging heeft Buurtzorg de reguliere zorg afgeschaald. Het aantal uren
is tijdelijk 15 procent minder geweest dan normaal. De reguliere zorg wordt nu weer opgebouwd.
Een extra kostenpost vormen de beschermingsmiddelen. Dat gaat waarschijnlijk om een paar miljoen
euro. Het ziekteverzuim was iets hoger en de productiviteit iets lager. Met de overbruggingsregeling
zal Buurtzorg er uiteindelijk toch nog positief uitkomen, verwacht De Blok.
Meerjarencontracten Voor de lange termijn verwacht De Blok geen negatieve effecten.
‘Onze meerjarencontracten met zorgverzekeraars zijn heel stabiel, omdat ze zijn gebaseerd op
inhoud. We gaan samen kijken welke trends we zien en hoe we dat samen kunnen regelen. De inzet
is kwalitatief goede zorg, betaalbaar en toegankelijk.’
Covid-zorgpad Opvallend is dat de coronacrisis een positief effect heeft op de vorming van
zorgpaden. In het hoofdlijnenakkoord wijkverpleging is afgesproken dat de sector met het recente
kwaliteitskader wijkverpleging zorgpaden zou ontwikkelen. Alleen zit daar geen vaart in. Door de
coronacrisis heeft Buurtzorg het initiatief genomen voor een Covid-zorgpad. Daarin staat beschreven
wat de beste aanpak is. Het Covid-zorgpad is opgesteld met hulp van wijkverpleegkundigen van
andere zorgaanbieders. De ambitie is om ook voor andere aandoeningen standaarden te
ontwikkelen die voorschrijven wat de beste interventies zijn bij bepaalde symptomen.
Kritisch over landelijke aanpak coronacrisis Kritisch is De Blok op de aanpak van de
landelijke overheid bij de coronacrisis. ‘De blik was eenzijdig medisch. De focus lag op het dreigende
tekort aan ic-bedden. Van begin af aan was duidelijk dat het testen van eigen medewerkers, het
dragen van beschermingsmiddelen en gedegen bron- en contactonderzoek ook daar belangrijk was.
Daardoor was de verspreiding van het coronavirus onnodig groot in verpleeghuizen en de
wijkverpleging. De RIVM-regels voor het dragen van beschermingsmiddelen werden opgesteld vanuit
het idee van schaarste. Daar hebben we veel last van gehad. Door de gecentraliseerde aanpak bij
beschermingsmaterialen en testen ging iedereen op elkaar wachten en bleef er veel capaciteit
onbenut. Het is bedroevend hoe weinig er is gekeken naar andere landen voor een succesvolle
aanpak. Er ontbrak een visie. Het overkwam ons, we hobbelden erachteraan. Er was geen openheid
over hoe het Outbreak Management Team tot besluiten kwam. Er is onvoldoende rekening
gehouden met het perspectief van patiënten en verpleegkundigen.’
7) Ze is nu veilig en zorgt eindelijk voor zichzelf
Eigen Kracht Centrale 4 juni 2020

Geweld doorbreken
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“Ze is nu veilig en zorgt eindelijk voor zichzelf,” vertelt de moeder van een 31-jarige vrouw. De Eigen
Kracht-coördinator belde haar een paar maanden na de Eigen Kracht-conferentie om te vragen hoe
het gaat met de uitvoering van het plan. De aanvraag was indertijd gedaan via het Blijf-van-mijn-lijfhuis waar haar dochter tijdelijk woonde in verband met huiselijk geweld door haar ex-partner. Dit
geweld was er al jaren en de familie had veel voor haar gedaan. De regiomanager: “Als het misging,
stond de familie altijd klaar. De vrouw ging echter steeds terug naar de man en na een aantal jaar
trokken familieleden en vrienden hun handen ervan af, omdat ze het gevoel kregen niet door te
dringen.”
Hetzelfde liedje “Toen de aanvraag kwam, verbleef zij in de opvang en haar ex-partner zat in de
gevangenis,” aldus mijn collega. “Hij kwam binnen korte tijd vrij en er was een plan nodig om de
veiligheid te garanderen en voor de toekomst. De vrouw durfde haar familie niet meer om hulp te
vragen. De familie was bezorgd, maar ook bang dat het ‘weer hetzelfde liedje’ zou zijn: dat ze
uiteindelijk terugging en alles opnieuw zou beginnen. Uit liefde voor de vrouw wilden familie en
vrienden toch wel meedenken. Dat ze er met meerdere mensen samen tegelijkertijd over konden
praten, speelde daarin mee.”
Gesterkt “Tijdens de bijeenkomst vertelden vader, moeder, broer, nicht en vriendinnen hoe naar
het was om zorgen te hebben, niet te weten waar ze was en pas iets te horen als het helemaal
misging. Ze zeiden: 'Laat ons niet in onzekerheid.' De vrouw vertelde waarom ze steeds terugging. Ze
was bang voor hem, voor zijn gedrag, maar ook bang om alleen te zijn en ze vond het moeilijk om het
zelf te redden. Door haar verhaal kreeg de familie meer begrip, waardoor ze bereid waren toch te
helpen. Ze maakten een plan over een woonplek, steun, werk, therapie en leuke dingen doen. De
dochter maakte de afspraak dat ze haar familie op de hoogte houdt. Een familielid houdt het
nakomen van alle afspraken in de gaten. Haar moeder zegt bij het nabellen: “Ze is er nog niet, maar
ze is zo gesterkt dat ze niet is teruggegaan naar hem. Zonder plan had ze dat zeker gedaan, maar nu
is ze los van hem. Ze kan het aan.”

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

8) Nieuwe herverdeling van het gemeentefonds zorgen voor schrik bij de plattelandsgemeenten
Binnenlands Bestuur 5 juni 2020

‘ZÓ HERVERDELEN MAAKT DE PROBLEMEN NOG GROTER’
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De gevolgen van de nieuwe herverdeling van het gemeentefonds zorgen voor schrik bij de
plattelandsgemeenten. ‘Als dit de herverdeling is dan is het draagvlak snel weg’, zegt Ellen van Selm,
voorzitter van het samenwerkingsverband van plattelandsgemeenten P10.
Alexander Leeuw 05 jun 2020 De gevolgen van de nieuwe herverdeling van het gemeentefonds
zorgen voor schrik bij de plattelandsgemeenten. ‘Als dit de herverdeling is dan is het draagvlak snel
weg’, zegt Ellen van Selm, voorzitter van het samenwerkingsverband van plattelandsgemeenten P10.
Kan niet waar zijn De effecten van de herverdeling in het sociaal domein zijn, kort gezegd, dat
de grootste gemeenten tot ruim 100 euro per inwoner meer krijgen en de kleinste gemeenten tot
bijna 60 euro minder. ‘Als je gaat herverdelen dan zijn er altijd gemeenten die meer en gemeenten
die minder krijgen’, zegt Van Selm, die ook burgemeester is van Opsterland. 'Maar het kan gewoon
niet waar zijn dat alle plattelandsgemeenten minder krijgen.’
Over volle breedte Dat grote gemeenten een relatief hoog budget per inwoner krijgen heeft
ermee te maken dat problematiek er relatief hoog is. ‘Het is natuurlijk zo dat grote gemeenten grote
problemen hebben, maar dat zie je over de volle breedte. Alle gemeenten hebben het zwaar.’ De 22
gemeenten van P10, gesteund door nog eens 37 gemeenten, maken zich zorgen.
Nog groter ‘Wat je wilt en wat nodig is, is dat er meer geld in het sociaal domein komt.’ De
tekorten in het sociaal domein wegen zwaar en dragen er aan bij dat meer dan tweehonderd
gemeenten rood staan. Van Selm: ‘Zó herverdelen maakt de problemen in plattelandsgemeenten
nog groter.’
Dramatische uitgangspositie De resultaten van het onderzoek naar de effecten in het
klassieke domein worden na de zomer verwacht. Deze onderzoeken vinden plaats omdat de
geplande herverdeling - die in 2021 in had moeten gaan maar inmiddels een jaar is uitgesteld - een te
grote verschuiving zou veroorzaken in vergelijking met de verdeling voor die tijd. Kleine en
middelgrote gemeenten kwamen er slecht van af. Met deze resultaten klinkt Van Selm niet
gelukkiger. ‘Wellicht is dit niet het eindplaatje en worden er nog wat effecten verevend. Maar dit is
een dramatische uitgangspositie voor eigenlijk alle gemeenten met minder dan 100.000 inwoners.’

9) Bouw nou toch de katholieke kerk in Hoogmade terug zoals-ie was!
Leidsch Dagblad 7 juni 2020

Pleidooi Luc Verbij: door brand verwoeste katholieke kerk Hoogmade moet
terugkeren zoals-ie was
Paul van der Kooij 07/06/2020 HOOGMADE „Bouw nou toch de katholieke kerk in Hoogmade
terug zoals-ie was!” Luc Verbij zou het wel van de daken willen schreeuwen.
„Niet alleen omdat de verzekering dan, anders dan bij andere varianten die nu worden onderzocht,
de herbouw volledig betaalt. Maar ook omdat het een gebouw is waar veel Hoogmadenaren heel
veel mee hebben, ook wanneer ze niet gelovig zijn. Dat moet je niet onderschatten. Het is een soort
van identiteit van je dorp die door de brand is beschadigd.”
Herbouw levert, daar is hij van overtuigd, een gebouw op ’waar je nog jaren in kunt kerken en
waar je de eerste 25 jaar niet of nauwelijks onderhoud aan hoeft te plegen’. Het casco staat er
volgens hem ’herbruikbaar’ bij. Hij destilleerde dat uit het rapport van constructiebureau de Prouw
en ziet het, met de kennis van het gebouw die hij heeft. Zo is hij onbezoldigd lid van de commissie die
beheer en onderhoud van de kerk doet: „Al is er nu niet zoveel te beheren en te onderhouden.” Ook
hielp hij het gebouw te stabiliseren na de verwoestende brand van 4 november.
Dat het casco er zo goed bij staat dankt Verbij - in het dagelijks leven aannemer en molenmaker onder meer aan het feit dat het grootste deel van de kerk uit 1930 stamt en dus ’redelijk jong’ is.
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„Daar komt bij dat bij de bouw is gekozen voor een eenvoudige maar stevige constructie’ Om de 3
meter 30 zijn er 30 bij 85 centimeter grote penanten metselwerk aangebracht: kolommen
metselwerk die onderdeel zijn van de buitengevel maar van binnen naar buiten lopen.”
Alternatieven Dat met hoogwerkers een enorme stalen constructie is aangebracht in maart,
gebeurde volgens hem omdat de verbrande houten dakspanten deden wat die constructie nu doet:
de muren bij elkaar houden. „En omdat die muren heel lang zijn - zeker dertig meter - kan de
fundering bezwijken wanneer er te veel winddruk op komt. Berekende de constructeur.”
Naast de door Verbij zo vurig gewenste herbouw bekijkt een ingeschakeld bureau ook de
haalbaarheid van varianten als een cultureel centrum en bejaarden- of starterswoningen in of rond
het gebouw, in combinatie met een ’gedeelde of hele kerk’: „Op dit moment wordt het zaakje
uitgewerkt en het is de bedoeling dat nog deze maand een rapport wordt gepresenteerd.”
Het coronavirus sterkt Verbij in de overtuiging dat een ruime kerk gewenst is. Én omdat deze
onzekere tijden wel eens tot meer gelovigen kunnen leiden. Én omdat de
anderhalvemetersamenleving ruimte kost. „Trouwens, bij begrafenissen en ook bij kerst zat de kerk
altijd vol. Een andere grote kerkzaal heb je dan niet in het dorp. Ook daarom denk ik dat het een
gemiste kans is wanneer we de kerk niet terugbouwen zoals hij was.”
Daar komt volgens hem nog wat bij: „Omdat je een vernieuwde kerk terugkrijgt, heb je de
eerste 25 jaar weinig onderhoudskosten. Sterker nog, parochianen hebben berekend dat wanneer je
in de pastorie wat extra woonruimtes maakt, je die kosten uit de huurpenningen kunt betalen. En
mocht over twintig, vijfentwintig jaar blijken dat er te weinig gelovigen zijn, kun je altijd op dat
moment nog over een nieuwe bestemming praten. Maar dan heb je wel een goed gebouw dat voor
veel functies geschikt is, tot sport aan toe.”
Dure woningen „Nu praat je vanuit een situatie waarin je het eerst eens moet worden met de
verzekering. We zijn namelijk verzekerd voor de herbouwwaarde van de kerk. En niet voor eventuele
andere functies in zo’n gebouw. Wanneer je woningen in een deel van de kerk maakt, zullen die
daardoor al snel duur worden. Want zij moeten dan de restauratie van dat deel van de kerk betalen.
Van de ramen tot het dak. Ook zul je, door de hoogte van het gebouw, al snel liften nodig hebben.”
Wonen náást de kerk ziet hij om een andere reden niet zitten: „Dat is een beschadiging van een
hele mooie en luchtige plek vol groen die we met z’n allen hebben weten te creëren. Het klinkt
misschien een beetje vreemd, maar onze voorouders hebben die kerk betaald en neergezet. Een kerk
die wij hebben onderhouden en verzekerd. Ook daarom zou het mooi zijn wanneer die in al zijn
glorie terugkeert.”
Hij weet dat iedereen in ieder geval terugverlangt naar de groene torenspits: „Want dat was
echt een baken voor het dorp. Van verre kon je hem zien.” Verbij ziet het graag breder. Zo
onderstreept hij dat het bij een kerk ook om maatschappelijke waarde gaat. „Een waarde die
omvergetrokken is door de brand. Een waarde ook die groter is dan financiële waarde; een waarde
die niet eens in geld is uit te drukken.”
Ook moet volgens Verbij worden bedacht dat wanneer er achter de toren ’een betrekkelijk duur
woongebouw verrijst, de bewoners er ’weinig voor zullen voelen om mee te betalen aan het
onderhoud van de toren’.
Kerkspits Hoewel de toren minder goed oogt dan de rest van de kerk, mankeert er volgens
Verbij weinig aan: „Het metselwerk is prima. Wel is voegwerkherstel nodig en moeten hier en daar
scheuren worden gerepareerd en gefixeerd. Maar dat is dagelijks werk voor restauratiebedrijven.”
Ook een nieuwe spits, die op zo’n 55 meter hoogte de lucht in prikt, ’kun je zo weer realiseren’: „Het
is best een eenvoudige constructie, met vurenhouten onderdelen die met draagnagels en bouten in
elkaar worden gezet. Koper erop en klaar is Kees.”
Hoewel hij weet dat de klok het niet doet, betrapt hij zich er keer op keer op dat hij toch naar de
wijzers kijkt om te zien hoe laat het is.” Maandenlang was het half twee, de tijd waarop de klok er
mee ophield. In maart, toen er met hoogwerkers aan de dakconstructie werd gewerkt, werd het vijf
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voor twaalf. „Een grapje”, noemt Verbij het. „Maar wel eentje met symbolische waarde. Want je
kunt zeker stellen dat we niet te lang meer moeten praten, maar gewoon de kerk weer moeten
herbouwen.”
Ook uit overwegingen van milieu en ecologie is dat volgens hem een goede zaak: „Want elke
baksteen heeft heel veel energie gekost. Niet alleen is-ie gemaakt, hij moest ook de oven in. Dus:
behoudt wat je al hebt!”

