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Beste adviesraadleden en overige geïnteresseerden,
Veel mensen hadden het gevoel dat de afgelopen maanden de boel op zijn kop stond. Niets ging er
meer gewoon, overal moest je bij nadenken, geen bezoekjes, geen feesten, geen evenementen, geen
concerten, afstand houden, handen wassen. Vervolgens werd alles weer wat soepeler, maar vandaag
hoorde ik dat het aantal besmettingen weer fors toeneemt vanuit de horeca, onder studenten, door
mensen die terugkomen van vakantie en door familiebijeenkomsten. Kortom door mensen die min of
meer weer overgegaan waren tot het normaal van voor de coronatijd. En dan heb je natuurlijk ook
nog een grote groep van ontkenners, die alle genomen maatregelen onzin vinden. Ik geef geen
oordeel, maar wens slechts toe dat ieder van u gezond mag blijven.
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) Aandacht voor toegankelijkheid met hulp van ervaringsdeskundigen
2) Adempauze voor mensen die wel willen maar niet kunnen betalen
3) De landelijke invoering van PGB 2.0 zal niet meer onder dit kabinet plaatsvinden
4) Iedereen in Nederland lijkt klaar te zijn met corona en wil weer normaal doen
5) Blij verrast dat het tijdens corona met zo veel kwetsbare gezinnen zo goed ging
6) Maak inkomensondersteuning thuisloze jongeren verplicht
7) Vanaf 1 juli 2021 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de inburgering van statushouders
8) Acht speciale expertisecentra voor jongeren met meerdere complexe en zeldzame problemen
9) Vraag ‘Wat werkt?’ in de aanpak van discriminatie
10) Hoe hebben Dordtse senioren de coronacrisis ervaren?
11) Overleg met minister De Jonge maandag 15 juni 2020: veel aandacht voor PGB
12) Algemeen overleg GGZ, maatschappelijke opvang en suïcidepreventie
13) Na een Eigen Kracht-conferentie gaan mensen zelf verder met hun plan
14) WGR voor specialistische jeugdhulp, jeugdbescherming, jeugdreclassering
15) Verledding: het hele areaal ineens of stap voor stap verduurzamen?
16) Regeldruk in de zorg is een veelkoppig monster
17) Tien gouden tips ván mantelzorgers, vóór mantelzorgers
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18) Warm pleidooi voor het belang van bemoeizorg
19) Nagedacht om samen in één huis te gaan wonen of mantelzorgwoning in de tuin te maken?
20) Kleinere gemeenten en de aanpak voor de energietransitie
21) Berekeningsmethode geluidsnormen in Omgevingswet desastreuze effecten op woningbouw
22) Moet gemeente met terugwerkende kracht verhuiskostenvergoeding toekennen?
23) Minister Ollongren ‘te vroeg’ voor extra middelen gemeenten
24) Ook in Nederland aandacht voor racisme en discriminatie aangewakkerd
25) Jongeren kunnen zelf prima aangeven wat wel of niet helpend is
26) Grenzen van de wet opzoeken en het toezicht versoepelen
27) Herwaardering van de aanleunwoning met een gezamenlijke voorziening
28) Leimuiden in de top 3 van plaatsen met de meeste geluidsoverlast van Zuid-Holland
29) Vijf jaar vechten om van de gemeente de huishoudelijke hulp te krijgen waar je recht op hebt
30) Kwaliteit van de huisvesting van arbeidsmigranten
31) Hoe kunnen welbevinden en veiligheid samengaan in verpleeghuizen
32) Sociale technologie is belangrijk in het leven van ouderen
33) Beperkte mogelijkheden om maatwerk te leveren bij de kostendelersnorm in Participatiewet
34) Financiële gevolgen overstap van een uitkering naar werk
35) Angst in het jeugdzorgsysteem
36) Gebruikers van de Wmo-taxi gaan vanaf volgend jaar per rit een euro betalen
37) Hoe denken jongeren in niet-stedelijke gebieden over mensen met een migratieachtergrond?
38) Steeds minder mensen worden effectief van hun schulden af geholpen
39) Kiezers krijgen meer invloed op wie er in de gemeenteraad komen
40) Ouderen willen graag dat hun talenten benut worden

1) Aandacht voor toegankelijkheid met hulp van ervaringsdeskundigen
Gemeente.nu 17 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
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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
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.’

2) Adempauze voor mensen die wel willen maar niet kunnen betalen
Binnenlands Bestuur 17 juni 2020
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VAN ARK: MEER INSTANTIES MET NOODKNOP BIJ SCHULDEN
Van Ark wil kijken of ze de noodstop zoals bij het CJIB ook bij andere overheidsorganisaties kan
inzetten om meer mensen te helpen, bijvoorbeeld bij de Belastingdienst of het UWV. De adempauze
voorkomt volgens de staatssecretaris dat mensen die wel willen maar niet kunnen betalen, dieper in
de problemen komen door verhogingen of boetes.
16 jun 2020 Staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken) wil meer instanties vragen om een
'noodknop' in te stellen voor mensen met problematische schulden. Dat schrijft zij aan de Tweede
Kamer.
Noodstopprocedure Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) hanteert sinds dit voorjaar
een dergelijke noodstopprocedure. Als mensen daar een beroep op doen, worden incasso's voor vier
maanden stopgezet. Voorwaarde is wel dat zij dan ook bij de gemeente aankloppen voor
schuldhulpverlening.
Adempauze Van Ark wil kijken of ze deze noodstop ook bij andere overheidsorganisaties kan
inzetten om meer mensen te helpen, bijvoorbeeld bij de Belastingdienst of het UWV. De adempauze
voorkomt volgens de staatssecretaris dat mensen die wel willen maar niet kunnen betalen, dieper in
de problemen komen door verhogingen of boetes.
Snel oplopende schulden Door de coronacrisis zijn alleen maar meer mensen in financiële
nood geraakt. Van Ark roept mensen op tijdig aan de bel te trekken. ‘Schulden kunnen snel oplopen
als je geen actie onderneemt’, zegt zij. ‘Voorkom dat de problemen je boven het hoofd groeien en
een oplossing uit het zicht raakt.’
Coulant Van Ark vraagt daarnaast aan schuldeisers ‘coulant om te gaan met het innen van
schulden’ als mensen echt niet kunnen betalen. ‘Ga het gesprek aan en probeer samen tot afspraken
te komen.’ (ANP)

3) De landelijke invoering van PGB 2.0 zal niet meer onder dit kabinet plaatsvinden
Zorgvisie 17 juni 2020

De Jonge: ‘PGB 2.0 niet meer in deze kabinetsperiode’
De landelijke invoering van PGB 2.0 zal niet meer onder dit kabinet plaatsvinden. De coronacrisis
heeft tot nieuw uitstel geleid. Pas in het najaar wordt duidelijk wat de volgende stap is.
Als gevolg van de coronacrisis hebben de overleggen over PGB 2.0 stil gelegen. De Jonge zegt eerst te
willen inventariseren wat er aan aanpassingen echt noodzakelijk is, alvorens de volgende stap te
nemen in het proces. Hij zei gisteren tijdens het Nota-debat in de Tweede Kamer dat hij hoopt in het
najaar met een voortgangsrapportage te komen.
PGB 2.0 Met PGB 2.0 wordt proefgedraaid sinds 2018 door zorgverzekeraar DSW en enkele
gemeenten. In de zomer van 2019 zijn twee zorgkantoren van Zilveren Kruis en CZ aangesloten.
Daarna traden technische problemen op. De livegang van voorlopergemeenten Rijssen-Holten,
Smallingerland en Het Hogeland die gepland stond voor eind 2019 werd met een half jaar uitgesteld.
De kosten zijn intussen ook opgelopen: minister De Jonge schreef afgelopen januari al dat de
invoering 60 procent duurder zou worden.
De Jonge vindt het noodzakelijk om meer tijd te nemen voor de invoering. Voor de zomer zal er nog
een vierhonderdtal budgethouders worden aangesloten van de twee reeds aangesloten
zorgkantoren. Dit najaar moet duidelijk zijn welke partijen gaan aansluiten voor de volgende tranche.
‘Niet de briljantste’ CDA-Kamerlid Antoinette Laan-Geselschap uit haar zorgen: ‘Laten we maar
eerlijk zijn, wij zijn als overheid niet de briljantste in het implementeren van ict-systemen. Onze zorg
zit in het optuigen van de kerstboom. Het mag niet zo zijn data een goed werkend systeem gaat
mislukken doordat we het te groot willen maken.’ De Jonge erkent dat de eisen van de verstrekkers
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steeds maar toenamen en daarmee ook de kosten. Daarom moet het systeem nu eerst technisch op
orde worden gebracht en worden functionaliteiten voor de SVB en voor verstrekkers later
toegevoegd. De Jonge: ‘We hebben gezegd: ‘Kappen nou, eerst back to basics. Daarna kunnen we
weer nice-to-haves inbouwen.’
Het PGB 2.0-systeem verzorgt de administratieve ondersteuning van budgethouders, hun
zorgverleners, de verstrekkers (gemeente of zorgkantoor) en de SVB bij het beheren van toegekende
budgetten en zorgovereenkomsten en het registreren en betalen van zorgdeclaraties. Met het
nieuwe systeem moet de budgethouder gemakkelijker en veiliger kunnen werken.

Intensieve kindzorg

Een groot knelpunt bevindt zich in de intensieve kindzorg. De
indicatiestellingen door wijkverpleegkundigen bevatten teveel praktijkvariatie. Soms worden pgb’s
naar beneden bijgesteld door de zorgverzekeraars en komen gezinnen in de financiële problemen.
De Jonge is niet tegen het bijstellen van een pgb want hij vindt dat gemeenten en zorgverzekeraars
scherp moeten blijven. Zeker omdat het gevaar voor misbruik groot is. Hij erkent wel dat PGBhouders in de knel kunnen komen als het pgb onderdeel is geworden van de inkomensvoorziening en
naar beneden is bijgesteld. De Jonge: ‘We hebben daar goede afspraken over kunnen maken met de
zorgverzekeraars. Die zijn daar op aanspreekbaar en kunnen ervoor zorgen dat gezinnen niet in de
problemen komen.’

Handreiking Een oplossing van het probleem ligt volgens De Jonge in een handreiking voor

verpleegkundigen. De bestaande handleiding wordt geüpdatet, om verpleegkundigen te helpen
beter en eenduidiger te indiceren. De Jonge vindt een second opinion, zoals geopperd door enkele
Kamerleden, ook een goed idee. Een procedure is in de maak.

Wooninitiatieven met pgb

Vera Bergkamp stelt dat wooninitiatieven voor zorg in
natura en met pgb verschillend worden behandeld door de overheid wat betreft compensatie van
omzetderving door corona. De laatsten zouden aan strengere eisen moeten voldoen om in
aanmerking te komen. Volgens De Jonge is dat niet zo. ‘Beide soorten wooninitiatieven kunnen
compensatie krijgen. Zorg in natura-instellingen door de NZa-beleidsregel. Wooninitiatieven met pgb
vallen daar niet onder. Daar vindt compensatie plaats vanuit het pgb van bewoners.
Leegstandcompensatie wordt bereikt door het pgb van andere bewoners op te hogen. Daardoor
komt de zorgcontinuïteit niet onder druk te staan.’
De Jonge zegt de ophoging van de pgb’s als gevolg van leegstand nog te gaan regelen. Intussen is de
periode van compensatie via de NZa-beleidsregel verlengd van 1 juli naar 1 augustus.
Het Kamerdebat over ouderenzorg en gehandicaptenzorg ging over maar liefst 66 nota’s en
brieven. Zoveel dat enkele Kamerleden zich over de hoeveelheid te lezen stukken beklaagden. Gevolg
was dat niet alles even goed aan bod kon komen. Er zijn dertien moties ingediend.
Carina van Aartsen is redacteur cure bij Zorgvisie. Als aandachtsgebied heeft zij de thema´s: kwaliteit
en veiligheid, zorgverzekeraars en financiën.

4) Iedereen in Nederland lijkt klaar te zijn met corona en wil weer normaal doen
Ieder(in) 18 juni 2020

De coronacrisis is voor mensen met een beperking nog lang niet voorbij
18 juni 2020 Iedereen in Nederland lijkt klaar te zijn met corona en wil weer normaal doen. Toch
is er een grote groep mensen voor wie de crisis nog niet voorbij is: mensen met een beperking of
chronische aandoening. “Wanneer horen wij dat het voor ons weer veilig is? Ik zit al 12 weken
binnen, ik mis mijn leven.” Belangenbehartiger Ieder(in) hield in mei een enquête onder ruim 2100
chronisch zieken, mensen met een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperking en de
resultaten geven een beeld van meer uitsluiting, eenzaamheid en verlies van kwaliteit van leven.
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Minder kwaliteit van leven

De coronacrisis heeft een grote impact op de levenskwaliteit
van chronisch zieken en mensen met een beperking. De helft van hen is er de afgelopen maanden
lichamelijk op achteruit gegaan, 45% heeft last van eenzaamheid, ruim 40% heeft last van stress of
psychische klachten. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:
* het missen van contact met naaste familie en geliefden;
* de zorgen over en angst voor besmetting;
* het noodgedwongen uitstellen van medische behandelingen en afspraken.
Extra risico door op gang komen samenleving Vooral chronisch zieken met een hoog
risico in geval van een COVID-19 besmetting, hebben zorgen over het feit dat de samenleving nu
weer op gang komt. Veel van hen lopen hierdoor extra risico en sluiten zich op in huis. “Ik hou mijn
hart vast als straks heel veel weer toegestaan is. Omdat ik in een hoog risicogroep val, ben ik heel erg
bang om besmet te worden. En ik zie dat mensen op straat zich nu al niet aan de maatregelen
houden. Ook ben ik bang dat mijn verzorgers weer veel meer gaan ondernemen en daardoor eerder
besmet kunnen raken en dit op mij kunnen overdragen.”
Afstand houden is vaak ondoenlijk De deelnemers aan het onderzoek is ook gevraagd of
het anderhalve meter afstand houden voor hen haalbaar is, 40% zegt van niet. Hierbij gaat het
bijvoorbeeld om blinden en slechtzienden of mensen in een rolstoel. “Mijn leven is door alle visuele
aanwijzingen waar ik niets mee kan en de 1.5-meter regelgeving waar ik niet goed aan kan voldoen,
minstens dubbel zo zwaar en beperkt geworden”, schrijft een blinde man. Een rolstoelgebruiker zegt:
“er wordt geen rekening gehouden met rolstoelers. Alle looproutes zijn veel te krap. Daarnaast
houden mensen vaak onvoldoende afstand, waardoor ik niet veilig de straat op kan.”
Oplossingen In het onderzoek is ook gevraagd wat mensen nodig hebben om het leven weer op
een enigszins redelijke manier te kunnen hervatten. 64% wil informatie van de overheid en van
medisch specialisten over versoepeling van coronamaatregelingen, specifiek afgestemd op mensen
met een beperking of chronische ziekte. Verder zegt bijna de helft dat toezicht en handhaving een
voorwaarde is om veilig de openbare ruimte te kunnen gebruiken. Om weer activiteiten buitenshuis
te kunnen hervatten zoals werk, dagbesteding of vrijwilligerswerk, zijn er goede afspraken nodig over
hygiëne op de betreffende locatie, vindt eveneens bijna de helft. Heel opvallend is verder dat 22%
van de chronisch zieken de beschikking wil krijgen over medische mondkapjes om zichzelf te
beschermen.
Wat moet er gebeuren volgens Ieder(in) Ieder(in) heeft er de afgelopen maanden op
gehamerd dat er een aparte strategie voor mensen met een beperking en chronische aandoening
komt om uit de coronacrisis te komen. Nu die Covid-strategie er is, is het van belang dat daar ook
snel uitvoering aan wordt gegeven. Directeur Illya Soffer van Ieder(in): “Veel mensen met een
beperking en hun verwanten voelen zich nog steeds over het hoofd gezien. Er wordt wel beleid voor
hen gemaakt, maar niet mèt hen. Daardoor raken mensen meer geïsoleerd dan nodig.”
Verder zegt Soffer: “Voor mensen met een hoog gezondheidsrisico brengen de versoepelingen
bovendien niet meer, maar minder vrijheden. Zij zijn momenteel echt een vergeten groep. Vóór
Corona stonden zij nog midden in het maatschappelijke leven. Nu zitten ze, misschien nog wel
maanden, noodgedwongen thuis. Het wordt hoog tijd dat er speciale aandacht komt voor die
vergeten groep. Deze mensen hebben meer informatie nodig, van de rijksoverheid en van hun artsen
en specialisten. Er zijn speciale voorzieningen nodig voor diegenen die vanwege hun
gezondheidsrisico problemen krijgen om weer terug te keren naar werk, onderwijs en hun sociale
leven”.
Lees hieronder het complete rapport.
Fried: zie: https://iederin.nl/wp-content/uploads/2020/06/Rapport-Hoe-wordt-uw-leven-weerleefbaar-eindversie_2020_06_17.pdf
5) Blij verrast dat het tijdens corona met zo veel kwetsbare gezinnen zo goed ging
NIEUWS- EN INFORMATIEBRIEF 196
ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN KAAG EN BRAASSEM

6

Zorg+ welzijn 18 juni 2020

Met 80 procent van de kwetsbare gezinnen ging het goed tijdens corona
Tijdens de coronacrisis belde stichting Jeugd en Samenleving Rijnland met zo’n 350 gezinnen die ze
begeleiden. Wat blijkt? Met vier op de vijf gezinnen ging het goed. Praktische vragen werden snel
opgelost en de kwetsbare gezinnen hadden veel steun aan familie en geloof. ‘Het is maar hoe je de
vraag stelt.’
‘Wij waren ook blij verrast dat het tijdens corona met zo veel gezinnen zo goed ging’, zegt Nicoline
Hoos, projectleider van “gezin in beeld”. Dat is een project om de ontwikkeling van kinderen en
gezinnen met een achterstand te ondersteunen van de stichting Jeugd en Samenleving (JES) in Leiden
en omgeving. Tijdens de coronacrisis belden we al onze gezinnen op met de open vraag: “Hoe gaat
het nu met jullie?” Dan krijg je dus ook de positieve verhalen te horen en de dagelijkse dingen, naast
de vooral praktische problemen.’ Slechts 17 procent van de gezinnen zei dat het niet zo goed ging.
Lockdown Nicoline Hoos en haar collega’s hielden tijdens de lockdown contact met de ruim
350 gezinnen. ‘De scholen waren dicht, alle voorzieningen voor gezinnen ook. Wij vroegen ons af hoe
deze kwetsbare gezinnen de lockdown doorkwamen en belden ze alle op. Van de Leidse Hogeschool
kregen we het aanbod om te helpen met een vragenlijst en onderzoek.
Samenwerking Met vier van de vijf gezinnen bleek het dus goed te gaan. De meeste gezinnen
hebben een vluchtelingen- of migratieachtergrond, verschillenden waren nog maar net in Nederland.
De taal was het grootste probleem en daarmee ook de huiswerkbegeleiding door ouders. Hoos: ‘Veel
gezinnen hadden geen laptop. Die konden we in samenwerking met andere organisaties snel regelen.
Verder hebben we een vrijwilligersproject opgezet: Mats – maatje thuis bij schoolwerk. Vrijwilligers
ondersteunden kinderen en jongeren online met hun huiswerk.’
Familie En waarom ging het zo goed met deze kwetsbare gezinnen in Leiden? ‘Die vraag hebben
we ook aan de gezinnen voorgelegd’, zegt Hoos. ‘Hun antwoord was dat ze heel veel steun van
familie hadden, met wie ze online veel contact hadden, ook in het buitenland. Het geloof was ook
een belangrijke steun: het geloof hielp hen door de crisis. En verder zeiden veel ouders dat ze juist
sterk moesten zijn om een positief voorbeeld aan de kinderen te geven. Veel van de ouders hebben
een vluchtelingen of migratie-achtergrond, ze hebben veel meegemaakt. Dat maakt hen al
veerkrachtig.’
Sociaal netwerk De resultaten van het corona-contact hebben ook de professionals in een
nieuwe stand gezet. Nicoline Hoos: ‘We zijn eigenlijk bevestigd in wat we al deden, namelijk uitgaan
van de mogelijkheden van het gezin en de fammilie. We vragen dus meer nog naar het sociale
netwerk en hoe de buurvrouw of de tante bijvoorbeeld kan helpen. En, je moet checken bij ouders of
daar ook gevolg aan is gegeven. Je adviezen worden niet altijd direct opgevolgd. Wij professionals
moeten als het ware meelopen met de ouders.’
Laptops Daarnaast is gebleken hoe snel en gemakkelijk professionals kunnen samenwerken,
zegt Hoos. ‘We hadden heel snel twintig laptops voor huiswerk bij elkaar voor gezinnen die geen
laptop hadden. De contacten om de zaken voor kwetsbare gezinnen te regelen verliepen
gemakkelijk. Dat komt, denk ik, doordat iedereen bevlogen is om juist de kwetsbare mensen te
helpen in coronatijd. Waar we eerst fysiek naar collega’s gingen, hoefden we nu maar even te bellen.
Dat gaan we vasthouden.’
Carolien Stam Redacteur Zorg+Welzijn

6) Maak inkomensondersteuning thuisloze jongeren verplicht
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lcr@ttentie 18 juni 2020

Aan de leden van de Vaste commissie voor Sociale Zaken en
Werkgelegenheid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN Haag
Via: cie.szw@tweedekamer.nl
Betreft: gezamenlijke brief Valente, Leger des Heils, Stichting Zwerfjongeren Nederland en de
Landelijke Cliëntenraad tbv Algemeen overleg d.d. 18 juni 2020 over Armoede- en schuldenbeleid.
Amsterdam, 12 juni 2020
Geachte leden van de Vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Op 18 juni 2020 spreekt u met staatssecretaris over armoede en schulden. Een van de groepen die in
de afgelopen tijd de aandacht hebben gemist in het politieke debat in uw commissie zijn de dak- en
thuisloze jongeren: over hun belabberde inkomenspositie en complexe schuldensituatie.
De urgentie De groep jonge dak- en thuislozen groeit. Dit is onlangs ook nog geconstateerd
door de Tijdelijke Werkgroep Sociale Impact onder leiding van de Amsterdamse burgemeester
Femke Halsema. Uit CBS-cijfers van augustus 2019 bleek dat het aantal dak- en thuisloze jongeren
(18-30 jaar) in tien jaar tijd is verdrievoudigd van 4.000 jongeren in 2009 naar 12.600 in 2018.
Jaarlijks stromen 20.000 jongeren op hun 18e de jeugdzorg uit met een grote kans hebben op
dakloosheid.
Inkomenspositie thuisloze jongeren: € 255 per maand In de samenwerking met BZK
is er veel aandacht voor nieuwe woningen, maar we missen de aandacht voor de inkomenspositie
van thuisloze jongeren in de leeftijd van 18 tot 21 jaar. Want het probleem ligt niet alleen bij wonen,
maar ook bij inkomen. Als jongeren tot 21 jaar afhankelijk zijn van de bijstand en niet meer dan zo'n
255 euro per maand ontvangen is de kans klein dat ze daarvan die nieuwe woonplekken kunnen
betalen.

