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Beste adviesraadleden en overige geïnteresseerden, 
Bij de start van de coronacrisis werd gedacht dat dit voornamelijk een medische crisis zou zijn. Ik denk 
dat we daar inmiddels wel van teruggekomen zijn. Het raakt de totale samenleving, het betreft onder 
meer gevolgen voor werk en inkomen, eenzaamheid, rouw en verlies, wonen enz. Persconferenties en 
maatregelen volgen snel. De artikelen hierna geven  ook blijk van alle aspecten, al zijn die niet 
allemaal ´corona gerelateerd´. Ik houd het kort als inleiding: veel leesplezier. 
Met vriendelijke groet 
Fried Elstgeest ( elstgeest12@hotmail.com) 
 
 
 
Rood staat voor: JEUGD 
Zwart staat voor: GEESTELIJKE ZORG 
Bruin staat voor: WERK en INKOMEN 
Blauw staat voor: WMO 
Groen staat voor: WONEN 
Paars staat voor: DIVERS 
 
1) Onhandelbaar, ongeïnteresseerd, ongemotiveerd: typeringen voor een examenklas 
2) Mikken op een verandering van de verhouding tussen specialistische zorg en verzorging 
3) Neergang van de economie en een toename van het aantal werklozen 
4) Coronacrisis leidt tot jeugdwerkloosheid waarbij vooral kwetsbare jongeren de klappen krijgen 
5) De Tweede Kamer wil dat er snel meer huizen worden gebouwd 
6) Hoe gezond zijn de gemeenten in Nederland? 
7) Kansen en uitdagingen van het nieuwe pensioenstelsel 
8) Warmteleiding tussen de Rotterdamse haven en Leiden 
9) De afspraken hielpen laaggeletterde inwoners niet verder 
10) Uitwerking van het pensioenakkoord 
11) Noodpakket huursector moét er komen 
12) Gemeenten wettelijk verplicht een eigen meldpunt personen met verward gedrag 
13) Menzis de enige waar ggz-uitgaven aansluiten bij  voorspelbare zorgvraag van de ggz populatie 
14) Terug van weg geweest: de woningnood! 
15) Kan je met behoud van bijstand met gewonnen geldbedrag  schulden aflossen? 
16) Te weinig financiële reserves om een inkomensval als gevolg van de crisis op te vangen  
17) Familiegroep zelf de verantwoordelijkheid geven om te komen tot een plan van aanpak 
18) Wat gaat er op de woningmarkt gebeuren? 
19) Exodus fungeert als een soort verlengstuk van de gevangenis 
20) Werk maken van een werkelijk inclusieve arbeidsmarkt 
21) Kwetsbare bewoners te laat/te weinig ondersteuning bij psychische, fysieke of andere klachten 
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22) Cliëntenperspectief op dienstverlening bij schulden en armoede 
23) Afbakening tussen onderwijs en jeugdhulp levert in de praktijk nog altijd veel vragen op 
24) Welgestelde mensen uit Veldhoven moeten niet onnodig gebruik maken van de Wmo 
25) Door de coronacrisis voelt een groep kinderen zich voor het eerst eenzaam 
26) 19-jarige Morris verdenkingen van relschoppen, veroorzaken van letsel, rijden zonder papieren 
27) De coronacrisis heeft een zware wissel getrokken op de gezondheidszorg 
28) Waarom de samenwerking tussen het sociaal domein en de ggz niet vanzelfsprekend is 
29) Bij pogingen om kostbare hulpmiddelen vergoed te krijgen van kastje naar de muur gestuurd 
30) Lastig om een hulpmiddel voor bij het sporten te krijgen 
31) Veel werk om te komen tot voldoende woonzorgvormen voor ouderen en kwetsbare groepen 
32) Einde maken aan het ‘open armen’- en ‘open huis’-beleid en aan de bovenwettelijke regelingen 
33) Hoe zat het ook alweer met die Participatiewet? 
34) 4 jaar geleden dat in Nederland het VN-verdrag inzake mensen met beperking van kracht ging 
35) Alphen heeft een nieuwe adviesraad voor het sociaal domein: de Adviesraad Samenleving 
36) Goed  om te vertellen dat u voor iemand zorgt en wat dat voor u betekent 
37) Wonen met vrienden lijkt een goed idee 
38) Niet uit te leggen dat het  grote groep Nederlanders zo moeilijk wordt gemaakt om te sporten 
39) Steeds meer huurders hebben een inkomen dat niet toereikend 
40) Adviesraad Samenleving Alphen aan den Rijn  is officieel van start gegaan 
41) ”rechtmatigheid” uitstekend om verspilling te verminderen en kwaliteit te verbeteren 
42) Gemeenten meer mogelijkheden om ondermijning aan te pakken 
43) Zorgen over de lange adem die het coronavirus vraagt 
44) Platformmultiproblematiek.nl ondersteunt hulpverleners bij betere aanpak multiproblematiek. 
45) Enkele beleidsopties die in politiek Den Haag leven 
46) Regio Leiden moet hoe dan ook haar regionale samenwerking intensiveren 
47) In Aanvullingsregeling geluid Omgevingswet andere reken- en meetregels geluid vastgelegd 
48) Beleidsruimte gemeente om af te wijken van de kostendelersnorm maar weinig gebruikt 
 
 
 
1) Onhandelbaar, ongeïnteresseerd, ongemotiveerd: typeringen voor een examenklas 
Eigen Kracht Centrale 3 juli 2020 
Examenklas aan het woord 
Onhandelbaar, ongeïnteresseerd, ongemotiveerd, waren enkele typeringen van docenten voor een 
examenklas. Een klas waarover werd gepraat in de docentenkamer, omdat niemand hen met plezier 
lesgaf. Een collega ondersteunde deze school om meer herstelgericht te werken en de docenten 
vroegen hem in gesprek te gaan met de leerlingen. Hij sprak met de docenten en bereidde een 
gesprek met de klas voor: “Ik zette de stoelen in een kring en nodigde de leerlingen uit om te komen 
zitten. Ze vonden het gek, maar kwamen wel. Ik vroeg ‘hoe gaat het op school?’ en meteen kwamen 
de eerste verhalen.” 
Communicatie      “Ik stelde alleen vragen, luisterde en gaf terug wat ik zag. Na een vraag gingen 
zes leerlingen tegelijk praten. Ik zei dat ik het dan niet kon volgen en vroeg of dat anders zou kunnen. 
Iemand zei: ‘Als één aan het woord is, moeten de anderen luisteren’. Ze stelden voor om hun hand 
op te steken als ze iets wilden zeggen en gingen elkaar daarin corrigeren. Ik hoefde daarna niet veel 
meer te doen. Een leerling zei: ‘Wij doen het toch nooit goed, dus het maakt niet uit wat we doen.’ 
Een ander zei: ‘We hebben niets te vertellen. Als ik iets fout doe, bellen ze meteen mijn ouders.’ Ze 
voelden zich niet gehoord en vertelden dat er weinig communicatie met hen was. ‘Er wordt alleen 
óver ons gepraat,’ was hun conclusie.” 
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Geslaagd “Zo moesten de leerlingen eerst een paar rondes stoom afblazen. Toen ze zich hadden 
kunnen uitspreken, kon ik de vraag stellen of ze ideeën hadden over hoe het anders zou kunnen. Ze 
wilden meepraten en meebeslissen. Ik vroeg wat ze zelf zouden kunnen doen en wat ze nodig 
hadden van docenten. Ze erkenden dat hun gedrag niet makkelijk was. De mentor kwam er ook bij 
en luisterde naar de klas. Hij gaf hen in veel dingen gelijk. Van sommige dingen zei hij dat de 
leerlingen daarvoor zelf iets moesten doen. Er was contact en er ontstond een gesprek. De leerlingen 
waren blij dat ze niet voor niets hadden zitten praten en voelden meer gelijkwaardigheid. Het 
betekende niet dat alle onrust weg was, maar wel dat er een andere houding kwam en een gevoel 
dat er naar elkaar werd geluisterd. Ze zijn inmiddels bijna allemaal geslaagd én met een goed gevoel 
van school gegaan.” 
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 
 