10) Convenant stoppen met tijdschrijven in de jeugdhulp
Zorg+welzijn 8 juni 2020

Jeugdzorg is nog niet van het tijdschrijven af
Eindelijk ligt-ie er dan: het convenant stoppen met tijdschrijven in de jeugdhulp. Maar daarmee is
tijdschrijven nog geen verleden tijd. ‘Het is een stap in de goede richting’, zegt Hans Spigt, voorzitter
van Jeugdzorg Nederland, voorzichtig.
Waar ben je geweest? Met wie heb je gesproken? Hoe lang? Onder welke productcode valt dat? En
onder welke activiteit? In veel gemeenten moeten jeugdzorgmedewerkers dagelijks, soms tot op de
minuut, bijhouden hoe ze hun tijd hebben besteed. Daarvoor zijn er meer dan vijfhonderd
productcodes, die weer onderverdeeld zijn in activiteiten. Om horendol van te worden – en dat
worden de jeugdhulpmedewerkers dus ook.
Schrapdagen Ergernis nummer 1 is dit tijdschrijven. Met stip. Vanwege de enorme belasting,
maar zeker ook vanwege het wantrouwen dat veel jeugdhulpverleners erbij ervaren. Dat bleek
tijdens de landelijke schrapdagen die afgelopen jaren overal in het land werden gehouden. Deze
schrapsessies, een initiatief van vakbeweging FNV, waren een onderdeel van het grotere programma
Ontregel de zorg dat in mei 2018 van start ging met Rita Verdonk als ‘aanjager’. Het doel: de
regeldruk in het sociaal domein aanpakken door overbodige regels en administratieve handelingen te
schrappen. Te beginnen met tijdschrijven dus, als het aan de jeugdzorgmedewerkers lag.
Eerste stap ‘Dit signaal is opgepakt’, zegt Hans Spigt, voorzitter van Jeugdzorg Nederland. Een
half jaar heeft hij onderhandeld met het ministerie van VWS, de Vereniging Nederlandse Gemeenten
(VNG) en de vakbonden FNV en CNV. En het resultaat daarvan ligt er nu: het convenant stoppen met
tijdschrijven voor jeugd- en opvoedhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Donderdag 11 juni
wordt het ondertekend. ‘Een eerste belangrijke stap’, noemt Spigt het in een brief naar alle
betrokken partijen waarin hij aangeeft dat de leden van Jeugdzorg Nederland ermee instemmen.
Maar daarin geeft hij ook aan ‘dat met het convenant de werkelijke problemen nog niet wezenlijk
worden opgelost.’
U staat nog niet te juichen? ‘Nee dat staan we niet. We zijn kritisch. Het is een stap in de
goede richting om te helpen het tijdschrijven terug te dringen, maar we zijn er nog niet van af. Dat
was ook de kritiek uit onze achterban: ‘Het gaat niet ver genoeg’, en ‘Dit is nog niet het resultaat dat
we graag willen.’ Dat begrijp ik, en dat vind ik ook, maar dit was voor nu het hoogst haalbare. Met
name de VNG wilde nog niet verder gaan. Het was dit of niks.’
Wat is er wel bereikt? ´Dat alle partijen zwart op wit zeggen: we willen ervan af en we gaan
“vermijdbaar tijdschrijven” voorkomen. Gemeenten wilden nog niet zo ver gaan om het af te
schaffen of te verbieden, maar dit is een eerste stap richting afschaffen, want het ministerie heeft
aangegeven dat ze met een ‘ministeriële regeling’ komt waarin dit geregeld wordt. Daar hebben wij,
samen met de vakbonden, sterk op aangedrongen, want daarmee verplicht VWS zich dus ook om er
bovenop te blijven zitten, wat een belangrijke stok achter de deur is voor gemeenten om hier serieus
aan de slag te gaan. Dat is winst.’
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Wat gaan jeugdhulpmedewerkers er in de praktijk van merken? ‘Ze moeten gaan
merken dat het tijdschrijven minder wordt, en globaler. Niet meer op de minuut. Maar beloven kan
ik dit niet. Sowieso gaat dit convenant over nieuwe contracten. Wat er nu is afgesproken, loopt
gewoon door. Maar als er straks, in 2021, nieuwe contracten en een nieuwe cao worden afgesloten
dan moet daarin het afleggen van verantwoordelijkheid op een andere manier geregeld zijn dan door
tijdschrijven. Gemeenten zijn daarvoor nu aan zet om een andere verantwoordingsystematiek te
ontwikkelen. Wij hebben daar overigens wel ideeën over.’
Hoe moet het wel volgens Jeugdzorg Nederland? ‘We moeten veel meer toe naar
resultaatverantwoordelijkheid. Waarbij je aan de voorkant afspreekt wat je gaat doet en wat je
daarmee wilt bereiken. En daar kan je dan manieren voor afspreken hoe dat achteraf te “meten”.
Bijvoorbeeld: hoeveel mensen zijn er aangemeld, hoeveel mensen waren na één gesprek al
voldoende geholpen en hoeveel zijn er doorverwezen? En waren ze tevreden over de hulp? Dat kan
je bijvoorbeeld meten met een klanttevredenheidsonderzoek. Op zo’n manier ben je ook echt bezig
met de kwaliteit en het resultaat van de zorg. Want dat is het absurde van het tijdschrijven. Niet
alleen kost het de individuele medewerkers idioot veel tijd en ergernis, het zegt ook helemaal niets
over de kwaliteit of het resultaat van de zorg.’
Eva Prins Redacteur Zorg+Welzijn

11) Hoe krijg je mensen die geen psychiatrische behandeling willen, toch zo ver hulp te zoeken?
Zorgvisie 8 juni 2020

Zo verleidt Altrecht ‘zorgmijders’ tot behandeling
Hoe krijg je mensen die geen psychiatrische behandeling willen, toch zo ver hulp te zoeken? Altrecht
bedacht een nieuwe aanpak: coaching van hun familieleden.
Mensen die psychiatrische zorg nodig hebben zien dat zelf niet altijd in. Ze mijden de ggz of breken
hun behandeling voortijdig af. De gangbare aanpak om ‘zorgmijders’ toch in behandeling te krijgen is
bemoeizorg. Een hulpverlener gaat dan langs bij iemand met psychische problemen en probeert een
vertrouwensband op te bouwen. Een nieuwe werkwijze van Altrecht richt zich niet op de persoon
zelf, maar op de naasten. Een door ZonMw gesubsidieerde proef laat zien dat dit werkt. In de
pilotfase wisten 52 naasten van onbehandelde psychiatrische patiënten Altrecht te vinden en
kwamen 13 van de betrokken patiënten in zorg.
Familiecoaching Familie-ervaringsdeskundige Ton Rusting vormt met sociaalpsychiatrisch
verpleegkundige Tiny van Hees het team Toeleiding en Terugleiding. ‘Vanuit Familiecoaching Altrecht
coachen we al jaren naasten van patiënten, jaarlijks zo’n 2000 gesprekken’, vertelt hij. ‘Wij
bedachten dat familieleden van niet-patiënten, van zorgmijders, dit eigenlijk nog harder nodig
hebben. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat familieleden een belangrijke factor zijn om
mensen in zorg te krijgen, terwijl dat hartstikke moeilijk is.’
Vertrouwen herstellen Om de familieleden te bereiken, heeft het team publiciteit gezocht en
wijkteams, huisartsen en politie benaderd. Naasten die bij het team aankloppen, leren hoe ze de
vertrouwensband met de patiënt kunnen herstellen. Vaak is wantrouwen ontstaan doordat familie
goedbedoeld in discussie gaat. Rusting illustreert dat met zijn eigen ervaring. ‘Mijn zoon dacht dat hij
met camera’s in de gaten werd gehouden. Ik zei dan: “Welnee, waarom zou iemand dat doen?” Het
gevolg was dat hij dacht dat ik ook in het complot zat.’
Verbindende gesprekstechniek Naasten krijgen coaching in de verbindende
gesprekstechniek, die draait om belangstelling voor de ervaring van de persoon. ‘Met respect
doorvragen: goh, wat gebeurt er dan precies?’, zegt Rusting. ‘Je laat zien dat je hem serieus neemt.
Als het vertrouwen terugkomt, heb je kans dat hij zelf gaat vragen: wat moet ik doen? Dan stel je een
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antwoord zo lang mogelijk uit. Uiteindelijk kun je zeggen: misschien kun je met een dokter gaan
praten; niet omdat je ziek bent, maar omdat je zoveel stress hebt.’
Vrijwillig en onvrijwillig Acht patiënten die dankzij het project in zorg kwamen, zochten zelf
hulp. Bij de andere vijf was de zorg onvrijwillig. Hun naasten beseften door de gesprekken met
Altrecht dat de persoon een gevaar vormde voor zichzelf of anderen. Rusting: ‘Dan begeleidden wij
hen om dit op een effectieve manier te melden. Als je denkt dat je naaste moet worden opgenomen,
is het bijvoorbeeld belangrijk te vertellen dat er sprake is van gevaar.’
Structurele financiering is er nog niet. Altrecht en collega-organisatie Lister nemen de nieuwe aanpak
voorlopig samen voor hun rekening, vertelt Tiny van Hees. Voor de toekomstige bekostiging praten
zij met gemeenten, die verantwoordelijk zijn voor preventie en bemoeizorg. Van Hees: ‘Daar zitten
zeker kansen, want we hebben het hartstikke druk. Ik denk dat de implementatie stevig staat, daar
maak ik me geen zorgen over.’
Krista Kroon

12) Keuze leven met onzekerheid nu het coronavirus vrijwel de hele wereld in houdgreep houdt ?
Binnenlands Bestuur 9 juni 2020

Hoe lang kunnen we met onzekerheid leven?
Deze vraag stelt columnist Bas Heijne in een gelijknamig, recent artikel in NRC. Een actuele, relevante
en fascinerende vraag. Want hebben we die keuze momenteel wel, nu het coronavirus vrijwel de
hele wereld in een houdgreep houdt? Hebben we de luxe om over een paar maanden te zeggen: 'Nu
is het wel genoeg geweest, al die onzekerheid. Stop er eens mee!'
WAT IS ONZEKERHEID? We weten allemaal wel hoe onzekerheid voelt. Toch is het best lastig
om het helder te beschrijven. Kort door de bocht: onzekerheid is een vorm van onvolledige
zekerheid. Die kan variëren van het totaal niet weten tot het bijna zeker weten. De mate van
betrouwbare en volledige informatie bepaalt de mate van onzekerheid. In de wetenschap circuleren
de nodige indelingen van soorten onzekerheid, vaak in ingewikkelde woorden. Een indeling die in de
praktijk van organisaties goed werkt is onderscheid tussen niet en wel te verkleinen onzekerheid, op
basis van een aantal vormen van onzekerheid.
DE MATE VAN BETROUWBARE EN VOLLEDIGE INFORMATIE BEPAALT
DE MATE VAN ONZEKERHEID.
Dr. ir. Martin van Staveren MBA, kerndocent Master Risicomanagement,
Universiteit Twente & Adviseur Risicogestuurd Werken, VSRM
NIET TE VERKLEINEN Grofweg zijn er drie vormen van niet te verkleinen onzekerheid. De
eerste is ‘niet weten wat je niet weet.’ Dit zijn de unknown unknowns, de onbekende onbekenden.
Deze woorden sprak voormalig Defensieminister Donald Rumsfeld op 12 februari 2002 tijdens een
persconferentie over mogelijke massavernietigingswapens in Irak. Woorden die de aanloop bleken
voor de latere Amerikaanse inval in Irak. Niet weten wat je niet weet is per definitie niet te
verkleinen. Dergelijke onzekerheden worden na hun altijd verrassende optreden ‘zwarte zwanen
genoemd’. Die hebben als kenmerk dat ze achteráf goed zijn te verklaren.
Twee andere vormen van niet te verkleinen onzekerheid zijn onvoorspelbaarheid en
onmeetbaarheid. Je kunt het niet voorspellen of je kunt het niet meten. Of dit zo is hangt af van het
type onzekerheid. Wat betreft het coronavirus kunnen met modellen en simulaties wel degelijk
voorspellingen over de effecten worden gedaan. Ook kan in theorie het aantal besmette patiënten
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worden gemeten. De vraag is alleen hoe betrouwbaar de voorspellingen zijn en of de benodigde
aantallen metingen praktisch uitvoerbaar zijn.
WEL TE VERKLEINEN Er zijn vier vormen van wél te verkleinen onzekerheid. De eerste twee
zijn onzekerheid door gebrek aan meetgegevens en onzekerheid door onnauwkeurige
meetgegevens. Een kwestie van meer metingen uitvoeren, waarvoor dan wel de benodigde
capaciteit aanwezig moet zijn. Dit is momenteel een knelpunt bij het testen van mensen op
besmetting met het virus. Nauwkeurige meetgegevens vragen om metingen op de juiste manier.
Voor een betrouwbare corona-test moet het wattenstaafje bijvoorbeeld diep de keel in, totdat de
kokhalsreflex optreedt.
EEN DERDE VORM VAN WEL TE VERKLEINEN ONZEKERHEID IS ONZEKERHEID
DOOR TEGENSTRIJDIGE INFORMATIE.
Dr. ir. Martin van Staveren MBA, kerndocent Master Risicomanagement,
Universiteit Twente & Adviseur Risicogestuurd Werken, VSRM
Een derde vorm van wel te verkleinen onzekerheid is onzekerheid door tegenstrijdige informatie. Dit
is informatie die je niet op een logische manier met elkaar in verband kan brengen, het spreekt
elkaar tegen. Zo ontstaan er misverstanden. Een voorbeeld is het al dan niet ontwikkelen van
‘groepsimmuniteit’. Dit bracht mij in verwarring. Groepsimmuniteit zou kunnen optreden wanneer
zo’n zestig procent van de bevolking het coronavirus heeft gehad, waarmee deze mensen de rest van
de bevolking beschermen. Dit klinkt veelbelovend, hoewel experts uit binnen- en buitenland elkaar
hierover leken tegen te spreken. Later begreep ik, vanuit voor mij nieuwe informatie, dat het
ontwikkelen van groepsimmuniteit jarenlang duurt. Daarbij is niet zeker hoe lang we immuun blijven
als we het virus al een keer gehad hebben. Dit laatste is voor niet-geteste mensen met milde
verschijnselen ook onzeker.
De vierde en laatste vorm van wel te verkleinen onzekerheid is bekende onwetendheid: je
weet wat je niet weet. Dit type onzekerheid wordt een risico als er negatieve effecten uit kunnen
voortkomen. Bekende onwetendheid biedt het coronavirus volop. Onzekerheid wanneer je al dan
niet besmettelijk bent. Onzekerheid over wat maakt dat je milde of ernstige verschijnselen krijgt. Het
blijken immers niet alleen oudere, fysiek kwetsbare mensen die ernstig worden getroffen door het
virus. Onzekerheid wanneer er een vaccin is. Onzekerheid wanneer we ons normale leven weer
kunnen oppakken en veel zelfstandigen weer eigen inkomsten kunnen genereren.
OMGAAN MET ONZEKERHEID Terug naar de vraag uit de titel: Hoelang kunnen we met
onzekerheid leven? In de eerste plaats, is er wel een alternatief voor de onzekerheid waar we nu
allemaal mee worstelen, zowel leken als experts? Wat is dat alternatief? Volgens mij is dat slechts
schijnzekerheid. Ofwel, doen alsof. Zekerheid bieden die er niet is, wat uiteindelijk leidt tot frustratie,
boosheid en een gebrek aan vertrouwen. Volgens mij worden we daar uiteindelijk niet beter.
Hoe dan wel, dat omgaan met onzekerheid? Onlangs las ik het boek 'Wie wij zijn' van Frank
Koerselman, emeritus hoogleraar psychiatrie en psychotherapie. Hij beschrijft het begrip 'coping'. Dit
staat voor manieren van omgaan met de onmacht van een ondraaglijke werkelijkheid. Bijvoorbeeld
ondraaglijke onzekerheid. Onzekerheid die een forse aanslag pleegt op onze behoefte aan veiligheid
en zekerheid, de basisbehoefte die we als mens nu eenmaal hebben. Drie soorten coping vormen
samen een glijdende schaal:
1. Van de realiteit ontkennen naar de realiteit erkennen
2. Van controle en beheersing naar acceptatie van lot en toeval
3. Van negatief denken naar positief denken
Deze drie dimensies voor coping vormen samen een soort mengpaneel voor het omgaan met
onmacht. Zo varieert de mate van coping van totale ontkenning van de realiteit via het relativeren
van de realiteit tot het erkennen van de bestaande situatie.
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DE NATUURLIJKE NEIGING NAAR CONTROLE EN BEHEERSING ZIEN WE TERUGKOMEN IN DE
LOCKDOWN-BENADERING IN EEN AANTAL LANDEN OM ONS HEEN.
Dr. ir. Martin van Staveren MBA, kerndocent Master Risicomanagement,
Universiteit Twente & Adviseur Risicogestuurd Werken, VSRM
De natuurlijke neiging naar controle en beheersing zien we terugkomen in de lockdown-benadering
in een aantal landen om ons heen. De keuze om de bevolking voor een bepaalde tijd vrijwel volledig
‘op te sluiten’ om zo de besmettingskans te minimaliseren. Om zo te vermijden dat intensive care
afdelingen in ziekenhuizen de toeloop niet meer aankunnen. Die vreselijke Italiaanse situatie.
Lockdown is een benadering waar de Nederlandse regering wellicht ook nog voor gaat kiezen (of al
voor heeft gekozen als je dit leest). Een mildere vorm van beheersing is social distancing met isolatie.
Hierbij blijven mensen vrijwillig op afstand van elkaar. Dit vraagt van iedereen de nodige
zelfdiscipline en verantwoordelijkheid.
Zwart-wit en wij-zij denken zijn voorbeelden van onrijpe coping, terwijl humor en positief
denken duiden op rijpe coping. Wat betreft positief denken, wetenschapsfilosoof Karl Popper
verklaarde in 1993, vlak voor zijn dood, dat het zelfs een morele plicht is optimistisch te zijn.
Waarmee hij volstrekt geen naïviteit bedoelde. Volgens Popper is optimisme een plicht, juist omdat
een goede afloop niet vanzelfsprekend is. De fundamentele vraag is dus of en hoe we de komende
tijd, als burger en als samenleving, in staat zijn om effectieve coping-strategieën te ontwikkelen.
Acceptabele benaderingen voor omgaan met onzekerheid, die ons samen op weg helpen uit de
coronacrisis, hoe lastig dat van dag tot dag ook is.
Hoe lang kunnen we nog met onzekerheid leven? Misschien langer, zelfs veel langer, met wat
optimisme. Samen met iets anders. Dit is goed geïnformeerd vertrouwen in al die mensen, die zich
24/7 voor ons inzetten om toch wat zekerheid te creëren.
KERNDOCENT MARTIN VAN STAVEREN
Dr. Martin van Staveren adviseert, doceert en schrijft over realistisch(er) omgaan met onzekerheden,
risico’s én kansen. Hij is auteur van de boeken Risicogestuurd werken in de Praktijk en
Risicoleiderschap: Doelgericht omgaan met onzekerheden.