Financiële bestaanszekerheid voor 18-19-20-jarigen die jeugdzorg verlaten
Wij vragen jullie om deze jongeren een betere start te gunnen, dan ze nu krijgen en in te zetten op
een structurele oplossing. De wetgever gaat er van uit dat de ouders van 18-19-20-jarigen een
onderhoudsplicht hebben. Jongeren die geen ouders meer hebben, of van wie de ouders niet in staat
zijn om aan deze onderhoudsplicht te voldoen, komen als zij jeugdzorg (+ jeugd-GGZ/jeugd-detentie)
verlaten vanwege onvoldoende financiële bestaanszekerheid vanaf hun 18e jaar direct in de
schulden. De kosten voor levensonderhoud zijn voor 18-19-20-jarigen even hoog als voor een 21jarige. Niet alle ouders zijn in staat om aan de onderhoudsplicht te voldoen. Als daarbij komt, dat de
betreffende jongere niet langer bij zijn ouders of op een jeugdzorgplek terecht kan, betekent dit in
de praktijk dat de jongere een bijstandsuitkering krijgt van € 255 en dak- of thuisloos wordt.
Van het minimumjeugdloon (€ 680 per maand) of een bijstandsuitkering (€ 256 per maand) kan
een 18, 19, 20-jarige die er alleen voor staat niet rondkomen.
Binnen de huidige wetgeving is het voor hen dus heel erg lastig om een kamer te vinden en een
bestaan op te bouwen en met hun toekomst bezig te zijn. Dit komt door de lage uitkeringen binnen
de Participatiewet voor jongeren tussen 18 en 21 jaar. Hun uitkering is gerelateerd op het wettelijk
jeugdminimumloon, waardoor zij een hele lage uitkering ontvangen. Van ouders wordt verwacht dat
zij een onderhoudsplicht hebben. Echter deze jongeren hebben vaak geen contact meer met hun
ouders of hebben geen ouders meer.

Meer inzet van SZW: jongerendakloosheid is ook een
armoedevraagstuk We zijn blij met de ambitie van staatssecretaris Blokhuis om

dakloosheid onder jongeren 100% terug te dringen, onder andere met zijn Actieprogramma D&TJ.
We zien dat er concrete stappen gezet
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worden om tot verbeteringen te komen. Ook zien we dat het ministerie van BZK/Wonen investeert
om woonplekken te realiseren. Dat ervaren we als positief. Om tot echte oplossingen te kunnen
komen vragen we om concrete investeringen vanuit het ministerie van SZW om deze groep jongeren
18 – 21 jaar financiële bestaanszekerheid te bieden en om schuldenproblematiek te voorkomen.
Ons voorstel om inkomensondersteuning Ons voorstel is om de inkomensondersteuning
voor dak- en thuisloze jongeren van 18 tot en met 20- jarigen op dezelfde wijze te compenseren aan
gemeenten als de inkomensondersteuning van dakloze 21plussers (de zg daklozenuitkeringen),
namelijk via de gebundelde uitkering in het Gemeentefonds.
We stellen voor om de vrijblijvende mogelijkheid om een uitkering van jongeren aan te vullen uit de
bijzondere bijstand tot het niveau van de uitkering voor 21-jarigen (€ 1052,00 euro bruto per maand)
(artikel 12 van de Participatiewet) en dit om te zetten naar een plicht. Door het invoeren van een
norm voor zelfstandig wonende alleenstaande onder artikel 20 te regelen in de Verzamelwet. Indien
een jongere zelfstandig woont, dan de norm voor 21-jarigen aanhouden.

Een toekomst voor deze jongeren: voorkomen van schulden
Als deze jongeren een uitkering ontvangen op het niveau van een 21-jarige, krijgen ze in ieder geval
een kans om aan hun toekomst te gaan bouwen. En we voorkomen daarmee tevens de hoge kosten
die gemeenten en daarmee ook de samenleving maken in het saneren van de vaak torenhoge
schulden van de jongeren. De kans is anders groot dat deze jongeren een leven lang in de bijstand
terecht komen in plaats van met hun toekomst bezig te zijn.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marleen van der Kolk, programmamanager bij
Stichting Zwerfjongeren Nederland: M 06 307 201 38.
Met vriendelijke groet,
mede namens Valente, Leger des Heils en LCR,
Hella Masuger, directeur,
Stichting Zwerfjongeren Nederland.

7) Vanaf 1 juli 2021 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de inburgering van statushouders
Schulinck nieuwsbrief 18 juni 2020

Ontzorgen van inburgeringsplichtige asielstatushouders met recht op bijstand
Nieuw in de Participatiewet in 2021
17 juni 2020 – mr. Denise Maas-Last Begin juni 2020 is het Wetsvoorstel Wet inburgering 2021 aan
de Tweede Kamer toegezonden, met als beoogde inwerkingtredingsdatum 1 juli 2021. Vanaf die
datum zijn gemeenten verantwoordelijk voor de inburgering van statushouders. Het wetsvoorstel
brengt ook veranderingen met zich mee voor de Participatiewet. Zo wordt de bevoegdheid om
gegevens die zijn verkregen bij uitvoering van de Wet Inburgering, voor zover dat noodzakelijk is, ook
te gebruiken bij de uitvoering van de Participatiewet, wettelijk verankerd. Een andere belangrijke
wijziging is dat gemeenten inburgeringsplichtige asielstatushouders die een bijstandsuitkering
hebben, verplicht moeten ‘ontzorgen’. Het vervolg van mijn opinie zal zich hierop richten.
Ontzorgen In het nieuwe artikel 56a Participatiewet worden inburgeringsplichtigen met recht op
bijstand die een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd hebben, verplicht ‘ontzorgd’ door het
college. Deze verplichting geldt dus niet voor de gezinsmigranten en andere migranten. Vanaf de
datum dat de asielstatushouder recht op bijstand heeft, betaalt het college zes maanden lang een
aantal vaste lasten vanuit de bijstandsuitkering. Het gaat om huur, gas, water, stroom en de
zorgverzekering. De inburgeringsplichtige asielstatushouder is verplicht hieraan mee te werken, wat
ook betekent dat hij het college moet machtigen om namens hem betalingen te verrichten. Als de
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asielstatushouder niet meewerkt aan het verplichte ontzorgen, bijvoorbeeld hij weigert een
machtiging te ondertekenen, dan kan het college afstemmen op grond van artikel 18 Participatiewet.
Het ontzorgen eindigt na 6 maanden (of eerder als het recht op bijstand eindigt). Indien er behoefte
is aan een langere periode van ontzorgen zou dit kunnen op grond van het huidige artikel 57
Participatiewet.
Door het verplichtende karakter zijn gemeenten gehouden om zes maanden te
ontzorgen en zijn er weinig mogelijkheden tot maatwerk.
Geen maatwerk mogelijk Duidelijk is dat door middel van het ontzorgen financiële problemen
in de eerste maanden kunnen worden voorkomen en dat de focus bij aanvang van de
inburgeringstermijn bij inburgering en participatie ligt. Het ontzorgen an sich vind ik derhalve een
positieve verbetering ten opzichte van het huidige inburgeringstelstel. Wel biedt de huidige
formulering van het nieuwe artikel 56a Participatiewet ruimte voor de nodige kritiek. Door het
verplichtende karakter zijn gemeenten gehouden om zes maanden te ontzorgen en zijn er weinig
mogelijkheden tot maatwerk. De Raad van State pleit er daarom ook voor om te ontzorgen, tenzij
daar gelet op hun persoonlijke situatie geen aanleiding voor is. Hiermee kan worden voorkomen dat
het instrument wordt ingezet in gevallen waarin dat niet nodig is. Ik kan me wel vinden in deze
kritiek; ieder asielstatushouder heeft immers andere competenties en sommige zijn wellicht prima in
staat hun financiën van begin af aan zelfstandig te regelen. Het verplicht ontzorgen zet in die
gevallen een rem op de ontwikkeling van de financiële zelfredzaamheid. Verder zou aan gemeenten
beleidsvrijheid kunnen worden geboden rondom de duur van het ontzorgen. De duur is nu verplicht
zes maanden en niet langer, maar ook niet korter. Door gemeenten hierin beleidsvrijheid te geven,
kan een individuele beoordeling worden gemaakt en beter maatwerk worden geboden. Ik ben
derhalve benieuwd of het nieuwe artikel 56a Participatiewet zoals het nu geformuleerd is,
gehandhaafd blijft, of alsnog bij amendement de nodige flexibiliteit wordt ingebouwd.
Maatschappelijke begeleiding Alleen ontzorgen is uiteraard niet voldoende. Het doel is
immers dat statushouders uiteindelijk zelf financieel zelfredzaam worden. Het is derhalve ook aan
gemeenten om de inburgeringsplichtige asielstatushouders hierin begeleiding te bieden, om te
voorkomen dat na de periode van het verplichte ontzorgen alsnog financiële problematiek ontstaat.
Blijkens het nieuwe artikel 13 Wetsvoorstel Wet inburgering 2021 worden gemeenten dan ook
verantwoordelijk voor het bieden van maatschappelijke begeleiding. Deze bestaat ten minste uit het
bieden van praktische hulp bij het regelen van basisvoorzieningen en voorlichting over die
voorzieningen in de Nederlandse samenleving. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om hulp bij het regelen
van en voorlichting over voorzieningen zoals wonen, zorg, werk, inkomen, gezondheid, verzekeringen
en onderwijs. Gemeenten hebben verder ten aanzien van de inhoud, uitvoering en tijdsduur van de
begeleiding wel de ruimte om maatwerk te kunnen toepassen.
mr. Denise Maas-Last Vakredacteur participatiewet

8) Acht speciale expertisecentra voor jongeren met meerdere complexe en zeldzame problemen
Schulinck nieuwsbrief 18 juni 2020

Acht centra voor jongeren met complexe problemen
18 juni 2020 Jongeren met meerdere complexe en zeldzame problemen kunnen straks terecht bij
acht speciale expertisecentra. Het gaat vooral om jongeren met meerdere psychische problemen of
die in aanraking zijn gekomen met justitie.
Deze jongeren worden nu nog vaak vaak van het kastje naar de muur gestuurd, omdat er
weinig instanties zijn met genoeg kennis in huis om deze groep goed te kunnen helpen.
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Het kabinet heeft acht gemeenten aangewezen die dit moeten regelen. Bij de centra moeten
jongeren uit de wijdere omgeving terechtkunnen. Jongeren uit de provincies Groningen, Friesland en
Drenthe kunnen bijvoorbeeld in de stad Groningen terecht. Verder zijn de gemeenten Enschede
(Overijssel), Nijmegen (Gelderland), Utrecht (Utrecht en Flevoland), Amsterdam (Noord-Holland),
Rotterdam (Zuid-Holland) en Eindhoven (Brabant en Zeeland) aangewezen. “Voor de regio Limburg
staat de coördinerende gemeente nog niet vast”, meldt verantwoordelijk minister Hugo de Jonge.
GroenLinks had tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen eind vorig jaar aandacht
gevraagd voor jongeren met meerdere ingewikkelde problemen. Het voorstel van de partij om deze
centra in te richten en hiervoor structureel 25 miljoen euro uit te trekken werd omarmd door het
kabinet. Het geld gaat naar de gemeenten, die sowieso al verantwoordelijk zijn voor Jeugdzorg, en
wordt verdeeld op basis van het aantal jongeren jonger dan 23 in de regio.
De gemeenten kunnen voor de zomer al beginnen met “opzet en inrichting van het
expertisecentrum”, onder leiding van nog aan te wijzen projectleiders. “In het najaar van 2020 moet
een globaal plan van aanpak en begroting voor de inrichting en opzet van elk expertisecentrum
gereed zijn”, schrijft De Jonge. In het voorjaar van 2021 geeft hij de Tweede Kamer een update over
de uitvoering van het plan.
Bron: ANP

9) Vraag ‘Wat werkt?’ in de aanpak van discriminatie
Kennisplatform Integratie en Samenleving 18 juni 2020

Zeven prangende vragen en antwoorden over racisme en discriminatie
4 JUNI 2020 Door het racistische politiegeweld in de Verenigde Staten en in eigen land het racisme
in het voetbal en het etnische profileren door de Belastingdienst, staat de aanpak van racisme in
Nederland volop in de belangstelling. Verschillende Nederlandse gemeenten willen ook aan de slag
met dit thema, maar zoeken soms nog naar de manier waarop. Onderzoekers van KIS en Movisie
hebben onderzoek gedaan naar de vraag ‘Wat werkt?’ in de aanpak van discriminatie en
beantwoorden daarom een aantal prangende vragen voor gemeenten.

1. Wat is het verschil tussen racisme en discriminatie?
Daar wordt verschillend over gedacht door onderzoekers, beleidsmakers, schrijvers en activisten. We
geven een aantal voorbeelden van hoe daarover gedacht wordt:
* Discriminatie is het nadelig behandelen van personen omdat zij behoren, of gerekend worden, tot
een bepaalde groepering’, aldus het SCP (2010). Racisme daarentegen wordt vaak gedefinieerd als de
theorie die bedacht werd in het Europa van de negentiende eeuw die onderdrukking (in onder meer
de vorm van slavernij en kolonisatie) legitimeerde door te stellen dat (a) er verschillende mensen
‘rassen’ zouden bestaan en (b) en dat de mensen met een lichtere huidskleur (waarbij de meest
‘witte’ mensen toen ‘blank’ genoemd werden) superieur zouden zijn aan anderen. Zie bijvoorbeeld
het boek ‘Racisme’ uit (2019) van politicologe en schrijfster Naima Charkaoui.
* De term racisme wordt vaak niet alleen gebruikt als het gaat over huidskleur of het bedachte
concept ‘ras’. Charkaoui beschrijft in hetzelfde boek dat ook al in de negentiende eeuw er niet alleen
werd gekeken naar fysieke kenmerken als huidskleur maar ook naar cultuur en religie. Zo hebben
niet alleen mensen met een donkere huidskleur maar ook bijvoorbeeld Joden, de Roma en de Sinti
en moslims al eeuwenlang te maken met onderdrukking en discriminatie, wat daarom ook vaak
racisme wordt genoemd. Dit sluit ook aan bij de definitie van racisme die wordt gehanteerd door de
Europese Unie en Fundamental Right Agency: in hun definitie van racisme (Fried: zie:
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-wedo/networks/european_migration_network/glossary_search/racism_en ) gaat het niet alleen om
ideeën over superioriteit op basis van ‘ras’ maar ook op basis van afkomst en religie.
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Alhoewel er verschillende definities in omloop zijn, wordt met de term racisme vaak geduid op
een hele reeks aan (bewuste of onbewuste) gedragingen, uitingen en ideeën van mensen en
instituties waaruit superioriteit tot uitdrukking komt ten aanzien van andere mensen op basis
van onder meer huidskleur, afkomst en religie.
* Racisme gaat zowel over het persoonlijke als het meer het institutionele, zo stelt onder andere de
American Psychological Association. Essed beschreef al in haar boek ‘Understanding everyday
racism’(Fried: zie:
https://books.google.nl/books?hl=nl&lr=&id=1XA5DQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=essed+racism&o
ts=aeZVVcCtDP&sig=TE6AEYOgeZC5xqE73WCqGp90a4&redir_esc=y#v=onepage&q=definition&f=false )in 1991 dat racisme zowel gaat over het macro
(het structurele en culturele) als het micro. Wat betreft het macro, wordt er ook wel gesproken over
institutioneel racisme: dit is racisme dat in het systeem en de instituties is geworteld en een basis
vormt voor beleid en contexten die ongelijkheid creëren, uitvoeren, bevestigen en behouden (zie
bijvoorbeeld dit artikel van dr. Derek Griffith en anderen)(Fried: zie:
https://link.springer.com/article/10.1007/s10464-007-9117-0 ). Het gaat om instellingen of
organisaties die beleid hanteren waarbij (onbedoeld of bedoeld) het effect is dat er onterecht
onderscheid wordt gemaakt bijvoorbeeld op basis van etniciteit, huidskleur of religie. Institutionele
discriminatie is niet terug te voeren op de handelingen van één persoon, maar een combinatie van
diverse systemen, processen en (impliciete) handelingen. Denk bijvoorbeeld aan de Belastingdienst:
er is niet één persoon aan te wijzen die het discriminerende beleid veroorzaakte, het gaat om
meerdere mensen in verschillende lagen van de organisatie en om een beleid dat gevoerd werd.
* Soms wordt de term racisme ook gebruikt door onderzoekers en beleidsmakers als synoniem voor
discriminatie op grond van afkomst of huidskleur, zoals seksisme wordt gebruikt om te verwijzen
naar discriminatie op grond van sekse en homofobie wordt gebruikt om aan te geven dat het gaat
om discriminatie op grond van seksuele voorkeur.
* Alhoewel het gedachtengoed racisme bedacht is in West-Europa, is het terug te zien in allerlei
landen buiten Europa.
Interpersoonlijke discriminatie gaat over het gedrag tussen mensen: de ene persoon
discrimineert de ander. Maar institutionele discriminatie heeft betrekking op beleid en
contexten die ongelijkheid creëren, uitvoeren, bevestigen en behouden . Er is dan niet één
persoon aan te wijzen die het doet maar het gaat om hele ‘systeem’.

2. Hoe vaak komt discriminatie voor?
* Nederlanders met een migratieachtergrond ervaren op alle terreinen fors meer discriminatie dan
Nederlanders zonder migratieachtergrond, zo komt naar voren uit onderzoek van het SCP naar
‘Ervaren discriminatie’(Fried: zie: https://www.scp.nl/publicaties/publicaties/2020/04/02/ervarendiscriminatie-in-nederland-ii ). Inclusief de twijfelaars gaat het om ongeveer een derde van de
Nederlanders zonder migratieachtergrond die discriminatie heeft ervaren, maar onder de groepen
met een migratieachtergrond ligt dat percentage ongeveer tweemaal zo hoog. Ook ervaren
Nederlanders met een migratieachtergrond meer chronische discriminatie: zo’n 2% van de
Nederlanders zonder migratieachtergrond heeft op drie of meer terreinen discriminatie ervaren,
tegen 14% van de Marokkaanse en Turkse Nederlanders, 11% onder mensen van Surinaamse of
Antilliaanse afkomst en 8% van de migranten uit Midden- en Oost-Europa.
* Naast onderzoek naar de ervaringen van mensen met discriminatie zijn er ook onderzoeken
waarmee feitelijke discriminatie is vastgesteld. Het gaat onder meer over onderzoek waarbij dezelfde
cv’s met een andere naam worden opgestuurd naar werkgevers. Uit verschillende experimentele
onderzoeken (zoals van Ramos en anderen uit 2019(Fried: zie:
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1369183X.2019.1622824 ) en van Thijsen en
anderen uit 2019)(Fried: zie:
https://www.ingentaconnect.com/content/aup/mem/2019/00000094/00000002/art00002 ) blijkt
dat bij gelijkwaardige sollicitatiebrieven en ervaringen, sollicitanten met een niet-westers klinkende
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naam een significant lagere kans hebben om uitgenodigd te worden voor een sollicitatiegesprek. In
het VIA rapport van SZW (Fried: zie:
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/11/16/rapport-verdere-integratie-opde-arbeidsmarkt-via ) wordt zelfs uitgegaan van zo’n 60% meer kans op een uitnodiging voor een
sollicitatiegesprek met een Nederlandse klinkende naam dan met een Arabische klinkende naam.
Echter niet alle discriminatie is ‘bewust’: soms hebben mensen een voorkeur voor Mark boven
Mohammed (ook als Mohammed betere competenties heeft voor de functie) in de
sollicitatieprocedure maar weten ze zelf niet goed waarom. In dat geval kunnen onbewuste
vooroordelen en stereotypen aan het werk zijn.

3. Wat zijn effectieve aanpakken tegen discriminatie?
Er zijn verschillende aanpakken onderzocht om discriminatie, vooroordelen en stereotypen te
verminderen. Ook zelfs de meer onbewuste vooroordelen en stereotypen kunnen verminderd
worden.
Wat onder meer werkt is:
* de verandering van sociale normen: of mensen wel of juist niet discrimineren, hangt sterk af van
wat zij denken dat ‘anderen denken’, zo tonen diverse onderzoeken aan (zoals van Crandall en
anderen uit 2002)(Fried: zie: https://psycnet.apa.org/doiLanding?doi=10.1037%2F00223514.82.3.359 ). Dat betekent dat als mensen denken dat het bijvoorbeeld in hun buurt,
vriendengroep, klas of werk heel normaal is om zich negatief uit te laten over bijvoorbeeld moslims,
vluchtelingen of mensen met een donkere huidskleur, dan is de kans groter dat zij daar zelf ook aan
mee doen. Wat hierboven ‘interpersoonlijke discriminatie’ wordt genoemd is dus eigenlijk ook geen
individuele aangelegenheid; mensen discrimineren vaak omdat ze merken dat anderen uit hun
omgeving dat ook doen. Om discriminatie te verminderen, is het daarom cruciaal om te investeren in
interventies in buurten, op scholen, in bedrijven en op sociale media waarin een actieve antidiscriminatienorm wordt uitgedragen. Bijvoorbeeld interventies waarin juist ook ‘witte’ mensen
laten zien tegen discriminatie te zijn, of leren in te grijpen als omstander van discriminatie (bekijk dit
artikel over omstanders voor meer informatie)(Fried: zie: https://www.kis.nl/artikel/ingrijpen-bijdiscriminatie-als-omstander-het-nut-de-noodzaak-en-de-tips )
* inleving en empathie stimuleren ten aanzien van mensen die vaak gediscrimineerd worden, zo
tonen diverse onderzoeken aan (zie o.a. Batson en Ahmad, 2009) (Fried: zie:
https://spssi.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1751-2409.2009.01013.x ). Dit kan ook
onbewuste vooroordelen en stereotypen verminderen. Inleving en empathie kan gestimuleerd
worden door te luisteren naar ervaringsverhalen of het bekijken van films en luisteraars te vragen om
zich in te leven in hoe het voelt om gediscrimineerd te worden. Dit kan bijvoorbeeld worden gedaan
in het onderwijs. Bekijk dit filmpje (Fried: zie: https://www.kis.nl/video/vooroordelen-verminderenzo-doe-je-dat ) voor uitleg.
Een van de meeste hardnekkige vormen van discriminatie is arbeidsmarktdiscriminatie, en
dan in het bijzonder in werving en selectie. Er zijn verschillende aanpakken daarop mogelijk (zie dit
rapport Fried: zie: https://www.kis.nl/artikel/arbeidsmarkdiscriminatie-aanpakken-door%E2%80%98naming-faming%E2%80%99 )) waaronder ‘naming & faming’ (Fried: zie:
https://www.kis.nl/artikel/arbeidsmarkdiscriminatie-aanpakken-door-%E2%80%98namingfaming%E2%80%99 ) van bedrijven die juist werk maken van de aanpak van arbeidsdiscriminatie.
Lees hoe gemeenten dit kunnen inzetten. Een manier als bedrijf om onbewuste vooroordelen en
stereotypen te voorkomen in werving en selectie is door objectief te werven en selecteren.(Fried:
zie: https://diversiteitinbedrijf.nl/wp-content/uploads/2018/04/DiB-Kennisdocument-Divers-wervenen-selecteren-maart-2018.pdf )

4. Wat zijn valkuilen in de aanpak van discriminatie?
* In de aanpak van discriminatie en racisme worden vaak debatten of discussies gehouden, maar die
hebben vaak een averechts effect. Want als je vraagt aan een klas, een groep buurtbewoners of een
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team van collega’s, ‘wat vinden jullie van discriminatie?’, dan krijg je ook discriminerende reacties. En
het horen van die discriminerende reacties kan sociale normen weer beïnvloeden (zie hierboven).
Mensen die dus eerder discriminatie afkeurden, kunnen door het horen van de negatieve uitspraken
van een hun medeleerlingen, buurtgenoten of collega’s, dit minder sterk gaan afkeuren (zie
bijvoorbeeld dit onderzoek van Blanchard (Fried: zie:
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1111/j.1467-9280.1991.tb00108.x ) en anderen uit 1991).
Dat betekent dat wanneer je veel ruimte geeft aan discriminerende uitingen in bijvoorbeeld de klas,
buurt of op het werk, discriminatie mogelijk verder toeneemt.
* Inzetten op bewustwording van vooroordelen bij jongeren: het proberen jongeren bewust te
maken van hun eigen vooroordelen, is een type les die vaak wordt gegeven met het oog op
discriminatiepreventie. Het idee is dan dat je bewust stilstaat bij de automatische en vaak onbewuste
vooroordelen en stereotiepe beelden die je hebt. En de bedoeling is dan dat je die onbewuste
vooroordelen onder de duim leert houden. Zo’n aanpak is zinvol bij mensen die goed zijn in
zelfcontrole en gemotiveerd zijn om onbevooroordeeld te zijn. Maar pubers blinken meestal niet uit
in zelfcontrole. Voor de meeste van hen heeft bewustwording van hun eigen vooroordelen of
stereotiepe beelden niet veel zin. Sociale normen stellen kan juist wel goed werken bij jongeren. Lees
meer over ‘bewustwording’ in de klas. (Fried: zie: https://www.kis.nl/artikel/les-over-vooroordelenen-stereotypen-op-school-bewustwording-wel-echt-de-eerste-stap )
5. Hoe maak ik als gemeente lokaal beleid?
Idealiter bestaat een lokaal
antidiscriminatiebeleid (ofwel beleid om racisme en discriminatie tegen te gaan) uit twee sporen:
enerzijds discriminatie zelf aanpakken (spoor 1) en anderzijds de gevolgen van discriminatie voor de
slachtoffers verminderen (spoor 2). Dat laatste is belangrijk om niet te vergeten omdat discriminatie
de gezondheid van mensen (Fried: zie: https://www.kis.nl/artikel/discriminatie-en-de-gevolgen-voorwelzijn-en-gezondheid ) ernstig kan aantasten. Bij spoor 1 bestaat de doelgroep uit mensen die
discrimineren of dat hebben gedaan, of uit mensen bij wie je wilt voorkomen dat ze gaan
discrimineren. Je kunt dit indelen in (a) beleid dat is gericht op de strafrechtelijke aanpak ofwel het
bestrijden van discriminatie en (b) beleid dat is gericht op preventie, waarbij je wilt voorkomen dat
mensen (nog meer) gaan discrimineren. Spoor 2, gevolgen van discriminatie aanpakken, kun je
clusteren in (a) ondersteuning van slachtoffers bij ervaringen met discriminatie en (b) het verbeteren
van de positie van groepen die kwetsbaar zijn voor discriminatie en hun empowerment.
In de ontwikkeling van een lokaal discriminatiebeleid is het raadzaam om samen te werken aan
deze twee sporen met het lokale antidiscriminatiebureau (Fried: zie:
https://discriminatie.nl/#/organisaties/gemeentelijk-antidiscriminatiebureau ), maar ook met
burgers die discriminatie zelf ervaren; zij zijn immers de ervaringsdeskundigen. Ook is het raadzaam
om een duidelijke visie te formuleren en waar mogelijk een samenhangend beleid te formuleren met
aparte aandacht voor specifieke vormen van discriminatie. In de Handreiking lokaal
antidiscriminatiebeleid lees je meer over hoe je lokaal antidiscriminatiebeleid kan opstellen en vind
je een checklist voor effectief beleid. (Fried: zie: https://www.movisie.nl/publicatie/handreikingantidiscriminatiebeleid-gemeenten )
6. Wat weten we nog niet over racisme? Over de aanpak van institutioneel racisme
weten we nog veel minder; er is minder onderzoek naar gedaan. Veel psychologisch onderzoek richt
zich namelijk op individuen of op een specifieke sociale context zoals een klas. Weten wat werkt om
institutioneel racisme te verminderen vraagt dus nog zeker de aandacht.
7. Waar vind ik meer informatie? Bekijk het Wat werkt dossier discriminatie (Fried: zie:
https://www.kis.nl/publicatie/wat-werkt-bij-het-verminderen-van-discriminatie ) verminderen: alle
wetenschappelijke kennis op een rij over hoe discriminatie, vooroordelen en stereotypen verminderd
kunnen worden.