 
2) Mikken op een verandering van de verhouding tussen specialistische zorg en verzorging 
Zorgvisie 3 juli 2020 
‘Slimmere zorg nodig in Achterhoek om dubbele vergrijzing op te vangen’ 
Zorgaanbieders, gemeenten en zorgverzekeraar Menzis hebben een ambitieuze visie opgesteld om 
de zorg in de vergrijsde Achterhoek op peil te houden. Het moet volgens hen echt anders, omdat de 
zorgvraag groter dreigt te worden dan het aanbod. Ze zetten in op minder specialistische zorg, meer 
eigen regie bij patiënten en slim gebruik van digitale toepassingen. 
De Achterhoek is een sterk vergrijsde regio. Omdat er naar verhouding veel babyboomers wonen en 
jongeren wegtrekken, komen er steeds meer mensen die chronische zorg nodig zullen hebben en is 
steeds minder personeel beschikbaar om die zorg te leveren. Dit stemt bij alle belanghebbenden in 
de regio tot zorgen. Dus besloten gemeenten, zorgaanbieders en Menzis vanuit de brede bestuurlijke 
samenwerking in de Achterhoek Board in 2018 om een regiotafel in te stellen gericht op zorg, de 
Thematafel De Gezondste regio. Die kwam in mei met een regiobeeld dat de zorgbehoefte in de 
Achterhoek richting 2030 in kaart bracht, nu volgt een gezamenlijke regiovisie. 
‘Pittige gesprekken’      ‘Het is heel bijzonder dat er een gezamenlijke visie ligt van zoveel 
partijen. We hebben pittige gesprekken gehad en uiteindelijk samen dezelfde doelstellingen 
omarmd’, zegt Marieke van der Lans, manager regionale zorg Noord en Oost bij Menzis. ‘De zorg in 
deze regio dreigt niet meer te behappen te zijn als we niet wat veranderen.’ De regiovisie richt zich 
erop om van de Achterhoek de gezondste regio van Nederland te maken. Volgens Van der Lans en 
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thematafel-voorzitter Rob Jaspers springt de Achterhoek er nu niet bovenuit, maar is de regio ook 
niet ongezonder dan de rest van Nederland. 
Dubbele vergrijzing        De twee zijn realistisch over de uitdagingen in de Achterhoek. Jaspers: 
‘We hebben hier te maken met dubbele vergrijzing. We krijgen steeds meer ouderen met de daarbij 
horende zorgvraag en de jongeren verlaten de streek. Er is afname van het arbeidsmarktpotentieel.’ 
Van der Lans: ‘Die demografie ga je niet verslaan, dus moeten we andere stappen zetten.’ 
         Zo mikken de schrijvers van de regiovisie op een verandering van de verhouding tussen 
specialistische zorg en verzorging. Nu gaat meer dan 750 miljoen van de 1,5 miljard euro van de 
totale zorguitgaven (ook buiten de Zorgverzekeringswet) naar ziekenhuiszorg. Die verhouding wil de 
regiotafel verbeteren. Die wil niet met geld minderen, maar wel de pot anders verdelen. Van der 
Lans: ‘We gaan minderen met specialistische zorg. Hoe hebben we nog niet gekwantificeerd.’ Ze 
doelt daarbij op gepast gebruik van zorg, digitalisering en verplaatsing van zorg vanuit het ziekenhuis 
naar de eerste lijn of thuis. Jaspers, die ook voorzitter is van ggz-aanbieder GGNet, vertelt dat hij ook 
in zijn eigen organisatie daarmee aan de slag gaat, door meer te investeren in huisvesting van 
inwoners, aan de slag gaan met hun schulden en hun sociale situatie.’ 
Digitaal      In de regiovisie wordt ingezet op het verbeteren van de gezondheid van 
Achterhoekers, waarbij inwoners dan ook meer eigen regie krijgen. Dat kan onder meer via digitale 
initiatieven. Zo worden voorbeelden geopperd als bloeddrukmeting thuis, een app om 
medicijninname te volgen en een manier om digitaal contact te houden met de wijkverpleging. 
Volgens Jaspers is de focus eerst op gezond leven, maar kunnen digitale initiatieven de eigen regie bij 
mensen brengen. ‘Ook kan het een impact hebben op hoeveel personeel nodig is.’ Volgens Van der 
Lans worden er al mooie dingen gedaan in de Achterhoek, voor COPD- en diabetespatiënten. ‘We 
gaan al die initiatieven beter bij elkaar brengen.’ 
Samenwerking     Het gaat niet alleen om digitalisering, maar ook om samenwerking tussen 
gemeenten, zorgverzekeraar en zorgaanbieders. De regiotafel wil meer samenwerking zien om in te 
gaan zetten op gezondheid in plaats van enkel behandelingen te bieden voor kwalen.  De 
initiatiefnemers gaan ook een Achterhoekmonitor opzetten die de vorderingen in de komende jaren 
moet meten richting 2030. 
             In de afgelopen maanden is er in de Achterhoek een stevige discussie gevoerd over 
samenwerking. De twee ziekenhuizen die de regio kent, het Slingeland in Doetinchem en het SKB in 
Winterswijk, werkten sinds de bestuurlijke fusie in 2017 toe naar een verdergaande integratie, maar 
sinds eind 2019 willen medici, patiënten en politici in Winterswijk ontvlechting en verzelfstandiging. 
De minister van Medische Zorg vroeg daarom een regiogroep te laten kijken naar de ziekenhuiszorg 
die de Achterhoek nodig heeft in de toekomst. Mede door wantrouwen en onvrede kwam die 
regiogroep nog niet in gesprek. Inmiddels is een verkenner aangesteld om de rust en het gesprek te 
laten wederkeren. 
Ziekenhuizen    Lezers van deze regiovisie zullen dus ook gauw op zoek zijn naar ideeën over een 
fusieziekenhuis of twee afzonderlijke huizen. Jaspers en Van der Lans zeggen dat de discussie bij hun 
regiotafel breder is. Jaspers: ‘Wel is een sterke ziekenhuiszorg in de Achterhoek van belang voor het 
zorglandschap. Of er een of twee ziekenhuizen zijn, vind ik niet zo interessant. Dan gaat het over 
stenen. Maar als er twee ziekenhuizen zijn, dan is het wel goed dat zij samenwerken en dus niet met 
de ruggen tegen elkaar staan’, zegt Jaspers. Van der Lans vult aan dat bij de regiogroep voor de 
ziekenhuiszorg wel gekeken gaat worden naar het regiobeeld en de regiovisie die er nu liggen.’ 
Thijs Rösken 
 