13) Mensen met een ongeneeslijke ziekte behoren tot de risicogroepen voor het coronavirus
Movisie 9 juni 2020

Ongeneeslijk ziek zijn in tijden van corona
Persona’s helpen professionals in het sociaal domein
Mensen met een ongeneeslijke ziekte behoren tot de risicogroepen voor het coronavirus. Hun
dagelijks leven was altijd al gecompliceerd en de maatregelen maken het nog een stuk ingewikkelder.
Persona’s helpen professionals in het sociaal domein om ook nu de best passende ondersteuning te
bieden.
Een persona geeft een compleet en universeel beeld van een groep patiënten met een bepaalde
ziekte. Agora, de landelijke ondersteuningsorganisatie die lokale samenwerking stimuleert rondom
mensen in de laatste levensfase, ontwikkelde samen met kennisinstituut Movisie persona’s. Agora
stelde vragen aan vier groepen mensen met een ongeneeslijke aandoening. Movisie comprimeerde
hun verhalen tot vier fictieve mensen.
Inzicht in het dagelijks leven Beleidsadviseur Sandrina Sangers van Agora somt op: ‘Anneke
met COPD, mantelzorger Ria, Piet die al jaren Parkinson heeft en Bram met ernstig nierfalen. Deze
persona’s geven sociaal professionals inzicht in het dagelijks leven.’ Mensen met een ongeneeslijke
ziekte wonen zoveel en zo lang mogelijk zelfstandig in de wijk. Door hun aandoening hebben ze te
maken met specifieke hobbels en knelpunten. Het systeem is daar lang niet altijd op ingericht en
persona’s helpen het bewustzijn van professionals te vergroten.
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Jarenlang

De persona’s leven in de palliatieve fase, en dat is iets anders dan de terminale fase,
benadrukt Sangers. ‘De terminale fase is echt de laatste fase, als het overlijden aanstaande is. Maar
iemand die ongeneeslijk ziek is kan nog járen leven.’ Palliatieve ondersteuning richt zich op een zo
hoog mogelijke kwaliteit van leven en bestrijkt vier domeinen, legt Sangers uit. ‘Mensen met een
ongeneeslijke ziekte en hun naasten hebben fysieke, sociale, spirituele én psychologische
ondersteuning nodig. Het is dus zeer waardevol als je als wmo-consulent, wijkteamlid of
mantelzorgondersteuner inzicht hebt in het dagelijks leven van deze mensen, zodat je gericht door
kunt verwijzen naar de vier domeinen.’
Uitrusten van het opstaan Persona’s scheppen zoals gezegd een universeel beeld, maar zijn
wel zeer persoonlijk en levensecht. Zo hoort het symptoom ‘verhoogde hartslag’ bij de ziekte COPD.
Het verhaal van Carla Jonkman brengt dit tot leven: ‘In rust is mijn hartslag al 120 slagen per minuut.
Als ik me in de ochtend heb aangekleed en de trap af ben gekomen, moet ik daar echt van uitrusten.’
Bij gezonde mensen komt de hartslag pas boven de honderd na een steile brug op de fiets. De
wetenschap dat mensen met COPD in feite continu buiten adem zijn, helpt bij de bewustwording van
wat deze ziekte betekent voor het dagelijkse functioneren.
Mantelzorger offert zich op Persona’s geven inzicht in de wereld achter de hulpvragen en
dat helpt sociale professionals om het juiste gesprek te voeren. In deze coronatijd zou zo’n gesprek
volgens Jonkman zeker ook over de mantelzorger moeten gaan. ‘Mijn zoon Kay woont nog thuis’,
vertelt ze, ‘en hij offert zich nu op om mij te beschermen. Als ik corona krijg is het einde verhaal. Het
enige dat hij buitenshuis doet is boodschappen. Dat botst wel eens tussen ons, ik zou graag willen
dat hij ook eens met vrienden afsprak. Maar hij is zo bezorgd om mij.’
'Ik blijf gewoon nog binnen'
Isolatie blijft Dat mensen met een ongeneeslijke ziekte extra kwetsbaar zijn, maakt dat zij de
verruiming van de maatregelen voorlopig aan zich voorbij laten gaan. ‘Ook al gooien ze de boel nu
los, ik blijf gewoon nog binnen. Er komt voorlopig ook nog geen bezoek’, zegt Jonkman. Ze kan zich
voorstellen dat het vele thuis zijn waar iedereen de laatste tijd mee te maken had, kan helpen om
een beeld te krijgen van het geïsoleerde leven dat mensen zoals zij altijd al leven. Sociaal werkers
zouden echt een vinger aan de pols moeten houden, vindt Jonkman. ‘Een keer extra bellen naar
mensen met een ongeneeslijke ziekte. Zeker naar echtparen waarbij de mantelzorger diep in de
zeventig is. Die hebben soms de hulp in de huishouding stopgezet. Hoe redden zij het nu?’
Fysiotherapie op afstand De coronacrisis betekent voor Jonkman en vele anderen met een
ongeneeslijke ziekte dat ze niet naar de fysiotherapeut kunnen. Zoals Wim Grondhuis, die destijds
meewerkte aan de persona Piet, en Parkinson heeft. ‘Mijn gespecialiseerde fysiotherapeut werkt in
het verpleeghuis, daarom kan de behandeling nu alleen telefonisch. Ik mis de fysieke aanwijzingen
ter plekke, en ook de stok achter de deur. Mijn oefeningen versloffen nu wel.’ Daardoor neemt het
risico op vergroeiingen toe, weet hij.
Gebruik advies van deskundigen Grondhuis prijst zich dan ook gelukkig met zijn
aangepaste fiets en zijn A-linker. ‘Deze driewielloopfiets werd door mijn neuroloog aangeraden. Ik
loop er om de dag een ronde van vier kilometer mee, zonder rugpijn.’ Terugkijkend stoort het hem
dat de gemeente de A-linker niet heeft vergoed. ‘Een gangbaar hulpmiddel zoals een scootmobiel
hadden ze waarschijnlijk wel vergoed, maar dit is een vrij onbekend hulpmiddel. Wmo-consulenten
zouden de adviezen van deskundigen beter kunnen benutten.’
Taxivervoer voor dialyse Voor veel nierpatiënten is thuisbehandeling geen optie. Zij
moeten drie keer per week naar het ziekenhuis om te dialyseren. Dat roept veel angst en vragen op,
weet Sangers van Agora. ‘Hoe heeft het ziekenhuis de risico’s geminimaliseerd? Is het wel veilig om
met de taxi te gaan? Het kan zijn dat de partner doorgaans het vervoer doet, maar dat dat nu niet
mag vanwege klachten. Sociale professionals hebben niet het antwoord op al deze vragen, maar ook
dit laat weer zien hoe belangrijk het is om goed door te verwijzen.’
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Ingrijpende gevolgen

Nierpatiënt Anton Niessen dialyseert wel thuis. Ondanks dat corona
zijn lichamelijke ongemakken niet beïnvloedt, zijn er ook voor hem en zijn naasten wel degelijk
ingrijpende gevolgen. ‘Toen er op het werk van mijn vrouw corona werd vastgesteld, is ze meteen
gestopt met werken. Ze heeft vakantie opgenomen, puur om mij te beschermen. Mijn kinderen
werken allebei in een vitaal beroep en kunnen niet thuiswerken. Ook zij zijn vanwege mijn
kwetsbaarheid extra voorzichtig nu.’
Telefonisch gaat het stroever Het contact met zijn arts verloopt nu telefonisch. ‘Dat loopt
toch wat stroever. Met een kopje koffie erbij vertel ik makkelijker wat er allemaal speelt.’ Daarmee
geeft Niessen een kernachtige samenvatting van de meerwaarde van face-to-face-contact, dat nu
door velen zo node wordt gemist. Hij onderstreept ook het belang voor sociale professionals om zich
desondanks zo goed mogelijk te verdiepen in het dagelijks leven van mensen met een ongeneeslijke
ziekte.
Maatregelen spiegelen ‘Maak als sociale professional gebruik van de persona’s van Agora en
Movisie’, raadt Sangers daarom aan. ‘Je herkent daardoor bovendien eerder waar het systeem niet
op is ingericht, zoals bij het voorbeeld met de A-linker. De persona’s helpen ook om ideeën voor
nieuw aanbod, beleid en maatregelen te spiegelen aan deze persona’s: wat gaat deze maatregel
betekenen voor Anneke, Ria, Piet of Bram?’
Tekst: Tea Keijl, freelance journalist in het sociaal domein

14) Verwachte toename in het aantal hulpvragen vanwege coronacrisis
Binnenlands Bestuur 9 juni 2020

ARMOEDEBESTRIJDERS VERWACHTEN MEER HULPVRAGEN
Vooral voedselbanken zien nu al een stijging in het aantal hulpvragen.
Adriaan de Jonge 05 jun 2020 Negen op de tien initiatieven die armoede bestrijden verwacht
vanwege de coronacrisis een toename in het aantal hulpvragen. Bijna de helft ziet nu al een
toename. Daarvoor zullen de organisaties binnenkort meer geld nodig hebben.
Geld besparen Dat blijkt uit onderzoek van Stichting Armoedefonds, die lokale hulpinstanties
ondersteunt met incidentele financiële steun. Van de 326 ondervraagde organisaties, waaronder
voedsel-, kleding- en speelgoedbanken, schuldhulporganisaties of maatschappelijke opvanglocaties,
verwacht 90 procent in de nabije toekomst een stijging in het aantal hulpvragen. Het fonds adviseert
gemeenten dan ook om zich nu al voor te bereiden op die aanwas. 'Lokale armoedebestrijders
kunnen veel betekenen en kunnen de gemeente ook geld besparen', zegt woordvoerder Irene
Verspeek van het Armoedefonds.
Stijging bij voedselbanken Bijna de helft van de hulporganisaties, 46 procent, ervaart nu al
een stijging in het aantal hulpvragen. Het zijn met name de voedselbanken die een stijging zien.
Andere armoedebestrijders, die niet in eerste levensbehoeften voorzien, zoals instanties die leergeld
of schuldhulp bieden, zien juist een daling. De verklaring daarvoor is dat mensen vanwege de
coronamaatregelen minder geneigd zijn om hulp te vragen waarvoor ze het huis moeten verlaten tenzij de nood acuut is, zoals bij mensen die naar de voedselbank gaan. Dat beeld is in lijn met
recente berichten vanuit de schuldhulpbranche: sommige hulpverleners zien nu een daling terwijl ze
later dit jaar een grote stijging verwachten.
Meer dan de helft van de armoedebestrijders (59 procent) verwacht dat zzp'ers tot de nieuwe
groep hulpvragers gaat behoren. Ook daarvoor heeft de schuldhulpbranche al eerder gewaarschuwd.
Gemeenten verwachten ondertussen een golf van zelfstandigen aan de loketten van de bijstand.
Extra geld nodig Iets minder dan de helft van de ondervraagde organisaties redt zich
financieel gezien nog met de huidige middelen. Maar ook daar worden binnenkort problemen
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voorzien. Wanneer de coronacrisis nog tot eind augustus duurt, verwachten de lokale
hulporganisaties gemiddeld 25.000 euro aan extra middelen nodig te hebben om de doelgroep te
kunnen helpen. Als de crisis nog tot het einde van het jaar aanhoudt, ligt dit bedrag op 44.600 euro.
Lokale armoedebestrijders zijn doorgaans niet volledig afhankelijk van één inkomstenbron,
vertelt woordvoerder Irene Verspeek. 'Veel hulporganisaties hebben verschillende
inkomstenbronnen, zoals subsidies, donaties vanuit de kerk of particuliere groepen, of het
Armoedefonds.' Gevraagd welke geldbronnen de lokale hulporganisaties verwachten aan te kunnen
spreken, worden donateurs en eenmalige giftgevers het vaakst genoemd (66 procent). Subsidies van
de gemeente of andere overheidslagen komen op plaats twee (57 procent).
Voorbereiden Het advies vanuit het Armoedefonds aan gemeenten is dan ook om vooruit te
kijken en zich voor te bereiden op de verwachte stroom van hulpvragen in de nabije toekomst.
Woordvoerder Verspeek: 'Armoedebeleid, daar hangt heel veel mee samen. Op het moment dat je
dat goed geregeld hebt, kun je op andere gebieden kosten besparen. En andersom: 'Als er wordt
bezuinigd op armoede, kan het zijn dat gemeenten daar later een hogere rekening voor betalen.'