NIEUWS- EN INFORMATIEBRIEF 196
ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN KAAG EN BRAASSEM

14

10) Hoe hebben Dordtse senioren de coronacrisis ervaren?
Google melding Wmo adviesraad: 19 juni 2020

Wat zijn de ervaringen van senioren in Dordrecht met de coronacrisis?
De Adviesraad Wmo & Jeugd en de Dordtse Seniorenbonden zijn benieuwd naar de ervaringen van
senioren met de coronacrisis. Is uw leven veranderd? Maakt u zich zorgen?
Vragenlijst
We hebben een vragenlijst opgesteld met vragen over de belangrijkste
veranderingen sinds de coronacrisis, komt de hulp bij het huishouden nog, heeft u meer of juist
minder contact met uw buren en gaat u meer beeldbellen?

Vragenlijst invullen

Bent u een senior en woont u in Dordrecht? Dan nodigen we u
uit om uw ervaringen met ons te delen: https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/coronadordrechtsenioren
Als u wilt, kunnen we de resultaten van het onderzoek met u delen.

11) Overleg met minister De Jonge maandag 15 juni 2020: veel aandacht voor PGB
Per Saldo 19 juni 2020

Wat is er besproken in het Tweede Kamer overleg?
Het overleg met minister De Jonge was maandag 15 juni 2020. Het persoonsgebonden budget (pgb)
kreeg veel aandacht. Bij de start van het overleg hebben meerdere Kamerleden meteen gezegd dat
het pgb in de knel komt. Ze geven aan dat het steeds moeilijker is om een pgb aan te vragen en om
een pgb te kunnen houden.
18 JUNI 2020

25-jarig pgb onder druk
Door onze brief vorige week en onze actie op twitter hebben Kamerleden dit meteen opgepakt. Er
stonden 66 punten op de agenda, maar een derde van de ingediende voorstellen gaat over het pgb.
Deze voorstellen noemen ze in de Tweede Kamer moties.
Zelf kunnen kiezen Vera Bergkamp zegt dat er zoveel problemen zijn. Ze noemt de slechte
toegang tot een pgb. En hoe lastig het is om zelf te kunnen kiezen voor een pgb. Zij vraagt aan de
minister oplossingen hiervoor. Ook vraagt zij om oplossingen voor de ondersteuning bij gebruik van
het pgb en de ontoereikende tarieven. Ze wil graag dat hij deze oplossingen laat weten in het eerste
verslag over de agenda pgb. Hierover is een motie opgesteld. De Tweede Kamer stemt dinsdag 23
juni 2020 hierover.
Indicatiestelling
Kamerlid John Kerstens noemt ook de indicatiestelling als probleem. Dan
gaat het vooral om de zorg die familie of vrienden geven. Dit heet informele zorg. Gemeenten geven
niet makkelijk een pgb om zelf je zorg in te kunnen kopen. En wijkverpleegkundigen zeggen dat
wanneer je het als gezin kan oplossen dat er geen indicatie voor gegeven wordt. Als je dan een
wijkverpleegkundige hebt die wel een indicatie geeft, zien we dat er zorgverzekeraars zijn die de
indicatie van de wijkverpleegkundige verlagen. En dit geldt niet alleen voor gezinnen met intensieve
kindzorg, maar voor alle indicaties.
De minister herkent deze voorbeelden niet. Hij ziet wel dat budgethouders het soms zwaar
hebben. Hij geeft aan dat hij een proef wil starten om opnieuw, zonder invloed van de
zorgverzekeraars, te kijken naar deze signalen. We zullen ervoor zorgen dat met jouw toestemming
de signalen naar de minister gaan.
In gesprek John Kerstens wil dat de minister met ouders van intensieve zorgkinderen in gesprek
gaat over de problemen die ze hebben. Het gaat dan vooral over het niet krijgen van een indicatie
voor medische zorg die ouders geven. Verder vraagt John Kerstens aan de minister om een proef,
waarbij er opnieuw gekeken wordt naar de afgegeven indicatie als deze niet past bij jouw zorgvraag.
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Daarin moet ook gekeken worden of er verschil is in indiceren voor pgb en voor zorg in natura. En of
de zorgverzekeraar hierop stuurt. De minister staat hier achter. Ook over deze moties stemt de
Tweede Kamer op dinsdag 23 juni 2020.
Blijvende oplossing
Leonie Sazias doet nog een voorstel. Ze vraagt de minister ervoor te
zorgen dat zorgverzekeraars samen met beroepsverenigingen en cliëntorganisaties tot een vaste
oplossing te komen voor de indicatiestelling. Het verzoek is de Kamer hierover voor het einde van het
jaar te informeren. De Tweede Kamer stemt hierover op dinsdag 23 juni 2020.
Lege plekken bij wonen
Verder noemt kamerlid Vera Bergkamp als voorbeeld het
leegstaan van woonruimte in organisaties en wooninitiatieven in deze coronacrisis. Bij het pgb lijkt er
geen oplossing te zijn om extra geld te krijgen als een gedeelte van de woning leeg komt te staan. Bij
zorg in natura is dat wel zo. Waarom wordt er voor het pgb niet hetzelfde geregeld als voor zorg in
natura? De minister geeft aan dat hij ook voor organisaties en wooninitiatieven die met een pgb
werken aan een oplossing werkt.
Wat gaat er nu gebeuren?
De Tweede Kamer gaat dinsdag 23 juni 2020 stemmen over
alle moties. De minister komt volgende week in zijn brief aan de Tweede Kamer terug op zijn
toezegging om voor de wooninitiatieven/organisaties die met een pgb werken ook tot een oplossing
te komen. En hij gaat kijken naar de signalen die hij gaat ontvangen over indicatiestelling bij de
wijkverpleegkundigen en de zorgverzekeraars. In dit overleg is er niet voldoende tijd geweest voor
het pgb, omdat er nog veel andere punten besproken moesten worden. We hopen dat er na de
zomer een apart overleg komt over het pgb.
Wat vinden wij? Het pgb is in alle wetten geregeld. We vinden dan ook dat het pgb moet
blijven voor de budgethouders die hiervoor willen kiezen. We vinden ook dat er tarieven moeten zijn
waar je je zorg goed mee kan inkopen. En we willen dat nu eindelijk duidelijk wordt wat
bovengebruikelijke zorg is. Hiermee bedoelen we wat doe je voor elkaar omdat je familie bent en
waar gaat dit verder dan wat je als familie doet. Deze extra zorg en ondersteuning moet vanuit een
pgb betaald kunnen worden.

12) Algemeen overleg GGZ, maatschappelijke opvang en suïcidepreventie
Per Salso 19 juni 2020

Per Saldo
Belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budget
Postbus 19161 3501 DD Utrecht
Churchilllaan 11
3527 GV Utrecht
T(030)231 93 55
F(030)231 49 75
bureau@pgb.nl www.pgb.nl
Tweede Kamer der Staten Generaal
Mevr. H. Post
Postbus 20018
2500 EA ‘S-GRAVENHAGE
Ons kenmerk Uw kenmerk Betreft Datum
BR154280
AO ggz 5 juni 2020
Geachte commissieleden,
Op maandag 8 juni 2020 gaat u in gesprek met de staatssecretaris van VWS tijdens het algemeen
overleg GGZ, maatschappelijke opvang en suïcidepreventie. Momenteel zitten we in een zeer
uitzonderlijke situatie, het dagelijks leven wordt gedomineerd door het coronavirus. Met spoed
moesten er allemaal maatregelen en afspraken gemaakt worden. Van een ieder werd verwacht zich
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hieraan te houden, voor de één zal dit wat makkelijker gaan dan de ander. Wij willen dan ook onze
complimenten geven aan diegene die hard gewerkt hebben om dit allemaal zo snel mogelijk te
maken en onze waardering uitspreken voor die mensen die zich zo goed hebben weten te houden
aan de regels. Dit ondanks dat het voor hen zo lastig is om met plotselinge veranderingen om te
gaan. Wij zijn dan ook blij dat er versoepeling in de maatregelen en afspraken mogelijk gemaakt
wordt en dat dit algemeen overleg plaatsvindt om aandacht te vragen voor deze specifieke
doelgroep. Wij vragen in deze brief aandacht voor een aantal punten met betrekking tot de ggz.
Om onze punten te verduidelijken willen we eerst een casus (de volledige casus vindt u in de
bijlagen) met u delen:
“Wij zijn ouders van 3 kinderen. Onze oudste zoon Bram (18) is gediagnosticeerd met ASS (een
Autisme Spectrum Syndroom). Vanuit de AWBZ konden wij goede ondersteuning thuis organiseren
met een pgb. Op school ging het minder goed, Bram heeft 6 verschillende basisscholen gezien. Na
overgang naar voortgezet onderwijs leek het ons daarom goed om ook ondersteuning tijdens
onderwijstijd aan te vragen zodat Bram en de school handvatten krijgen om hem tot leren en
ontwikkelen te krijgen. Ook leek het ons verstandig respijtzorg (logeeropvang 1 weekend per maand)
aan te vragen zodat we af en toe qualitytime zouden hebben met onze andere 2 kinderen. De
jeugdwet was ondertussen van kracht en wij hebben een aanvraag bij de gemeente gedaan voor
jeugdhulp. Zij stelden echter dat er andere hulp nodig was. Ons pgb werd helemaal stopgezet en we
kregen hulp vanuit het wijkteam, dit zou effectiever zijn. Vreemd want wij behaalden bijna alle doelen
die wij van te voren hadden aangegeven. Wij waren juist zeer tevreden over de ondersteuning die er
nu was voor het gezin. Een oud medewerker van jeugdzorg, die nu in het wijkteam werkzaam was,
zou ons gaan ondersteunen. Ze had totaal geen ervaring met autisme en de ene na de andere
escalatie vond thuis plaats. Bram kon ook niet meer naar school, hij werd dus ook nog een thuiszitter.
Het werd zo onhoudbaar dat hij uit huis moest en in een instelling geplaatst moest worden. Een
instelling voor jeugdzorg waar kinderen met zware gedragsproblemen en agressieproblemen zaten.
Niet echt een plaats voor een kind met een angststoornis. Passende zorg en ondersteuning bleef dan
ook uit. We hadden zelf totaal geen sturing op beslissingen die werden genomen. Hij zag het niet
meer zitten en op zijn 15e deed hij een eerste zelfmoordpoging. Gelukkig werd hij door omstanders en
toegesnelde politie tegengehouden. Dit herhaalde zich de afgelopen jaren een aantal keer en er
werden 5 instellingen versleten. Hij werd overal weggestuurd. Uiteindelijk werd Bram opgenomen bij
een instelling van de Hoenderloo groep. Eindelijk weer even rust dachten wij, ondanks dat hij nog
altijd niet volledig onderwijs volgt en de juiste ondersteuning daarbij krijgt. Wederom worden wij
geconfronteerd met enorme tegenslagen, door het sluiten van de Hoenderloo groep. Een simpele
vraag om uitbreiding van de hulp is een nachtmerrie geworden voor Bram en ons gezin. Alleen omdat
de gemeente het beter dacht te weten en zonder enige kennis van zaken niet passende hulp heeft
ingezet. Een leven lijkt verloren”.
Complexe hulpvragen Bram is slachtoffer geworden van een falende uitvoering van de
Jeugdwet. . De gemeente heeft niet geluisterd naar Bram en zijn ouders. En door onvoldoende
deskundigheid en wantrouwen niet goed kunnen en willen beoordelen welke zorg het meest
passend is.
Het gezin heeft zelf totaal geen sturing op beslissingen die worden genomen. Door het inzetten van
niet passende zorg is er zeer veel schade toegebracht aan Bram en het gezin. Dit heeft uiteindelijk
geleid tot een zeer complexe hulpvraag met alle gevolgen van dien.
Bram zal straks onder de ggz doelgroep gaan vallen die over zal gaan naar de Wlz. Ook voor
kinderen met zeer complexe zorgvragen in de jeugd-ggz zal het eventueel mogelijk gemaakt worden
toegang te krijgen tot de Wlz. De vraag is echter of dit altijd passend is. Het kan niet zo zijn dat er
straks kinderen aangewezen zullen zijn op de Wlz door een falende uitvoering van de Jeugdwet/
Wmo. De groep zou dan ook onbedoeld groter kunnen worden dan waar nu rekening mee gehouden
wordt. Zou Bram ook tot de groep complexe jongeren behoren als er tijdig juiste hulp en
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ondersteuning werd ingezet? De ouders deden een hulpvraag voor uitbreiding van hun huidige
budget, een totaal jaarbudget van rond de €14000,-. De kosten die de zorg nu met zich meebrengt
komt boven de €200.000,- uit terwijl echt passende ondersteuning uitblijft. De toekomst van Bram
en zijn gezin had er dan ook heel anders uitgezien. De vraag is of Bram ooit nog op zijn “oude”
functioneringsniveau zal komen.
Bram is helaas geen uitzondering, wij kennen meerdere vergelijkbare casussen. Uit het
rapport “Levenslange en levensbrede zorg en ondersteuningsvragen van jeugdigen en
jongvolwassenen” van Significant (zie bijlagen) komt ook duidelijk naar voren dat de deskundigheid
in de toegang onvoldoende is voor deze doelgroep. Er wordt onvoldoende afgetast wat de hulpvraag
is en er geen eerlijke keuze voor het pgb gemaakt kan worden. Er wordt alleen gezocht in
mogelijkheden in het bestaande aanbod. Gemeenten moeten zorgen voor een dekkend aanbod
zodat men niet verplicht wordt om voor een pgb te kiezen als passende ondersteuning niet is
ingekocht.
Wij verzoeken u de staatssecretaris te vragen deskundigheid op het gebied van (j)ggz in de
toegang te borgen, dat de juiste stappen worden doorlopen om tot een juiste hulpvraag te komen
en samen met de hulpvrager/ vertegenwoordiger tot passende zorg/ondersteuning te komen met
keuzevrijheid voor de financieringsvorm. Pgb is niet voor iedereen een juiste keus. Daarom is het
zo belangrijk de hulpvrager/ vertegenwoordiger goede voorlichting te geven en toe te rusten zodat
er een weloverwogen bewuste keuze voor een pgb gemaakt kan worden.
Suïcide onder jongeren Wij zijn enorm geschrokken van de toename van het aantal
zelfmoorden onder jongeren. Helaas verbaast het ons niet omdat wij deze signalen ook regelmatig
ontvangen. Het aantal suïcidepogingen is schrikbarend hoog. Ook Bram heeft meerdere pogingen
ondernomen. Het is schrijnend te zien dat jongeren geen uitweg meer zien en dat ze zelfmoord
plegen. Het overgrote deel van deze jongeren zitten in jeugdhulp, blijkt uit het verdiepend onderzoek
wat onlangs is gedaan. Een duidelijker signaal dan dit kan er niet zijn om te kunnen concluderen dat
jeugdhulp vaak niet passend is. Er wordt niet geluisterd naar wat zij nodig hebben. Ditzelfde geldt
voor ondersteuning aan volwassenen met ggz problematiek. Onderwijs speelt ook een grote rol
volgens het verdiepend onderzoek. Naast dat kinderen en jongeren vaak worden gepest op school
speelt ook vaak mee dat ze zich niet fijn voelen op school. Een aantal van deze kinderen komt thuis
te zitten omdat er geen passende ondersteuning geboden wordt om tot ontwikkelen te kunnen
komen. Zij kunnen zich hierdoor niet welkom voelen in onze maatschappij of willen hun naasten niet
verder tot last zijn omdat zij ook hun verdriet en onmacht zien. Dit kan zelfs nog een rol spelen als zij
volwassen worden en dan alsnog besluiten niet meer verder te willen leven. Ook ouders van
kinderen en jongeren die geen passende hulp en/of ondersteuning krijgen zien hun kind in een
steeds dieper dal terecht komen zien het soms zelf niet meer zitten en besluiten daardoor een einde
aan hun leven te maken. Wij vinden dit echt een zeer verontrustende ontwikkeling. Er zal een vorm
van preventieve vroeghulp of levensloopbegeleiding ingezet moeten worden. Een deskundige
levensloopbegeleider kan de hulpvrager en eventuele naasten tijdens zijn/haar levensloop
ondersteunen waarbij naar behoefte op- en afgeschaald kan worden. Een goede vertrouwensband
met de levensloopbegeleider is essentieel. Momenteel loopt er ook een pilot levensloopbegeleiding.
Wij verzoeken u de staatssecretaris te vragen om preventieve vroeghulp mogelijk te maken
voor een langere periode voor deze doelgroep. Dit kan door bijvoorbeeld een deskundig
levensloopbegeleider die de hulpvrager ondersteunt tijdens verschillende fases en gebeurtenissen
in het leven waarbij naar behoefte op- en afgeschaald kan worden in de ondersteuning.
Tot slot Heeft u naar aanleiding van deze brief nog nadere vragen dan kunt u contact opnemen
met Aline Molenaar of Jacqueline Gomes.
Met vriendelijke groet
Aline Molenaar, directeur Per Saldo
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13) Na een Eigen Kracht-conferentie gaan mensen zelf verder met hun plan
Eigen Kracht Centrale 19 juni 2020

Acht jaar plan in uitvoering
Na een Eigen Kracht-conferentie gaan mensen zelf verder met hun plan. De taak van de Eigen Krachtcoördinator zit erop. Er is nog contact na ongeveer een maand over hoe het gaat met het plan en
onafhankelijke onderzoekers bellen na langere tijd voor onderzoek naar effecten. Vanwege onze rol
is het passend dat wij ons terugtrekken, al kan een regiomanager altijd nog gebeld worden als er
vragen zijn. Bijzonder is het dan ook dat deze week een man belde die acht jaar geleden een Eigen
Kracht-conferentie meemaakte. “We hebben er nog steeds baat bij,” vertelt hij. “In de periode voor
de conferentie waren we aan het overleven. Mijn vrouw heeft ME/cvs (myalgische encefalomyelitis/
chronisch vermoeidheidssyndroom) en we hadden op dat moment twee kleine kinderen. Ik was aan
het werken en zorgen. Er was nooit tijd voor rust of iets leuks.”
Ons verhaal "Een vriendin vertelde toen over Eigen Kracht-conferenties en daardoor konden we
met een groep van familie en vrienden een plan maken. Onze vraag ging vooral over praktische hulp
als koken, de was vouwen, een logeerplek voor de kinderen. We hadden wel hulp van mensen om
ons heen, maar spraken alles één-op-één af. Het verschil dat de Eigen Kracht-conferentie maakte,
was dat we nu in één keer ons verhaal konden doen voor de hele groep en onze vraag konden
stellen. We moesten ons er echt toe zetten, om het hele verhaal te delen en om hulp te vragen. Hulp
geven is makkelijker dan hulp vragen. Voor de mensen was het belangrijk om echt te horen wat er
speelt. Omdat je aan mijn vrouw niets ziet van de ziekte, was er ook onbegrip. Nu konden we het
uitleggen.”
Verschuivingen “Voor ons hielp het om de vraag concreet te maken: wat willen we nou echt?
Veel mensen bieden van alles aan en vaak past dat net niet, maar dat is moeilijk om te zeggen. Door
in een keer óns verhaal en ónze vraag te delen, had iedereen dezelfde informatie. Het leidde tot een
plan en we kozen één coördinator uit de groep. Acht jaar later hebben we nog steeds een
jaarrooster, met een groepje mensen per onderdeel en een vangnet voor acute hulp. In de loop van
de jaren hebben er wel verschuivingen plaatsgevonden, maar de grootte van de groep is stabiel. We
hebben met elkaar een goede balans gevonden.”
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
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14) WGR voor specialistische jeugdhulp, jeugdbescherming, jeugdreclassering
Binnenlands Bestuur 22 juni 2020

GEMEENTEN ONTKOMEN NIET AAN WGR VOOR JEUGDZORG
Ministers De Jonge (VWS) en Dekker (Rechtsbescherming) blijven erbij dat gemeenten een
gemeenschappelijke regeling (Wgr) moeten optuigen voor specialistische jeugdhulp,
jeugdbescherming en jeugdreclassering. Dat blijkt uit een Kamerbrief van beide ministers.
Yolanda de Koster 19 jun 2020 Gemeenten ontkomen er niet aan gemeenschappelijke regelingen
(Wgr) op te tuigen voor specialistische jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Dat blijkt
uit een Kamerbrief van ministers Hugo de Jonge (VWS) en Sander Dekker (Rechtsbescherming).