 
3) Neergang van de economie en een toename van het aantal werklozen 
Zorg + welzijn 5 juli 2020 
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Column: Achteraan aansluiten? 
Op alle fronten verwachten we een neergang van de economie en een toename van het aantal 
werklozen. Voor iedereen slecht nieuws. Mensen die voor de crisis al buiten de arbeidsmarkt 
stonden, zien hun kansen verdampen. Marjet van Houten van Movisie vraagt zich af: moeten zij 
achteraan sluiten? 
Afgelopen week sprak ik Simone, een jonge vrouw die haar opleiding bijna heeft afgerond. Haar 
leerpad is een bumpy road. Haar onbegrepen gedrag leidde al op jonge leeftijd tot uitval. Zelf had ze 
het vooral als uitstoting ervaren. Dat een combinatie van hoogbegaafdheid en een van de vele 
vormen van autisme de onderliggende oorzaak is, begrijpt ze pas sinds een aantal jaar. Een bij haar 
passende manier vinden om te leren, kostte haar de nodige jaren, tranen en een paar flinke 
depressies. Maar nu is ze klaar voor de wereld, met haar 25 jaar ligt de toekomst open. 
Het echt werk   Ik sprak ook met Dennis, 42 jaar, die zichzelf na een jarenlange verslaving aan z’n 
eigen haren uit de put heeft getrokken. Zijn broer en een buurvrouw gaven hem een final warning en 
die heeft hem echt wakker geschud. Via herstelacademie en dagbesteding heeft hij de afgelopen 
jaren zijn eigen kracht hervonden. Dennis is nu toe aan wat hij noemt ‘het echte werk’. 
Kracht  Simone en Dennis hadden beiden een coach die hun bij hun stappen richting werk 
ondersteunt. En ze waren zich bewust van de weinige kansen die ze voor de coronacrisis al hadden, 
met hun geschiedenissen. Maar wel vol van kracht en hoop. 
Wachten    Nu zijn beiden zeer pessimistisch gestemd over hun kansen. ‘Ik kan nu gewoon weer 
achteraan sluiten, er zijn minstens 300.000 wachtenden voor mij’, zei Dennis. ‘Natuurlijk gaan ze mij 
niet nemen.’ Simone heeft de afgelopen drie maanden, tijdens de coronacrisis, alle zeilen bij moeten 
zetten om niet in een gat van isolement te vallen. Van haar begeleider heeft ze te horen gekregen 
‘dat werkgevers op dit moment wel andere dingen aan hun hoofd hebben dan zich open stellen voor 
iemand met zo’n ingewikkeld profiel, die al zo oud is en geen werkervaring heeft’. De benodigde 
ondersteuning en aanpassingen met bijpassende financiering zijn voorhanden. Maar zijn er ook 
plekken, of moeten Simone en Dennis inderdaad achteraan aansluiten? 
Verlangens   Zoals hen zijn er velen. Vele verhalen en vele verlangens. Afgelopen half jaar zijn er 
diverse  evaluaties uitgekomen rondom de wijze waarop we mensen ondersteunen in werk. En de 
algemene teneur kunnen we samenvatten onder de noemer ‘ondanks goede bedoelingen niet 
gelukt’. Grote groepen mensen zijn langdurig en structureel uitgesloten. Met zeer negatieve effecten 
op mensen zelf, maar ook op de maatschappij en de economie. Mensen worden, dat weten we 
inmiddels uit veel onderzoek zeker, echt gelukkiger, socialer en gezonder van werk. 
Aandacht We hebben de huidige situatie de exclusieve arbeidsmarkt (Fried: zie: 
https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2020-06/Waardevol-werk-infographic.pdf  ) genoemd; 
meedoen daaraan is een exclusief recht dat velen gelukkig bereiken, maar waarvan ook velen 
verstoken blijven. En met de nieuwe golf werkzoekenden zullen de kansen nog kleiner worden. Laten 
we in het herstel van de coronacrisis samen oplopen met het anders kijken naar werk. Laten we 
zoeken naar andere voorwaarden, andere vormen van werk, andere definities wellicht, zodat Dennis 
en Simone er wel bij horen. Laten we nu eindelijk eens werk maken van een werkelijk inclusieve 
arbeidsmarkt, door waardevol werken vorm te geven. En vooral, laten we voorkomen dat alle 
aandacht en geld uitgaat naar de nieuwkomers, terwijl we oudgedienden vergeten. Iedereen heeft 
aandacht nodig, juist nu! Want achteraan aansluiten, dat wil toch niemand? 
Marjet van Houten is expert Participatie bij Movisie 
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4) Coronacrisis leidt tot jeugdwerkloosheid waarbij vooral kwetsbare jongeren de klappen krijgen 
Zorg+welzijn 6 juli 2020 
‘Geef sociaal werkers meer armslag’ 
De coronacrisis zal leiden tot jeugdwerkloosheid waarbij vooral kwetsbare jongeren de klappen 
krijgen. Dat maakt de rol van sociaal werkers volgens universitair hoofddocent Sonja Bekker des te 
belangrijker. ‘Geef hen de tijd en de middelen om deze jongeren te vinden en verder te helpen.’ 
Snelle oplossingen en een ‘one size fits all’, werken niet om kwetsbare jongeren, naar werk of 
(verdere) scholing te begeleiden, weet Sonja Bekker, universitair hoofddocent arbeidsmarkt en 
sociaal beleid aan de Universiteit van Tilburg. Zeker niet op de lange termijn. En zeker niet als het 
gaat om jongeren met minder kansen vanwege bijvoorbeeld weinig opleiding, vaardigheden, 
zelfvertrouwen, netwerk en een instabiele thuissituatie. Voor hen is maatwerk nodig, een lange 
adem en geduld, want vaak gaat het in kleine stapjes. Sociaal werkers zijn hierbij volgens haar 
cruciaal om deze jongeren te vinden en een vertrouwensband met ze op te bouwen. ‘Dat is vaak 
nodig voordat ze hulp aanvaarden, dus voordat welke interventie dan ook succes kan hebben.’ 
Draaideur  Klinkt logisch. Maar de maatschappelijke en politieke context is vaak anders, weet 
Bekker. ‘Sociaal werkers moeten vaak verdedigen dat hun werk nuttig is, want in de maatschappij 
overheerst het korte termijndenken en tijd = geld. Zo telt in de statistieken bijvoorbeeld alleen 
uitstroom naar werk als een succes – niet de stappen er naar toe.’ 
Daarbij wordt volgens haar bovendien niet kritisch genoeg gekeken naar wat voor werk. ‘Een tijdelijk 
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uitzendbaantje telt dan als uitstroom = succes. Terwijl dit een jongere lang niet altijd verder helpt. 
Vaak belanden ze in een draaideur van tijdelijke baan, naar werkloosheid, naar tijdelijke baan. Op de 
lange termijn schiet de jongere daar niets mee op en de samenleving ook niet, want het is een recept 
voor langdurige instabiliteit.’ 
Beter is het volgens haar – zeker in tijden van crisis als er dus weinig banen zijn – enerzijds te 
investeren in de jongeren door middel van scholing en stages en anderzijds (‘maar dat is voor de 
overheid, werkgevers en vakbonden’) banen voor jongeren te creëren en de doorgeslagen 
flexibilisering van de arbeidsmarkt te stoppen. 
Vroeg bij zijn     Bekker deed internationaal onderzoek naar de lessen die van de vorige crisis te 
leren zijn met betrekking tot de bestrijding van jeugdwerkloosheid. De belangrijkste: er vroeg bij zijn. 
Bekker: ‘Er vroeg bij zijn, is essentieel, want hoe langer je wacht, hoe groter de problemen vaak al 
zijn geworden, en/of hoe groter de afstand tot school of arbeidsmarkt. Dat betekent: inzetten op 
voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten – wat Nederland volgens Bekker de laatste jaren al vrij 
goed doet. Maar ook daarna een jongere niet loslaten. ‘Praktijkscholen of scholen voor het 
voortgezet speciaal onderwijs doen nu al vaak wel wat aan nazorg; een terugkomgesprek, contact 
met werkgevers. Dat is een succesformule.’ 
Maatwerk    In de Europese jeugdgarantie, opgesteld in de vorige crisis, betekent een snelle 
interventie dat een jongeren binnen vier maanden na schoolverlaten of werkloosheid een goed 
aanbod krijgt voor scholing, stage of werk. En een goed aanbod is in de ogen van Bekker: maatwerk. 
‘In de praktijk zijn (re-integratie)programma’s nog te vaak ‘one size fits all’. Dat is makkelijker en 
goedkoper dan maatwerk, maar een standaardpakket werkt niet, zo wijst elk onderzoek uit. Wil een 
aanbod succes hebben, dan moet het echt aansluiten op de interesses en de hulpvraag van jongeren. 
Zo heeft een jonge moeder wellicht eerst kinderopvang nodig en een jongeren met schulden hulp 
om z’n financiën op orde te krijgen.’ 
Gaten en bruggen      Belangrijk is ook, zegt ze: betere samenwerking tussen scholen, 
gemeenten, instanties als het UWV en eventueel werkgevers waarbij iedereen over de grenzen van 
de eigen verantwoordelijkheid heen durft te kijken om korte lijntjes, ‘warme overdracht’ en 
onorthodoxe oplossingen mogelijk te maken. Nu kan een jongeren bijvoorbeeld vaak niet 
halverwege een schooljaar (opnieuw) instromen op school. ‘Dat is zonde. Het zou mooi zijn als er aan 
het einde van de school geen gat zou zijn waarin een jongere het zelf maar uit moet zoeken, maar 
dat er een brug was tussen school en werk. En ook tussen de ene en de andere tijdelijke baan, want 
juist in die ‘gaten’ zijn jongeren kwetsbaar: geen werk, geen school, en soms ook geen uitkering, dus 
geen inkomsten. 
Verdwenen   Bekker hekelt in die context ook de vier weken wachttijd die jongeren bij 
gemeenten hebben als ze een bijstandsuitkering aanvragen. ‘Zoek het eerst zelf maar uit, kom over 
vier weken maar terug’ is dan de boodschap. Mijn collega heeft onderzocht dat een groot deel van 
de jongeren vervolgens na vier weken niet terugkomt. Misschien omdat ze werk hebben gevonden, 
maar het punt is: dat weten we niet. Zij zijn van de radar verdwenen.’ 
Vangnet  Bij kansrijke jongeren met een stabiele thuissituatie vormen ouders vaak de brug: die 
vangen hun kind weer op als het zonder werk, huis of inkomsten komt te zitten. Maar juist voor 
kwetsbare jongeren zonder zo’n thuissituatie, zouden er betere voorzieningen en vangnetten 
moeten zijn, meent Bekker. ‘Sociaal werkers, jongerenwerkers, of (job)coaches vormen nu soms die 
bruggen, maar hen ontbreekt het daarvoor vaak aan de tijd en de middelen. Het zou goed zijn als 
gemeenten hen daar meer armslag voor zouden geven.’ 
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5) De Tweede Kamer wil dat er snel meer huizen worden gebouwd 
Binnenlands Bestuur 6 juli 2020 
KAMER WIL BOUW NIEUWE WONINGEN OPSCHROEVEN 
De Tweede Kamer wil dat er snel meer huizen worden gebouwd om het woningtekort tegen te gaan. 
Regie  Het kabinet moet een plan maken om op korte termijn het oorspronkelijke doel van 75.000 
woningen per jaar te halen, staat in een aangenomen motie van VVD en CDA. De coalitiepartijen 
stellen daarin dat minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) hierin de regie moet nemen. 
Flink minder  De woningbouwproductie zal dit jaar naar verwachting op 60.000 uitkomen en 
volgend jaar dalen naar 50.000. Dat is flink minder dan de 75.000 nieuwbouwwoningen die als doel 
waren gesteld. De Kamer wil bovendien dat het aantal te bouwen woningen op middellange termijn 
verder omhoog moet naar 90.000 per jaar. Dat is volgens de Kamer nodig om het tekort in te kunnen 
lopen. 
Obstakels  Ook nam de Kamer moties aan van coalitiepartijen waarin het kabinet wordt 
opgeroepen om in kaart te brengen waar grote locaties zijn waar veel woningen kunnen worden 
gebouwd en wat eventuele obstakels zijn die voor vertraging zorgen. Daarbij moet nadrukkelijk 
worden gekeken naar de locatie Rijnenburg bij Utrecht. (ANP) 
 