15) Grote zorgen bij jeugdhulpaanbieders over afname van doorverwijzingen en nieuwe instroom
Binnenlands Bestuur 9 juni 2020

ZORGEN JEUGDHULPAANBIEDERS OVER VRAAGUITVAL
Veel jeugdhulpaanbieders maken zich grote zorgen over de afname van doorverwijzingen en nieuwe
instroom. Dat blijkt uit de tweede corona-quickscan jeugdhulpaanbieders van de Jeugdautoriteit.
Yolanda de Koster 09 jun 2020 Veel jeugdhulpaanbieders maken zich grote zorgen over de afname
van doorverwijzingen en nieuwe instroom. De afhandeling van de steunmaatregelen van gemeenten
leidt tot forse administratieve lastenverzwaring bij jeugdhulpaanbieders. Bijna op de tien
jeugdhulpaanbieders voorziet later dit jaar een liquiditeitsprobleem en een op de vijf verwacht
‘enigszins’ in de financiële problemen te komen.
Uitval Dat blijkt uit de tweede corona-quickscan jeugdhulpaanbieders van de Jeugdautoriteit. Het
onderzoek onder 89 instellingen met cruciale jeugdhulp vond plaats tussen 15 en 26 mei. In maart
werd de eerste quickscan gehouden. Meer dan een op de tien aanbieders heeft een uitval van meer
dan dertig procent. Bijna vier op de tien aanbieders heeft een zorguitval tussen de tien en dertig
procent, zo blijkt uit de tweede quickscan. In de jeugdhulpregio Amersfoort is sprake van een
zorguitval van ‘tientallen’ procenten, liet de Amersfoortse wethouder Cees van Eijk (jeugdzorg,
GroenLinks) recent in Binnenlands Bestuur weten. In datzelfde artikel stelde de regio Haaglanden dat
na een aanvankelijke terugloop het aantal ondersteuningsvragen weer is gestegen. Wel geven
aanbieders daar aan dat de ernst of complexiteit van de problematiek is toegenomen.
Onder controle In vergelijking met maart hebben de aanbieders de gevolgen van de
coronacrisis beter onder controle, concludeert de Jeugdautoriteit. Zorg op afstand is breed geregeld
en er is meer duidelijkheid over de financiering, al houdt die zekerheid, tot ongenoegen van de
gezamenlijke jeugdbranches, per 1 juli op. Er zijn echter ook veel zorgen en knelpunten. ‘Het feit dat
het beter gaat, wil niet zeggen dat het goed (genoeg) gaat. Bovendien is het beeld niet eenduidig.
Sommige instellingen hebben minder financiële buffers of meer uitval van zorg, dan andere’, aldus
de Jeugdautoriteit.
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Beperkingen

Het meest genoemde knelpunt is de complexiteit in de uitvoering door de
coronamaatregelen. De capaciteit neemt door de ‘anderhalve meter’-maatregelen af. Behandelen op
afstand kent daarnaast beperkingen. Niet alle behandelingen kunnen op afstand worden gegeven, of
niet zonder kwaliteitsverlies. Ook het teruggaan naar ‘normaal’ blijkt lastig.
Financiële knelpunten Er zijn daarnaast financiële knelpunten. Er worden onder meer extra
kosten gemaakt voor de herinrichting van gebouwen, schoonmaak, kosten voor thuiswerken en
persoonlijke beschermingsmiddelen. ‘De liquiditeitspositie van de instellingen lijkt beter te zijn dan in
maart, al is nog niet iedereen uit de gevarenzone’, stelt de Jeugdautoriteit. Bijna op de tien
jeugdhulpaanbieders voorziet later dit jaar een liquiditeitsprobleem en een op de vijf verwacht
‘enigszins’ in de financiële problemen te komen. Zeven op de tien aanbieders voorzien geen
liquiditeitsprobleem.
Toename administratieve lasten De ervaringen met gemeenten over de afhandeling van
de steunmaatregelen is wisselend. Als er sprake is van korte lijnen zijn zorgaanbieders positief. Er
heerst echter ook ontevredenheid over het gebrek aan uniformiteit in de afhandeling tussen
gemeenten. Een derde van de jeugdhulpaanbieders stelt dat er een flinke toename is van
administratieve lasten. In een ingezonden brief op Binnenlands Bestuur stelde de CFO van ’s Heeren
Loo, Ernst Klunder, vorige maand dat de administratieve afhandeling een ‘nachtmerrie’ is.
Niet tevreden Veel aanbieders (59 procent) zijn tevreden over de compensatiemaatregel die
door rijk en VNG zijn getroffen met jeugdhulpaanbieders. Medio april is afgesproken dat gemeenten
de omzet van zorgaanbieders in maart, april en mei financieren, op het niveau van voor de
coronacrisis. Een op de vijf aanbieders is daar ‘enigszins’ tevreden over en bijna een op de tien is er
niet tevreden over. ‘Hoewel wij erkentelijk zijn dat er een maatregel is, is die wat ons betreft
onvoldoende. Het is te vrijblijvend voor gemeenten, we hebben onvoldoende garantie, de uitwerking
op verantwoording moet landelijk’, zo liet een jeugdhulpaanbieder aan de Jeugdautoriteit weten.
‘Onze tijd gaat op aan het regelen van afspraken, soms per gemeente, in een administratieve
onzekerheid over de afwikkeling.’ Ook de duur van de afspraak – drie maanden – vindt deze
aanbieder onvoldoende. De gevolgen van corona zullen het hele jaar voelbaar zijn. ‘Wij achten een
afspraak voor het hele jaar reëel, effectief en efficiënt en noodzakelijk.’
Onaangenaam verrast De maatregel is inmiddels met een maand verlengd, tot 1 juli. Dit tot
‘onaangename verrassing’ van de Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ). Na 1 juli is er
nog geen sprake van ‘business as usual’, schrijven de branches in een brief aan het ministerie van
VWS en de VNG. Zo moeten hulpverlening, werkprocessen en gebouwen op de ‘anderhalve-metersamenleving’ worden ingericht. Ook is sprake van een geleidelijke opstart en verminderde capaciteit
van de dagbehandeling en dagbesteding. Het gebruik van beschermingsmiddelen levert een extra
kostenpost op, evenals vervoer. De branches pleiten voor verlenging van de afspraken tot en met 31
december.
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Oranje is maart; blauw is mei.
Bron: Tweede corona-quickscan jeugdhulpaanbieders, Jeugdautoriteit

16) Lvb wordt zeker bij kinderen met gedragsproblemen vaak niet gezien
Zorg+welzijn 10 juni 2020

Denk eens aan een lvb als je gedragsproblemen ziet
‘Lvb wordt zeker bij kinderen met gedragsproblemen vaak niet gezien’, zegt Mariëlle Dekker,
onderzoekscoördinator bij Academische Werkplaats Kajak/Landelijk Kenniscentrum LVB. ‘Daar valt
veel leed mee te voorkomen.’
Het is ruim twintig jaar geleden dat Mariëlle Dekker onderzoek deed naar emotionele
gedragsproblemen bij kinderen met een licht verstandelijke beperking (lvb). Een onderzoeksgebied
dat toen nog in de kinderschoenen stond – en eigenlijk nog steeds. Destijds bleek al dat kinderen met
lvb twee tot drie keer meer risico lopen op gedragsproblemen. ‘Dat was een vernieuwend inzicht en
er wordt nog steeds vaak naar dat onderzoek verwezen,’ vertelt Dekker. ‘Studies die bekijken of en
waarom kinderen met een lvb vaker emotie- en gedragsproblemen hebben dan kinderen zonder een
lvb, zijn nog op één hand te tellen.’ Dekker is dan ook blij dat onderzoekers van de Radboud
Universiteit, het Radboudumc en de Academische Werkplaats Kajak van ZonMw subsidie hebben
gekregen voor onderzoek naar het voorkomen van psychische problematiek bij jeugdigen met een
lvb, het verloop, risicofactoren en behandeleffecten.
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Kennishonger

De behoefte aan meer kennis is groot. Niet alleen binnen de wetenschap, ook bij
professionals in de praktijk. ‘We hebben het over kwetsbare kinderen, vaak uit kwetsbare gezinnen,
in kwetsbare wijken. Vaak is er sprake van problematiek op allerlei terreinen. De wijkteams zien de
gedragsproblemen van deze kinderen wel, maar de lvb niet, terwijl deze combinatie dus erg vaak
voorkomt. Het is belangrijk dat professionals daar alert op zijn.’ Vanuit het Landelijke Kenniscentrum
LVB wordt daarom hard gewerkt aan een betere verbinding tussen de kennis vanuit onderzoek uit de
lvb-zorg en ggz. ‘Die kennis moet doorsijpelen naar wijkteams, onderwijs en welzijnsorganisaties.’
Risicofactoren Het is volgens de onderzoekerscoördinator belangrijk dat hulpverleners met
name de risicofactoren die relatief vaak voorkomen bij kinderen met een lvb goed herkennen. ‘Is er
sprake van negatieve levensgebeurtenissen, problemen met emoties en gedrag, achterstand op
school, sociale problemen, ouders die moeite hebben met de opvoeding of die zelf kampen met
psychische problemen? Wanneer je dit allemaal bij elkaar ziet, dan moet je als professional alert zijn.’
Lvb herkennen Het herkennen van een lvb, bijvoorbeeld op school, blijft erg lastig, weet
Dekker. Het ene kind met lvb is immers het andere niet. Kinderen met een lvb zijn vaak – net als
volwassenen – erg goed geworden in het verbergen, het vermijden, of het juist overschreeuwen van
hun beperkingen. ‘Wanneer je als leerkracht of hulpverlener weet dat er mogelijk sprake is van lvb,
dan ontspant dat ook de relatie. Het is dan geen kwestie van niet willen, maar van niet kunnen.’ De
inzet van een screeninginstrument kan wijkteamprofessionals en leerkrachten helpen. ‘Het is geen
diagnose, maar deze instrumenten geven wel een goede indicatie of er mogelijk sprake kan zijn van
een lvb.’ Verder onderzoek moet uitwijzen waar met name de beperkingen en de mogelijkheden
liggen bij elk kind en zijn of haar gezin.
Speciale hulpverlening Wanneer er mogelijk sprake is van een lvb, moet de hulpverlening
daarop worden aangepast. Een standaard hulpaanbod past niet zomaar, dit vraagt om een eigen
expertise, zegt Dekker. ‘Het moet gaan om brede hulp, dus niet alleen gericht op het kind maar ook
op de omgeving. Het moet hulp zijn die over een langere periode geboden kan worden en aangepast
is aan de (on)mogelijkheden. De problemen zijn complex, hebben vaak verschillende oorzaken en de
draagkracht in gezinnen is vaak beperkter.’ Het is volgens Dekker daarom belangrijk dat in elk
wijkteam een professional zit met expertise op het gebied van lvb en dat die kennis gebruikt wordt.
Samenwerken Een ander belangrijk punt is de integrale behandeling en ondersteuning van
jeugdigen met een lvb. Juist omdat er vaak zoveel problemen samenkomen. ‘Je hebt elkaars kennis
echt nodig. Hoe dat geregeld kan worden, is in elke regio anders. Maar samen moet je tot een
gedeelde visie komen. Hoe ga je dat samen zo optimaal inrichten? Wie doet wat, wanneer en wie is
waar goed in?’ Ze verwijst naar het Platform integrale specialistische jeugdzorg, ontwikkeld door het
Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie, het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en het landelijk
Kenniscentrum LVB, waar informatie verzameld wordt over werkzame factoren en goede
praktijkvoorbeelden te vinden zijn.
Faalervaring Door een betere samenwerking kan de hulp aan kinderen met een lvb en
psychische problemen worden verbeterd. ‘Deze kinderen en jongeren ervaren vaak al zoveel stress in
hun leven. Wanneer de lvb niet wordt herkend, dan kan de plank met de behandeling flink worden
misgeslagen. Dat kan zeker schadelijk zijn. Weer een nieuwe faalervaring, ook voor de omgeving.
Hierdoor kunnen ze het vertrouwen in de hulpverlening verliezen, waardoor andere hulp ook niet
meer geaccepteerd wordt. Het is leven is al zwaar wanneer je problemen hebt met praktische
levensvaardigheden en daarnaast ook nog last hebt van psychische problematiek. Dan is er echt de
juist zorg nodig.’
Jessica Maas

NIEUWS- EN INFORMATIEBRIEF 195
ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN KAAG EN BRAASSEM

25

17) Forse agenda om schulden terug te dringen is noodzakelijk
LCR@ttentie 10 juni 2020

Regel schulden en hulpverlening beter om perspectief te bieden
Tweede Kamer der Staten-Generaal
Vaste commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid Postbus 20018
2500 EA 'S-GRAVENHAGE
Ons kenmerk:
Datum: 4 juni 2020

Onderwerp: AO Armoede- en schuldenbeleid | 18 juni 2020
Geachte leden van de commissie SZW,
Op 18 juni spreekt u met staatssecretaris Van Ark over het armoede- en schuldenbeleid. De
vijf organisaties – de Landelijke Cliëntenraad, NVVK, Sociaal Werk Nederland, Divosa en
VNG - die samenwerken in Schouders eronder vragen uw speciale aandacht voor een aantal
onderwerpen. Wij pleiten voor extra inzet op:
1. Met de menselijke maat schulden regelen: verminder betaalstress bij inwoners door
coulanceregelingen schuldeisers, brede inzet pauzeknop en schuldenrust!
2. Zorg voor versnelling in de reguliere schuldhulpverlening door collectief
schuldregelen en het schuldenknooppunt.
3. Intensiveer de aanpak vroegsignalering en start proactief met de campagne rondom
financiële gezondheid.
4. Borg bestaanszekerheid van onze inwoners en laat gemeenten als partner
meedenken met het nieuwe stelsel i.p.v. de toeslagen.
5. Zorg voor voldoende financiële middelen voor schuldhulpverlening.