Spelregels De VNG vindt dat het kabinet niet wettelijk moet vastleggen dat gemeenten via een
gemeenschappelijke regeling bepaalde vormen van jeugdzorg moeten organiseren. De
gemeentekoepel wil met gemeenten een Norm voor Opdrachtgeverschap (NvO) overeenkomen, met
spelregels over de organisatie van de jeugdzorg. In die NvO staat onder meer dat regio’s voor een
‘niet vrijblijvende governance’ moeten kiezen. In regionaal verband moeten gemeenten een visie op
het jeugdbeleid opstellen. Die moet door de betrokken gemeenteraden worden vastgesteld. Die NvO
is nu via een ledenraadpleging aan de gemeenten voorgelegd.
Centrumgemeente Dat NvO sluit voor een groot deel aan bij de plannen van De Jonge en
Dekker, zo schrijven de bewindslieden in hun Kamerbrief, ‘met dien verstande dat in het in
voorbereiding zijnde wetsvoorstel benoemd dat gemeenten de samenwerking vormgeven met een
regeling op grond van de Wgr (Wet gemeenschappelijke regelingen, red).’ De VNG vindt dat nietvrijblijvende samenwerking binnen de regio op verschillende manieren kan worden georganiseerd,
ook buiten een Wgr. ‘Dat kan via een openbaar lichaam, via mandaat aan een centrumgemeente, via
een bedrijfsvoeringorganisatie of met een privaatrechtelijke dienstverleningsovereenkomst’, zo laat
een woordvoerder van de VNG desgevraagd weten.
Te vrijblijvend Dinsdag is er een Algemeen Overleg in de Kamer over de jeugdzorg, waarin onder
meer de plannen van De Jonge en Dekker voor de stelselwijziging van de jeugdzorg op de agenda
staan. Naast de eis dat gemeenten een gemeenschappelijke regeling moeten treffen voor de
organisatie van specialistische jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering, wordt in het
wetsvoorstel vastgelegd welke vormen van jeugdhulp ten minste regionaal georganiseerd moeten
worden. Gemeenten vinden de voorgestelde ingrepen te ver gaan. De jeugdbranches vinden de
voorstellen van de VNG te vrijblijvend en niet ver genoeg gaan. In een brandbrief aan de Kamerleden
hameren ze daar nog eens op.
Harde afspraken ‘De regionale en bovenregionale samenwerking wordt niet bindend genoeg
geregeld en regiovisies hebben alleen zin als er ook harde financiële en verantwoordingsafspraken
aan gekoppeld zijn. De wettelijke verankering van de regionale samenwerking, zoals de minister wil,
is hard nodig. Dit zou hij ook voor de bovenregionale samenwerking moeten regelen’, aldus de brief
van de Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) aan de Kamer.

15) Verledding: het hele areaal ineens of stap voor stap verduurzamen?
Binnenlands Bestuur 23 juni 2020

Slimme LED. Het ongeëvenaarde besparingspotentieel
Verledding: het hele areaal ineens of stap voor stap verduurzamen? Leer van de ervaringen van
Gemeente IJsselstein en Gemeente Tilburg.

Energiebesparing met LED-straatverlichting is laaghangend fruit
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Wist u dat Nederland het verst achterligt met de eigen klimaatdoelen van alle EU-landen? In het
proces van de noodzakelijke energietransitie verliezen Nederlandse gemeenten energiebesparing wel
eens uit het oog: wat niet wordt verbruikt, hoeft ook niet te worden opgewekt. En juist daar hangt
laaghangend fruit. Straatverlichting is verantwoordelijk voor ongeveer de helft van de gemeentelijke
energierekening. Dat kan 50-80% goedkoper met LED-verlichting. Lees in deze whitepaper hoe u dat
fruit plukt
Vraag gratis whitepaper aan:
https://www.interact-lighting.com/nl-nl/what-is-possible/interactcity?origin=3_nl_nl_iac~s7011o000000dbyy_mailinglink____public_bb&cid=7011o000000dbyy&tid=TIDP353868X0AC1E81F47424EF59CF1F039276A70D
CYI5&utm_campaign=BB_NB_Ruimte&Milieu&utm_medium=email&utm_source=SMG&utm_conten
t=161_29-05-2020#download_whitepaper

16) Regeldruk in de zorg is een veelkoppig monster
Zorgvisie 23 juni 2020

Coronacrisis biedt kans om zorg blijvend te ‘ontregelen’
Regeldruk in de zorg is een veelkoppig monster, constateert kennisinstituut Vilans, met
veranderkundige, organisatorische en politiek-bestuurlijke kanten. ‘Alleen een paar regeltjes
schrappen is niet genoeg’, zegt Else Stapersma, programmaleider (Ont)Regel de Langdurige Zorg.
Maar dankzij de coronacrisis is het tij gunstig voor een cultuuromslag.
‘De coronacrisis heeft natuurlijk veel narigheid met zich meegebracht, maar aan de andere kant zag
je een scherpe focus op het primaire proces’, verduidelijkt Stapersma. ‘Allerlei instanties, zoals NZa
en CIZ, versoepelden de regels. Hierdoor kon de focus echt weer naar het primaire proces. Er was
minder tijd nodig voor alles wat daar niet aan toevoegt. Dat is een interessante beweging, dat is wat
we ook met ontregelen willen.’
Cultuur van vertrouwen Het Vilans-onderzoek(Fried: zie:
https://www.vilans.nl/vilans/media/documents/publicaties/rapport-regeldruk-in-de-langdurige-zorgboosdoeners-blootgelegd.pdf ) is niet het eerste naar regeldruk in de zorg. Wat het eens te meer
bevestigt, is hoe alomvattend en hardnekkig het verschijnsel is. Daarnaast hoezeer gebrek aan
vertrouwen de regeldruk voedt en vooral ook hoe groot de kloof is tussen beleid en toezicht
enerzijds en de werkvloer anderzijds.
‘Het is een complex probleem dat op allerlei niveaus in elkaar grijpt’, zegt Stapersma. ‘Met
alleen het schrappen van regels los je dan ook de regeldruk niet op. We moeten het veel meer gaan
zoeken in een cultuur van vertrouwen met meerdere interventies op verschillende niveaus.’
Kans Ook in dit opzicht kan de zorg lering trekken uit de afgelopen maanden. ‘Door de nieuwe
gedragsregels die ten tijd van de corona zijn ontstaan, moet je nieuwe routines gaan maken’, zegt
Stapersma. ‘Je laat oude routines los. We staan dus veel meer dan anders open om te veranderen.
Dat is een mooie kans om met ontregelen aan de slag te gaan. De uitdaging is om het oude nu echt
los te laten.’
Incidenten Met dat ‘oude’ doelt Stapersma onder meer op een bedrijfsmatig zakelijk model
dat jarenlang de toon zette in de zorg in combinatie met een afreken- en incidentencultuur. ‘We
komen uit een tijd waarin het draaide om controle en zeker willen weten dat de juiste, goede zorg
werd geleverd tegen de juiste prijs. Een tijd ook met aandacht voor incidenten, die breed werden
uitgemeten in de media. Dat leidt bij zowel medewerkers als bestuurders tot wantrouwen en
spanning. En dat leidt weer tot het concentreren op de dingen die toezichthoudende partijen vragen,
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zodat je in ieder geval kunt laten zien dat je niet het verkeerde hebt gedaan. Dat alles gaat natuurlijk
ten koste van de ruimte voor eigen professionaliteit.’

In het Vilans-onderzoek wijst ruim een kwart van de ondervraagden het zorgen ondersteuningsplan aan als voornaamste bron van registratiedruk. Is dit
niet opvallend gezien het feit dat het zorg- en ondersteuningsplan aan de
kern van het zorgvak raakt?
‘Er is geen twijfel over nut of noodzaak van een zorg- of ondersteuningsplan’, reageert Stapersma.
‘Maar er zijn wel veel vragen over het aantal handelingen dat moeten worden verricht. Moet ik als
professional elke dag standaard gaan rapporteren, terwijl er met de cliënt niets bijzonders is? Vanuit
de organisatie wordt vaak verwacht dat er wel dagelijks wordt gerapporteerd. Daarnaast zijn er de
nodige inefficiëntie werkprocessen rond het ondersteuningsplan, waardoor er met kopiëren en
plakken in verschillende systemen geregistreerd moet worden.’

Gebrekkige digitale ondersteuning speelt de zorgverlener dus nog steeds
parten?
Eén van de problemen rond het elektronisch cliëntendossier is het moeten registreren van dezelfde
informatie op verschillende plekken. Artsen schrijven informatie in YZIS, die moet dan weer
handmatig worden overgebracht naar het systeem voor verpleging en verzorging ONS. Daarnaast zijn
er veel extra formulieren rond intake en opname. In het systeem moeten dingen verplicht ingevuld
worden. Allerlei pop-ups kunnen er daarbij voor zorgen dat de gebruiker niet verder kan in het
systeem.’

Blijkens het Vilans-onderzoek worden regels nog onvoldoende ter discussie
gesteld. Waar zijn de veelvuldige recente schrapsessies dan goed voor
geweest?
‘De schrapsessies zijn een mooie start geweest van het gesprek om inzicht te krijgen in waar we last
van hebben en wat we onnodig vinden. Om een stap te kunnen maken met de aanpak van regeldruk
moet je eerst dat inzicht krijgen. In die zin zijn de schrapsessies zinvol geweest. Vervolgens moet je
de problemen daadwerkelijk gaan aanpakken. En dat betekent niet alleen regeltjes schrappen, maar
ook kritisch zijn over regels als zodanig.’

Wie moet daarbij het voortouw nemen?
‘Het probleem van de regeldruk speelt op alle niveaus in de zorg, dus in die zin heeft iedereen een
verantwoordelijkheid om kritisch te zijn en te initiëren. Maar je ziet dat het grootste deel van regels
binnen organisaties ontstaat. De bestuurder als eindverantwoordelijke en de medewerkers zijn als
eerste aan zet om dat in de organisatie op te pakken.’

Kan het loslaten van procesindicatoren en de nadrukkelijke keuze voor het
vastleggen van uitkomstmaten een oplossing zijn?
‘We hebben nu goed inzicht in de oorzaken en de mechanismen achter regeldruk. We gaan de
komende maanden samen met zorgmedewerkers en bestuurders ontdekken wat oplossingen op
korte en lange termijn zijn. Die oplossingen ontwikkelen we, dus ik kan nu niet zeggen of
uitkomstregistratie een oplossing is. Ons uitgangspunt is dat verantwoording moet opgebouwd zijn
vanuit het primaire proces, zoals ook Raad voor Volksgezondheid en Samenleving aanbeveelt in het
rapport Blijk van Vertrouwen.’
Philip van de Poel Redacteur Zorgmanagement
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17) Tien gouden tips ván mantelzorgers, vóór mantelzorgers
IkWoonLeefZorg 24 juni 2020

10 gouden tips van mantelzorgers voor mantelzorgers
Tips en adviezen van mensen die in dezelfde situatie zitten, zijn vaak onbetaalbaar. Dit zijn de tien
gouden tips ván mantelzorgers, vóór mantelzorgers.
1. Tijd voor uzelf Zorgen voor een ander is mooi. Maar het kan ook vermoeiend zijn en het kan
soms zelfs te veel worden. Daarom is het belangrijk genoeg tijd voor uzelf te maken. Voel u daar niet
schuldig over: ontspanning houdt u gezond.
2. Wees open en eerlijk Praat met uw omgeving over uw situatie. Vertel het ook als het u
zwaar vindt en vraag om hulp als u daar behoefte aan heeft.
3. Onderhoud uw contacten Hoe druk u ook bent, zorg ervoor dat u uw vrienden en
kennissen niet verwaarloost. Betrek uw familie en vrienden bij waar u mee bezig bent. Zo voorkomt u
dat u vereenzaamt.
4. Vraag hulp Hulp vragen is geen zwakte, integendeel zelfs! Ziet u het even niet zitten, schakel
dan professionele hulp in en praat met uw familie of vrienden. De meeste mensen vinden het juist
fijn als ze u kunnen helpen.
5. Zucht eens diep Wordt het u even te veel, trek u dan voor een moment terug. Ga even
naar buiten, of naar het toilet of de badkamer. Adem diep in en uit. Als u dit een paar keer doet, zult
u merken dat u weer lucht krijgt.
6. Lach samen Als u voor iemand zorgt, gebeuren er ook genoeg grappige dingen. Het is heerlijk
om daar samen om te lachen. Het maakt de situatie soms net wat minder verdrietig. Samen lachen is
aanstekelijk, het geeft energie en het zorgt voor een gevoel van verbinding.
7. Wat kan er nog wel? Misschien kijkt u naar wat uw naaste niet meer kan. Vecht daar niet
tegen, maar beweeg erin mee. Geef complimentjes voor wat hij (of zij) doet en ga uit van wat er nog
wel kan. Zelfstandig fietsen kan misschien niet meer, maar samen op een tandem of naast elkaar op
een duofiets kan misschien nog wel.
8. Zing! Zing, neurie, fluit - het maakt niet uit wat. Zing wat u voelt, wat u ziet, wat u doet. Het
hoeft niet te rijmen, het hoeft niet mooi te klinken, u hoeft zelfs geen maat te houden. Zingen traint
de spieren in het bovenlijf, de longen en de ademhalingsspieren. Daarnaast neemt de hoeveelheid
anti-stresshormonen toe: u voelt zich meer ontspannen. Van zingen is zelfs bekend dat het
pijnstillend kan werken. Mensen die chronisch pijn hebben, vergeten de pijn tijdens het zingen vaak
even.
9. Genieten met groen Voelt u zich moe en somber? Koop dan eens iets groens voor uzelf.
Een kleurrijke bos bloemen, een mooie plant; groen fleurt uw omgeving op. En terwijl u uw boeket
schikt of uw plant in een mooie pot zet, zult u merken dat uw gedachten hun zwaarte verliezen. Gun
uzelf daarom de rust van zo’n groen moment.
10. De drie bedankjes van de dag Bedenk voor u gaat slapen drie dingen waarvoor u
dankbaar bent. Spreek die drie dingen hardop uit of schrijf ze op in een mooi boekje. Zo valt u met
een positief gevoel in slaap. Bovendien zult u merken dat de positieve dingen van de dag u steeds
meer gaan opvallen.
Inspiratiegids voor mantelzorgers
Deze tips en andere praktische ideeën vindt u terug in de Inspiratiegids voor mantelzorgers (Fried:
zie: https://www.radboudumc.nl/getmedia/88afeb07-971f-4016-b31dcde230aa6f0b/GOUDmantel_Inspiratiegids_Radboudumc-2018.aspx ) door (oud)mantelzorgers. De
inspiratiegids is onderdeel van het GOUDmantelproject van het Radboudumc Alzheimer Centrum.
Binnen dit project delen (oud)mantelzorgers van patiënten met dementie hun kennis en ervaringen.
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18) Warm pleidooi voor het belang van bemoeizorg
Zorg+welzijn 24 juni 2020

Niels Mulder: ‘Zorgmijders zijn vaak zorgvuldige zorgzoekers’
We leven in een maatschappij die uitgaat van eigen kracht, van kortdurende ondersteuning en van
burgers die elkaar helpen. Daar lijkt bemoeizorg eigenlijk niet meer bij te horen. Toch is het van
belang dat bemoeizorg blijft bestaan zegt hoogleraar Niels Mulder. ‘Het is echt een korte termijnvisie
als je hulpverleningstrajecten verbindt aan een aantal uren of gesprekken.’
Niels Mulder: Professionals hebben geen tijd om dwangopnames te voorkomen
Niels Mulder is hoogleraar Openbare Geestelijke Gezondheidszorg bij het Erasmus MC. Hij houdt een
warm pleidooi voor het belang van bemoeizorg. ‘Er is altijd een groep cliënten met wie er veel aan de
hand is, maar die zelf niet vindt dat er iets met ze aan de hand is. Denk aan cliënten die zichzelf
verwaarlozen, hun omgeving verwaarlozen, psychiatrische problemen hebben of die overlast
veroorzaken maar zelf niet vinden dat er iets aan de hand is. Vanuit de hulpverlening moet je de
mogelijkheid hebben op die mensen af te gaan en te kijken wat er aan de hand is. Bijvoorbeeld om te
voorkomen dat een situatie uit de hand loopt.’
Zorgvuldige zorgzoeker Stap je als hulpverlener op zo’n cliënt, of zorgmijder, af, is het
belangrijkste wat je moet doen contact maken. ‘Realiseer je dat een zorgmijder in feite een
zorgvuldige zorgzoeker is. Op het eerste gezicht lijkt iemand misschien zorg te mijden omdat hij niet
op afspraken komt, zelf vindt dat er psychisch niets aan de hand is of niet naar de huisarts wil, maar
als je met zo iemand in gesprek gaat, wil diegene vaak wel een bepaald type hulp, zoals praktische
hulp. Denk aan het helpen met de afwas, of iemand die eens een kop koffie komt drinken.’ Mulder
drukt professionals op het hart vooral goed te luisteren naar het verhaal dat de cliënt vertelt. ‘In
eerste instantie doet het er helemaal niet zo veel toe wát die persoon vertelt, maar door erop in te
haken ontstaat er een gesprek, kom je erachter wat iemand wél wil, bouw je een vertrouwensrelatie
op en heb je een basis om verder te gaan.’
Korte termijnvisie
Maar zo’n vertrouwensrelatie opbouwen zodat je uiteindelijk te horen
krijgt wat iemand nodig heeft of hoe je iemand ondersteuning kunt bieden, kost tijd. En
hulpverleningstrajecten zijn tegenwoordig vaak gebonden aan een vast aantal uren of gesprekken.
Hoe valt dat te rijmen met bemoeizorg? Mulder: ‘Het is echt een korte termijnvisie om te denken in
een maximumduur van een traject. Bij bemoeizorg gaat dat niet op omdat een traject nu eenmaal
langer duurt. Het kost tijd omdat je naar mensen toe moet, misschien soms voor een dichte deur
staat, je wellicht eerst brievenbuscontact opbouwt en ga zo maar door. Maar je ziet dat in zeker
tachtig procent van de gevallen die tijdsinvestering wel iets oplevert, dat er een relatie wordt
opgebouwd van waaruit je verder komt. Dat investeren in de voorkant, dat proberen om echt
contact te maken, betaalt zich dus terug. Niet in de laatste plaats financieel omdat wanneer je geen
bemoeizorg toepast, de problemen van deze mensen vaak groter worden en het uiteindelijk dus nog
meer tijd, en geld, kost om ze op te lossen.’
Bemoeizorg is reguliere zorg Moet er dan iets veranderd worden in de visie op het sociaal
domein? Ja, vindt Mulder. Trajecten moeten worden bekeken over een langere termijn. Niet over
een jaar of zelfs nog korter. ‘En bemoeizorg zou gewoon reguliere zorg moeten zijn. De
voorzieningen moeten professionals in staat stellen om daadwerkelijk naar mensen toe te gaan als ze
signalen krijgen dat er iets aan de hand is. Dat is gewoon normale zorg.’
Sophie van Hogendorp Hoofdredacteur Zorg+Welzijn
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19) Nagedacht om samen in één huis te gaan wonen of mantelzorgwoning in de tuin te maken?
IkWoonLeefZorg 24 juni 2020

Samenwonen om te kunnen mantelzorgen, is dat een goed idee?
Als u vaak zorgt voor uw vader of moeder, heeft u misschien wel eens nagedacht over de
mogelijkheid om samen in één huis te gaan wonen of een mantelzorgwoning in de tuin te maken.
Dat heeft veel voordelen, maar ook nadelen. Waar moet u aan denken als u voor die keuze staat?
De Mantelzorglijn informeert mantelzorgers dagelijks over dit soort vragen. We vroegen hen naar
de mogelijkheden, de voor- en de nadelen.
Gaan samenwonen met uw vader en/of moeder kan op verschillende manieren. Als uw huis groot
genoeg is, kunt u in uw eigen huis misschien ruimte maken. Of misschien kunt u juist intrekken bij uw
ouder(s), eventueel na een verbouwing )Fried: zie: https://www.ikwoonleefzorg.nl/zelfstandigwonen/hoe-regel-ik-een-verbouwing ). Als er plaats is in de tuin van één van u beiden, kunt u
denken aan een mantelzorgwoning (Fried: zie: https://www.ikwoonleefzorg.nl/zelfstandigwonen/hoe-regel-ik-een-mantelzorgwoning ). Of u kunt op zoek gaan naar een nieuwe woning waar
u samen kunt wonen, bijvoorbeeld een kangoeroewoning (Fried: zie:
https://www.ikwoonleefzorg.nl/hulp-en-zorg/wat-is-kangoeroewonen ) .
Voordelen Samen op één adres wonen heeft veel voordelen, vooral als u nu ver van uw ouder(s)
af woont.
* Minder reistijd. Die tijd kunt u voortaan aan extra zorg besteden of juist fijn voor uzelf houden.
* Minder reiskosten. Benzinekosten of kosten voor het openbaar vervoer kunnen behoorlijk oplopen
voor mantelzorgers. Dit geld houdt u in uw portemonnee als vader of moeder in huis of in de tuin
woont.
* Minder zorgen. Als mantelzorger weet u hoe het is als u niet bij uw vader of moeder kunt zijn. Zou
het wel goed gaan? Zou hij wel aan zijn medicijnen denken? Zou ze niet gevallen zijn? In uw eigen
huis kunt u gewoon even gaan kijken hoe het gaat.
* Snellere reactie. Als er iets gebeurt, kunt u snel bij ze zijn. Zo bent u altijd op tijd bij een
noodsituatie.
* Minder moeite. Zorgen voor iemand in huis is makkelijker dan zorgen voor iemand op afstand.
Vaak op en neer reizen kan heel vermoeiend zijn, zeker als u daarbij ook nog het gevoel heeft niet
genoeg te kunnen doen. Samenwonen met iemand voor wie u zorgt kan dan meer rust geven.
* Stevigere band. Doordat u elkaar meer ziet en meer met elkaar deelt, kan de band verstevigen. Als
u ook een partner en kinderen heeft, kan hetzelfde gelden voor hun band met hun schoonouder, opa
of oma. Het samenwonen wordt daarmee voor hen ook een waardevolle ervaring.
Nadelen Als u overweegt om te gaan samenwonen met een ouder heeft u waarschijnlijk een
goede band met elkaar. Anders zou u niet op dit idee komen. Toch is het goed om vooraf goed na te
denken over dit besluit, want er kunnen ook een aantal nadelen zijn.
* U en uw ouder leveren allebei privacy in. U gaat dingen zien van elkaars leven, die u daarvoor niet
zag. Misschien gaat uw vader of moeder zich bemoeien met uw leven of met dat van uw kinderen. En
misschien ontvangt uw vader of moeder wel bezoek dat u niet ziet zitten. Hoe reageert u daarop?
* Uw ouder krijgt waarschijnlijk steeds meer behoefte aan zorg. Wilt u ook dan die zorg blijven
geven? En wat verwacht uw ouder van u?
* Als uw ouder bij u woont, is het lastiger om de zorg te delen met broers en zussen. Zij verwachten
nu waarschijnlijk dat u alles doet. Als zij op bezoek komen, bent u misschien ook degene die voor de
koffie zorgt. Hoe kijkt u daar tegenaan?
* Uw gezinsleden merken misschien minder van de voordelen en meer van de nadelen. Ze vinden
misschien dat u wel erg veel tijd en aandacht aan de zorg besteedt. Of ze vinden dat uw vader of
moeder teveel een beroep doet op hen. Het is dan ook erg belangrijk om hier vooraf goede
afspraken over te maken met elkaar.
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Afspraken maken

Als u besluit met uw ouder(s) te gaan samenwonen, is het goed om
duidelijke afspraken met elkaar te maken en uw verwachtingen uit te spreken. Bedenk ook dat u
afspraken altijd op een later moment kunt herzien.
* Wilt u iedere dag samen eten of alleen op bepaalde dagen?
* Deelt u de woonkamer met elkaar of heeft u gescheiden woonkamers?
* Deelt u de tuin met elkaar?
* Hoe gaat u om met vakanties? Wie neemt dan de zorg over?
* Loopt u ongevraagd bij elkaar naar binnen of belt u eerst aan?
* Welke andere zorg schakelt u in? Als uw ouder hulp nodig heeft bij het wassen en aankleden
bijvoorbeeld, kunt u daarvoor hulp vragen aan de wijkverpleging. U hoeft dat als mantelzorger niet
zelf te doen. Houd er wel rekening mee dat u geen huishoudelijke hulp kunt krijgen via de gemeente
als uw ouder op hetzelfde adres woont als u.
Bespreek de nieuwe situatie ook met u partner en eventuele nog inwonende kinderen en
maak ook met hen afspraken.
* Bent u de enige in het gezin die uw ouder(s) helpt, of helpen de andere gezinsleden ook mee?
* Kunnen andere gezinsleden misschien taken van u overnemen, zodat de last niet alleen bij u komt
te liggen?
* Als u hulp kunt gebruiken, waarmee dan? En wat zouden anderen het liefst doen?
Als u deze onderwerpen af en toe met elkaar bespreekt, kunt u overbelasting voorkomen.
Andere gevolgen m Samenwonen met één of twee ouders kan gevolgen hebben voor
uitkeringen en toeslagen. U leest er meer over in het artikel Met volwassen kinderen in huis wonen,
is dat een goed idee? Ook op de website van MantelzorgNL vindt u veel informatie over mantelzorg
en wonen.