 
6) Hoe gezond zijn de gemeenten in Nederland? 
Email Henk van Tol: Raad voor het Openbaar Bestuur 7 juli 2020 
Komt een gemeente bij de dokter… 
Weblogbericht | 30-06-2020 | Gerber van Nijendaal en Bart Leurs 
Het is niet eenvoudig een eenduidig antwoord te krijgen op de ogenschijnlijk simpele vraag hoe 
gezond de gemeenten in Nederland zijn. Het is net als iemand die zonder acute gezondheidsklachten 
bij de dokter komt, maar wel klaagt over gespannenheid, gewrichtspijn en slecht slapen. De dokter 
kan niets vinden maar constateert enig overgewicht, een hoog cholesterolgehalte en een verhoogde 
bloeddruk. De patiënt is nog wel ‘gewoon’ volop aan het werk. Geen acuut gezondheidsprobleem, 
maar voldoende signalen die zonder ingrijpen kunnen lijden tot ernstige kwalen. Daar komen nu ook 
symptomen bij die duiden op een (lichte) longontsteking. 
Niet alle twaalf dokters - de provincies - zullen op basis van deze klachten de patiënt - de gemeente - 
met ziekteverlof sturen, oftewel onder preventief toezicht stellen. Het zijn daarmee geen slechte 
dokters. De arts weegt ook zaken mee als leeftijd en gezinssituatie. Verder zal hij inschatten in 
hoeverre de patiënt in staat is om zijn leefstijl te veranderen, enz. Kortom: de financiële positie van 
de Nederlandse gemeente is te kenschetsen als hopeloos maar niet ernstig. 
Financiële positie van de Nederlandse gemeente is hopeloos maar niet ernstig. 
De financiële positie van de gemeente is moeilijk te vatten in een cijfer op enig moment, het al dan 
niet sluitend zijn van de begroting of rekening. Het is ook raadzaam te kijken naar de resultaten over 
de voorgaande jaren, de ontwikkeling van de schuldpositie, of de gemeente nog beschikt over een 
onbenutte belastingcapaciteit, enz. Maar eigenlijk moet je ook kijken naar het voorzieningenniveau; 
is de gemeente in staat haar burgers een aanvaardbaar voorzieningenniveau te bieden, hoe ligt de 
openbare ruimte erbij? 
Paradoxale signalen?  Ondanks grote alarmistische verhalen over gemeentelijke tekorten 
lijken die in de praktijk mee te vallen. Er is maar één artikel 12-gemeente. Ook staan er maar acht 
gemeenten om financiële redenen onder preventief toezicht. Al blijken provincies in de praktijk vaak 
tussenvormen te hanteren van verscherpt repressief toezicht. Tegelijkertijd presenteerde 80% van 
de gemeenten in 2019 een begrotingstekort. Het rekeningsresultaat over 2019, blijkt dan weer 
enigszins mee te vallen. Grosso modo worden de tekorten op het sociaal domein gecompenseerd 
door gunstige resultaten op de grondexploitatie. Daarbij zij opgemerkt dat deze relatief gunstige 
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rekeningresultaten vaak gehaald werden door ingrijpende bezuinigingen of uitstel van investeringen. 
Dit heeft zijn weerslag op de kwaliteit van het voorzieningenniveau. Maar dat zie je dan weer niet in 
de kille cijfers. 
Gemeenten kijken naar de uitgavenkant, het Rijk naar de inkomstenkant 
Gemeenten klagen dat het Rijk hen taken ‘opdringt’, maar ze hebben zelf gevraagd om zorgtaken 
naar hen over te hevelen. Bij het Klimaatakkoord hebben ze samen met provincies en waterschappen 
een aanbod gedaan om 28 miljard per jaar te investeren. 
Het Rijk heeft met graagte de handschoen opgepakt om daarmee de eigen financiën in het gareel te 
krijgen. Gemeenten vinden nu dat ze niet genoeg geld krijgen voor al hun taken – met name 
jeugdzorg en de verduurzaming. Het Rijk vindt daarentegen dat gemeenten met de nieuwe 
accressystematiek ruim meedelen uit de overheidsruif. Ondanks de grote schommelingen zijn de 
uitkomsten onder aan de streep in overeenstemming met de verwachting. Bovendien worden ze – 
althans tot 1 juni – ruimhartig gecompenseerd voor kosten van de Coronacrisis. Oftewel: gemeenten 
kijken naar de uitgavenkant, het Rijk naar de inkomstenkant. Vanuit die eerste positie is het glas 
halfleeg, vanuit de tweede optiek halfvol. 
Het Rijk erkent soms wel dat gemeenten een probleem hebben. Het komt dan met tijdelijk extra 
middelen: een Fonds tekort gemeenten of (tijdelijk) extra geld voor de jeugdzorg, het stelt een 
onderzoek in naar de effecten van het Wmo abonnementstarief en dergelijke. 
                                   Maar het is Kurieren am Symptom 
Gemeenten raken overbelast  Het onderliggende probleem wordt miskend – en dus niet 
opgelost. En dat is dat gemeenten overbelast raken door de hoeveelheid taken in combinatie met 
aanvullende eisen. Die combinatie is op de lange termijn schadelijk. Het is als de werknemer die de 
regie over zijn werk kwijt raakt door een groeiende werklast in minder beschikbare tijd. Dit leidt tot 
onvrede en ondergraaft de duurzame inzetbaarheid. 
Veel van de onmin is te verklaren door de gewekte verwachting van 'gelijkwaardigheid' die in de 
praktijk niet reëel lijkt te zijn. Het Rijk bepaalt de wetten, de inrichting, de beleidsvrijheid van 
gemeenten en hoeveel geld ze daarvoor krijgen. 
Gemeenten zijn niet alleen afhankelijk van het Rijk, maar ook andersom: voor het aanpakken van 
belangrijke maatschappelijke opgaven zijn gemeenten nodig; zij staan dichter bij de burger, kennen 
de lokale situatie beter en kunnen daardoor slagvaardig optreden. 
Er zal daarom een meer structurele oplossing moeten komen. Anders lopen we op termijn het risico 
die meerwaarde van het lokaal bestuur te ondermijnen. 
                     Gevalletje: operatie geslaagd, patiënt overleden! 
Noot 
Blogs op Raadopenbaarbestuur.nl zijn op persoonlijke titel. Het blog geeft niet per se de mening weer 
van de Raad. 
 