Inleiding: forse agenda om schulden terug te dringen is noodzakelijk
We zagen voor de coronacrisis al dat de Nederlandse schuldenproblematiek toeneemt.
Eén op de vijf huishoudens kampt met schuldenproblematiek. Veel huishoudens hebben
structureel en langdurig weinig inkomen. Dit probleem wordt vanwege de coronacrisis
alleen maar erger. De coronacrisis raakt ons allemaal. Naar verwachting krijgt een groot
deel van de Nederlanders in meer of mindere mate te maken met negatieve
veranderingen in hun financiële positie. Mensen die al financieel kwetsbaar zijn, lopen
veelal een groter risico. We mogen niet een groot deel van onze inwoners in een
uitzichtloze financiële ellende terecht laten komen met ook nog eens onaanvaardbaar
hoge maatschappelijke kosten (schuldhulpverlening, ziekte, arbeidsverzuim, jeugd en
dakloosheid). Daarom is het essentieel om juist nu met een forse agenda te komen om
schulden terug te dringen. Daarvoor komen we met de volgende vijf punten die bijdragen
aan adequate ondersteuning van deze groepen en effectieve schuldhulpverlening.

1. Met de menselijke maat schulden regelen: Betaalstress verminderen bij
inwoners door coulanceregelingen schuldeisers, brede inzet pauzeknop en
schuldenrust!
Op korte termijn is het van belang om met een breed schuldenoffensief te komen waarbij
gemeenten en Rijk samenwerken om te komen tot een brede
noodstop/pauzeknop/schuldenrust waaraan overheden, corporaties, zorgverzekeraars,
energiemaatschappijen, drinkwaterbedrijven en belastingdienst deelnemen. Maak voor
de periode na de brede noodstop/pauzeknop gezamenlijk landelijke afspraken over hoe
om te gaan met het innen van vorderingen. Hierbij geeft de Rijksoverheid het voorbeeld.
Breng daar een volgorde (routering) in waarin schuldeisers weer mogen opstarten met
het innen van vorderingen. Start met de kleine schuldeisers (kleine ondernemers), vaste
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lasten partners, andere private schuldeisers. De overheidsinvorderaars komen als laatst
door hun voorbeeldfunctie.
Wat ook op korte termijn gerealiseerd moet worden is dat de kale schuld leidend is. Het
stapelen van boete op boete wordt gestopt en er worden geen verhogingen in rekening
gebracht. Mensen die wel willen betalen maar niet kunnen betalen, moeten niet onnodig
dieper in de schulden komen. De noodstopprocedure van het CJIB wordt breder ingezet
bij andere uitvoeringsorganisaties. Zo houden we de betaalproblemen van de inwoners
klein.

2. Versneld schulden regelen: Collectief schulden regelen en het
schuldenknooppunt
Wanneer er al sprake is van problematische schulden, worden de schulden effectief
geregeld. Dit kan met het collectief schulden regelen in reguliere schuldhulpverlening.
Voor hen die niet geholpen kunnen worden in de reguliere schuldhulpverlening, moet een
schuldenpardon mogelijk worden, niemand verdient een levenslange uitzichtloosheid.
Op middellange termijn moeten collectieve afspraken worden gemaakt met particuliere
schuldeisers die voor zoveel mogelijk gemeenten tegelijkertijd gelden, zodat particuliere
schuldeisers niet met iedere gemeente apart afspraken moeten maken. Door het
collectief schulden regelen kan de doorlooptijd van circa 120 dagen gereduceerd worden
naar 40 dagen (dit blijkt uit de invoering binnen de gemeente Den Haag). Hiervoor is van
belang dat er een wettelijke reactietermijn komt voor schuldeisers, zoals eerder bepleit
door de VNG, Divosa, NVVK en de Landelijke Cliëntenraad. Het verbeteren van de
kwaliteit van schuldhulpverlening, het meer inzetten van saneringskredieten en het
verlagen van de administratieve lasten zijn actuele en relevante vraagstukken voor
gemeenten in samenwerking met (uitvoerings-)partners.
Er wordt hard gewerkt aan een veilige, snelle en slimme gegevensuitwisseling in de
schuldhulpverlening. Het schuldenknooppunt zal standaardisering realiseren van
communicatie, proces en inhoud. Dit kan aanzienlijke versnelling en daarmee tijds- en
kostenbesparingen realiseren. Doorlooptijden worden verkort en de schuldhulpverlener
houdt meer tijd over voor begeleiding van de klant. Door een combinatie van het
collectief schuldenregelen en het uitrollen van het schuldenknooppunt wordt het schulden
regelen versneld.

3. Vroegsignalering, preventie en nazorg: landelijke campagne “Kom uit je
schuld” en lokale campagnes als vliegwiel, de schaamte voorbij!
Vroegsignalering is een goede aanpak om problematische schulden bij mensen te
voorkomen. Op dit moment is er nog nauwelijks sprake van een toenemend aantal
mensen dat zich met (problematische) schulden meldt bij gemeenten, mede door de vrij
brede coulance die schuldeisers hanteren. Maar die coulance houdt op enig moment weer
op en in brede kring wordt op niet al te lange termijn (najaar 2020/begin 2021) een
grote toename verwacht van het aantal aanvragen schuldhulpverlening. Het is van
belang dit niet af te wachten, maar nu al (extra) in te zetten op vroegsignalering en hier
afspraken over te maken met schuldeisers (woningcorporaties, zorgverzekeraars,
energiebedrijven etc.). Dit past ook in de huidige inspanningen van gemeenten op het
gebied van vroegsignalering i.v.m. de komende wijziging van de Wet op de
gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs).
Vroegsignalering gebeurt nu in goed overleg, maar de huidige situatie vraagt om een
wettelijke verplichting voor (grote) partijen om mee te werken aan vroegsignalering. De
wijziging van de Wgs die nu voorligt in de Eerste Kamer, is daarbij een stap in de goede
richting. Maar om vroegsignalering echt effectief te kunnen uitvoeren (bijv. ook
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meldingen over hypotheekschulden en verrijken van signalen) is een ruimere wettelijke
basis nodig.
Het is van belang om parallel hieraan proactief in te zetten op een campagne rondom
‘financiële gezondheid’. Tot nu toe gaat in alle uitingen rondom de Corona maatregelen
over de gezondheid(szorg) en economie van Nederland belangrijk geweest. Nu is het tijd
om een combinatie hiervan hoog op de agenda te zetten, namelijk: financiële
gezondheid. Hiervoor is de link met de landelijke campagne ‘Kom uit je schuld, en de al
bestaande lokale campagnes een goede leidraad. De landelijke campagne ‘Kom uit je
schuld’ kan dan ook ingezet worden voor inwoners die door de coronacrisis met
geldzorgen te maken hebben. Het is belangrijk om aandacht te hebben voor het
doorbreken van taboe rondom armoede en schulden door het transparant maken van
oorzaken en gevolgen (normaliseren problematiek) en van ingangen voor hulpverlening.
Het is van belang om vanuit de Rijksoverheid het signaal af te geven, dat mensen om
hulp kunnen vragen als zij geldzorgen hebben. En dat de toegang tot de
schuldhulpverlening laagdrempelig is. Sluit daarom aan bij lopende initiatieven en de
lokale bestaande dienstverlening die deze laagdrempelige toegang bieden. Zorg, in het
kader van ‘brede schuldhulpverlening’, zoals recent aanbevolen door SZW 1, voor goede
samenwerking met de lokale infrastructuur via sociaal werk, (wijk)teams en sluit aan bij
lopende initiatieven (zoals lokale campagnes), organisaties met vrijwilligers (zoals
Humanitas, Schuldhulpmaatje, budgetcoaches etc.). Zij zorgen ervoor dat mensen in een
vroeg stadium hulp krijgen en geven inzicht in de financiële situatie van de inwoner. Ook
kunnen zij een belangrijke bijdrage leveren aan de nazorg na schuldhulpverlening voor
hen die dat nodig hebben.

4. Bestaanszekerheid borgen van onze inwoners en gemeenten als partner
laten meedenken met het nieuwe stelsel i.p.v. de toeslagen
Eerder hebben VNG en Divosa gepleit voor het borgen van bestaanszekerheid van
werkende armen2. We zijn op een punt aangekomen waar dit nog belangrijker is
geworden. Juist nu wordt zichtbaar dat de risicogroepen (zzp’ers, kleine ondernemers,
jongeren, flexwerkers en oproepkrachten) daadwerkelijk snel in de problemen komen.
Dit is niet alleen een aanleiding om noodmaatregelen in te zetten, maar het is nu écht
tijd om de structuur voor bestaanszekerheid meteen aan te pakken. We roepen het
kabinet op om als Rijk, gemeenten, werkgevers en andere stakeholders, waaronder de
Landelijke Cliëntenraad door te pakken op basis van de schrille huidige en komende
werkelijkheid.
Eén van de maatregelen uit het position paper Werkende Armen was de stelselherziening
en vereenvoudiging van het toeslagenstelsel. VNG en Divosa zijn verheugd dat het
kabinet werkt aan een fundamentele herziening van het toeslagenstelsel en het
achterliggende stelsel van huur, zorgverzekering en kinderopvang, omdat het huidige
stelsel de bestaanszekerheid van kwetsbare inwoners ondermijnt. In bijgevoegd position
paper vragen VNG en Divosa het kabinet met klem om gemeenten vanaf het begin te
betrekken bij de nadere uitwerking van beleid(sopties) naar een nieuw stelsel voor
toeslagen. Betrek hierbij ook de Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden
(LOSR)/Sociaal Werk Nederland en de Landelijke Cliëntenraad om te reflecteren vanuit
het perspectief van de burger (zoals onlangs gebeurd is voor het Wetsvoorstel
verbetering toeslagen, door het Ministerie van Financiën. Als gemeentelijk partners zijn
we in belangrijke mate verantwoordelijk voor de ondersteuning van kwetsbare inwoners
en kunnen we samen met vertegenwoordigers van burgers de impact van beleid voor
onze inwoners goed inschatten. Daarom werken we graag als partner mee aan de nadere
uitwerking.
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In bijgevoegd position paper wordt het standpunt van gemeenten beschreven met daarin
de conclusie: Zorg voor een voorspelbaar systeem, met verstandige standaardopties,
waarbij er meer verantwoordelijkheid voor de overheid is. Het nieuwe systeem dient
duidelijk, transparant en eenvoudig te zijn en op compassie gebaseerd. Zekerheid en
robuustheid zijn belangrijker dan gerichtheid. De inzet van de toeslagen in het
inkomensbeleid moet zodanig zijn dat het nieuwe stelsel onbedoeld niet net zo complex
wordt als het huidige. En kwetsbare inwoners moeten worden ontzien bij de
implementatie van wijzigingen in het stelsel. Aan deze enorme opgave dragen wij graag
nu en in de toekomst bij.
1 SZW (2020). Schuld opgelost! Financieel zelfredzaam? Uitvoering schuldhulpverlening nader
bekeken.
2 https://vng.nl/brieven/gemeenten-een-toekomst-zonder-werkende-armen

5. Voldoende financiële middelen voor brede schuldhulpverlening is nodig
Gemeenten zien nu een stabiliserend of zelfs dalend aantal aanvragen
schuldhulpverlening. We verwachten een boeggolf aan aanvragen door de knelpunten die
bovengenoemde groepen ervaren. Gemeenten moeten zich hierop voorbereiden en willen
proactief inwoners benaderen op basis van de signalen uit vroegsignalering, gesprekken
met UWV (inwoners van WW naar bijstand en inkomensval) en het benaderen van de
TOZO-aanvragers. Gemeenten willen straks de inwoners die zich melden een persoonlijk
gesprek kunnen bieden en willen de menselijke maat hooghouden.
Dit betekent dat er niet alleen voldoende capaciteit moet zijn om die kwalitatieve en
effectieve schuldhulpverlening hoog te houden maar dat mensen ook geboden moet
kunnen worden wat hij/zij nodig heeft naast het effectief schulden regelen. Schulden
gaan regelmatig samen met armoede en stress rondom bestaanszekerheid. Inzetten op
begeleiding hierin, parallel aan schuldhulpverlening en de nazorg na schuldhulpverlening,
is noodzakelijk om tot effectieve schuldhulpverlening te komen (zie eerdergenoemde
rapport t.a.v. brede schuldhulpverlening SZW, 2020). Hiervoor is extra budget
noodzakelijk, naast het budget wat gemeenten al nodig hebben voor het implementeren
van de wetswijzigingen die er aan komen. In het regeerakkoord is tijdelijk (3 jaar, loopt
in 2021 af) extra geld gegeven om schulden en armoede terug te dringen en in het
bijzonder onder kinderen. Het is belangrijk in het kader van de coronacrisis dat deze
tijdelijke regeling voor een jaar verlengd wordt, omdat de groep mensen met schulden
en in armoede groter is geworden.
Met hartelijke groet,
E. Dannenberg
A. Asante
M. Florijn
E. van der Burg
L. Geluk
Voorzitter
Voorzitter
Voorzitter
Voorzitter
AlgemeenDirecteur
Divosa
Landelijke
NVVK
Sociaal
VNG
Cliëntenraad
Werk Nederland

18) Mag gemeente gebruikers van de Wmo-taxi geld vragen voor gebruik van die voorziening?
Google melding Wmo: Noordhollans Dagblad 11 juni 2020 (Fried: zie ook nr.23)
Een euro per rit met de Wmo-taxi? Dat mag volgens de wet niet, zegt Helderse Adviesraad Sociaal
Domein
Delano Weltevreden 10/06/2020 DEN HELDER De gemeente Den Helder mag de gebruikers van de
Wmo-taxi helemaal geen geld vragen voor het gebruik van die voorziening. Dat zegt Peet Offermanns
van de Adviesraad Sociaal Domein.
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De ASD adviseert burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd over onderwerpen die met
het sociaal domein te maken hebben.
Het adviesorgaan is verbaasd over de aankondiging van burgemeester en wethouders over de Wmotaxi. De gebruikers krijgen per jaar 180 taxibonnen. Per rit moeten zij vanaf 2021 een eigen bijdrage
van 1 euro betalen. Dat komt neer op een lastenverzwaring van 180 euro per jaar.
Centrale Raad van Beroep Peet Offermans van de ASD: „Wettelijk mag dat niet. Dat heeft de
Centrale Raad van Beroep heeft in 2011 bepaald. De gemeente mag, los van de wettelijke eigen
bijdrage, niet een eigen bijdrage vragen. In 2011 was er al een gemeentelijke regeling voor een eigen
bijdrage van 1,50 of 2,50 euro per rit, afhankelijk van de postcode. Die is per 2012 stopgezet,
vanwege de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep. Ook op basis daarvan heeft de overheid
besloten dat het stapelen van zorgkosten teruggedrongen moet worden. Daarom is er nu het Wmoabonnement. De Wmo-taxi is een maatwerkvoorziening. De wet zegt dat je in de Wmo alleen de
wettelijke eigen bijdrage vragen, dat is het abonnement. Een besparingsbijdrage vragen aan de
deelnemers mag wettelijk niet.”
Onbegrijpelijk De Helderse adviesraad vergadert op 18 juni over het gemeentelijke voornemen.
„Daarna gaat een ongevraagd advies van onze adviesraad naar het college”, zegt Offermanns.
De PVV en Behoorlijk Bestuur vinden het onbegrijpelijk dat burgemeester en wethouders gebruikers
van de Wmo-taxi volgend jaar wil opzadelen met de lastenverzwaring van 180 euro.
Gemeenteraadslid Leo van Esdonk van PVV vindt dat de gemeente dat niet kan maken: „Ik ben
gebeld door verontruste inwoners. Zij zeggen dat zij niet eens voor mondkapjes kunnen betalen. Als
zij straks extra kwijt zijn aan vervoer, gaat dat rechtstreeks van hun eetgeld af. Dat vind ik nogal wat.
Het is heel triest voor deze mensen. Het gaat écht om het laatste beetje geld dat zij hebben. De eigen
bijdrage voor de zorgverzekering komt al op ruim 32 euro per maand uit. Voor sommige mensen is
dat misschien niet zo veel, maar voor onze inwoners die van weinig geld rond moeten komen is het
een hele hoop geld.”
Geen idee Van Esdonk denkt dat het college geen idee heeft van de financiële problemen waar
sommige inwoners elke dag mee worstelen. „Dit is de realiteit van die mensen. Wethouder Kees
Visser zou eens bij zulke inwoners op bezoek moeten gaan, dan krijgt hij haarfijn te horen hoe het
zit.”
De Helderse volksvertegenwoordiger vindt de manier waarop het college met de doelgroep omgaat,
niet netjes. „Eerst wordt gezegd dat de gemeente niet aan het budget voor Wmo tornt. Maar ze
komen wel aan het besteedbaar inkomen van onze inwoners door een eigen bijdrage te vragen voor
de Wmo-taxi.”