20) Kleinere gemeenten en de aanpak voor de energietransitie
Binnenlands Bestuur 24 juni 2020

KLEINE GEMEENTE HEEFT TE WEINIG CAPACITEIT VOOR PROEFTUIN
Kleinere gemeenten hebben vaak te weinig capaciteit voor een het opstellen van een goed plan van
aanpak voor de energietransitie. Kleinere gemeenten doen daarom vrijwel niet mee in het
Programma Aardgasvrije Wijken. Dat zegt onderzoeks- en markinformatiebureau BouwKennis.
Michiel Maas 24 jun 2020 Kleinere gemeenten hebben vaak te weinig capaciteit voor een het
opstellen van een goed plan van aanpak voor de energietransitie. Kleinere gemeenten doen daarom
vrijwel niet mee in het Programma Aardgasvrije Wijken. Dat zegt onderzoeks- en
markinformatiebureau BouwKennis.
Stand BouwKennis ondervroeg gemeenten en corporaties naar de stand van de energietransitie.
Gemeenten moeten voor eind 2021 een Transitievisie Warmte hebben opgesteld, waarin ze
uiteenzetten op welke manier de energietransitie vorm gaat krijgen. Dat moet concreet worden in
wijkplannen, waarin de aanpak per wijk duidelijk wordt. Corporaties zijn daarin een belangrijke
partner. De eerste woningen die verduurzaamd gaan worden, zijn vaak de sociale huurwoningen van
de corporaties.
Voortouw Beide partijen zijn van mening dat de gemeente het voortouw moet nemen in de
wijkgerichte aanpak, zo blijkt uit het onderzoek. Toch blijkt de meerderheid van de corporaties met
hun bewoners nog geen gesprekken te hebben gehad over verduurzaming. Bovendien ontbreekt het
veel kleinere gemeenten vooral aan middelen en mensen om de energietransitie van de grond te
krijgen. De ‘proeftuinen’ uit het Programma Aardgasvrije wijken (PAW), die juist bedoeld zijn om
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ervaring op te doen met het verduurzamen van bestaande bouw, bevinden zich daarom vooral in
grotere gemeenten met meer slagkracht.
Rekenkamer Het PAW kreeg onlangs forse kritiek van de Algemene Rekenkamer, die
concludeerde dat het programma niet doet waar het geld voor kreeg: het aardgasvrij maken van
tienduizenden woningen. Bovendien concludeerde de Rekenkamer dat veel van de plannen van
gemeenten voor hun proeftuinen waarschijnlijk ook wel waren doorgegaan zonder subsidie van het
rijk. De 27 gemeenten die deelnemen aan het programma, kwamen dit weekend met een
gezamenlijke reactie. Ze zijn vooral verbolgen over het feit dat de Rekenkamer hen niet om verdere
uitleg heeft gevraagd.
Waardevol Volgens de gemeenten is het geld uit het programma juist een waardevolle steun die
ervoor zorgt dat projecten uit de startblokken kunnen komen en zorgt voor innovatie en versnelling.
‘Gemeentelijke plannen zouden niet op deze manier en in deze omvang zijn doorgegaan zonder de
PAW-bijdrage,’ zegt de Hengelose wethouder Claudio Bruggink. ‘Zonder deze bijdrage was de lokale
samenwerking niet tot zover gekomen, waren projectorganisaties voor deze en volgende wijken niet
ingericht, gingen we minder frequent de buurt in om bewoners te informeren over klimaatdoelen en
zaten we niet aan keukentafels om met onze inwoners te praten over wat aardgasvrij betekent.’

21) Berekeningsmethode geluidsnormen in Omgevingswet desastreuze effecten op woningbouw
Binnenlands Bestuur 24 juni 2020

OVERHEDEN VREZEN BOUWSTOP DOOR GELUIDSNORMEN SCHIPHOL
De berekeningsmethode voor geluidsnormen in de Omgevingswet kan desastreuze effecten hebben
op de woningbouw. Dat stelt de Jeroen Olthof, gedeputeerde in Noord-Holland en voorzitter van de
Bestuurlijke Regie Schiphol, die de overheden in de omgeving vertegenwoordigd, in een brandbrief
aan minister Ollongren (BZK).
Michiel Maas 23 jun 2020 De berekeningsmethode voor geluidsnormen in de Omgevingswet kan
desastreuze effecten hebben op de woningbouw. Dat stelt de Jeroen Olthof, gedeputeerde in NoordHolland en voorzitter van de Bestuurlijke Regie Schiphol, die de overheden in de omgeving
vertegenwoordigd, in een brandbrief aan minister Ollongren (BZK).
Vergunningen Olthof vreest dat de bouwplannen voor honderdduizenden woningen in de verre
omtrek van Schiphol straks niet meer mogelijk zijn. Gemeenten mogen dan geen vergunningen meer
afgeven, omdat de locaties kampen met teveel omgevingsgeluid.
Zwaarder In de berekeningen wordt het geluid van vliegverkeer veel zwaarder meegewogen dan
voorbeen, en worden alle geluidsbronnen, dus ook die van wegeverkeer, spoor, scheepvaart en
industrie, bij elkaar opgeteld. Dat zal ertoe leiden dat de gehele Amsterdamse metropoolregio op
slot gaat, zo verwacht Olthof. Bovendien zullen de problemen zich niet beperken tot Schiphol, maar
zal hetzelfde probleem straks spelen rond andere luchthavens, zoals Rotterdam en Eindhoven.

22) Moet gemeente met terugwerkende kracht verhuiskostenvergoeding toekennen?
Schulinck nieuwsbrief 25 juni 2020

Terugwerkende kracht binnen de Wmo
Moet een gemeente met terugwerkende kracht een verhuiskostenvergoeding toekennen?
24 juni 2020 – mr. Mark Bruin Iemand is wegens lichamelijke beperkingen genoodzaakt om te
verhuizen, maar meldt zich pas na deze verhuizing bij de gemeente voor een
verhuiskostenvergoeding. Is de gemeente dan verplicht om met terugwerkende kracht een
verhuiskostenvergoeding toe te kennen? Deze vraag stond centraal tijdens een opvallende uitspraak
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van de CRvB van 13 mei 2020 (ECLI:NL:CRVB:2020:1099). Zonder uitgebreide motivering komt de
CRvB tot de conclusie dat de gemeente in deze zaak inderdaad met terugwerkende kracht de
vergoeding moest toekennen. Gelet op jurisprudentie onder de oude Wmo over dit onderwerp, kan
deze nieuwe uitspraak wel wat vragen oproepen bij gemeenten. Wat mij betreft had de uitspraak
dan ook beter toegelicht moeten worden.
Terugwerkende kracht onder de Wmo 2007 Onder de oude Wmo (2007) oordeelde de
CRvB (Fried: zie: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2017:433 ) dat
een gemeente een aanvraag voor een voorziening mag weigeren, als de aangevraagde voorziening
zelf al is aangeschaft door de cliënt voordat hij bij de gemeente aanklopt. De aanvraag mocht door de
gemeente geweigerd worden omdat de noodzaak voor het treffen van de gevraagde voorziening
simpelweg niet langer aanwezig is. Een uitzondering op het voorgaande was de omstandigheid dat
een cliënt wegens een acute situatie niet kon wachten en daarom zelf de noodzakelijke voorziening
al had aangeschaft. In dat geval zou de gemeente wel met terugwerkende kracht moeten vergoeden.
Terugwerkende kracht onder de Wmo 2015 De hiervoor aangehaalde jurisprudentie
onder de Wmo 2007 lijkt ook onder de Wmo 2015 nog toepasbaar. Op basis van de huidige wettekst
kan een gemeente naar mijn mening namelijk ook nu nog besluiten dat het niet nodig is om een
voorziening toe te kennen wanneer iemand zich pas meldt op het moment dat hij zijn probleem zelf
al heeft opgelost. Op grond van de Wmo 2015 hoeft namelijk alleen een voorziening verstrekt te
worden ter compensatie van beperkingen in de zelfredzaamheid of participatie die een cliënt
ondervindt. Als iemand zichzelf al ‘gecompenseerd’ heeft, dan zijn er geen te compenseren
beperkingen meer en hoeft de gemeente in principe dus geen voorziening te verstrekken. Hoe komt
de CRvB in de uitspraak van 13 mei 2020 dan tot de conclusie dat de gemeente in kwestie wél tot
vergoeding over moest gaan? Hoewel dit wat mij betreft duidelijker naar voren had mogen komen in
de uitspraak, heeft dit naar mijn idee alles te maken met de verordening van de gemeente in
kwestie.
Wanneer je als gemeente wil voorkomen dat met terugwerkende kracht een voorziening
wordt toegekend, dan zal het gemeentelijk beleid op dit punt in orde moeten zijn.
Gemeenten moeten weigeringsgronden in beleid opnemen De Wmo 2015 regelt
zelf namelijk niets over het verstrekken van een vergoeding met terugwerkende kracht. De wet biedt
daarmee in principe de ruimte voor een gemeente om met terugwerkende kracht tot verstrekking
over te gaan. Wanneer je als gemeente wil voorkomen dat met terugwerkende kracht een
voorziening wordt toegekend, dan zal het gemeentelijk beleid op dit punt in orde moeten zijn.
Onder de Wmo 2007 was het namelijk ook al zo dat de gemeente zich niet rechtstreeks op de
Wmo 2007 kon beroepen wanneer de toekenning van een voorziening met terugwerkende kracht
geweigerd werd. Gemeenten hadden en hebben namelijk de opdracht gekregen om zelf in de
verordening op te nemen op basis van welke criteria wordt vastgesteld of iemand in aanmerking
komt voor een maatwerkvoorziening. Dit betekent ook dat weigeringsgronden in de verordening
opgenomen moeten worden. Als je als gemeente een aanvraag voor een voorziening met
terugwerkende kracht wilt weigeren, dan moet de weigering gebaseerd kunnen worden op een
bepaling uit de gemeentelijke verordening. Regel je niet goed dat een voorziening geweigerd wordt
wanneer iemand zelf al zijn probleem heeft opgelost, dan bestaat de kans dat met terugwerkende
kracht toegekend moet worden. En precies dit lijkt te zijn gebeurd in de zaak van 13 mei 2020. De
gemeente had in haar verordening ten aanzien van terugwerkende kracht namelijk enkel opgenomen
dat een voorziening geweigerd wordt als niet meer vastgesteld kan worden of een voorziening nodig
is. De noodzaak stond hier niet ter discussie, dus was er geen sprake van een situatie dat de
noodzaak niet meer kan worden vastgesteld. Kortom: de verordening bood voor deze situatie geen
grondslag om de aanvraag te weigeren en dus moest de gemeente met terugwerkende kracht een
verhuiskostenvergoeding toekennen.
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Conclusie Het afwijzen van de aanvraag voor een voorziening met terugwerkende kracht is naar
mijn mening nog altijd mogelijk, zolang de gemeente zich kan beroepen op een weigeringsgrond in
de verordening. Naar mijn mening had de CRvB dat in deze uitspraak nog wel op de een of andere
manier duidelijker naar voren mogen laten komen. Als hoogste rechter binnen het sociaal domein
zijn de uitspraken van de CRvB immers van groot belang voor het door de gemeenten uit te voeren
beleid. Gemeenten (en cliënten) hebben naar mijn mening daarom behoefte aan uitgebreidere uitleg
en toelichting zodat er geen twijfel kan bestaan over de wijze waarop de uitspraak geïnterpreteerd
moet worden en wat dit betekent voor het door gemeenten te voeren beleid.

23) Minister Ollongren ‘te vroeg’ voor extra middelen gemeenten
Binnenlands Bestuur 25 juni 2020

OLLONGREN: GEEN STRUCTUREEL EXTRA GELD GEMEENTEN
Minister Ollongren realiseert zich dat gemeenten blijvend extra middelen zouden willen ontvangen
om de tekorten in het sociaal domein aan te pakken en de coronacrisis te bezweren, maar de
minister vindt het daarvoor ‘te vroeg’. Ze weet nog niet hoe die problemen zich gaan ontwikkelen en
wijst gemeenten op hun eigen rol in de kostenbeheersing.
Alexander Leeuw 23 jun 2020 Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66) realiseert zich dat
gemeenten blijvend extra middelen zouden willen ontvangen om de tekorten in het sociaal domein
aan te pakken en de coronacrisis te bezweren, maar de minister vindt het daarvoor ‘te vroeg’. Ze
weet nog niet hoe die problemen zich gaan ontwikkelen en wijst gemeenten op hun eigen rol in de
kostenbeheersing.
‘Zeer nijpend’ Meerdere partijen trokken afgelopen tijd aan de bel. Het initiatief
#gemeenteninnood wil benadrukken dat er 2 miljard euro nodig is om de ergste nood te verhelpen;
het samenwerkingsverband van plattelandsgemeenten P10 schrok van de gevolgen van de
herverdeling van het gemeentefonds; en Utrechtse gemeenten schreven de minister dat ook zonder
de coronacrisis de financiële situatie ‘zeer nijpend’ is.

Impact crisis

De signalen hebben Ollongren bereikt, maar ze wil de uitkomsten van
overleggen en onderzoeken afwachten. Medio juli zou dan duidelijk moeten zijn wat de impact van
de corona-aanpak heeft betekend voor overheden in de eerste helft van het jaar.
Extra middelen ‘Over het algemeen constateer ik dat gemeenten de decentralisaties goed
hebben opgevangen’, schrijft de minister die wijst op de 200 miljoen euro aan extra middelen die in
2018 beschikbaar zijn gesteld voor knelpunten in het sociaal domein en op de 1 miljard euro die in
2019 beschikbaar werd gemaakt voor de uitvoering van de Jeugdwet. Er wordt ook onderzoek
gedaan of er nog meer nodig is voor de uitvoering Jeugdwet en de minister wil daar niet op vooruit
lopen.

Verscherpt toezicht

In januari maakten provinciale toezichthouders zich al zorgen over de
financiële situatie van gemeenten. Ollongren schrijft nu dat acht gemeenten onder verscherpt
toezicht staan en dat dit niet afwijkt van de afgelopen tien jaar. Ze noemt daarbij niet dat gemeenten
ingrijpende maatregelen hebben moeten nemen om financiële goedkeuring te krijgen en dat veel
provincies twijfelen over de hardheid van de cijfers.
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24) Ook in Nederland aandacht voor racisme en discriminatie aangewakkerd
Movisie 25 juni 2020

Black lives matter voor Movisie
19 juni 2020 De wereld is opgeschud door de gewelddadige arrestatie en dood van George Floyd.
Ook in Nederland is de aandacht voor racisme en discriminatie hierdoor aangewakkerd. Want ook
in Nederland komt racisme voor.
Dit blijkt bijvoorbeeld uit onderzoeken over de arbeidsmarkt: we weten dat sollicitanten met een
niet-westers klinkende naam een significant kleinere kans hebben om uitgenodigd te worden voor
een sollicitatiegesprek (zie bijvoorbeeld Ramos en anderen (2019)(Fried: zie:
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1369183X.2019.1622824 ) en Thijsen en anderen
(2019)) (Fried: zie:
https://www.ingentaconnect.com/content/aup/mem/2019/00000094/00000002/art00002 ). In het
VIA rapport van SZW (Fried: zie:
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/11/16/rapport-verdere-integratie-opde-arbeidsmarkt-via ) wordt zelfs uitgegaan van zo’n 60% meer kans op een uitnodiging voor een
sollicitatiegesprek met een Nederlands klinkende naam dan met een Arabisch klinkende naam. Er is
sprake van etnisch profileren bij de politie en marechaussee (zie o.a. het werk van Sinan Çankaya en
onderzoek van Amnesty International)(Fried: zie:
https://www.amnesty.nl/content/uploads/2016/11/rapport_etnisch_profileren_ainl_28_okt_2013.p
df?x71839 )en bij de Belastingdienst.
In het werk van Movisie is effectief discriminatie bestrijden een belangrijk thema. Dit geven wij
onder meer vorm in projecten waarin we ons richten op het tegengaan van discriminatie op de
arbeidsmarkt en het ondersteunen van gemeenten bij de ontwikkeling van lokaal
antidiscriminatiebeleid (Fried: zie: https://www.movisie.nl/publicatie/handreikingantidiscriminatiebeleid-gemeenten ). We doen dit samen met de mensen die zich als vrijwilliger of
als professional inzetten in de strijd tegen racisme.
Maar deze bijzondere tijd vraagt om meer. Daarom willen we expliciet laten weten dat Movisie
zich schaart achter hen die zich inzetten in de strijd tegen racisme en discriminatie (zie hier de
definities die we hanteren). Wij dragen ons steentje bij vanuit onze rol als kennisinstituut door
middel van praktijkgericht onderzoek en het ondersteunen van de ontwikkeling van lokale
aanpakken. En we kijken in de spiegel.
We doen dat niet voor het eerst, maar het is duidelijk dat openlijke, verhulde, onbedoelde en
subtiele vormen van uitsluiting en discriminatie nog altijd voorkomen en blijvend aandacht
behoeven. Dat geldt zeker als het gaat om discriminatie en uitsluiting op grond van huidskleur, religie
en afkomst maar ook als het gaat om discriminatie en uitsluiting op grond van sekse, seksuele
voorkeur, genderidentiteit, leeftijd, beperking.
Wat gaan wij doen om bij te dragen aan gelijke kansen voor iedereen en het tegengaan van
racisme en discriminatie?
* Movisie zal activiteiten blijven uitvoeren die gericht zijn op het uitbannen van discriminatie en
racisme. Dat doen we in specifiek daarop gerichte projecten, maar ook zullen we scherper letten op
inclusiviteit in alle andere projecten.
* Movisie zal analyseren welke subtiele en verborgen processen binnen onze organisatie ongelijkheid
en uitsluiting in stand houden en acties ondernemen om die tegen te gaan.
* Movisie zal zich inspannen om te zorgen dat er onderzoek komt naar hoe we institutioneel racisme
kunnen bestrijden; want alhoewel er veel kennis is over wat werkt om discriminatie te verminderen
(zie ons wat werkt dossier waarin de wetenschappelijke kennis gebundeld is), weten we nog te
weinig over hoe we het institutionele karakter van racisme aanpakken.
Movisie werkt samen met tal van anderen om bij te dragen aan duurzame positieve
verandering voor mensen in kwetsbare posities. Heb je ideeën om met ons te werken aan uitbanning
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van discriminatie en racisme, suggesties voor hoe wij ons werk beter kunnen doen of ervaringen die
je wil delen die ook anderen kunnen inspireren: stuur ons een e-mail.(Fried: zie:
kennislijn@movisie.nl )
Janny Bakker-Klein, Silvie Janssen en Saskia Keuzenkamp (Raad van Bestuur en directie Movisie)

25) Jongeren kunnen zelf prima aangeven wat wel of niet helpend is
Eigen Kracht Centrale 26 juni 2020

Echt luisteren naar jongeren
“Jongeren kunnen zelf prima aangeven wat wel of niet helpend is als het, tijdelijk of langdurig, niet
goed gaat. Daar moeten we naar luisteren,” zegt een collega naar aanleiding van een webinar dat hij
deze week volgde. In een filmpje vertelden jongeren over hun ervaringen in de jeugd-ggz. “Ze
vertellen daarin hoe belangrijk het is om gezien, gehoord en erkend te worden en om niet te worden
gestigmatiseerd. Dat het niet om diagnoses gaat, maar om mensen. Dat maatwerk nodig is. Bij het
zien van deze jongeren, moest ik denken aan een jongen van 16 jaar die op het moment dat wij
gebeld werden, al bijna twee jaar in een instelling woonde.”
Depressie “Zijn vader overleed op zijn tiende en daarna ging het thuis langzaamaan steeds
slechter. Er was veel spanning en de zorgen om de jongen werden groter. Er werd een depressie
vastgesteld en na een aantal jaar ambulante hulpverlening werd besloten dat een andere woonplek
beter voor hem was. Maar de zorgen bleven. Een maatschappelijk werker zei dat de jongen helder
aangaf dat er niet naar hem geluisterd werd en dat hij niet serieus genomen werd. Zij stelde hem
voor om mensen te vragen om mee te denken. Dat was de start van een verandering. Toen de jongen
merkte dat zijn familie en vrienden bereid waren om met hem in een kring te komen, durfde hij zich
meer uit te spreken.”
Deskundigen “Hij noemde een neef als vertrouwenspersoon en samen met hem bereidde hij
zich voor op de bijeenkomst. De neef lette erop dat er echt naar de jongen geluisterd werd. De
jongen vertelde dat hij terug wilde naar huis, maar dit ook spannend vond. De familie bedacht een
plan om hem en zijn moeder hierbij te steunen. Ze spraken over hoe de uithuisplaatsing gegaan was.
Eigenlijk had iedereen het vreemd gevonden dat hij weg moest, maar ze hadden het allemaal
geaccepteerd omdat ze dachten dat deskundigen het vast beter wisten. Nu realiseerden ze zich dat
ze het verhaal van de jongen helemaal niet gehoord hadden. Nu ze dat eindelijk wel deden, kwam er
een heel ander plan: aandacht voor sport, vrienden en met hulp van de kring ook terug naar school.
Door steun van zijn eigen mensen kon er maatwerk worden geleverd.”
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
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vragen durven delen met de mensen om hen heen en zo met vereende kracht tot oplossingen komen.
Ze zijn het delen waard.
Ik wens u en de uwen een goede gezondheid en veel verbinding.
Hedda van Lieshout

26) Grenzen van de wet opzoeken en het toezicht versoepelen
Binnenlands Bestuur 26 juni 2020

ZUID-HOLLAND OVERWEEGT VERSOEPELING FINANCIEEL TOEZICHT
Als er niet structureel meer geld voor gemeenten komt, verwacht de provincie Zuid-Holland dat haar
gemeenten het niet meer kunnen bolwerken. In dat geval overwegen Gedeputeerde Staten de
grenzen van de wet op te zoeken en het toezicht te versoepelen, schrijven ze in een urgente brief
aan premier Rutte.
Alexander Leeuw 26 jun 2020 Als er niet structureel meer geld voor gemeenten komt, verwacht de
provincie Zuid-Holland dat haar gemeenten het niet meer kunnen bolwerken. In dat geval overwegen
Gedeputeerde Staten de grenzen van de wet op te zoeken en het toezicht te versoepelen, schrijven
ze in een urgente brief aan premier Rutte.
Naar eigen inzicht Als er geen ‘tijdige en ruimhartige’ steun van het kabinet komt, voorziet de
provincie dat het veel gemeenten dit najaar niet zal lukken om de begroting voor 2021 sluitend te
maken. Financieel toezicht wordt dan lastig. ‘Wij zullen in die gevallen onze gemeenten zo veel
mogelijk beleidsvrijheid geven naar eigen inzicht te handelen.’
Tegen de grenzen Zuid-Holland zoekt als financieel toezichthouder naar mogelijkheden om de
voorschriften voor gemeenten zo reëel en soepel mogelijk te maken, maar dat kan niet altijd binnen
de wet. Het is daarom mogelijk dat de provincie ervoor kiest om ‘tegen de grenzen van het wettelijk
medebewind aan te schuren’. De wet zou daar 'enige interpretatieruimte' voor bieden.
Volledige dekking De coronacrisis verslechterde de toch al benarde financiële situatie van
gemeenten, maar eerder deze week schreef minister Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66) dat er nog
geen extra structureel geld komt om het leed te verzachten. De provincie erkent wel de incidentele
bijdragen, maar verzoekt het kabinet dringend om tekorten die gemeenten buiten hun schuld
oplopen volledig te dekken met structurele maatregelen. De tekorten in het sociaal domein zijn
immers grotendeels onvermijdelijk en structureel.
Grote offers Ollongren schreef eerder deze week dat in heel het land slechts acht gemeenten
onder verscherpt toezicht staan en dat dit niet abnormaal hoog is. Gemeenten hebben daar bij de
begroting voor 2020 echter alles voor moeten doen, meldden de provinciale toezichthouders al. Het
lage aantal gemeenten onder verscherpt toezicht, benadrukt Zuid-Holland nu, ‘heeft in dit opzicht al
grote offers gekost'. 'Wij zijn van oordeel dat deze situatie zich dit najaar niet nogmaals moet
voordoen.’
Onhoudbaar De provincie maakte in november al bekend zich ‘grote zorgen’ te maken over de
financiële druk op haar gemeenten. Veel provincies en gemeenten volgden, zoals gemeenten in
Utrecht in Midden-Holland die begin juni schreven dat de noodsituatie de dienstverlening aan
burgers in gevaar brengt (en volgens Zuid-Holland bereidt een aantal gemeenten momenteel
gelijkluidende brieven voor). Om de vraag om extra geld kracht bij te zetten, kondigde het initiatief
#gemeenteninnood eerder deze week een actie aan. Er zou minstens 2 miljard euro nodig zijn. Een
position paper van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) benadrukt eveneens deze
week dat de financiële positie ‘onhoudbaar’ wordt.
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Eén overheid

‘Zoals u steeds helder benadrukt, is dit een klus die we alleen samen kunnen
klaren’, schrijft de provincie aan de premier. ‘Nu – meer dan ooit – heeft ons land één saamhorige en
elkaar steunende overheid nodig. In het belang van onze inwoners.’