 
7) Kansen en uitdagingen van het nieuwe pensioenstelsel 
ABP nieuwsbrief 7 juli 2020 
Wat vindt ABP van het nieuwe pensioenstelsel? 
Met de steun van de FNV kan het pensioenakkoord uit 2019 nu verder worden uitgewerkt. 
Komende week komt de Tweede Kamer terug van reces voor een debat over de 
pensioenafspraken. Daarna kunnen de afspraken in de wet worden vastgelegd. We willen 
deelnemers en werkgevers intussen graag informeren over de kansen en de uitdagingen van het 
nieuwe pensioenstelsel. 
ABP is blij met de basis van het nieuwe akkoord. Er wordt ingezet op het behoud van waardevolle 
elementen uit het huidige pensioenstelsel: samen verplicht pensioen sparen, samen risico’s delen en 
samen beleggen. Dat levert de beste resultaten op. 
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Noodzakelijke modernisering  Het nieuwe pensioenstelsel geeft hopelijk meer vertrouwen 
aan alle deelnemers, jong en oud. Er is hierin meer aandacht voor deelnemers die veranderen van 
baan of een tijdje als ZZP-er gaan werken. Een andere belangrijke verandering is dat het pensioen 
gaat meebewegen met de economie. Bestuursvoorzitter Corien Wortmann van ABP: ‘Modernisering 
van het pensioenstelsel is hard nodig om beter aan te sluiten bij de veranderende arbeidsmarkt. De 
vooruitzichten voor de korte termijn zijn en blijven zorgelijk, maar als het economisch weer beter 
gaat, kunnen onze pensioendeelnemers eerder profiteren van onze beleggingsresultaten met deze 
uitwerking van het pensioenakkoord. We hopen dat de benodigde handtekeningen er spoedig onder 
zullen staan.’ 
Realistisch inzicht  Meebewegen met de economie betekent dat ABP minder reserves hoeft aan 
te houden. Deelnemers kunnen zo eerder profiteren van goede beleggingsresultaten. De uitdaging is 
dat mensen ook rekening moeten houden met een eventuele verlaging van hun pensioen als het 
economisch tegenzit. Voordeel is wel dat deelnemers precies kunnen zien hoeveel geld zij samen 
met de werkgever hebben ingelegd voor het pensioen en hoeveel rendement ABP daaraan toevoegt. 
Ook kunnen ze zien welk pensioen ze kunnen verwachten in de toekomst bij normaal, slecht of goed 
weer. Dat geeft realistisch inzicht. 
Volgende stap   ‘De volgende stap na een definitief akkoord, is wetgeving’, legt Wortmann uit. 
‘Er moet nog veel uitgewerkt worden in de komende jaren. Samen met sociale partners zetten we 
ons in om voor onze deelnemers een goed resultaat te boeken. In deze fase kunnen we nog niet 
zeggen wat het concreet voor onze deelnemers gaat betekenen. Het is belangrijk dat er ook 
maatregelen getroffen worden voor een goede overgang in de geest van het nieuwe contract.’ 
Flexibele overgang  Positief aan het huidige voorstel is dat er een flexibele overgangsperiode is 
voorzien. Hierdoor kunnen de pensioenen van alle deelnemers overgaan, op het moment dat de 
fondsen daar klaar voor zijn. Wat nog wel onduidelijk blijft, is hoe de regels voor indexatie en 
verlagen er in de overgangsperiode uit gaan zien. In het voorliggende pensioenakkoord wordt voor 
2021 voorgesteld de grens voor het verlagen van pensioen op 90% te stellen. Dat zou de kans op 
verlaging verkleinen en de mogelijke verlaging verminderen. Op dit moment verkeert ABP nog in de 
gevarenzone en is de kans op pensioenverlaging in 2021 reëel. Aan het eind van het jaar wordt de 
balans opgemaakt en komt hierover meer duidelijkheid voor onze deelnemers. 
 
 
8) Warmteleiding tussen de Rotterdamse haven en Leiden 
Binnenlands Bestuur 7 juli 2020 
'GEEN KRITISCH TEGENWICHT PROVINCIE BIJ WARMTEROTONDE' 

Michiel Maas 07 jul 2020  
De Provinciale Staten van Zuid-Holland zijn door het provinciebestuur onvoldoende geïnformeerd 
over de besluitvorming rondom de warmteleiding tussen de Rotterdamse haven en Leiden. 
Bovendien waren de besluiten over het financieren van de leiding onzorgvuldig, en ontbraken 
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kritische geluiden over de miljoeneninvestering. Dat blijkt uit een onderzoek van de Randstedelijke 
Rekenkamer. 
Leiding      Het project ‘Leiding over Oost’ is een ambitieus project om warmte, opgewekt door 
afvalverwerker AVR, te leveren aan woningen in Leiden en -oorspronkelijk- de bierbrouwerij van 
Heineken in Zoeterwoude. Maar hoewel de aanleg in 2016 al werd aangekondigd en eind 2018 klaar 
had moeten zijn, ligt er voorlopig nog altijd geen leiding. De provincie heeft er inmiddels al tientallen 
miljoenen ingepompt. 
Oogkleppen  Volgens de Rekenkamer had het provinciebestuur, alleen al om die reden, 
zorgvuldiger besluiten moeten nemen. Maar in plaats daarvan lieten ambtenaren en bestuurders 
zich leiden door groepsdenken, waardoor iedere kritische afweging werd genegeerd en de provincie 
niet onafhankelijk genoeg opereerde. Die oogkleppen-strategie bereikte het hoogtepunt in de 
zogenoemde 403-verklaring, waarmee de provincie deels aansprakelijk werd voor de verliezen van 
een energiebedrijf, zonder dat de risico’s duidelijk waren. 
Contracten  De oorzaak van de problemen begint in Rotterdam, en dan met name bij het 
Warmtebedrijf Rotterdam. Het Warmtebedrijf werd ooit opgericht om Rotterdamse woningen te 
verwarmen met restwarmte uit de industriële processen in de haven, maar samenwerking met 
bedrijven als Shell kwam niet van de grond. Het Warmtebedrijf sloot wel een akkoord met 
afvalverwerker AVR om warmte af te nemen, maar committeerde zich aan veel meer warmte dan ze 
aan woningen kon leveren. De leiding naar Leiden was daarom ook een ontsnappingsroute voor de 
warmte waar het Warmtebedrijf al jaren voor betaalde, maar niet kon verkopen. 
Geldnood       Energiebedrijf Nuon (nu Vattenfall) moest de afnemer van de warmte in Leiden 
worden. Maar het project kwam in zwaar weer, vooral door acute geldnood van het Warmtebedrijf. 
Uiteindelijk eiste Nuon garanties: als de leiding er niet op tijd zou zijn, moest het energiebedrijf extra 
kosten maken om warmte te leveren aan de Leidse woningen. Uiteindelijk werden in het begin van 
2018 een aantal besluiten genomen, waaronder een garantstelling van het Warmtebedrijf, de 
gemeente Rotterdam en de provincie dat zij de risico’s op zich namen. 
Houdgreep  Dat laatste zorgde voor veel rumoer in Provinciale Staten, die vond dat het 
provinciebestuur zich door Rotterdam en het Warmtebedrijf in de houdgreep had laten nemen. 
Uiteindelijk stapte gedeputeerde Han Weber in 2019 op, omdat hij naar eigen zeggen niet voldoende 
van de details op de hoogte was gebracht door de ambtelijke organisatie, en daardoor de Staten niet 
volledig heeft geïnformeerd. Ook in Rotterdam kwam het Warmtebedrijf verder onder vuur te liggen, 
en kwam er een kritisch rapport van de Rotterdamse Rekenkamer die geen spaan heel liet van de 
besluitvorming binnen het Warmtebedrijf en de rol van het gemeentebestuur. De komende dagen 
houdt de Rotterdamse gemeenteraad een raadsenquête over het Warmtebedrijf. 
Zwartgelakt Toch blijft de provincie opmerkelijk gesloten over het project. Over de totale kosten 
die de provincie heeft gemaakt in dit dossier blijft vertrouwelijk en zelfs in het rapport van de 
Rekenkamer is opmerkelijk veel geredigeerd. Veel stukken tekst zijn zwartgelakt, en ook in de reactie 
van de provincie is zelfs tekst zwart gemaakt. 
 