19) Hoe kun je mensen met een lichte zorgvraag laten samenwonen?
Platform 31 11 juni 2020

Zorgformule De Dienstbode: zorg- en ondersteuning voor ouderen in hun
eigen appartement
Interview met Leo Pronk
Hoe kun je mensen met een lichte zorgvraag laten samenwonen? Dat is de vraag die
zorgondernemer Leo Pronk lang heeft beziggehouden en hem er uiteindelijk toe zette zorgformule
De Dienstbode te realiseren: een nieuwe versie van het verzorgingshuis, maar dan in eigen
appartement. De eerste Dienstbodes starten eind 2020. Hoe heeft Leo Pronk de totstandkoming van
De Dienstbode ervaren? Welke hobbels is hij onderweg tegengekomen? En omgekeerd: welke
kansen werden hem geboden?
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Pronk is zijn hele werkende leven werkzaam in de zorg. In zijn laatste (zorg)avontuur was hij als
zorgondernemer verbonden aan het Thomashuis (Fried: zie: https://www.thomashuis.nl/ ) in het
Zuid-Hollandse Middelharnis. Pronk: “Na 10 jaar vond ik het eigenlijk wel mooi geweest. Ik heb
enorm veel geleerd, maar ik wilde mij méér toespitsen op het anders en vernieuwender organiseren
van de zorg. In dezelfde periode kwam ik, samen met Hans van Putten (bedenker van de
Thomashuizen en de Herbergier)(Fried: zie: https://www.herbergier.nl/ ), Guy Buck
(bestuursvoorzitter van zorginstelling Aafje)(Fried: zie: https://www.aafje.nl/ )
tegen. Sommige dingen komen onverwachts op het juiste moment. ‘Kunnen we niet iets
samendoen?’, vroegen we ons af. We wilden iets toevoegen aan het huidige zorgaanbod, om op die
manier de verbinding te kunnen leggen tussen kleinschalige zorg en de instellingswereld. Uiteindelijk
hebben wij samen met Peter Ploegsma (eveneens bestuurslid van Aafje) Aafje Coöperatie opgericht:
een coöperatieve vereniging in de zorg en tevens de ‘moeder’ van De Dienstbode.”
De (tover)formule De Dienstbode is gericht op ouderen die met ondersteuning en thuiszorg in
hun eigen appartement kunnen blijven wonen. Per locatie is een zorgondernemer – opgeleid en
begeleid door Aafje Coöperatie – actief, die samen met zijn of haar team zorg aan ouderen verleent.
Dit team bestaat uit ongeveer twaalf professionals met zowel een zorg- als welzijnsachtergrond, die
zich richten op een groep van ongeveer 45 ouderen. Kosten van de zorg worden gefinancierd vanuit
het persoonsgebonden budget (pgb) van bewoners. Pronk vult aan: “Wij willen niet alleen zorg
bieden, maar zetten ook in op het sociale aspect en het gevoel van veiligheid. Er worden volop
activiteiten en eet- en ontmoetingsmomenten in de gezamenlijke ruimte georganiseerd. Deze ruimte
noemen wij ‘de grote droomkeuken’: warm ingericht, grote tafels en een semi-professionele keuken,
klinkt dat niet goed? Ook vinden we het belangrijk dat er 24/7 iemand op de locatie aanwezig is.
Ouderen kunnen dus dag en nacht gebruik maken van de diensten en zorg van hun eigen
Dienstbode.”
Twee vliegen in één klap Omdat ouderen op hun eigen, vertrouwde stekje blijven wonen,
was het voor Pronk niet nodig om een locatie voor wooneenheden te zoeken. Wel moest hij op zoek
een ruimte voor de ‘droomkeuken’ en voor het kantoor van de zorgondernemer. Dit was geen
probleem. “Integendeel zelfs”, zegt Pronk tevreden. “We kwamen erachter dat woningcorporaties
vaak met leegstaande ruimtes blijven zitten, voornamelijk in ‘de plint’ (de begane grond van een
complex). Door deze ruimte te huren, slaan we twee vliegen in één klap. Allereerst helpen we de
woningcorporatie door deze ruimte voor een relatief lange periode te huren – circa vijftien tot
twintig jaar – zodat de corporatie voor lange tijd zekerheid heeft. Hier staat wel tegenover dat we
een kleine investering doen om de ruimte mooi te maken en indien nodig op te knappen. Daarnaast
hebben wij, voor een schappelijke prijs, een prachtige ruimte van waaruit De Dienstbode kan
opereren en waar de ouderen terecht kunnen.”
Kleine beurs Aafje Coöperatie heeft een hart voor ouderen met een kleine beurs. Naast De
Dienstbode heeft Aafje Coöperatie bijvoorbeeld ook de formule Zorgvilla tante Toos, specifiek gericht
op ouderen met dementie die het financieel niet zo breed hebben. Een AOW is voldoende om in de
zorgvilla te kunnen wonen en zorg te ontvangen. Pronk: “Ook bij De Dienstbode hebben we ons in
eerste instantie gericht op ouderen in een sociale huurwoning en veelal met een krap pensioen.
Goede zorg moet immers voor iedereen beschikbaar zijn, of je nou financieel meer of minder
bedeeld bent. Inmiddels zijn we ook een beetje aan het uitbreiden naar appartementencomplexen in
een hoger segment. Het verschil merk je wel hoor. In deze complexen is bijvoorbeeld vaak een hele
levendige bewonersvereniging en spelen de kinderen van de ouders een actieve rol. Een
zorgondernemer moet daar wel bij passen. Voor de zorg maakt dit overigens niets uit, deze is in ieder
complex hetzelfde.”
Met open vizier “Transparantie en medezeggenschap, ik kan het niet vaak genoeg
benadrukken”, zegt Pronk. Deze aspecten heeft De Dienstbode bij hun dienstverlening hoog in het
vaandel. “Dit zit al in de haarvaten van Aafje Coöperatie, waarbij coöperatie voorop staat en de
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aangesloten zorgondernemers kunnen meebeslissen over de toekomst van hun onderneming. Ook
bij iedere Dienstbode is er een gebruikersvereniging , waarbij bewoners en familie inspraak hebben
in de dagelijkse gang van zaken. Om ervoor te zorgen dat de belangen van mensen met een pgb
behartigd zijn, werken wij ook samen met Per Saldo, de landelijke vereniging van mensen met een
pgb. Een onafhankelijk adviseur van Per Saldo biedt bijvoorbeeld ondersteuning bij de aanvragen en
inzet van budgetten."
Eén kapitein op een schip De Dienstbode is relatief snel in de steigers gezet. In augustus
2019 zijn de eerste gedachten op papier gekrabbeld en vanaf januari 2020 staat het bedrijf officieel
ingeschreven in de Kamer van Koophandel. Vandaag de dag zijn acht locaties in ontwikkeling. Eind dit
jaar gaat De Dienstbode echt van start. Wat is het recept van deze voortvarendheid? “Een select
groepje betrokken partijen en stevig eigenaarschap. Als te veel partijen zijn aangesloten, dan wordt
het nodeloos ingewikkeld”, aldus Pronk. “Het lijkt vaak mooi, een veelvoud van organisaties die aan
een initiatief zijn verbonden. Dit wekt de suggestie dat er veel draagvlak is en dat alle neuzen
dezelfde kant op staan. Vaak is dit ook zo, maar wie neemt dan uiteindelijk de besluiten? Wie is dan
de eigenaar? Bij Aafje Coöperatie is het heel simpel: ik ben verantwoordelijk voor de dagelijkse
leiding en maak de keuzes. Stuiten we ’s ochtends op drie problemen, dan gaan we die dezelfde dag
nog oplossen”, zegt Pronk lachend. “Wat trouwens ook meespeelt, is dat we niet te maken hebben
met de ‘ballast’ van een hele zorginstelling – dat maakt het proces vaak trager.”
Uitdagingen Is Pronk hobbels onderweg tegengekomen? Daar moet hij even over nadenken. Na
een korte stilte antwoordt Pronk: “Mag ik het ook uitdagingen noemen? Want dan kan ik wel een
lijstje opnoemen. Waar we bijvoorbeeld tegenaanlopen, is dat sprake is van een personeelstekort in
de zorg. We kunnen voldoende zorgondernemers vinden, maar het vullen van de teams is een stuk
lastiger. En uit respect wil ik tijdens deze coronacrisis ook niet actief werven onder zorgprofessionals.
Ook ben ik nog op zoek naar een goed kwaliteitssysteem waarmee je de kwaliteit van de zorg kunt
monitoren. Doen we het goede op de juiste manier?” Een uitdaging voor de toekomst is het maken
van verbinding met het welzijn. “Laatst was hier een Rotterdamse wethouder op bezoek. Of we niet
de verbinding met welzijn kunnen maken. Voor nu vind ik dat nog wel een spannende, maar wie
weet in de toekomst… Laten we er eerst voor zorgen dat de eerste Dienstbodes een groot succes
worden!”
Meer informatie:
website Aafje Coöperatie (Fried: zie: https://www.aafjecooperatie.nl/ )

20) De publieke sector is hoognodig aan herwaardering toe
Binnenlands bestuur 11 juni 2020

APPEL: ‘BEZUINIG NIET OP PUBLIEKE SECTOREN’
Yolanda de Koster 11 jun 2020 De publieke sector is hoognodig aan herwaardering toe. Er is
voldoende menskracht, werkzekerheid en vermindering van de werkdruk nodig. En vooral ook een
eerlijke en marktconforme beloning. Dat stellen de gezamenlijke vakbonden, werkzaam in de vijftien
publieke sectoren, vandaag in een appel aan ministeries, de Tweede Kamer en de werkgevers zoals
VNG en IPO en de waterschappen.
Reflex ‘De overheid moet af van de reflex dat, als er moet worden bezuinigd, ze als eerste kijkt
naar wat ze nog meer kan plukken uit haar eigen achtertuin’, licht Judy Hoffer toe, voorzitter van de
Algemene Centrale van Overheidspersoneel FNV (ACOP FNV). Ze vreest dat de overheid, na alle
miljardeninvesteringen om de coronacrisis te bestrijden, straks zal moeten bezuinigen en dat de
publieke sector, en de daarin werkzame mensen, daarvan – weer – als eerste het slachtoffer wordt.
Dat mag niet gebeuren.
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Onmisbaar

De coronacrisis heeft volgens Hoffer eens te meer laten zien dat de medewerkers in
de publieke sector onmisbaar zijn. Maar het appel was al voor de coronacrisis in voorbereiding ‘want
we zien al veel langer dat het niet goed gaat in de publieke sectoren. Er is sprake van hoge werkdruk,
er worden geen marktconforme lonen betaald, er is een tekort aan personeel en sprake van agressie
tegen medewerkers.’ Hoogste tijd om het tij te keren, vindt Hoffer, tevens voorzitter van de
Samenwerkende Centrales voor Overheidspersoneel (SCO); de vakbonden die actief zijn in de vijftien
publieke sectoren: van ministeries, gemeenten, provincies en waterschappen tot onderwijs, defensie,
politie en de rechterlijke macht. In deze sectoren werken bijna een miljoen mensen. Voor zover
Hoffer weet is het de eerste keer dat al deze bonden gezamenlijk ten strijde trekken voor
herwaardering van die publieke sectoren.
Looneis De publieke sector moet weer een aantrekkelijke sector worden om in te werken,
benadrukt Hoffer namens het SCO. Daarvoor moet er op korte termijn meer geld komen en vooral
niet worden bezuinigd. In de Miljoennota’s van de komende jaren moeten de middelen voor de
publieke sectoren worden verhoogd zodat er meer menskracht en faciliteiten zijn om de publieke
taken goed te kunnen uitvoeren. Dat verwachten de inwoners van Nederland. Daar moet inzet op
worden gepleegd. Er moet een goede loonsverhoging komen. ‘Als FNV hebben wij onze looneis van
vijf procent, die ook op tafel wordt gelegd. Maar het staat buiten kijf dat een flink deel van deze
groep zich de afgelopen jaren ondergewaardeerd heeft gevoeld; ook financieel. Het gat met de
marktsector is nog altijd groot.’
Werkdruk omlaag Maar loonsverhoging is één; er moet meer gebeuren. Zo moet worden
ingezet op duurzame arbeidsrelaties, waarvoor ook de Wetenschappelijke Raad voor het
Regeringsbeleid (WRR) pleit. ‘Dat is goed voor de mensen, goed voor de organisatie, goed voor de
economie en uiteindelijk goed voor Nederland’, benadrukt Hoffer. Daarnaast moet de werkdruk
omlaag en moet er ruimte komen voor de professional op de werkvloer en de menselijke maat in de
uitvoering. Er moet gewerkt worden aan vergroting van de arbeidsparticipatie van vrouwen en er
moet gelijke beloning voor mannen en vrouwen komen. Er moet eveneens meer worden
geïnvesteerd in scholing en mobiliteitsmogelijkheden.
Ondergesneeuwd Beleidskeuzes moeten integraal worden benaderd, want keuzes in de ene
sector hebben gevolgen voor andere sectoren. Bezuinigingen op het jeugdbeleid leiden tot werkdruk
in sectoren als onderwijs, politie, sociaal domein en rechterlijke macht, stellen de bonden. De
publieke sectoren hebben een belangrijke rol bij de transities die eraan zitten te komen, voegt Hoffer
daaraan toe. Zoals de energietransitie, de technologisering, de vergrijzing. ‘Dat heeft ook grote
gevolgen voor de mensen die het werk moeten doen.’ Mensen werkzaam voor de publieke sector
moeten van meet af aan bij de invoering van technische en digitale innovaties worden betrokken.
Daarnaast is scholing belangrijk. Ook moet ervoor worden gewaakt dat het werk menselijk blijft.
Hoffer: ‘Je moet als professional je werk kunnen doen, met oog voor jezelf en de burger waar je het
werk voor doet.’ Ze benadrukt het belang van betekenisvol werk. Mensen moeten kwalitatief goed
werk kunnen doen, moeten er een goed gevoel over hebben, er moeten doorgroeimogelijkheden
zijn. ‘Dit alles is de laatste jaren ondergesneeuwd.’
Onacceptabel Het appel, in de vorm van een brief, is de eerste belangrijke stap om het tij te
keren. De brief is gericht aan ministeries, de politiek en de werkgeversorganisaties. ‘De handschoen
moet gezamenlijk worden opgepakt’, stelt Hoffer. Het is in haar ogen onacceptabel als de brief onder
in een la verdwijnt. Met Prinsjesdag moeten de eerste concrete stappen naar herwaardering van de
publieke sector worden gezet. Daarna moet een en ander een plek krijgen in de
verkiezingsprogramma’s en later in het regeerakkoord.
Leegloop Als de bonden nul op het rekest krijgen, zijn de gevolgen groot. ‘We zien nu al een
leegloop uit sommige publieke sectoren. Bij de politie is sprake van vergrijzing, in het onderwijs
willen minder mensen werken vanwege de hoge werkdruk. Het ziekteverzuim in de publieke sector
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ligt gemiddeld een procent hoger dan het landelijk gemiddelde. De publieke sectoren moeten de
maatschappij dienen. Als daar een enorme leegloop is, wordt de samenleving niet meer goed
bediend. Het vertrouwen in sommige publieke sectoren is al vrij laag en dat moet worden gestopt.’
Staking Mocht er niets met het appel gebeuren, dan zal per sector worden bekeken wat de beste
aanpak is om alsnog de koers te wijzigen. Uiteindelijk zal het stakingsmiddel niet worden geschuwd.
‘Nog niet zo lang geleden heeft het onderwijs met stakingen resultaat behaald. Ambtenaren hebben
eerder al gestaakt en de politie gaat geregeld in actie. Hoe ontevredener ambtenaren worden, hoe
meer actiebereidheid er is. Ondanks dat zij dat heel moeilijk vinden; het zijn hele loyale en hele
betrokken mensen. Om uiteindelijk voor je rechten op te komen, dan moet er echt wel wat
gebeuren.’
De brief aan de ministeries, de Tweede Kamer en de werkgeversorganisaties, is ondertekend door het
ACOP FNV, CCOOP (Christelijke Centrale van Overheids- en Onderwijspersoneel, het CMHF (Centrale
voor Middelbare en Hogere Functionarissen bij Overheid, Onderwijs, Bedrijven en Instellingen) en het
AC (Ambtenarencentrum).