27) Herwaardering van de aanleunwoning met een gezamenlijke voorziening
Tubantia 28 juni 2020

Piet (72) uit Hengelo: ‘Architectuur seniorenwoningen werkt eenzaamheid in
de hand’
HENGELO - Piet Brok (72) uit Hengelo pleit voor een herwaardering van de aanleunwoning met een
gezamenlijke voorziening. Met zijn vrouw José woont hij in een ‘kast van een huis’, maar ze zouden
graag kleiner willen wonen. Veel seniorenwoningen werken door hun opzet echter eenzaamheid in
de hand.
Frank Timmers 27-06-20, De afgelopen jaren hebben ze al zo’n 25 appartementen bekeken. Het is
nog niets geworden. Ze missen twee dingen in de gestapelde ‘schoenendozen’ zoals Piet ze noemt,
aan lange galerijen. En dat is een gemeenschappelijke ruimte en de tuin.
Nu zijn ze maar wat blij dat ze niet hebben toegehapt. „Ik moet er niet aan denken in coronatijd
opgesloten te zitten op zo’n flat”, zegt Piet. Ze wonen aan een park in Hengelo, waar mensen elkaar
ontmoeten en het veel bekijks trekkende ijsvogeltje de eenzaamheid op afstand houdt.
„Mijn suggestie tegen eenzaamheid zou zijn het herwaarderen van de aanleunwoning zijn”, stelt
Brok. „Mijn schoonvader woonde op het laatst van zijn leven in het complex aan de Floraparkstraat
in Enschede. Daar was ook een mooie gemeenschappelijke ruimte voor ontmoetingen en onderling
vermaak”.
Brok zou ‘heel graag in een complex eindigen van een 10-tal woningen en een
gemeenschappelijke ruimte. Men zou de kosten daarvoor kunnen delen. Hij ziet zich daar wel
tuinieren, terwijl een ander voor de ict zorgt, er gezamenlijk boodschappen worden gedaan, een
wandelingetje wordt gemaakt of biljartballen worden gestoten. Samen zouden ze ook een
‘verzorgzuster’ kunnen regelen.

28) Leimuiden in de top 3 van plaatsen met de meeste geluidsoverlast van Zuid-Holland
AD 28 juni 2020

Rob weigert in kabaal te zitten van de 10-euro-borrelvlucht naar Nice: ‘Ik lag
’s nachts wakker van de herrie’
Hij heeft last van stress en slaapt slecht. Leimuidenaar Rob Loekenbach verzet zich sinds 2009 tegen
overlast van Schiphol in allerlei klankbordgroepen, raden en overleggen. Soms wordt hij er
moedeloos van, soms put hij toch weer hoop. ,,Een ding is zeker: zonder de stem van bewoners
hadden we nu 700.000 vluchten gehad op Schiphol in plaats van 500.000.’’
Hans-Paul Andriessen 27-06-20,
Wij zijn het afvoerput-je
Loekenbach zit op een lekkere tuinstoel achter zijn huis op de dijk langs de Drecht. ,,Ik noem dit
plekje mijn verkeerstoren. Kijk, op de mast van de boot van mijn buurman staat een windvaantje, dat
de windrichting aan geeft. Zuidelijk is die vandaag. Dat betekent ‘niet te harden herrie’. Dan
vertrekken de vliegtuigen van de Kaagbaan en net voor Leimuiden buigt de ene helft af naar het
westen en de andere naar het oosten. Om de paar minuten zie je ze langskomen. Net of je in de
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verkeerstoren zit. Het vliegverkeer is weer behoorlijk aangetrokken. En dat merk je in het geluid. We
zitten nu op 200 vliegtuigen, voor corona waren dat er 300.’’
,,Kijk, daar gaat een vrachtvliegtuig. Dat zijn de ergste. Wat een kabaal. Volgens de procedure
moeten ze langer laag vliegen. Maar die zware kisten kunnen hun route niet vasthouden. Ze vliegen
uit de bocht. Dat betekent dat ze over de dorpskern heen gaan. Nou, ja je hoort het wel. Vannacht
ben ik nog wakker geworden van zo’n kist. Die zorgt voor 68 tot 70 decibel. Ik was vergeten
oordopjes in te doen.’’
Harder ,,Om 5 uur ’s morgens komen de eerste vliegtuigen over. Dat went niet. Heb ik geen
oordoppen in, dan word ik gewoon wakker. En niet alleen ik, maar de buurman ook. Als we in de tuin
zitten, moet je wel eens stoppen met praten vanwege de herrie. Als je binnen zit, moet je de televisie
harder zetten anders hoor je het geluid niet. Dan zegt een of andere wethouder: dan bouwen we
toch extra geïsoleerde woningen. Moeten die mensen altijd binnen blijven? Mogen zij niet in de tuin
zitten?’’
,,Ik denk dat Leimuiden in de top 3 zit van plaatsen met de meeste geluidsoverlast van ZuidHolland. Wij zijn het afvoerputje. Vlakbij Schiphol, de Hoge Snelheids Lijn, de A4, de N207. Als je al
die decibellen bij elkaar optelt - en ik geloof dat minister Ollongren dat van plan is - dan zou je hier
niet eens mogen bouwen. Dat zou ik overigens een goede zaak vinden. Waar je woont, kun je niet
vliegen.’’
We zijn hier in 1975 komen wonen en tot 2009 hadden we helemaal geen last van geluid
Afzwaaier
,,We zijn hier in 1975 komen wonen en tot 2009 hadden we helemaal geen last
van geluid. Hebben we hier heerlijk gewoond. Maar in 2009 heeft Schiphol de route vanaf de
Kaagbaan verlegd. We wisten van niets. Hé, we zagen een vliegtuig over ons huis komen. Nou, dat
zou wel een afzwaaier zijn. Nou, nee, hoor. Vanaf die dag was het gedaan met de rust.’’
,,Ik lag ’s nachts wakker van de herrie en ik vond dat ik iets moest doen. Ik ben het type dat
ergens op af gaat. Hoe kon ik dat veranderen? Allereerst moest ik de gemeente achter me krijgen. Ik
heb een werkgroep opgericht en ben handtekeningen gaan verzamelen.”
,,En ten tweede moest ik bewijs leveren. Het is niet zo dat Loekenbach Schiphol belt en dat de
baas van Schiphol zegt: wat moet ik doen meneer Loekenbach? We zijn zelf op drie plekken geluid
gaan meten en op basis van de gegevens zijn we gaan analyseren. De reden van het plotselinge
geluid was een verschuiving van de route van de Kaagbaan met 350 meter. Die verschuiving vond
plaats opdat een andere gemeente minder last kreeg. En wij de volle laag. Onze gemeenteraad had
zitten slapen.’’
Verlegd ,,Op basis van onze bevindingen heeft Schiphol zelf onderzoek laten doen. Daarna
hebben ze de route iets naar het noorden verlegd, dat de vliegtuigen meer over de
Westeinderplassen vlogen in plaats van over Leimuiden. Die nieuwe route is geprogrammeerd in de
software van de vliegtuigen. Overigens alleen in die van KLM en Transavia. Uiteindelijk heeft het iets
gescheeld aan hinder. Maar dat werd weer deels te niet gedaan door de introductie van een nieuwe
manier van starten. Om kerosine te besparen wordt er langer laag gevlogen. Die zware
vrachtvliegtuigen redden dat niet en vliegen uit de bocht. Die vlogen juist nog meer over de
dorpskern.’’
,,In de opstartfase van de werkgroep was ik drie of vier dagen per week bezig met Schiphol.
Inspreken in de raad, allerlei zaken uitzoeken, presentaties houden in de dorpsraden; ik zat in allerlei
overleggen en overlegorganen. Ik ben lid van de werkgroep Gebruiksprognose, de Klankbordgroep
RIVM onderzoek ultra fijnstof, de Klankbordgroep Luchtruimvisie en plaatsvervangend lid van de
Omgevingsraad Schiphol. Praten, praten, praten. Ja, ik ben van de dialoog.’’
Persoonlijk ,,In het begin kon ik er nauwelijks afstand van nemen. Ging ik ’s ochtends om 7 uur
achter de computer zitten om mailtjes te schrijven. Je denkt dat je met goede argumenten komt,
maar er wordt niet geluisterd. Dat ging aan me vreten. Ik trok het me persoonlijk aan. Want het gaat
om jouw leefomgeving, jouw gezondheid. Maar voor Schiphol is dat ‘collateral damage’
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(nevenschade, red). Hoe kunnen mensen het je aandoen? Gelukkig kan ik het nu beter relativeren.
Het is een proces van de lange adem. Je bent de druppel die de steen uitholt.”
,,Gelukkig word ik gesteund door velen in Leimuiden. Ik heb een mailinglist van 150 mensen, die
ik op de hoogte houd. Verder heb ik zo’n 300 tot 400 steunbetuigingen gehad. Van de andere kant, er
zijn veel mensen die het een ingewikkelde materie vinden en zijn afgehaakt. Ach, Rob, die regelt het
wel!’’
,,Maar soms word ik weer moedeloos. Komt er een nieuwe minister, Cora van Nieuwenhuizen, die
zegt: we willen het vertrouwen winnen van de bewoners. Maar ze komt met niets. Dan zegt ze
ineens: ,,Nou 540.000 vluchten is ook goed!’’ En dan Dick Benschop, de hoogste baas van Schiphol.
Vindt ook de bewoners zo belangrijk. Wil ook vertrouwen. Dan zegt hij opeens naar 780.000 vluchten
te willen met accuvliegtuigen. Ach, laten we het er maar op houden dat het een charmeoffensief van
Benschop was. De luchtvaart is nu eenmaal van groeien, groeien, groeien. Door de toename is de
geluidhinder nu erger dan in 2009.’’
Je mag wel hut-je-mut-je in een vliegtuig zitten, maar de strandten-ten mogen nog niet open
Hutje-mutje ,,Schiphol luistert niet meer naar de bewoners, Schiphol komt gewoon niet meer
naar de Omgevingsraad. Schiphol praat met iedereen, maar niet met de bewoners. Ze voert een hele
sterke lobby bij de minister. Je mag wel hutje-mutje in een vliegtuig zitten, maar de strandtenten
mogen nog niet open. Plus de 4 miljard, die we het bedrijf gaan schenken. Iedereen betaalt belasting
voor brandstof, maar de luchtvaart niet. Een ander bedrijf moet eens zeggen: ik betaal geen
belasting. De luchtvaartsector wordt kunstmatig in stand gehouden. Alles wordt overwoekerd door
het adagium van economische groei.’’
,,Je ziet dat het denken over de luchtvaart aan het kantelen is. Economen zeggen: Schiphol
groeit omdat de economie groeit en niet andersom. De milieuorganisaties wijzen op stikstof, de
gezondheidsinstanties zeggen: kijk naar slaaptekort, stress, hoge bloeddruk. Het RIVM onderzoekt of
ziektebeelden te herleiden zijn tot de uitstoot van ultra fijnstof door de luchtvaart. Het denkproces is
in gang gezet. Ook de publieke opinie is aan het schuiven. Vergelijk het maar met de gaswinning in
Groningen. De aardbevingen, dat stelde toch lange tijd niets voor? Of asbest, was toch helemaal
veilig? Schiphol wordt het volgende voorbeeld.’’
Corona ,,Door corona hebben we tijd om na te denken over wat we willen met de luchtvaart. Laten
we onderzoeken wat de samenleving aan luchtvaart nodig heeft in plaats van wat de luchtvaart van
de samenleving nodig heeft. Een maatschappelijke kosten-batenanalyse. Welk argument
rechtvaardigt om mijn leefomgeving te verpesten. En de gezondheid van veel mensen. Die 10 euroborrelvluchten naar Nice? De vliegtuigen die we naar Schiphol halen alleen maar om hier over te
stappen? Wat worden wij hier wijzer van?’’

29) Vijf jaar vechten om van de gemeente de huishoudelijke hulp te krijgen waar je recht op hebt
Google melding Wmo: BD.nl 29 juni 2020

Miek (71) vocht vijf jaar om van de gemeente huishoudelijke hulp te krijgen
KAATSHEUVEL - Miek de Wolf (71) uit Kaatsheuvel kan door artrose haar huis niet zelf
schoonhouden. Nou ja, daar heeft de gemeente een potje voor. Het betekende wel vijf (!) jaar
vechten voor haar gelijk, want Loon op Zand hield de hand onterecht op de knip. ‘Zoals twee derde
van de Brabantse gemeenten doet.’
Arno Heesakkers 28-06-20,Bron: BD Vijf jaar vechten om van de gemeente de huishoudelijke hulp te
krijgen waar je recht op hebt.Vijf jaar in de clinch liggen om die paar uurtjes poetsen per week.
,,Slopend”, zegt Miek de Wolf (71) uit Kaatsheuvel.
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Maar ze had weinig keus, een door artrose aangetast lijf verhindert dat de alleenstaande oudere
haar huis zelf schoon kan houden. Diezelfde artrose die er eerder al voor zorgde dat ze haar werk als
verpleegkundige niet meer kon doen, waarna het uiteindelijk ook met haar inkomsten minder werd.

Rechter floot gemeente tot twee keer toe terug

Op naar de gemeente Loon
op Zand waar ze een beroep deed op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Een pot die
bedoeld is voor zorg voor kwetsbare mensen. Maar dat verliep niet zonder slag of stoot. De
gemeente nam tot twee keer toe een fout besluit en werd teruggefloten door de rechter.
Pas deze maand kwam de finale uitspraak van de centrale raad van beroep (de hoogste rechter)
dat De Wolf wekelijks de gevraagde vier uur hulp nodig heeft. Die moet de gemeente vergoeden uit
de Wmo-pot en verder moet zij aan De Wolf een schadevergoeding betalen van 1500 euro. Dit
omdat de juridische strijd ‘veel te lang heeft geduurd’ en omdat ‘die vertraging geheel aan de
gemeente te wijten is’.
Een uur inleveren en meer betalen Miek de Wolf doet haar verhaal samen met Bert
van ’t Laar (75) uit het west-Brabantse Halsteren. ,,Zonder hem was het nooit voor elkaar gekomen”,
zegt ze. Hij ging vijf jaar geleden met pensioen als bestuursrechter en was voordien 18 jaar lang
burgemeester van de toenmalige gemeente Nederlek (nu Krimpenerwaard). Hij zet zijn kennis gratis
in voor de juridische helpdesk van KBO-Brabant, belangenvereniging voor senioren.
Hoe kon de strijd in vredesnaam vijf jaar duren? Van ’t Laar: ,,De ellende begon eind 2014 toen
de gemeente terugkwam op de toegezegde drie uur hulp per week. De Wolf moest een uur inleveren
en haar eigen bijdrage ging omhoog van 16,50 naar 43 euro per maand.” De rechtbank in Breda vond
dat de procedure niet deugde, Loon op Zand moest het huiswerk over doen.

Gemeenten moeten hulpvragers duidelijk maken hoeveel uren ze krijgen
,,Toen kwam de gemeente met een ander idee; het aantal uren hulp werd niet expliciet benoemd,
het huis moest gewoon ‘schoon en leefbaar’ zijn. Ja, daar kun je alle kanten mee uit.” De Wolf: ,,De
praktijk was dat ik nog steeds niet meer dan twee uur kreeg.”
In beroep dan maar. De rechtbank in Breda vond de zaak ingewikkeld en verwees die door naar
de Meervoudige Kamer, daar oordelen drie rechters in plaats van een. De uitspraak kwam begin
vorig jaar: gemeenten moeten hulpvragers duidelijk maken hoeveel uren ze krijgen.
Bloeding in de hersenstam en een akelige val Van ’t Laar: ,,Dat moet gebaseerd zijn
op wat er schoongemaakt moet worden en hoe vaak. En verder op de beperkingen van de
hulpvrager: wat kan die zelf, wat niet en is er extra hygiëne nodig, bijvoorbeeld in het geval van een
longziekte of astmatische problemen.”
Enfin, de rechters beslisten dat De Wolf drie uur nodig had. En dat de gemeente dik 900 euro
terug moest betalen vanwege die onrechtmatige verhoging van de eigen bijdrage.
Ik kan amper nog vijf minuten staan en ik loop met een stok.
Met minder dan vier uur hulp red ik het niet.
Intussen kreeg De Wolf een bloeding in de hersenstam en kwam ze eind maart vorig jaar ook nog
akelig ten val. ,,Ik kan amper nog vijf minuten staan en ik loop met een stok. Met minder dan vier uur
hulp red ik het niet. Gelukkig kreeg ik gelijk in het hoger beroep.”
De gemeente Loon op Zand vindt het vervelend dat zij door de rechter op de vingers is getikt, zegt
een woordvoerder. ,,Jammer dat rechters moeten kijken naar de letter van de wet en minder naar de
geest. Met andere gemeenten in de regio Hart van Brabant vinden wij dat het doel van de
huishoudelijke hulp voorop moet staan, niet het aantal uren.”
Inmiddels zijn er signalen dat de wetgever naar een systeem toe wil waarbij dat predikaat
‘schoon en leefbaar’ uitgangspunt zou kunnen zijn, zegt de woordvoerder. ,,Dan zal er een algemeen
aanvaarde norm moeten komen van wat schoon precies is. Loon op Zand wil niet de hand op de knip
houden, maar wij moeten gemeenschapsgeld wel zo doelmatig mogelijk besteden.’’
In 2018 bleek uit onderzoek dat van de 64 Brabantse gemeenten twee derde
zich niet aan de spelregels houdt.
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Van ’t Laar: ,,Maar dat mag niet leiden tot onwettig beleid.” Daar maakt trouwens niet alleen Loon
op Zand zich schuldig aan, zegt hij. ,,In 2018 deed ik in samenspraak met de KBO onderzoek naar hoe
de 64 gemeenten in Brabant omgaan met de huishoudelijke hulp. Toen bleek dat twee derde zich
niet aan de spelregels houdt. Dat begon in 2015 toen het rijk fors bezuinigde op de Wmo. In een
poging te besparen zijn deze gemeenten veel te terughoudend met het toekennen van zo’n hulp.”
En meestal komen ze er nog mee weg ook, weet Van ’t Laar. ,,Als we kijken naar de afwijzende
besluiten die gemeenten nemen, dan zien we dat zij slechts in een paar procent van die gevallen voor
de rechter worden gesleept.Veel ouderen beginnen er niet aan, die vrezen slapeloze nachten, teveel
gedoe. Jammer, want ik win nagenoeg alle zaken die ik aanspan, omdat al die gemeenten de fout in
gingen.”
Gemeenten willen besparen op zorggeld, maar zo worden die centen juist verspild,
verdampen ze in juridisch gebakkelei.
Wat kost nou zo’n zaak als die van Miek de Wolf? Van ’t Laar rekent het voor: ,,Eerst de
maatschappelijke kosten voor de inzet van alle rechtbanken: 17.500 euro. En daar komen de kosten
van de gemeente dan nog bij. ,,Die schat ik op 30.000 euro, dat gaat om onder meer onze uitgaven
en proceskosten die de verliezende partij moet betalen, de rekening van het advocatenkantoor dat
de gemeente inschakelde en de inzet van ambtenaren.”
Geïrriteerd: ,,Gemeenten willen besparen op zorggeld. Maar zo worden die centen juist
verspild, verdampen ze in juridisch gebakkelei. Dan heeft niemand er iets aan.”

30) Kwaliteit van de huisvesting van arbeidsmigranten
Binnenlands Bestuur 29 juni 2020

'GEMEENTE MOET GOEDE GASTHEER VOOR ARBEIDSMIGRANT ZIJN'
Als het Agrarisch Keurmerk Flexwonen dat de kwaliteit van de huisvesting van arbeidsmigranten
moet waarborgen onafhankelijk wordt getoetst, hoeven gemeenten niet meer bij die agrarische
bedrijven langs. Dat zei burgemeester Kees van Rooij van de gemeente Meierijstad namens de VNG
tijdens een online live debat over het ‘kruispunt’ arbeidsmigrant, huisvesting, gemeente en corona.
Wouter Boonstra 26 jun 2020 Als het Agrarisch Keurmerk Flexwonen dat de kwaliteit van de
huisvesting van arbeidsmigranten moet waarborgen onafhankelijk wordt getoetst, hoeven
gemeenten niet meer bij die agrarische bedrijven langs. Dat zei burgemeester Kees van Rooij van de
gemeente Meierijstad namens de VNG tijdens een online live debat over het ‘kruispunt’
arbeidsmigrant, huisvesting, gemeente en corona.
Minder kosten aan handhaving Tijdens het debat liet een vertegenwoordiger van
medeorganisator LTO Nederland weten dat het Keurmerk Flexwonen in het leven is geroepen in
samenwerking met de vakbonden, maar nog niet met fruitsector is afgestemd. Het keurmerk is
geaccrediteerd en gecertificeerd en volgens LTO wordt alle huisvesting gecontroleerd, ook
kleinschalige huisvesting. Volgens burgemeester Van Rooij is het keurmerk wel bekend bij
gemeenten. ‘Ik zit er als volgt in: als het keurmerk onafhankelijk is getoetst, dan hoef ik niet meer bij
het bedrijf langs. Dat scheelt kosten voor handhavers. Ik wil meer toe naar samenwerking met de
sector. Als keurmerken onafhankelijk getoetst zijn, dan kunnen wij ons op echte problemen en
knelpunten richten met handhaving. Ik hoop dat deze coronatijd eraan bijdraagt dat dit proces wordt
versterkt.’