 
9) De afspraken hielpen laaggeletterde inwoners niet verder 
Binnenlands Bestuur 7 juli 2020 
AFSPRAKEN HIELPEN LAAGGELETTERDEN NIET, VINDT VNG 
Adriaan de Jonge 06 jul 2020  
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) trekt zich terug uit de Bestuurlijke afspraken 
laaggeletterdheid 2020-2024. De afspraken hielpen laaggeletterde inwoners niet verder, stelt de 
VNG. Een gebrek aan financiële middelen is een belangrijke oorzaak van het falen van de afspraken.  
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Te belangrijk    'In de praktijk mondde de afspraken uit in bureaucratie, controle en 
beknibbeling', schrijft de VNG over de afspraken die vorig jaar werden gemaakt tussen gemeenten en 
het rijk. Volgens de VNG ontbreekt het aan voldoende ondersteuning, vertrouwen en financiële 
middelen vanuit het kabinet om de doelen van de afspraken waar te maken. Gemeenten vinden het 
thema laaggeletterdheid 'te belangrijk om op deze weg verder te gaan', schrijft de VNG in een brief 
aan minister Van Engelshoven (ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, D66). 
Tegenvallers  Sinds het ondertekenen van de afspraken op 9 september 2019 heeft het kabinet 
een aantal financiële tegenvallers aangekondigd, waar de VNG in de brief aan de minister (Fried: zie: 
https://vng.nl/sites/default/files/2020-07/sec-u202000529-opzeggen-bestuurlijke-afspraken-
laaggeletterdheid-2020-2024.pdf  ) verder op in gaat. Het gebrek aan middelen geldt ook voor de 
twee andere aandachtspunten van het Interbestuurlijk Programma van de overheden (waaronder 
ook de afspraken over laaggeletterdheid vallen): ondersteuning van jonge kinderen met 
ontwikkelingsachterstanden en jonge voortijdige schoolverlaters. 'Gevolg van de ontoereikende 
financiën is dat gemeenten niet genoeg goede begeleiders voor deze kwetsbare groepen kunnen 
krijgen en houden', aldus de VNG. 
 
Kloof   Ondanks het opzeggen van de afspraken gaan gemeenten, samen met Stichting Lezen en 
Schrijven, wel door met de onderwijsactiviteiten voor hun inwoners. De stichting beaamt in een 
reactie dat meer middelen nodig zijn voor een duurzame aanpak van het probleem. Bovendien groeit 
het aantal laaggeletterden in Nederland nog steeds en wordt de kloof die zij moeten overbruggen 
om mee te komen ook steeds groter omdat de samenleving complexer en kennisintensiever wordt, 
stelt de stichting. 
1 op de 6   In Nederland hebben zijn 2,5 miljoen mensen (Fried: zie: 
https://www.rekenkamer.nl/publicaties/rapporten/2016/04/20/aanpak-van-laaggeletterdheid ) 
 van 16 jaar en ouder laaggeletterd, laaggecijferd, of allebei. Dat staat gelijk aan 18 procent van de 
bevolking, of ongeveer 1 op de 6 mensen in Nederland. Adviesbureau PricewaterhouseCoopers 
berekende dat de totale maatschappelijke kosten voor laaggeletterdheid 1,13 miljard euro per jaar 
bedragen. Vorig jaar adviseerde de Sociaal-Economische Raad (SER) het kabinet om de budgetten 
voor de aanpak van laaggeletterdheid te verdubbelen (Fried: zie: 
https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/advies-ser-laaggeletterdheid-krijgt-veel-
bijval.9612858.lynkx  ). 
 