21) Door Eigen Kracht-conferentie kinderen weer in contact met familie ?
Eigen Kracht Centrale 12 juni 2020

Vader is vader
Enige tijd geleden zijn ook onze Tsjechische collega’s begonnen met het delen van verhalen op
vrijdag. Vorige week hebben ze een verhaal voor ons vertaald en toegestuurd, dat ik graag deel. Een
Tsjechische Eigen Kracht-coördinator werd gebeld door een vrouw voor wie ze jaren eerder een
Eigen Kracht-conferentie heeft georganiseerd. De vrouw was toen nog minderjarig en woonde met
haar broertje in een kindertehuis. Ze hadden geen contact met hun vader of moeder en ook niet met
andere familieleden. Eén van de medewerkers wilde toen onderzoeken of een Eigen Krachtconferentie een mogelijkheid voor de kinderen was om weer in contact te komen met familie en
misschien zelfs bij hen te gaan wonen.
Dakloos “Er was helemaal geen contact met familie, maar het kindertehuis werkte goed mee om
mensen te zoeken. De moeder wilde graag meedoen aan een bijeenkomst. Ze miste haar kinderen,
maar was niet in staat om voor hen te zorgen. Ze vond het moeilijk om haar verhaal te vertellen.
Eerst wilde ze er weinig anderen bij, maar bij ons tweede gesprek was haar zus aanwezig. Die
vertelde dat zij ook wilde komen en dat er nog meer mensen waren. De moeder ging toen actief
meedoen en zo ontstond een kring. De vader was helemaal uit beeld, hij was ziek en dakloos en
leefde ergens aan de andere kant van Tsjechië. Via een organisatie kreeg ik contact met hem, maar
hij kon niet komen. Ik heb hem toen zelf opgezocht.’
Film
“Samen met mij heeft hij een video gemaakt met een boodschap voor de kinderen. Die
video is tijdens de conferentie vertoond. Het lukte helaas niet om een andere woonplek te vinden
voor de kinderen, maar er ontstonden wel veel contacten met de brede familiekring en intensief
contact met moeder. Wat ik mooi vond, was dat ze in deze moeilijke situatie weer met elkaar
verbonden werden. Dat er niemand over hen oordeelde. Dat deed de kinderen heel goed. Ook mooi
is wat er jaren later gebeurde, waar de dochter mij een paar weken geleden over belde. Ze vertelde
dat ze nu samen met haar moeder woont. Haar vader is onlangs overleden. Ze zei: “Ik wil je nog een
keer bedanken voor de film die je met mijn vader gemaakt hebt. Het is nu het enige dat we nog van
hem hebben. Deze boodschap van onze vader was toen zo belangrijk voor ons. Want we hebben
maar één vader. En vader is vader! Of in het Tsjechisch: Táta je táta.”
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Werkwijze i.v.m. coronavirus

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 of wordt aangepast georganiseerd.
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

22) Ggz is op zoek naar meer verbinding met het sociale domein en preventie
Zorgvisie 12 juni 2020

Ggz zoekt verbinding met sociale domein en preventie
De ggz is op zoek naar meer verbinding met het sociale domein en preventie. Dat zeggen ggzbehandelaren Niels Mulder en David van den Berg in gesprek met Koningin Máxima tijdens een
werkbezoek aan Parnassia. Máxima praat ook met ggz-cliënten om een beeld te krijgen van de
impact van de coronacrisis op de ggz.
Voor de app Superbrains is de coronacrisis een doorbraak. Uitvinder Rutger, ICT’er met ADHD, kwam
jaren geleden al op het idee. De behandeling van Rutger, ggz-cliënt bij Parnassia, is geïntegreerd in
de app. ‘Het is mijn behandeling, niet die van de behandelaar’, vertelt Rutger aan Koningin Máxima,
op werkbezoek bij Parnassia in Den Haag. Het interview van psychiater Marc Blom, en lid raad van
bestuur Parnassia, in Zorgvisie in april over hoe Parnassia de coronacrisis is doorgekomen, heeft haar
interesse gewekt en is de directe aanleiding voor het bezoek. Máxima wil meer weten over hoe de
coronacrisis de ggz beïnvloedt.
Het nieuwe normaal Parnassia is zonder besmettingen in de intramurale instellingen de
coronacrisis doorgekomen. Het beleid om speciale covid-afdelingen te organiseren heeft gewerkt.
Wel zijn er besmettingen en doden geweest in de locaties voor beschermd wonen. Het verbod op
bezoek en verlof was ingrijpend, vertelt Blom. Nu gaat Parnassia de volgende fase in, op weg naar
het nieuwe normaal. Er komt weer bezoek en patiënten gaan weer met verlof. In de eerste fase van
de crisis ging 70 procent van het cliëntcontact via beeldbellen of whatsapp. 30 procent ging nog
steeds face-to-face. Blom: ‘We hebben altijd ingezet op en/en. Beeldbellen kan ontmoetingen niet
vervangen. Beeldbellen gaat makkelijker als je elkaar eerder gezien hebt.’
Superbrains ‘Ik ben heel blij met ADHD, want daardoor kan ik heel goed focussen. En ik kan
meerdere dingen tegelijk doen, terwijl ik een man ben’, zegt Rutger opgewekt tegen Máxima. De
Koningin werpt tegen dat ook vrouwen moeite hebben meer dingen tegelijk doen. Wat Rutger
minder goed af ging, was zijn to-do-lijstjes ook echt uitvoeren. Superbrains helpt hem daarbij. Hij
beantwoordt vragen van de app en die stimuleren hem tot actie. Alles in kleine behapbare stapjes.
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Cruciaal is het spel-element in Superbrains. Dat maakt het leuk voor hem en voor de behandelaar. Zo
vergaart hij punten voor belongingen. ‘De app benut het verslavende element van gaming in
positieve zin voor de behandeling’, zegt Blom.
Máxima kijkt Rutger begripvol aan. Ze vindt het individuele maatwerk en het spel-element van
de app knap. Het helpt volgens haar ook dat Rutger echt eigenaar is van de behandeling. Rutger
beaamt dat de app hem controle geeft over het leven.
De app heeft in vijf weken tijd 650 gebruikers gekregen. Duizenden andere ADHD-patiënten
elders in het land willen er op korte termijn mee aan de slag. De gebruikers leveren een schat aan
informatie over de effecten van de app. Kan de app niet ook voor andere aandoeningen worden
ingezet? ‘Voordat we gaan uitbreiden naar andere aandoeningen willen we in kaart brengen wat wel
en niet werkt’, zegt Blom.
Coronacrisis geeft rust Voor Rutger geeft de coronacrisis ook veel rust, omdat hij thuis kan
zijn. Hij heeft niet meer de stress van reizen, geen angst meer dat er wordt ingebroken als hij er niet
is. ‘De coronacrisis maakt ook goed duidelijk dat heel veel mensen mentale hulp nodig hebben. We
staan niet alleen.’ Het taboe om mentale hulp is doorbroken, beaamt Máxima.
Coronacrisis maakt juist angstig Maar niet op alle patiënten heeft de coronacrisis een
positief effect. Aan de andere kant van de tafel zit ggz-patiënt Martin. De coronacrisis maakt hem
angstig. Hij heeft sowieso al de neiging om dingen groter te maken dan ze zijn. Maar de overkill aan
coronanieuws op tv zorgt helemaal voor een overreactie bij Martin. Hij maakt zich grote zorgen over
de gevolgen van de coronacrisis. Via een app heeft hij wel snel toegang tot zijn behandelaar. Het
digitale contact helpt, maar is voor Martin niet genoeg. ‘Via het beeldbellen mis je 70 procent van de
normale communicatie. Het voelt anders.’
Voor Jan-Willem, hij heeft autisme en is manisch depressief, was de coronacrisis de eerste maand
prima. Hij had uitgerekend dat hij 95 procent kans had om om niet besmet te raken en daar kon hij
prima mee leven. Het coronanieuws meed hij. Totdat zijn tante in april zei dat hij naar een
persconferentie met Rutte moest kijken. Jan-Willem is hoogsensitief en alles komt hard binnen bij
hem. Nu vindt hij de crisis vreselijk. De anderhalve meter samenleving vindt hij verwarrend. ‘Wie
heeft er voorrang in supermarkt? Bij geld pinnen stootte er iemand tegen me aan.’
De drie cliënten aan tafel maken plaats voor drie behandelaren: hoogleraar algemene ggz Niels
Mulder, manager teamcontact Marc Baars en klinisch psycholoog David van den Berg. De
persoonlijke assistenten van Máxima en Blom spelen voor schoonmaakploeg. De penetrante geur
van ontsmettingsvloeistof vult de ruimte in het gebouw van PsyQ in Den Haag, waarin verder enkele
journalisten mee luisteren.
Zorgcentrale en behandeling Welke rol kan de Zorgcentrale spelen in de
thuisbehandeling van ggz-cliënten? De Zorgcentrale is een meldkamer van Incluzio, een commerciële
organisatie in het sociaal domein, ouderenzorgaanbieder Florence en Parnassia. ‘De rol van de
meldkamer bij de behandeling aan huis staat nog in de kinderschoenen in de ggz’, vertelt Marc Baars.
De meldkamer speelt een rol bij mensen met een ernstige alcoholverslaving die thuis detoxen. En het
is een personenalarmering bij mensen met ernstige psychische klachten. Baars: ‘De telefoniste moet
goed kunnen schatten wat er speelt als cliënten contact zoeken. Ze moet weten of ze 112 bellen
moet bellen of dat een beroep op het steunsysteem van cliënten volstaat.’
Preventie en ggz David van den Berg is een van de initiatiefnemers van redesigning
psychiatry, een initiatief van psychologen, filosofen en ontwerpers. Ze willen met cliëntenorganisatie
MIND de ggz van onderen af vernieuwen. Van den Berg wil dat de ggz meer inzet op preventie en
niet pas in actie komt als er levensgrote mentale problemen zijn ontstaan. ‘Echte grote doorbraken in
de zorg hebben altijd te maken met preventie. Die beginnen altijd met een visie. Wat is mentale
gezondheid eigenlijk? De ggz heeft een ander verhaal nodig. Mensen hebben allemaal te maken met
grote levenstransities. De kunst is om mensen meer elkaar te laten helpen.’
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Vernieuwen is razend moeilijk in de ggz, merkt Van den Berg. Er zijn culturele, juridische en
financiële obstakels. Samenwerking met andere organisaties is lastig. ‘Er is weinig
experimenteerruimte in de ggz. De baten van vernieuwingen zijn allemaal voor de samenleving.
Parnassia investeert geld in preventie, maar ziet daar niets van terug. Zorgverzekeraars zijn niet
bereid te investeren in preventie, want ze zien de ggz vooral als een kostenpost.’
Verbinding ggz met sociaal domein ‘De ggz moet meer de verbinding zoeken met het
sociale domein’, vindt Niels Mulder. ‘Cliënten hebben niet alleen mentale problemen. Ze hebben ook
financiële schulden of problemen met wonen. Dat weten we al lang, maar het lukt nog niet goed om
als ggz de verbinding te zoeken met partijen in het sociaal domein. We zien ook egeltjesgedrag bij
betrokken partijen.’ Koningin Máxima reageert enthousiast op het bredere perspectief op ggzproblemen. Ze verwijst naar het sociaal hospitaal, waarbij ze betrokken is. Dat is een initiatief dat
zich richt op de huishoudens in Nederland die te maken hebben met meerdere problemen op het
gebied van wonen, zorg, schulden en welzijn. De inzet is om de inzet van de vele hulpinstanties op
elkaar af te stemmen, zodat er individueel maatwerk komt.
Toename mentale problemen Marc Blom besluit het werkbezoek met een bespiegeling op
de toekomst. Beeldbellen en andere technieken op afstand zullen breder worden ingezet in de ggz,
zonder dat ze face-to-face zullen vervangen. Blom maakt zich zorgen over wat er nog allemaal op de
ggz af gaat komen. De coronacrisis zal leiden tot meer mentale problemen. ‘In Italië zie je dat al
gebeuren. Dat gaat bij ons ook gebeuren. Ggz-cliënten zullen als eerste hun baan kwijtraken.’
Bart Kiers schrijft zowel over cure als care. Zijn aandachtsvelden zijn de ziekenhuizen, medisch
specialisten, wijkverpleging en ouderenzorg.