Certificeringen integreren in vergunningensysteem

Volgens Peter Loef,
beleidsspecialist arbeid van LTO Nederland, zijn de keurmerken niet vrijblijvend. ‘Er zit een zeker
onderscheid tussen de bedrijven die daarin zitten. Het zou normaal moeten zijn dat je het goed doet.
En je zou ook waardering terug moeten krijgen als je het goed doet, bijvoorbeeld met minder
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controles.’ Van Rooij wil graag in gesprek over certificeringen om die te kunnen integreren in een
vergunningensysteem, maar volgens hem wordt die bal niet ingekopt door de belangenvereniging.
Die liet vervolgens weten hierover nader contact op te nemen met de VNG.
Advies aanjaagteam Roemer Van Rooij wees er verder op dat in Meierijstad 8000
arbeidsmigranten werken en die heel belangrijk zijn voor de Nederlandse economie. ‘Gemeenten
halen arbeidsmigranten niet naar Nederland toe, maar hebben er wel mee te maken’, merkte hij op.
‘We moeten ons als gastheer gedragen, zodat zij ook weten waar ze aan toe zijn.’ Een van de
stellingen tijdens het debat was of het terecht is dat het recente advies van het aanjaagteam
arbeidsmigranten onder leiding van Emile Roemer veel aandacht voor huisvesting is. Onlangs zijn
onder arbeidsmigranten coronabrandhaarden ontstaan. Eerder deze maand adviseerde Roemer het
kabinet arbeidsmigranten te registeren en een eigen slaapkamer te geven om corona-uitbraken te
voorkomen. Roemer hoopt nog voor de zomer met een vervolgadvies te komen met structurele
oplossingen voor de positie van arbeidsmigranten in Nederland.
Alle arbeidsmigranten inschrijven Daarin zouden ook aanbevelingen moeten staan om
malafide uitzendbureaus die misbruik maken van de kwetsbare positie van arbeidsmigranten aan te
pakken. Registratie van de contactgegevens van arbeidsmigranten was al een advies om verspreiding
van corona tegen te gaan. In het debat kwam de vraag op wiens verantwoordelijkheid het is dat
arbeidsmigranten ingeschreven staan bij de gemeente. Volgens Van Rooij bevorderen gemeenten
dat, maar ligt de verantwoordelijkheid ook bij ondernemers zelf. ‘Als ingezetene betaal je belasting
en als niet-ingezetene toeristenbelasting. Als we samenwerken met grote uitzendorganisaties, kost
het weinig arbeidstijd. Helaas, vind ik zelf, is het register niet-ingezetenen ingevoerd. Daardoor
weten we niet of arbeidsmigranten bij ons wonen of niet. De vraag is steeds voor hoeveel huisvesting
we staan als gemeente? Het is mij een lief ding waard als we alle arbeidsmigranten kunnen
inschrijven en onderling afspraken maken over het uitschrijven bij vertrek.’

31) Hoe kunnen welbevinden en veiligheid samengaan in verpleeghuizen
Zorgvisie 1 juli 2020

Blog: Het verpleeghuis nooit meer op slot
Hoe kunnen welbevinden en veiligheid samengaan in verpleeghuizen. Specialist
ouderengeneeskunde Mirjam Bezemer van ZorgSpectrum vertelt over de aanpak in haar organisatie.
Door de COVID-19 uitbraak in ons land moest de zorgsector een aantal maanden werken op een
manier die haaks stond op wat men gewend was en waar men voor stond. Er werden geen
gesprekken meer gevoerd met de cliënten en hun naasten over wat belangrijk was voor het
welbevinden. Het cliëntperspectief werd onzichtbaar. Welbevinden was vernauwd tot ‘niet ziek
worden door COVID-19’. Er ontstonden intens verdrietige dilemma’s. Ook wij, medewerkers van
ZorgSpectrum, werden geraakt in onze menselijke en professionele identiteit. We worstelden met de
begrippen ‘veiligheid’ en ‘welbevinden’. We konden niet om de collectieve maatregelen heen. Maar
we onderzochten, overlegden en rekten de maatregelen om meer naar de stem van cliënt en
naasten te kunnen luisteren. Zo ontstond bij ZorgSpectrum het Ethisch Kompas. Een hulpmiddel om
in het beleid de wensen en behoeften van de cliënt en zijn of haar naasten centraal te stellen én
infectiepreventie te waarborgen. Daarom zeggen wij: doe de verpleeghuizen nooit meer op slot,
veilig open blijven kan!
Gezamenlijk beleid formuleren Een 85-jarige cliënt met dementie werd, tot het
bezoekverbod, dagelijks geholpen door zijn echtgenote bij de avondmaaltijd. Sinds zij niet meer
kwam werd hij somber en wilde niet meer van zijn kamer af komen. Hij at en dronk steeds minder en
begon steeds meer te roepen. Het was duidelijk dat deze cliënt zijn vrouw erg miste. Zij gaf aan erg
graag weer dagelijks te willen komen om haar echtgenoot te helpen. Daar had zij ‘alles voor over’. In
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het gesprek met de echtgenote en het multidisciplinaire team werden de nodige afwegingen
gemaakt met behulp van ons Ethisch Kompas. Gezamenlijk kwamen zij tot het volgende beleid:
Echtgenote komt weer dagelijks langs. Tijdens de hulp bij eten en drinken, als zij dus binnen 1,5
meter komt, draagt zij een mondkapje. Zij past haar sociale leven zo veel mogelijk aan, dat wil zeggen
alleen naar buiten voor een frisse neus en boodschappen, bezoek zo veel mogelijk beperken en
drukke plekken vermijden.
Risico’s afwegen Per 1 juli kan het gelukkig weer: bezoek ontvangen of op bezoek gaan,
meedoen met activiteiten en naar buiten gaan. Er is en blijft voorlopig een risico op besmetting met
COVID-19. De angst hiervoor blijft bestaan. Wij willen echter nooit meer de deuren sluiten. Het
Ethisch Kompas helpt ons het juiste gesprek te voeren, risico’s af te wegen en de individuele
behoeftes in te vullen. Het uitgangspunt is ‘ja het kan’ gevolgd door de vraag ‘hoe kan dit zo veilig
mogelijk?’ Samen met de cliënt en zijn naasten gaan we op zoek naar passende mogelijkheden. Zij
krijgen daarmee de regie terug. Er wordt gezamenlijke verantwoordelijkheid genomen voor het
beleid en de eventuele gevolgen. De blijdschap en opluchting bij cliënten en naasten geven ook de
multidisciplinaire teams zo veel werkvreugde terug!
Mirjam Bezemer, specialist ouderengeneeskunde bij ZorgSpectrum
Geïnteresseerden in het Ethisch Kompas van ZorgSpectrum kunnen contact opnemen via
m.bezemer@zorgspectrum.nl

32) Sociale technologie is belangrijk in het leven van ouderen
Zorg+welzijn 2 juli 2020

‘Bingo is leuk, maar kijk vooral naar het talent van ouderen’
Sociale technologie is belangrijk in het leven van ouderen. Dat concludeert onderzoeker Ten
Bruggencate in haar proefschrift. Eenzaamheid kun je er niet mee wegnemen, maar sociale
technologie versterkt de sociale mogelijkheden van ouderen. Nog wel wat technische achterstand
wegwerken, maar dan kan het echt bijdragen aan verbondenheid en een onafhankelijk leven.
Ouderen willen ook middenin de samenleving staan, gezien en gewaardeerd worden. Sociale
technologie kan daarbij helpen, concludeert Tina ten Bruggencate. Zij is onderzoeker bij het lectoraat
Mens en Technologie van Fontys hogeschool. ‘Er zijn drie sociale behoeften die voor ouderen van
wezenlijk belang zijn’, zegt Ten Bruggencate: ‘Een betekenisvol leven leiden, onafhankelijkheid en
verbondenheid. Vooral bij de laatste twee kan social media, email en jawel, de oude telefoon, voor
ouderen een cruciale rol spelen.
Sociale behoeften Ten Bruggencate promoveert op 2 juli op haar proefschrift: “The need to be
needed, an exploration of older people’s social needs, social technology and interventions”. Onder
sociale technologie valt alles wat nodig is om sociale interactie te faciliteren. ‘Studenten zijn gaan
nadenken over hoe sociale behoeften van ouderen vervuld kunnen worden. Ze kwamen met
creatieve ideeën van recepten delen om koekjes te bakken volgens grootmoeders recept tot “het
taalcafé”, waar anderstalige ouderen Nederlands kunnen leren.’
Foto’s delen Onder de ongeveer zestig ouderen die zijn geïnterviewd werd duidelijk dat
degenen die skype, WhatsApp en Facebook gebruikten hun bestaande sociale netwerk meer
gebruiken en ook versterken. ‘Het is veel gemakkelijker om met familie te praten die ver weg woont.
Ouderen kunnen foto’s en filmpjes delen over kinderen of over een mooi landschap waar ze net zijn.
Sociale technologie wordt dan een verrijking’, zegt Ten Bruggencate.
Veilig gevoel Daarnaast geeft het gebruik van een smartphone ouderen een veilig gevoel, aldus
de onderzoekster. ‘Het stelt ouderen gerust omdat ze altijd iemand kunnen bereiken, mocht er iets
zijn.’ Sociale technologie is moeilijker in te zetten voor de ondersteuning van een betekenisvol leven,
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erkent ze, ‘maar het versterkt in ieder geval de verbondenheid. Daar worden mensen blij van, ze
willen graag ervaringen en verhalen delen in hun netwerk. Ze willen vrijwilligerswerk doen en kunnen
via sociale technologie gemakkelijk activiteiten vinden die hen goed passen.’
Eenzaamheid Minder eenzaam worden de ouderen niet van sociale technologie. Ten
Bruggencate heeft alleen gekeken naar de sociale behoeften van ouderen die wel vervuld worden.
‘Sociale technologie kan het face-to-face contact nooit vervangen. Dat konden we ook zien tijdens de
coronacrisis. Ouderen gebruiken beeldbellen en whattsApp uit nood, maar iedereen wil natuurlijk
veel liever knuffelen met de kinderen en kleinkinderen. Ik denk wel dat de coronacrisis ouderen
positiever heeft gemaakt over het gebruik van sociale technologie.’
Carolien Stam Redacteur Zorg+Welzijn

33) Beperkte mogelijkheden om maatwerk te leveren bij de kostendelersnorm in Participatiewet
Schulinck nieuw3sbrief 2 juli 2020

Kostendelersnorm op de schop?
Toename dakloosheid
Participatiewet
1 juli 2020 – mr. Jeroen van Fessem
Onlangs zijn aan de Staatssecretaris van SZW vragen [1]
gesteld over de beperkte mogelijkheden om maatwerk te leveren bij de kostendelersnorm in de
Participatiewet. Ook zou de kostendelersnorm leiden tot een toename van dakloosheid. De
mogelijkheid om maatwerk te leveren bij de kostendelersnorm is aanwezig maar de vraag is of dit
afdoende is om dakloosheid tegen te gaan. Onderzoek wijst uit dat actie geboden is.
Inhoud van de kostendelersnorm In artikel 22a Participatiewet is de kostendelersnorm
geregeld. Kort gezegd is de kostendelersnorm een deel van de maximale uitkering die in een
bepaalde leefsituatie geldt; naar mate er meer personen in een woning wonen wordt de
bijstandsuitkering lager. De achterliggende gedachte bij de invoering van de kostendelersnorm is dat
als er binnen één huishouden meerdere bijstandsuitkeringen zijn toegekend, er door de stapeling van
uitkeringen het huishoudinkomen zo hoog is dat daarmee meer dan alleen de noodzakelijke kosten
worden gedekt. Dit zou een verlaging van de bijstandsuitkering rechtvaardigen.
Onderzoek In december 2019 is reeds een motie aangenomen om onderzoek te doen naar de
effecten van de kostendelersnorm op de huisvesting. Vervolgens heeft de staatssecretaris van SZW in
een brief aan de Tweede Kamer aangegeven ook te willen onderzoeken of de mogelijkheid van
maatwerk die de Participatiewet biedt in artikel 18 lid 1, voldoende is om eventuele belemmeringen
bij het delen van woonruimte door bijstandsgerechtigden weg te nemen.
Tot op zekere hoogte is hier sprake van een herhaling van zetten. Reeds in 2017 is een rapport
verschenen met de titel “BUS-G Maatwerk in het kader van de kostendelersnorm”. De conclusie in
het rapport is dat gemeenten in beperkte mate maatwerk leveren in het kader van de
kostendelersnorm. En als maatwerk wordt geleverd gaat het doorgaans om situaties die als
“schrijnend” worden ervaren. Uit het rapport blijkt verder dat de meeste gemeenten maatwerk
leveren als sprake is van tijdelijk verblijf. Bij veel gemeenten valt onder “tijdelijk verblijf” ook de
opvang van dak- en thuislozen die tijdelijk bij een bijstandsgerechtigde verblijft. Doorgaans wordt
voor een periode van twee tot zes maanden een uitzondering gemaakt op de kostendelersnorm als
sprake is van een dak- en thuisloze.
Grondslag maatwerk Artikel 18 lid 1 Participatiewet biedt bij uitstek de mogelijkheid om
maatwerk te leveren. Dit artikel luidt: “Het college stemt de bijstand en de daaraan verbonden
verplichtingen af op de omstandigheden, mogelijkheden en middelen van de belanghebbende”. Dit
artikel laat het toe om in een uitzonderlijke situatie de hoogte van de bijstand naar beneden of naar
boven af te stemmen. Het betreft hier het zogenaamde individualiseringsprincipe. In verzamelbrief
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2015-2 heeft de toenmalige staatssecretaris van SZW een naar mijn mening heldere reactie gegeven
over de uitvoering en toepassing van de kostendelersnorm onder andere in relatie tot daklozen. Zij
geeft aan: “Als sprake is van duurzaam verblijf, dient de hoogte van de bijstandsnorm te worden
aangepast aan de leefsituatie. Daarentegen geldt dat als sprake is van tijdelijk verblijf, dit geen
gevolgen hoeft te hebben voor de naar het oordeel van de uitvoering bestaande leefsituatie en
daarmee mogelijk de vaststelling van de uitkeringshoogte. Dit kan betekenen dat de persoon die
tijdelijk bij een bijstandsgerechtigde inwoont, niet mee hoeft te tellen voor de kostendelersnorm.
Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om mensen in crisissituatie en daklozen.” Over het tijdelijk verblijf
wordt in de verzamelbrief gezegd: “Het is aan de uitvoering om op basis van concrete feiten en
omstandigheden van het individuele geval vast te stellen dat het gaat om tijdelijk verblijf. Er is dus
geen sprake van een categoriale ontheffing van de kostendelersnorm.” Mij dunkt dat artikel 18 lid 1
Participatiewet en de uitleg door de toenmalige staatssecretaris in de aangehaalde verzamelbrief
voldoende ruimte biedt voor een gemeente om maatwerk te leveren. Van een beperkte
mogelijkheid om maatwerk te leveren is naar mijn mening dan ook geen sprake. Maar wat als de
periode van maatwerk is verstreken? Is dan een toename van dakloosheid te verwachten? Dat is naar
mijn mening niet uit te sluiten.
De vraag is of de kostendelersnorm als knellende wetgeving van tafel moet
Dilemma In augustus vorig jaar meldde het CBS dat dakloosheid een groeiend probleem is. Het
aantal daklozen was tussen 2009 en 2019 meer dan verdubbeld. In de Volkskrant van 23 augustus
2019 zegt het CBS dat onder andere de kostendelersnorm debet is aan de toename van dakloosheid.
Ouders zouden tegen hun volwassen kinderen hebben gezegd dat ze uit huis moesten omdat er
anders een korting op de uitkering zou plaatsvinden. De vraag is of de kostendelersnorm daarmee als
knellende wetgeving van tafel moet. Als de kostendelersnorm wordt geschrapt kan weer een
stapeling van uitkeringen binnen een huishouden plaatsvinden, terwijl kosten kunnen worden
gedeeld. En dat was nou juist dat de politiek bij de invoering van de kostendelersnorm wilde
voorkomen. De politiek staat niet alleen voor dit duivels dilemma; alle nationale ombudsmannen
hebben in een gezamenlijke brief aan de minister-president een handreiking gedaan om mee te
denken over noodoplossingen om daarna de (moeilijke) weg naar structurele oplossingen te vinden.
[1] Vragen aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de beperkte mogelijkheden om
maatwerk te leveren bij de kostendelersnorm.

34) Financiële gevolgen overstap van een uitkering naar werk
Schulinck nieuwsbrief 2 juli 2020

Van uitkering naar werk
Participatiewet
2 juli 2020 Voor veel mensen die de overstap willen maken van een uitkering naar werk, is het
onduidelijk welke financiële gevolgen dat met zich meebrengt. De Uitkeringnaarwerk-berekenaar van
het Nibud (Fried: zie: https://uitkeringnaarwerk.nibud.nl/introductie ) brengt die in kaart.
Staatssecretaris Tamara van Ark en Nibud-directeur Arjan Vliegenthart lanceerden de tool op 30 juni.
Met de Uitkeringnaarwerk-berekenaar bieden het Nibud en het ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid mensen meer duidelijkheid over wat een inkomen uit (deeltijd)werk betekent voor
de hoogte van de uitkering, het recht op toeslagen en het nettosalaris. De rekentool richt zich op
mensen die vanuit een Wajong-, WIA-, WAO- of bijstandsuitkering aan het werk gaan. Het Nibud
ontwikkelde de Uitkeringnaarwerk-berekenaar in samenwerking met het ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid.
De Uitkeringnaarwerk-berekenaar is vooral bedoeld voor gebruik door professionals. Zij
kunnen de tool samen met cliënten invullen en vervolgens de resultaten met elkaar bespreken. De
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tool geeft inzicht in de nieuwe financiële situatie van hun cliënt en of diegene erop voor- of achteruit
gaat. Vervolgens laat de Uitkeringnaarwerk-berekenaar een aantal stappen zien die de cliënt moet
nemen om de uitkomst te realiseren, zoals het aanvragen of stopzetten van regelingen.
Bron: Nibud

35) Angst in het jeugdzorgsysteem
Binnenlands Bestuur 2 juli 2020

JEUGDWETHOUDER: ‘ER ZIT VEEL ANGST IN HET SYSTEEM’
Jeugdwethouder Peter Verschuren uit Midden-Groningen is geschrokken van de angst die er in het
jeugdzorgsysteem zit. ‘Die angst moeten we omzetten in vertrouwen.’
Yolanda de Koster 27 jun 2020 Reageer
Geschrokken is jeugdwethouder Peter Verschuren uit Midden-Groningen van de angst die er in het
jeugdzorgsysteem zit. Onder meer bij ouders, die bang zijn dat hulpverleners hun kind weghalen.
Maar er is ook de angst van de casemanagers dat de ouders het verkeerd doen en de angst van de
hulpverleners dat die casemanagers hun werk niet goed doen. ‘Die angst moeten we omzetten in
vertrouwen.’
Worstelen Verschuren (SP) komt tot deze conclusie nadat hij voor zijn onlangs verschenen boek
Worstelen met geboeide handen. Hoe de gemeente greep zoekt op de jeugdhulp sprak met onder
meer ouders, jongeren, zorgverleners, wijkteammedewerkers, casemanagers, beleidsmedewerkers
en ervaringsdeskundigen. ‘Ik heb het boek geschreven om greep op de materie te krijgen. Sinds 2018
heb ik jeugd in de portefeuille en ik merkte al snel dat het toch wel een heel ingewikkeld samenspel
van krachten in de jeugdhulp is.’
Neus op feiten In zijn zoektocht naar die greep, wilde Verschuren zich niet laten leiden door
de kille (begrotings)cijfers, die er voor Midden-Groningen slecht uitzien. Hij wilde de verhalen horen
van iedereen die op de een of andere manier met jeugdhulp te maken heeft. Het verhaal wat hem
het meest is bijgebleven is dat van ervaringsdeskundige Rebecca Albers. Zij stelt dat veel ouders bang
zijn dat ze ‘dankzij’ de inzet van professionele hulp hun kinderen kwijtraken. Daarom durven ze aan
hulpverleners nooit het achterste van hun tong te laten zien. Verschuren: ‘Door haar heb ik me
gerealiseerd dat er angst bij de ouders is. Wij denken dat onze mensen van de sociale teams de
mensen komen helpen. Maar veel ouders zijn bang dat hun kinderen door hen worden weggehaald.’
Hij schrok ervan. ‘Het drukte me echt met de neus op de feiten, van verdorie, die angst is groot.’ Op
de vraag of hij die angst bij de ouders kan wegnemen, slaakt hij een diepe zucht. ‘Dat is moeilijk. Als
ik na alle gesprekken in een zin zou moeten samenvatten wat er moet gebeuren, is het wel angst
omzetten in vertrouwen.’

Handen uit mouwen

Opvallend in het boek is dat verschillende geïnterviewden zeggen
dat er meer praktische hulp moet worden gegeven, in plaats van het voeren van ‘moeilijke
gesprekken’. ‘Inderdaad, het gaat dan om iemand die echt de handen uit de mouwen steekt’, aldus
Verschuren. ‘Veel mensen blijken daar meer aan te hebben dan een keer per twee weken een
gesprek waarbij wordt gevraagd “hoe voelt het nou voor jou”. Ik zeg het wat gechargeerd, maar er zit
wel een kern van waarheid in.’ De gemeente heeft dat ook meteen opgepakt. ‘Ik heb net een gesprek
gehad met iemand die voor ons nu de hulp die er nu is, gaat ombouwen tot een soort
gespecialiseerde gezinsverzorgster. We doen er dus ook echt wat mee, met wat ik hoor tijdens de
gesprekken.’
Opvoedingsonmacht De jeugdwethouder vindt dat er te veel en te snel hulpverlening wordt
ingezet. ‘In veel gezinnen moet echt wel wat gebeuren, maar anders. Ik denk zeker dat we in
Midden-Groningen veel te maken heeft met opvoedingsonmacht, met schulden, met stress. Veel
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ouders hebben het nooit van hun ouders meegekregen hoe je je kinderen moet opvoeden; dat wordt
van generatie op generatie doorgegeven. Daar past de jeugdhulp die wij nu leveren niet echt goed
bij.’
Omslag Het roer moet dus om. ‘Ja, en daar zijn we mee bezig, maar het gaat zo langzaam. We
werken aan die omslag. Er moet veel meer dan nu worden gekeken naar de hele gezinssituatie en
naar wat het eigen netwerk kan opvangen. De praktijk wijst uit dat het nog lang niet ver genoeg
gaat.’ In zijn boek beschrijft Verschuren zijn ‘droommodel’. ‘Ik zie dan een wereld voor me waarin
gezinnen sterk genoeg zijn om met hulp van het eigen netwerk, dus niet met professionele
hulpverlening, problemen kunnen oplossen.’ In dat droommodel wordt ook integraal gewerkt.
‘Daarin moeten we nog grote stappen zetten. We moeten een geheel maken van participatie,
schuldhulpverlening, maatschappelijk werk, jongerenwerk en jeugdhulp. Dat zie ik als een opgave
voor de komende tijd.
Dramatisch Er pakken behoorlijk donkere wolken samen boven Midden-Groningen. Over 2018
noteerde de gemeente een tekort op de jeugdhulp van 7,3 miljoen. Over 2019 verwacht Verschuren
uit te komen op een tekort van 5,3 miljoen euro. De herijking van het gemeentefonds dreigt
desastreus uit te pakken voor de gemeente. ‘Onze wethouder financiën schat dat we er, als het
meezit, vier miljoen euro op achteruit gaan en als het tegenzit zeven tot acht miljoen.’ Na forse
bezuinigingen, op onder meer de sociale wijkteams, een behoorlijke stijging van de ozb en een flinke
greep uit de reserves is de begroting vorig jaar sluitend gekregen. ‘In de reserve zit nu nog zes
miljoen. Dat betekent nog een jaar jeugdhulp en dan hebben we een reserve van nul. De situatie is
echt behoorlijk dramatisch.’