 
10) Uitwerking van het pensioenakkoord 
CNV Connectief 8 juli 2020 
Volgende fase in uitwerking van het pensioenakkoord 
Inleiding Dit weekend stemde het ledenparlement van de FNV in met de uitwerking van het 
pensioenakkoord. 
De ledenvertegenwoordiging van het CNV stemde drie weken geleden al in met de uitwerking. 
Hiermee is een volgende fase aangebroken op weg naar een nieuw pensioenstelsel. Op 6 juli 2020 
heeft minister Koolmees van SZW de uitwerking van het pensioenakkoord naar de Tweede Kamer 
gestuurd. 
Het is een uitwerking met plussen en minnen. Ook voor het CNV. Maar met genoeg plussen om door 
te gaan. Het nieuwe pensioenstelsel is hard nodig: een stelsel dat beter aansluit op de huidige 
arbeidsmarkt en een stelsel waarin de pensioenen eerder omhoog kunnen dan nu het geval is. 
De politiek gaat over de wijzigingen in de wetgeving, die nodig zijn voor de veranderingen in het 
pensioenstelsel. Maar ook over de mogelijkheden van eerder stoppen met werken, langzamere 
stijging van de AOW-leeftijd en arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen. De Tweede 
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Kamer praat volgende week, op 14 juli a.s. over de uitwerking van het pensioenakkoord. De wijziging 
in de wetgeving voor pensioen wordt dit najaar opgestart. 
Dekkingsgraad pensioenfondsen eind 2020   Bij veel pensioenfondsen is door de lage 
rente en de coronacrisis de dekkingsgraad gezakt. De afspraak is dat een pensioenfonds in 2021 niet 
hoeft te korten als de dekkingsgraad 90% of hoger is op het eind van dit jaar. Dat betekent dat voor 
elke 100 euro aan toekomstige pensioenverplichtingen nu 90 euro aan pensioenvermogen in kas is. 
Is de dekkingsgraad lager, dan moet gekort worden tot 90%. Over het eventueel beperken van 
kortingen na 2021 zijn wel ideeën, maar nog geen afspraken gemaakt. 
Cao-tafels in 2020 en 2021 In de cao-onderhandelingen eind 2020 en begin 2021 staan het 
eerder stoppen met werken en de mogelijkheid van verlofsparen op de agenda. Eerder stoppen met 
werken (RVU-regeling) is wel mogelijk, maar het grootste deel komt uit de cao-loonruimte en moet 
wel afgesproken worden aan de cao-tafel. 
Ook de pensioenpremie en/of de pensioenopbouw staat onder druk. Het pensioen wordt in 2021 
duurder als we uitgaan van de huidige rekenregels. Dit probleem speelt nog de aankomende jaren 
tot invoering van het nieuw pensioencontract. Ook hierover speelt nog een landelijke discussie wat 
wenselijk is en wat mogelijk is. 
Huiswerk in 2022 en 2023 De sociale partners (vakbonden en werkgevers) moeten een aantal 
keuzes maken over het toekomstige pensioen, samen met de pensioenfondsen. De volgende 
vraagstukken liggen op tafel: 
1. Hoe collectief of hoe individueel wordt het toekomstige pensioen? Wat voor soort premieregeling 
wordt het nieuwe pensioen? Het gaat dan om het wel of niet delen met elkaar van beleggingsrisico’s, 
het delen van het risico dat je (met elkaar) langer blijft leven dan verwacht, een pensioenuitkering 
voor nabestaanden en genoeg pensioen als je arbeidsongeschikt wordt. 
2. Hoe verloopt de overgang van het oude naar het nieuwe pensioenstelsel? Gaan de huidige 
pensioenaanspraken en het daarbij behorende pensioenvermogen in het pensioenfonds onderdeel 
worden van de nieuwe pensioenpot? Dit wordt invaren genoemd. Dat is wel de bedoeling volgens 
het pensioenakkoord. 
3. Hoe hoog is de pensioenuitkering als je met pensioen gaat (de ambitie)? En hoeveel premie gaat 
betaald worden? En met welk rendement en welk risico wordt gerekend? Deze 3 vragen zijn met 
elkaar verbonden. Want premie + rendement = pensioenuitkering.  
4. Wat is een adequate compensatie voor mensen die ondanks de overgang naar het nieuwe stelsel 
erop achteruit zouden gaan door invoering van een vlakke premie? 
Bij een huidige Verbeterde premieregeling is het mogelijk om huidige medewerkers de huidige 
leeftijdsafhankelijke staffel te laten behouden. Alleen nieuwe werknemers krijgen dan een vlakke 
premie. 
5. Wie betaalt deze adequate compensatie? 
De volgende stap      De gemaakte afspraken over de uitwerking van het pensioenakkoord zijn 
dus een volgende stap naar een nieuw pensioencontract. Nu is de politiek aan zet. En daarna de 
sociale partners en  pensioenfondsen. Meer informatie over het pensioenakkoord kunt u lezen op de 
website van CNV en op de website van de CNV-bonden. Deze informatie wordt de aankomende 
maanden regelmatig  aangevuld, zie hiervoor ook https://www.cnvconnectief.nl/nieuws/laatste-
stand-van-zakenpensioenakkoord/ 
Heeft u vragen, dan horen wij het graag. Dit kan via CNV-info: 
https://www.cnvconnectief.nl/service/contact/ of bel 030-7511003 
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11) Noodpakket huursector moét er komen 
LCR@ttentie 8 juli 2020 
Woonbond de stem van hurend Nederland 
Minister BZK, mevrouw K. Ollongren 
Woordvoerders wonen Tweede Kamer 
Woordvoerders wonen Eerste Kamer 
datum 1 juli 2020 
kenmerk 20.280 
Betreft: noodpakket huursector 
Geachte minister, 
Vandaag op 1 juli gaat in heel Nederland de jaarlijkse huurverhoging in. De vele pogingen van de 
oppositie in de Eerste en Tweede Kamer om de huurverhoging dit jaar wegens de corona crisis te 
stoppen hebben niet geholpen. Dit kabinet wil er niet aan toegeven. Minister Ollongren stelt onder 
andere dat als woningcorporaties de huur zelf zouden bevriezen, ze dan te weinig geld zouden 
binnenkrijgen om nieuwe woningen te bouwen. Dat de corporaties hier vooral geen geld voor 
hebben doordat de staat jaarlijks corporaties de verhuurderheffing oplegt, bleef buiten beeld, bleef 
buiten beeld. Sterker nog, de verhuurderheffing wordt ook dit jaar gewoon weer binnengehaald. 
10 miljard, dat is het bedrag dat de staatskas de afgelopen jaren binnen gekregen heeft via de 
zogenaamde verhuurderheffing. Een heffing die alleen geheven wordt over sociale huurwoningen, en 
dure woningen overslaat. Een boete op het betaalbaar aanbieden van huurwoningen. 10 miljard 
staatswinst over de rug van huurders en woningzoekenden. Terwijl we midden in een wooncrisis 
zitten. 
Want een gespannen woningmarkt hebben we al tijden. De wooncrisis was er al, en is door de 
coronacrisis nog nijpender geworden. Het heilige geloof dat de markt alles zou oplossen en we niet 
flink moeten investeren in brede volkshuisvesting heeft er onder andere toe geleid dat betaalbare 
woningen  in grote delen van het land niet meer te vinden zijn en de wachttijd in sommige 
gemeenten is opgelopen tot bijna 15 jaar. Zo kunnen studenten en starters niet beginnen aan hun 
woon carrière en wonen oneindig bij hun ouders en kunnen geen studentenkamer vinden. Voor 
senioren zijn er ook veel te weinig woningen om prettig oud te worden. Mensen met een beperking 
of chronische ziekte moeten goed kunnen wonen, zoals iedereen. Het aanbod van passende, 
toegankelijke en betaalbare woonvormen en woningen dient daarom ook voor hen veel groter en 
diverser te zijn. De huren zijn voor veel huurders te hoog. Het aantal daklozen is in tien jaar tijd 
verdubbeld. Al voor de coronacrisis kon een kwart van de huurders niet rondkomen; deze groep is 
extra kwetsbaar voor de gevolgen van de coronacrisis. 
De wooncrisis komt voort uit jarenlang slecht beleid op wonen. Dat lossen we niet in één jaar op. Wel 
heeft dit kabinet nog één kans om met oplossingen te komen: deze zomer wordt de begroting van 
2021 gemaakt, die op Prinsjesdag gepresenteerd. Onze oproep: neem binnen de begroting een 
noodpakket  tegen de wooncrisis! Met 10 miljard opbrengst aan verhuurderheffing en ruime 
steunpakketten aan andere sectoren kan immers niemand stellen dat daar geen ruimte voor is. 
Wij stellen een noodpakket voor. Een noodpakket dat huurders financieel ondersteunt. Een 
noodpakket  dat ervoor zorgt dat er de komende jaren meer sociale huurwoningen worden gebouwd 
om de oneindige wachtlijsten terug te dringen. Een noodpakket dat ervoor zorgt dat bestaande 
woningen worden opgeknapt en klaar zijn voor de toekomst. Dit zijn onze voorstellen: 
• Een woningbouwimpuls van 2,5 miljard zodat gemeenten kunnen blijven doorbouwen in de crisis, 
met als eis minimaal 30% sociale huur voor nieuwbouwprojecten; 
• Additioneel 1 miljard investeringsfonds afdrachtvermindering verhuurderheffing nieuwbouw (nu 
gesloten regeling); 
• Additioneel 1 miljard afdrachtvermindering verduurzaming sociale huur (nu gesloten regeling); 
• 1 miljard verlaging verhuurderheffing voor verlaging van huren door middel van een 
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woonlastenakkoord verankerd in de wet; 
• Tot de coronacrisis ten einde is gemeenten financieel volledig compenseren om voor voldoende 
maatschappelijke opvang te zorgen voor daklozen en deze capaciteit mag pas worden afgebouwd als 
er meer betaalbare woningen beschikbaar zijn; 
• Tijdelijk verwijderen bovengrens van de huurtoeslag van € 737 (liberalisatiegrens), zo krijgen 
huurders met een laag inkomen en een relatief hoge huur wel huurtoeslag; 
• Het deel van de rekenhuur boven de kwaliteitskortingsgrens tot aan de aftoppingsgrens wordt voor 
75% in plaats van 65% vergoed; 
De verkiezingen van maart 2021 nadert en dit is de laatste kans voor het kabinet om te kiezen voor 
de 
belangen van huurders en woningzoekenden. Goed en betaalbaar wonen is een mensenrecht. 
Uiteraard 
zijn wij beschikbaar voor overleg. 
Met vriendelijke groet, 
Zeno Winkels                                                Jurjen van den Bergh                       Manon Vanderkaa 
Algemeen directeur Woonbond                Directeur DeGoedeZaak                Directeur KBO-PCOB 
Ilya Soffer                       Amma Asante                                                   Lyle Muns 
Directeur Ieder(in)       Voorzitter Landelijke Clientenraad                Voorzitter LSVB 
 
 
 
 
12) Gemeenten wettelijk verplicht een eigen meldpunt personen met verward gedrag 
Binnenlands Bestuur 8 juli 2020 
GEMEENTEN MOETEN MELDPUNT ‘VERWARDE PERSONEN’ HEBBEN 
Yolanda de Koster 08 jul 2020 Gemeenten worden wettelijk verplicht een eigen meldpunt te hebben 
waar mensen meldingen kunnen maken over personen met verward gedrag. Als dat niet kan, 
moeten gemeenten zich aansluiten bij een regionaal meldpunt. Aan die wettelijke verankering wordt 
nu gewerkt. 
Landelijk nummer Dat schrijft staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) aan de Tweede Kamer. In 
het najaar wordt de naam bekend gemaakt van het landelijke nummer waarop meldingen kunnen 
worden gedaan over mensen met verward gedrag. Het Landelijk Meldnummer niet-acuut (0800-
1205) is sinds 1 juli beschikbaar. Het landelijk nummer schakelt door naar de regio. Bijna negen op de 
tien gemeenten zijn via een regionaal of lokaal meldpunt aangesloten op het Landelijk Meldnummer. 
Achtervang  Voor de gemeenten waar nog geen meldpunt is, fungeert MIND Korrelatie de eerste 
periode als achtervang. Blokhuis gaat in gesprek met gemeenten die nog niet zijn aangesloten, 
omdat hij het van belang acht dat er ‘op korte termijn een volledig dekkend, landelijk netwerk van 
gemeentelijke en regionale meldpunten is.’ Het, inmiddels opgeheven, Schakelteam Personen met 
verward gedrag heeft altijd gepleit voor een landelijk meldnummer  (Fried: zie: 
https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/monopolie-ambulances-moet-van-
tafel.9592638.lynkx  )waar ofwel de persoon met verward gedrag of zijn omgeving terecht kan. 
Risicotaxatie  Aan alle zorg- en veiligheidshuizen wordt later dit jaar een integrale risicotaxatie-
instrument beschikbaar gesteld voor de groep van 1.500 mensen met een psychische stoornis die 
ernstig gevaarlijk, agressief en/of ontwrichtend gedrag vertoont. Deze groep vormt een hoog 
maatschappelijk (veiligheids)risico. De zorg- en veiligheidshuizen moeten risicotaxaties uitvoeren en 
deze groep personen langdurig monitoren. Nu worden risicotaxaties nog niet op een en dezelfde 
wijze uitgevoerd. Blokhuis vindt dat dit wel op een eenzelfde manier moet gebeuren. 
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Financieringspotjes  Eind dit jaar moet in alle regio’s een werkende aanpak ‘in de steigers’ 
staan om de overgang tussen verschillende zorgvormen (op- en afschalen) soepel te laten verlopen. 
Daartoe moet een zogeheten ketenveldnorm worden geïmplementeerd. Dit houdt in dat personen 
met verward gedrag nauwlettend worden gevolgd door een regionaal aangewezen aanbieder van 
geestelijke gezondheids- of gehandicaptenzorg. Die moet de juiste zorg op het juiste moment 
regelen, en moet daarbij niet in de weg worden gezeten door verschillende financieringspotjes. Als er 
onduidelijkheid over is, betaalt VWS in eerste instantie de rekening. Later wordt uitgezocht of toch 
de gemeente (Wmo) de rekening moet betalen, of bijvoorbeeld de zorgverzekeraar. ‘Het mag niet zo 
zijn dat als de middelen en financiering voorhanden zijn, het zorg- en ondersteuningsaanbod er is en 
het bestuurlijk commitment ook, dat er toch mensen verstoken van zorg of ondersteuning blijven. 
Dit met alle maatschappelijke risico’s van dien’, aldus Blokhuis. 
 