23) Verwarring over de Wmo-taxivervoer en eigen bijdrage
Google melding Wmo: Den Helder Actueel 15 juni 2020 (Fried: zie ook nr.18)

College: “Ritbijdrage WMO-vervoer mag wel, Adviesraad vergist zich”
Door Redactie DHA -15 juni 20205 Den Helder – Er is verwarring ontstaan over de Wmo-taxivervoer
en eigen bijdrage. Daarom heeft het college de raad maandag een informatiebrief gestuurd over de
juiste stand van zaken.
Verwarring ontstond volgens het college mede naar aanleiding van een foutieve uitspraak van de
voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) vorige week in een interview in het
Noordhollands Dagblad. Dat gaat over het voornemen om een reizigersbijdrage per rit te vragen van
1 euro voor Wmo taxivervoer. Dit zou niet volgens de wet zijn, aldus het ASD. Dat is echter niet
correct.
Vorig jaar is bij de invoering van het Abonnementstarief door het Rijk bepaald dat gemeenten
een aantal beleidskeuzen kon maken. Met betrekking tot het Wmo vervoer was het volgende
aangegeven:
Een keuze maken om het collectief vervoer wel/niet in de verordening uit te zonderen van het
abonnementstarief. Het Rijk heeft de mogelijkheid om deze voorziening uit te zonderen via een
AMvB mogelijk gemaakt. De reden voor de uitzondering van vervoer is dat er bij deze vormen van
vervoer per rit lage prijzen worden gevraagd en het gebruik in veel gevallen incidenteel is. Een
abonnementstarief is daardoor al snel duur in relatie tot het gebruik (Stb. 2019, 319).
Indien een gemeente (een deel van het) collectief vervoer uitzondert van het
abonnementstarief, kan een aparte bijdrage per rit worden gevraagd (zoals veel gemeenten op dit
moment ook al doen). De wetgever geeft de beleidsmatige overweging mee dat het wenselijk is dat
gemeenten onderscheid maken tussen vervoer met een structureel karakter (zoals naar de
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dagbesteding) of met een incidenteel karakter (zoals ritten die cliënten zelf maken met bijvoorbeeld
een regiotaxi).
Voor collectief vervoer met een structureel karakter is het wenselijk dat deze onder het
abonnementstarief gebracht wordt of wordt vrijgesteld van een bijdrage. Voor het incidenteel
vervoer is het aan de gemeente om de keuze te maken of dit vervoer onder het abonnementstarief
gebracht wordt of dat een andere bijdrage gevraagd wordt. Bij collectief vervoer gaat het niet om
(mobiliteits-) hulpmiddelen zoals een aangepaste fiets of een scootmobiel.

Opties
a. Indien collectief vervoer een maatwerkvoorziening betreft, dienen gemeenten in hun verordening
aan te geven welke bijdrage hiervoor gevraagd wordt. Indien gemeenten hier niets over regelen, valt
collectief vervoer automatisch onder het abonnementstarief.
b. Indien collectief vervoer een algemene voorziening betreft, dienen gemeenten in hun verordening
aan te geven welke bijdrage hiervoor gevraagd wordt. Als gemeenten de voorziening onder het
abonnementstarief willen brengen, dient dit in de verordening aangegeven te worden.
De gemeenteraad heeft in december 2019 vastgesteld het Wmo vervoer niet uit te zonderen
van het abonnementstarief. Nu stelt het college voor, om vanaf 2021, het Wmo taxivervoer niet
langer meer uit te zonderen van het abonnementstarief, maar een reizigersbijdrage per rit te vragen.
Een overweging daarbij is dat de gemeente mogelijkheden voor aangepast vervoer realiseert,
waarbij een gedeelte van de kosten voor het gebruik hiervan voor de inwoner zelf is. Vergelijkbaar
met een kaartje voor de bus. Omdat alle inwoners zorg moeten dragen voor de kosten van
(openbaar)vervoer, met of zonder beperking, ontstaat er door het heffen van een ritprijs voor Wmo
vervoer meer gelijkheid voor alle inwoners en mag het als vanzelfsprekend beschouwd worden dat
men de kosten voor vervoer zelf regelt.

24) Verloop van covid-19 bij mensen met een verstandelijke beperking
Zorgvisie 15 juni 2020

‘Verstandelijk gehandicapten op jongere leeftijd kwetsbaar voor het
coronavirus’
Mensen met een verstandelijke beperking zijn al op jongere leeftijd vatbaarder voor het coronavirus.
Van de algemene populatie zijn 75-plussers 'de kwetsbaren', bij de groep verstandelijk
gehandicapten zijn dat al de vijftigers. Dat concludeert Geraline Leusink op basis van verzamelde
data over het verloop van covid-19 bij mensen met een verstandelijke beperking.
Op verzoek van het ministerie van VWS richtte Geraline Leusink, directeur academische werkplaats
‘Sterker op eigen benen’, in april een online database op. Het onderzoek heeft als doel om het
verloop van covid-19 bij verstandelijk gehandicapten te meten. Hiervoor werkt Leusink samen met
artsen verstandelijk gehandicapten, epidemiologen en dataspecialisten.
Alle gehandicaptenzorginstellingen in Nederland werden opgeroepen om sterke verdenkingen en
bevestigde gevallen van covid-19 bij hun cliënten te registeren in de database.
Handvatten voor beleidsmakers De registraties moeten inzicht gaan bieden in de impact
van het coronavirus op mensen met een verstandelijke beperking, zodat het ministerie en het RIVM
daar beleid op kunnen maken. Sinds eind maart voorziet de academische werkplaats deze instituties
van advies. Leusink: ‘VWS heeft op basis van onze gegevens hun beleid kunnen uitvoeren. De
database wordt voor verschillende documenten gebruikt, bijvoorbeeld over het verruimingsbeleid en
het bezoekbeleid.’
Effect bezoekregeling Tot nu toe hebben 66 organisaties zich aangemeld voor de
registratiedatabase. Maar het onderzoek loopt nog niet ten einde, vertelt Leusink. ‘We zagen dat
organisaties het de afgelopen maanden enorm druk hadden, en nu bijvoorbeeld nog aanvullende
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gegevens aanleveren. Voorlopig gaan we dus door met het verzamelen van data. We zijn
bijvoorbeeld ook benieuwd wat voor effect de bezoekregeling zal hebben; wat gaat er gebeuren als
groepen weer gemengd worden en cliënten weer bezoek krijgen?’
Op jongere leeftijd kwetsbaar Eens in de twee weken verschijnt er een nieuwe factsheet
van het onderzoek. Vandaag nummer 5 ‘Update 12 juni 2020‘. Leusink noemt een aantal van de
opmerkelijkste bevindingen tot nu. ‘Allereerst is het een alarmerend gegeven dat mensen met een
verstandelijke beperking op jongere leeftijd vatbaarder zijn voor coronavirus, vergeleken met de
algemene bevolkingspopulatie. Die kwetsbaarheid begint voor deze groep al bij 50-jarigen. Dat is een
groot verschil met de algemene populatie waar ouderen, 75-plussers, als de kwetsbaren gezien
worden.’
Waardoor dit komt, is nog onbekend, vertelt Leusink. ‘Dat weten we nog niet zo goed, dus daar moet
vervolgonderzoek naar worden gedaan. Het zou met het immuunsysteem te maken kunnen hebben
of met de vroege veroudering die we zien bij mensen met een verstandelijke beperking.’
Percentage overledenen nagenoeg gelijk Ondanks dat mensen met een verstandelijke
beperking op jongere leeftijd vatbaarder zijn voor het virus, wat hen dus al eerder extra kwetsbaar
maakt, is het percentage overledenen bij mensen met een bewezen covid-19-infectie (13 procent)
ongeveer gelijk aan dat van de algemene populatie. ‘Er is dus niet meer sterfte in de populatie als
geheel maar er overlijden relatief meer mensen met een verstandelijke beperking op jongere leeftijd.
Dat betekent dus dat verhoogde kwetsbaarheid op jongere leeftijd start’, legt Leusink uit.
Woonsituatie belangrijk aandachtspunt Een andere opvallende bevinding is dat 90
procent van de besmettingen plaatsvindt op groepswoningen, aldus Leusink. ‘Dit hebben we ook met
VWS besproken; de woonsituatie is een extra belangrijke variabele als je kijkt naar het verloop van
covid-19 bij verstandelijk gehandicapten. Ook dit verschilt weer met de algemene populatie.’
‘Meet koorts ook preventief’ Met deze cijfers in het achterhoofd, hoe moeten
zorginstellingen zich voorbereiden op een eventuele tweede coronapiek? Leusink antwoordt bondig:
testen, laagdrempelig testen. ‘Als academische werkplaats adviseren we organisaties heel gericht om
te testen. Want uiteindelijk komt het toch op eigen verantwoordelijkheid aan: een cliënt geeft aan
dat hij klachten heeft, en vervolgens wordt er getest. Mensen met een verstandelijke beperking
kunnen klachten minder goed aangeven, daarom zeggen we heel duidelijk: let goed op klachten, met
name koorts, en meet koorts ook preventief. Laagdrempelig testen dus, is ons advies.’
Hester Hinloopen

25) Steun van de coalitiepartijen voor plannen voor de financiering van de langdurige zorg
Zorgvisie 16 juni 2020

Kamer geeft vrij baan voor inkoopkader Wlz
Minister Hugo de Jonge van VWS heeft steun van de coalitiepartijen voor zijn plannen voor de
financiering van de langdurige zorg. Dat betekent dat zorgkantoren aan de slag kunnen met het
nieuwe inkoopkader Wlz. Dat bleek bij het Kamerdebat over care op 15 juni. Ook de overheveling
van 340 miljoen euro van de wijkverpleging naar de Wlz gaat door.
Het nieuwe inkoopkader Wlz is een verkeerd model dat Zorgverzekeraars Nederland (ZN) zonder
echt overleg oplegt aan de langdurige zorg. Dat signaal gaven de brancheorganisaties ActiZ,
Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en GGZ Nederland eind mei af. ‘Deze actie impact zal
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hebben op de onderlinge verhoudingen. We verwachten dat dit een hoop chagrijn zal losmaken in
het veld’, zei VGN-directeur Frank Bluiminck in een interview met Zorgvisie. Voor de
gehandicaptenzorg komt het nieuwe inkoopkader Wlz neer op een bezuiniging van 97 miljoen euro,
zegt GroenLinks-Kamerlid Corinne Ellemeet in het Kamerdebat Care op 15 juni.
Stabiele financiering ouderenzorg Ook de verpleeghuizen trokken aan de bel. ‘Minister De
Jonge houdt zich niet aan zijn belofte voor een stabiele financiering van de ouderenzorg’, zei Mireille
de Wee, voorzitter van ActiZ-kerngroep wonen & zorg in een interview met Zorgvisie. Ze mist
samenhang tussen het nieuwe inkoopkader Wlz, de verwerking van de kwaliteitsgelden in de
tarieven en de integrale vergelijking. ‘We zien een opeenstapeling van financiële onzekerheden. We
weten niet zeker of we de ruim 30.000 extra mensen wel kunnen behouden voor de sector. We
weten niet zeker of we op de lange termijn de kwaliteit van de verpleeghuiszorg kunnen garanderen.’
Maximale zekerheid voor verpleeghuizen Maar minister De Jonge herkent de signalen
van de ouderenzorg niet. Hij vindt juist dat hij verpleeghuizen maximale financiële zekerheid geeft,
zodat ze kunnen investeren in personeel en nieuwe verpleeghuisplekken. Hij wijst erop dat de sector
structureel 480 miljoen euro extra krijgt vanwege het grotere zorgvolume in de Wlz. Daarnaast
ontvangen verpleeghuizen de kwaliteitsgelden van 2,1 miljard euro. De nieuwe tarieven in de Wlz
zijn volgens de minister gelijk aan het gemiddelde verpleeghuiszorgtarief van 2019. De loonkosten
worden geïndexeerd en de extra kosten voor de coronacrisis worden ook vergoed. Ook over
inkomstenderving door de huidige leegstand hoeven verpleeghuizen zich geen zorgen te maken,
aldus de minister. Om tegemoet te komen aan zorgen in de sector heeft hij de integrale vergelijking
naar kosten in verpleeghuizen een jaar uitgesteld naar 2023.
Slagroom en appeltaart Maar Ellemeet is niet gerustgesteld. ‘Als ik zo veel signalen uit de
sector krijg, gaat er iets niet goed’, zegt Ellemeet. Ze wijst erop dat het Wlz-tarief van 94 procent van
het NZa-tarief voor verpleeghuizen niet voldoende is om de basiszorg op orde te krijgen. ‘Er ontstaat
een kloof tussen de schrale basisbekostiging en de kwaliteitsgelden voor verpleeghuizen. We kunnen
niet eindeloos slagroom spuiten, terwijl er niet voldoende ingrediënten zijn om een behoorlijke
appeltaart te bakken. We zien dat de uitstroom van personeel uit de sector groeit en het
ziekteverzuim toeneemt. Dit inkoopkader zorgt voor vijf jaar bevriezing als het gaat om investeren in
innovatie en ouderenhuisvesting.’
Geen uitstel Wlz-inkoopkader Ellemeet vraagt om uitstel van invoering van het nieuwe
Wlz-inkoopkader, want er is in de sector geen draagvlak voor. Maar de minister wil daar niets van
weten. Hij wijst erop dat het inkoopkader Wlz is opgesteld door de zorgkantoren. Weliswaar in
overleg met VWS, maar de zorgkantoren gaan erover. De minister is niet van plan het Wlz-kader
tegen te houden.
De klachten van de verpleeghuizen over financiële zekerheid kan de minister absoluut niet plaatsen.
‘Er is geen een sector die zo veel extra geld en financiële zekerheid krijgt. Jeugdzorginstellingen zullen
er jaloers op zijn.’ Van een bezuiniging op de gehandicaptenzorg is volgens de minister ook geen
sprake. Het gaat niet om 97 miljoen euro, maar om 55 miljoen euro die apart wordt gezet om
regionale knelpunten te kunnen oplossen. De coalitiepartijen steunen de minister, waardoor de
zorgkantoren vrij baan krijgen voor de invoering van het inkoopkader Wlz.
340 miljoen wijkverpleging naar Wlz De overheveling van 340 miljoen euro van de
wijkverpleging naar de Wlz roept vragen op bij Kamerleden. De minister stelt dat zijn ministerie geen
goede raming heeft gemaakt sinds de wijkverpleging in 2015 onder de Zvw valt. Onderzoek van
Equalis maakt duidelijk dat er het budget van de overheid voldoende is, dat er geen wachtlijsten zijn,
dat er voldoende zorg wordt geleverd en dat er geen afwentelgedrag is.
Visie op ouderenzorg Maar hoe verhoudt zich dat tot de signalen van wijkverpleegkundigen
dat zorgverzekeraars bovenop het geld zitten, samenwerking niet belonen en er wel degelijk
wachtlijsten zijn, wil D66-Kamerlid Vera Bergkamp weten. De Jonge herkent de signalen, maar wuift
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ze weg met een verwijzing naar het Equalis-onderzoek. VVD-Kamerlid Antoinette Laan-Geselschap is
het niet eens met de overheveling, maar ze gaat niet dwars liggen. Ze wil dat de minister op korte
termijn met een brede visie komt op de ouderenzorg, waarin hij ingaat op het dreigende
personeelstekort en het tekort aan geschikte ouderenwoningen.
Bart Kiers schrijft zowel over cure als care. Zijn aandachtsvelden zijn de ziekenhuizen, medisch
specialisten, wijkverpleging en ouderenzorg.
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