36) Gebruikers van de Wmo-taxi gaan vanaf volgend jaar per rit een euro betalen
Google melding Wmo: Noordhollands Dagblad 2 juli 2020

Pleidooi oppositiepartijen aan dovemansoren gericht. Eigen bijdrage per rit
met de Wmo-taxi in Den Helder is nu definitief
01/07/2020 DEN HELDER Gebruikers van de Wmo-taxi gaan vanaf volgend jaar per rit een euro
betalen. Het is een aantal oppositiepartijen niet gelukt dat voornemen van het college van tafel te
krijgen.
Het voorstel van GroenLinks, Behoorlijk Bestuur, PVV, D66 en de Seniorenpartij om de eigen
bijdrage van een euro voor Wmo-taxiritten te schrappen, is door de rest van de gemeenteraad
verworpen.
Gebruikers van de Wmo-taxi krijgen per jaar 180 taxibonnen. Om het systeem betaalbaar te
houden, willen burgemeester en wethouders de gebruikers vanaf volgend jaar een eigen bijdrage van
een euro per rit opleggen. Behoorlijk Bestuur, PVV, Seniorenpartij, D66 en GroenLinks vinden dat
deze lastenverzwaring van tafel moet, omdat het een kwetsbare groep in de samenleving treft.
Geen sprake Wethouder Biersteker, die eerder erkende dat de lasten voor de gebruikers
zullen toenemen, verklaarde dinsdag tegenover de gemeenteraad dat er ’geen sprake is van
lastenverzwaring’. ,,Voor 2019 betaalden de gebruikers een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Nu
is dat voor alle gebruikers een abonnementstarief van negentien euro per maand. Dat is dus een
lastenverlichting. De mensen die alleen gebruik maken van de vervoersvoorziening hoeven het
abonnementstarief niet te betalen. Zij betalen alleen voor de taxibonnen die zij gebruiken. Dat is ook
een lastenverlichting.’’
Bewustwording
De euro eigen bijdrage per taxirit leidt volgens haar ook tot bewustwording
dat vervoer geld kost. ,,Een euro per rit is een heel marginale bijdrage voor de hoge vervoerskosten.’’
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Sylvia Hamerslag (Behoorlijk Bestuur): ,,De wethouder wil het gebruik van de Wmo-taxi
ontmoedigen. Dat is bezuinigen over de ruggen van de zwakkeren.’’
Sacha Houtveen (CDA) vindt dat de oppositie niet moet overdrijven: ,,Het is slechts een euro.
Mensen die in een bus stappen, zijn vele malen meer kwijt. Wij kunnen niet uitleggen dat die eigen
bijdrage van een euro geschrapt wordt en dat andere mensen gewoon voor hun vervoer moeten
betalen.’’
Ware gezicht Hamerslag: ,,Het CDA laat haar ware gezicht zien. Mensen in de Wmo worden al
op hoge kosten gejaagd. Hoe kun je nou zeggen dat zij meer krijgen dan anderen?’’
Leo van Esdonk (PVV) deed daar een schepje bovenop: ,,Een euro per rit is veel voor deze groep
mensen. Zij kunnen niet met de bus en hebben geen geld om zich op een andere manier te
verplaatsen. Bovendien zijn zij elk jaar hun eigen zorgbijdrage van 385 euro kwijt. Ik weet niet of u
weet hoe het is om als gezin van dertig euro per week te moeten leven. Deze mensen doen dat jaar
in, jaar uit.’’
Stigmatiserend Wethouder Biersteker vindt het onterecht dat de oppositiepartijen alle
gebruikers van de Wmo-taxi afschilderen als arm en hulpbehoevend. ,,Dat is stigmatiserend. Mensen
die de kosten echt niet kunnen opbrengen, kunnen een beroep doen op de
armoedebestrijdingsregelingen van de gemeente.’’
Onbegrijpelijk Van Esdonk vindt het onbegrijpelijk dat wethouder Biersteker nu pleit voor een
lastenverzwaring voor gebruikers van de Wmo-taxi, terwijl zij als raadslid vroeger pal voor de
zwakkeren in de samenleving stond. Een raadsmeerderheid is het echter eens met het college.

37) Hoe denken jongeren in niet-stedelijke gebieden over mensen met een migratieachtergrond?
Kennisplatform Integratie & Samenleving 2 juli 2020

Tegengaan van polarisatie onder jongeren in niet-stedelijke gebieden
Laagdrempelige ontmoeting is belangrijk
9 JUNI 2020 Hoe denken jongeren in niet-stedelijke gebieden over mensen met een
migratieachtergrond? Hoe komen hun denkbeelden tot stand, en wat kunnen jongerenwerkers doen
tegen polarisatie bij deze jongeren? KIS ging in gesprek met onderzoekers Ron van Wonderen en
Leyla Reches en jongerenwerker Ralf Reinders.
Van Wonderen en Reches enquêteerden bijna 1.000 jongeren, en namen diepte-interviews af
met 16 jongeren en 19 jongerenwerkers uit de regio’s Groningen, De Betuwe en Brabant. Hoe gaan
zij om met polarisatie en extreme denkbeelden? En welke behoeftes en vragen hebben
jongerenwerkers om dit effectief aan te pakken? De resultaten zijn te lezen in het rapport Polarisatie
onder jongeren in niet-stedelijke gebieden.
Uit het onderzoek blijkt dat in niet-stedelijke gebieden waar de diversiteit van
bevolkingsgroepen beperkt is, soms sprake is van méér polarisatie dan in stedelijke gebieden.
Ga naar het rapport (Fried: zie: https://www.kis.nl/publicatie/polarisatie-niet-stedelijke-gebieden )
Reches: ‘Bij KIS kwamen er signalen binnen dat er behoefte was aan een aanpak van
polarisatie specifiek gericht op niet-stedelijke gebieden. Tools voor het aanpakken van polarisatie zijn
meestal gericht op de Randstad. De centrale vraag in dit onderzoek is of deze aanpakken ook in nietstedelijke gebieden toe te passen zijn. Jongerenwerkers in deze gebieden hebben met andere
problematiek te maken ten opzichte van collega’s in de Randstad. De huidige kennis en aanpakken
gaan er daarnaast vanuit dat bevolkingsgroepen met elkaar in contact komen. Dat geldt veel minder
voor niet-stedelijke gebieden.’
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Wat is polarisatie?

Polarisatie is toenemend wij-zij-denken. Het is een proces waarbij de
tegenstellingen tussen groepen in de samenleving sterker worden, waardoor groepen steeds meer
tegenover elkaar komen te staan. Polarisatie kan zich manifesteren op verschillende locaties,
bijvoorbeeld in een buurt, op een school of op de werkvloer, maar ook op (sociale) media. Lees voor
meer informatie het artikel Wat is polarisatie.

Dossier polarisatie

Van Wonderen: ‘In het grotere KIS-dossier (Fried: zie:
https://www.kis.nl/thema/polarisatie-en-verbinding ) rondom polarisatie proberen we zoveel
mogelijk vragen rondom polarisatie in kaart te brengen en daar oplossingen voor te bedenken. Denk
aan kaders en modellen, voor iedere doelgroep.’
Jongeren in vooral de kleinere dorpen halen hun informatie over de multiculturele
samenleving voornamelijk uit (sociale) media
En die behoefte naar oplossingen groeit nog altijd. Want polarisatie is here tot stay, vervolgt van
Wonderen. ‘Door de toenemende complexiteit van de samenleving blijft dit een thema. Het wordt
steeds complexer en de samenleving steeds meer divers, niet iedereen gaat daar makkelijk in mee.’
Dat versterkt het effect van polarisatie, aldus van Wonderen. ‘Je houdt je vast aan wat je kent, vooral
als het gaat om culturele veranderingen. Dat vormt een voedingsbodem voor polarisatie.’

Complex

Daarmee benadrukt de onderzoeker de complexiteit van dit onderwerp. Polarisatie
kent vele oorzaken, fases en vormen en komt voor in alle lagen van de bevolking. Dat maakt het
moeilijker voor professionals om het effectief aan te pakken en om een aanpak duurzaam te
verankeren. Daarnaast is polarisatie niet altijd zichtbaar en voor de hand liggend, ook onderhuids zijn
er veel spanningen.
Door persoonlijk contact krijgen de jongeren meer inzicht in de achtergronden en de
personen achter het nieuws
Van Wonderen: ‘Jongeren in vooral de kleinere dorpen halen hun informatie over de multiculturele
samenleving voornamelijk uit (sociale) media. Deze berichtgeving is echter vaak negatief gekleurd.
Als ze vervolgens ook in het dagelijks leven nauwelijks in contact komen met andere
bevolkingsgroepen, dan vormt die negatieve berichtgeving de enige basis van hun kennis.’

Persoonlijk contact

In tegenstelling tot jongeren in stedelijke gebieden die, door de
diversere samenstelling van hun omgeving, meer persoonlijk contact hebben met jongeren met een
migratieachtergrond. Uit onderzoek blijkt dat deze jongeren meer naar individuen binnen groepen
kijken en minder naar de groep als een geheel. Daardoor hebben zij een positiever beeld. ‘Persoonlijk
contact is positief voor de beeldvorming’, licht van Wonderen toe. Jongeren in steden zijn meer
gewend aan diversiteit en staan daardoor positiever tegenover andere bevolkingsgroepen.’ Wat kan
je doen aan negatieve of intolerante houdingen naar vluchtelingen of migranten, als jongeren weinig
in contact komen met deze bevolkingsgroepen?
Van Wonderen: ‘Ontmoetingen tot stand brengen is een belangrijk onderdeel. Denk aan
storytelling of iemand met een vluchtachtergrond die les komt geven. Zo krijgen jongeren meer
inzicht in de achtergronden en de personen achter het nieuws waar ze hun informatie normaliter
vandaan halen.’

Sociale media

Het belang van ontmoeting benadrukt ook jongerenwerker Ralf Reinders,
werkzaam in een gemeente in de Betuwe. ‘Polarisatie staat hoog op de agenda van de gemeente
waar ik werk, er zijn ook een aantal initiatieven opgezet om dit effectief aan te pakken. Daaruit blijkt
vaak dat de mening van de gemiddelde persoon genuanceerder is dan die van de jongeren waar ik
mee werk. Op sociale media zie ik dat bijvoorbeeld niet terug. Daar zijn de hardste schreeuwers
aanwezig, die vaak extreme standpunten hebben.’
‘Dat herken ik ook op dagelijkse basis bij de jongeren die ik spreek. De tendens is negatief. Hun
kennis is beperkter in vergelijking tot een jongere uit de Randstad, omdat er het weinig tot geen
contact is.’
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Je moet het contact op een andere, vooral laagdrempelige manier, aanzwengelen. Denk aan
gastlessen op school
Methodes die gericht zijn op het starten van een dialoog tussen verschillende
bevolkingsgroepen, zoals een etentje in een azc, werken niet voor deze doelgroep, stelt Reinders.
‘Daarmee bereik je niet de jongeren die de meest extreme denkbeelden hebben.’
Gastlessen ‘Je moet het contact op een andere, vooral laagdrempelige manier, aanzwengelen.
Denk aan gastlessen op school. In een veilige omgeving waarin vooroordelen ook echt op tafel
kunnen komen.’ Jongerenwerkers kunnen daar een grote rol in spelen, vervolgt Reinders.
Deze jongeren halen hun informatie uit de media of krijgen dit bijvoorbeeld mee van
familieleden. Ze hebben het niet van een vreemde.’ Hij illustreert dit met een voorbeeld: ‘ Ik sprak
laatst met een jongere. Hij zei: ‘Ik weet heus wel dat er ook goede Marokkanen zijn. Maar, daar kan
ik bij mijn vader niet mee aankomen.’
Ga het gesprek aan ‘Als jongerenwerker heb je de taak om informatie en advies te geven
over de meest uiteenlopende onderwerpen. Ik ga geen enkel onderwerp uit de weg, dus vertel ik
jongeren ook hoe ik daar in sta. Zo zorg ik dat ze bij de feiten blijven, niet meegaan in nepnieuws en
ook een genuanceerder en ander beeld meekrijgen.’ De gouden sleutel? ‘Blijf signaleren, blijf alert,
maar ga bovenal het gesprek aan.’
Auteur: Dyonne van Haastert

38) Steeds minder mensen worden effectief van hun schulden af geholpen
Binnenlands Bestuur 2 juli 2020
AANTAL WETTELIJKE SCHULDSANERINGEN BLIJFT DALEN
In 2019 werden in totaal 4.637 mensen toegelaten tot de wettelijke schuldsanering. Dat zijn er 1.260
minder dan in 2018: een daling van ruim 20 procent.
Adriaan de Jonge 01 jul 2020 De instroom in de Wsnp (Wet schuldsanering natuurlijke personen)
daalde in 2019 sterk. De daling wordt niet gecompenseerd door een stijging in minnelijke
schuldhulptrajecten. De trend is al langer zichtbaar en betekent dat steeds minder mensen effectief
van hun schulden af geholpen worden.
Succesvol Dat blijkt uit de Monitor Wsnp die vandaag door de Raad voor Rechtsbijstand
gepresenteerd wordt. De Wsnp blijft een succesvolle manier om problematische schulden op te
lossen, concludeert het rapport. In 93 procent van de gevallen zorgde de schuldsanering ervoor dat
de hulpvrager na afloop van het traject het leven schuldenvrij kon voortzetten. Daarom is het
belangrijk dat de instroom in de Wsnp wordt geoptimaliseerd, stelt de Raad voor Rechtsbijstand.
Trend In 2019 werden in totaal 4.637 mensen toegelaten tot de wettelijke schuldsanering. Dat zijn
er 1.260 minder dan in 2018: een daling van ruim 20 procent. In 2015 werden er nog 11.703
schuldsaneringsregelingen uitgesproken, in 2011 ging het om 14.727 mensen. De daling is dus al lang
zichtbaar en bedraagt bijna 70 procent sinds 2011.
Bij de rechtbank in Amsterdam werden de meeste Wsnp-verzoeken per 100.000 inwoners
ingediend, in Oost-Brabant de minste. Opvallend is dat verzoeken in Amsterdam ook het vaakst
worden afgewezen. Het percentage toewijzingen is daar het laagste van alle rechtbanken in
Nederland.
Hindernisbaan De Nationale Ombudsman kwam eerder dit jaar tot een soortgelijke conclusie.
De ombudsman noemde de weg naar de Wsnp een hindernisbaan. Omdat steeds minder mensen bij
de Wsnp terecht komen en het aantal minnelijke trajecten via de gemeentelijke schuldhulpverlening
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de daling niet compenseert, komen per saldo steeds minder mensen in aanmerking voor een
schuldenvrije toekomst, was de sombere analyse van ombudsman Reinier van Zutphen.
Knelpunten Uit het onderzoek van de ombudsman bleek dat de gemeentelijke
schuldhulpverlening een van de knelpunten is die de toegang tot de Wsnp bemoeilijkt. Mensen met
schulden worden door de gemeente namelijk niet altijd voorgelicht over de mogelijkheden van de
Wsnp. Soms schildert een schuldhulpverlener de Wsnp ten onrechte als een kansloze optie af. Ook
krijgen inwoners niet altijd begeleiding bij het indienen van een Wsnp-verzoek, terwijl dat voor de
meeste burgers te ingewikkeld is om zelf te doen. Gemeenten behoren in de toeleiding naar, tijdens
en na het Wsnp-traject professionele ondersteuning aan te bieden, stelde ombudsman Van Zutphen.

39) Kiezers krijgen meer invloed op wie er in de gemeenteraad komen
Binnenlands Bestuur 2 juli 2020

MEER KANS VOOR LAAGGEPLAATST RAADSLID
Kiezers krijgen meer invloed op wie er in de gemeenteraad komen. Vanaf 2025, mogelijk al eerder,
kunnen mensen een stem uitbrengen op de hele kandidatenlijst van een partij of op één kandidaat.
Kandidaten hebben dan meer kans dan nu om in de raad te komen als ze voorkeursstemmen krijgen.
De wijziging geldt overigens voor alle verkiezingen, behalve voor de Eerste Kamer.
Redactie 01 jul 2020 Kiezers krijgen meer invloed op wie er in de gemeenteraad komen. Vanaf 2025,
mogelijk al eerder, kunnen mensen een stem uitbrengen op de hele kandidatenlijst van een partij of
op één kandidaat. Kandidaten hebben dan meer kans dan nu om in de raad te komen als ze
voorkeursstemmen krijgen. De wijziging geldt overigens voor alle verkiezingen, behalve voor de
Eerste Kamer.
Sterkere binding kiezer-gekozene ‘Door de kiezer de mogelijkheid te geven een stem uit te
brengen op een partij of op een kandidaat krijgt hij of zij meer invloed op wie er bijvoorbeeld in de
Tweede Kamer komt’, aldus minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken. De gedachte erachter
is dat de binding tussen kiezer en gekozene sterker wordt, laat ze in een brief aan de Tweede Kamer
weten. Ze verwijst naar een overleg met de Tweede Kamer vorig jaar december. Daar is uitdrukkelijk
aandacht gevraagd voor de wens om het kiesstelsel niet te ingewikkeld te maken. ‘Het wordt voor de
kiezer aanmerkelijk complexer als het kiesstelsel per verkiezing anders is en de kiezer per verkiezing
op een andere wijze zijn stem moet uitbrengen. Als de kiezer bij de ene verkiezing wel een lijststem
kan uitbrengen en bij de andere niet, zal dat voor veel kiezers moeilijk te begrijpen zijn.’ Het kabinet
vindt daarom dat het Burgerforum kiesstelsel moet gelden voor alle verkiezingen, behalve de
verkiezing voor de Eerste Kamer. Dan kiezen alleen Provinciale Statenleden en leden van de
kiescolleges in Bonaire, Sint-Eustatius en Saba.
Aanvulling op huidige systeem Ook op andere punten wil Ollongren het kiesstelsel
wijzigen. Doel is om alle Nederlanders beter te laten vertegenwoordigen én de rechtsstaat te
versterken. Een staatscommissie heeft daar eerder over geadviseerd en stelt dat de opvattingen over
cruciale thema's van een meerderheid van de bevolking soms niet goed aansluiten op politieke
meerderheden in het parlement. Als dit in het politieke debat onvoldoende aan bod komt, kan dat
leiden tot onvrede over of vervreemding van de politiek. Een initiatiefvoorstel van de SP tot een
correctief bindend referendum ligt nu in de Kamer. Het kabinet doet daar geen voorstellen over.
Volgens Ollongren hebben burgers ‘onverminderd groot vertrouwen in het huidige democratische
systeem. De representatieve democratie verkeert niet in een crisis, maar burgers willen meer directe
zeggenschap als aanvulling op het huidige systeem’. Zo wordt nagedacht over een burgerforum
waarin mensen zich kunnen bemoeien met de uitwerking van beleidsopties.
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Jongereninspraak

Verder wil de minister dat er begin 2021 een landelijke vorm van
jongereninspraak is. Ook gaat ze de Kamer vragen om de leeftijd voor het ondertekenen en indienen
van burgerinitiatieven te verlagen van 18 naar 16 jaar. Jongerenclubs dringen daar op aan. Een
verlaging van de stemgrens naar 16 jaar ziet het kabinet niet zitten. Verder moet de Eerste Kamer het
recht krijgen wetsvoorstellen terug te zenden naar de Tweede Kamer en wijzigingen voor te stellen.
Nu kan de Eerste Kamer een al aangenomen wetsvoorstel alleen verwerpen. De nieuwe bevoegdheid
is volgens Ollongren een effectieve manier om bezwaren kenbaar te maken en verwerken. Het mag
niet tot te veel vertraging leiden. Een aparte regeling komt er voor een verbod op een politieke partij,
bijvoorbeeld als de partij een concrete en reële bedreiging vormt voor de democratische rechtsstaat,
door de grondbeginselen ervan te ondermijnen. De rechter kan een partij nu al verbieden, als die in
strijd is met de openbare orde. (ANP/Redactie)

40) Ouderen willen graag dat hun talenten benut worden
Zorgvisie 2 juli 2020

‘Met hulp kunnen ouderen veel meer uit sociale technologie halen’
Als ouderen meer hulp krijgen bij het gebruik van sociale technologie, kunnen ze er meer van
profiteren. Dat zegt Tina ten Bruggencate, die donderdag aan de Tilburg University promoveert met
een proefschrift over sociale technologie en ouderen. ‘Ouderen willen graag dat hun talenten benut
worden. Het zou interessant zijn als er meer techniek komt die zich daar op richt.’
Wat verstaat u precies onder sociale technologie? ‘Alle technologie die sociale
interactie faciliteert. Op het gebied van software is dat bijvoorbeeld social media, WhatsApp, Skype
of e-mail. Als we praten over hardware, dan is het onder meer de tablet en smartphone, maar ook de
vaste telefoonlijn. Dat vergeten we soms bijna, maar bijna alle ouderen hebben nog een vaste lijn en
maken daar ook veel gebruik van. Sociale robots, zoals pratende bloembakken en knuffelende
zeehonden heb ik niet meegenomen. Ik heb gekeken naar directe verbondenheid tussen mensen.’

Hoe staat het gebruik van nieuwe technologie onder Nederlandse ouderen er
in het algemeen voor? ‘Als je naar de CBS-gegevens kijkt, dan zie je dat jongere ouderen het
veel meer gebruiken dan oudere ouderen. Uit eerder onderzoek van een collega blijkt dat veel
ouderen vaak aanvankelijk een negatieve attitude hebben. Ze zien het nut van de technologie vaak
niet in. Totdat zich een dringende noodzaak voordoet. Als ze er eenmaal ervaring mee krijgen, slaat
dat vaak om. Dat vinden ze het toch wel heel handig. Niet dat het dan meteen allemaal hosanna is
hoor, ze zijn vaak scherp op privacy en veiligheid en vinden niet dat de technologie het echte contact
in de weg moet zitten.’
Heeft de coronacrisis voor zo’n dringende behoefte gezorgd? ‘Dat verwacht ik wel.
Ik heb mijn onderzoek al afgerond voor de crisis, maar ik ga er in het nawoord wel op in. Een
belangrijk deel van mijn onderzoek gaat over de behoefte die ouderen hebben. Wat ze vooral niet
willen, is achter de geraniums zitten. Maar door de crisis en de maatregelen gebeurde dat juist wel.’

Wat zijn die behoeftes en hoe kan sociale technologie die helpen te
vervullen? ‘Ten eerste verbondenheid. Op dat vlak kan sociale technologie veel betekenen,

bijvoorbeeld door te beeldbellen met familie en vrienden die ver weg wonen. De technologie werkt
dan vooral goed om het bestaande netwerk te versterken en te verrijken. Technologie om nieuwe
contacten op te doen, heeft vaak een tegenovergesteld effect. Daar gaan ze zich juist eenzamer door
voelen.’
‘De tweede behoefte is onafhankelijkheid. Enerzijds kan een smartphone op zak een gevoel
van veiligheid geven en daardoor de zelfstandigheid vergroten. Anderzijds worstelen vrijwel alle
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ouderen met de technologie: de wifi, de updates en de knopjes. Als ze het niet kunnen bijbenen,
maakt dat ze dan juist weer afhankelijk.’
‘Ten derde wil ik wijzen op de behoefte aan betekenisvolheid. Ieder mens heeft het nodig om
nodig te zijn. Wederkerigheid is heel belangrijk, ze willen ook graag dat hun talenten benut worden.
Het zou interessant zijn als er ook meer techniek komt die zich daar op richt. Ouderen die
bijvoorbeeld een luisterend oor bieden of via de smartphone vrijwilligerswerk doen. In mijn
onderzoek kwam ik iemand tegen die op deze manier taalles geeft aan een anderstalige. Belangrijk is
dat de technologie dan geen doel op zich is, maar een middel.’

Hoe kunnen we de inzet van sociale techniek verbeteren zodat de voordelen
worden benut en de nadelen worden weggenomen? ‘Vooral door de ouderen te

helpen met het gebruik, bijvoorbeeld met een speciaal spreekuur. Zo zou het een mooie oplossing
kunnen zijn als woon-zorg-centra daar ict-studenten voor kunnen inzetten. Ook zouden ontwerpers
meer rekening kunnen houden met ouderen en hen bij het proces kunnen betrekken. Dat gebeurt
steeds meer, maar daar is nog een slag in te slaan.’

De jonge ouderen van nu, zijn natuurlijk de oudere ouderen van straks. Lost
het probleem van de worsteling met de technologie zich daardoor vanzelf op?
‘Deels wel, maar we mogen de huidige groep ouderen niet vergeten. Zij hebben echt baat bij wat
meer hulp en kunnen dan veel meer uit sociale technologie halen.’
Tina ten Burggencate promoveert donderdag aan de Tilburg University, ze verdedigt haar proefschrift
getiteld The Need to be Needed. An exploration of older people’s social needs, social technology and
interventions.
Sytse Wilman Redacteur
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