 
13) Menzis de enige waar ggz-uitgaven aansluiten bij  voorspelbare zorgvraag van de ggz populatie 
Zorgvisie 8 juli 2020 
‘Verzekeraars verschillen dramatisch bij zorginkoop ggz’ 
Van de vier grote zorgverzekeraars is Menzis de enige waar de ggz-uitgaven aansluiten bij de 
voorspelbare zorgvraag van de populatie. Bij de andere verzekeraars lopen patiënten met een 
ernstige zorgvraag risico. Dat blijkt uit een analyse van hoogleraar psychiatrie Jim van Os om het 
zorgaanbod beter af te stemmen op de regionale zorgvraag. 
Circa 10.000 ggz-cliënten met ernstige psychische klachten komen niet in zorg. De conclusie van het 
onderzoek (Fried: zie: https://www.rekenkamer.nl/actueel/nieuws/2020/06/25/geestelijke-
gezondheidszorg-hoe-groter-het-probleem-hoe-langer-de-wachttijd  ) van de Algemene Rekenkamer 
op 25 juni  (Fried: zie: https://www.zorgvisie.nl/rapport/wachttijd-bij-complexe-ggz-te-lang-omdat-
aanpak-te-algemeen-is/  ) liegt er niet om. Vreemd genoeg blijft er jaarlijks bij de zorginkoop ggz 
zo’n 300 miljoen euro onbenut op de plank (Fried: zie: https://www.zorgvisie.nl/blokhuis-zet-
vraagtekens-bij-omzetplafonds-ggz/  ) liggen bij verzekeraars. Geld is dus niet het probleem. De 
reden dat het aanbod van ggz-aanbieders zo slecht is afgestemd op de zorgvraag komt volgens 
hoogleraar psychiatrie Jim van Os(Fried: zie:  https://www.zorgvisie.nl/jim-van-os-corrigeert-
marktwerking-ggz-met-verzekeraars/  )   doordat bij de zorginkoop in de ggz geen bruikbare 
stuurinformatie beschikbaar is. ‘Die informatie is bedrijfsgevoelig en daarom niet openbaar.’ 
Big data, CBS en Vektis  Maar Van Os heeft een ‘big-data-truc’ bedacht om deze informatie 
toch boven water te krijgen. Daarmee kunnen zorgverzekeraars en ggz-aanbieders regionaal het 
aanbod afstemmen op de zorgvraag. Hij overhandigt de methode binnenkort aan staatssecretaris 
Paul Blokhuis van ggz. De analyse van Van Os is gebaseerd op data van het CBS en Vektis. Vektis 
verzamelt de declaraties van ggz-behandelingen. Met data van Vektis Intelligence heeft Van Os per 
regio vastgesteld welke zorgverzekeraar marktleider is. Zo brengt hij met de Vektis-data in kaart wat 
zorgverzekeraars inkopen en waar ze dat doen, tot op postcode-3-niveau. Hij zet dat vervolgens af 
tegen de regionale zorgvraag die bij de samenstelling hoort van de bevolking die daar woont. Die is 
te voorspellen aan de hand van kenmerken als leeftijd, opleiding, inkomen, de verhouding man-
vrouw, de etnische dichtheid en de mate van verstedelijking. Die informatie is weer te koppelen aan 
zorggebruik, zoals hoeveel medicijnen mensen gebruiken, hoeveel ondersteuning ze nodig hebben 
uit de Wmo, hoeveel operaties er zijn. 
Zorginkoop ggz Zilveren Kruis     Met al deze informatie heeft Van Os een analyse gemaakt 
van de effectiviteit van de zorginkoop in de ggz van de vier grote zorgverzekeraars. Hij is niet over 
één nacht ijs gegaan, want de analyse kostte hem een jaar. ‘Tussen de vier grote zorgverzekeraars 
bestaan dramatische verschillen in zorginkoop. Bij Zilveren Kruis springt de correlatie met het hoge 
medicijngebruik in het oog, niet alleen voor psychische aandoeningen maar ook voor pijn. Die sluit 
niet aan bij wat je verwacht uit de lokale verdeling van leeftijd en geslacht. Behandelingen zijn 
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mogelijk te veel gemedicaliseerd. Het verzet van Zilveren Kruis tegen goedkope taperingstrips om 
verslavende medicatie af te bouwen, is des te onbegrijpelijker.’ 
CZ  Bij CZ is er een zwak verband tussen ggz-activiteit en lage sociaal-economische status (ses). ‘Er 
blijft een fractie van de zorgkosten voor intensieve zorgtrajecten achter. CZ verwaarloost dus 
mogelijk bepaalde ses-groepen.’ 
VGZ  Bij VGZ ziet Van Os een zwakke relatie tussen de ggz-uitgaven enerzijds en de medisch-
specialistische zorg en de Wmo anderzijds. ‘Van mensen die veel medische zorg en begeleiding 
vanuit de Wmo nodig hebben, kun je verwachten dat ze ook veel mentale problemen hebben. Maar 
die groepen blijven mogelijk achter bij VGZ.’ 
Menzis   Van de vier grote zorgverzekeraars is Menzis de enige waar de ggz-uitgaven op alle 
fronten voldoende samenhang tonen met de voorspelbare zorgvraag van de populatie. Ook alle 
andere data, zoals de ses, de medische zorg en de begeleiding, passen bij de kosten van de ggz. 
Kortom, de bevolking krijgt de zorg die nodig is. Van Os: ‘Dat betekent dat er ruimte is voor 
intensieve kostbare zorgtrajecten voor patiënten met ernstige ggz-problematiek. Bij Menzis zie je 
ook dat de uitgaven voor de ggz elk jaar een beetje stijgen.’ 
Regionale stuurinformatie  Zorgverzekeraars hebben tot nu toe ingezet op het vergelijken en 
verbeteren van de uitkomsten van ggz-behandelaren. Volgens Van Os is dat een heilloze weg. 
‘Psychiaters en psychologen hebben tien tot vijftien jaar geleerd. Zij weten echt wel wat ze doen en 
ze doen aan intervisie en bijscholing. Ze verschillen niet zo veel in uitkomsten van behandelingen. 
Het probleem in ons zorgstelsel zit niet bij behandelaren, maar bij het ontbreken van inzicht en juiste 
stuurinformatie in de regio. Zorgverzekeraars kopen nu in bij een groot aantal kleine en grote 
aanbieders. Al die ggz-winkeltjes richten zich op een specifieke patiëntengroep. Als er patiënten met 
ernstige problematiek langskomen, geven ze niet altijd thuis. Zorgverzekeraars zijn verplicht die 
rekening te betalen, maar hoe weten ze zeker dat de populatie in hun gebied de juiste zorg krijgt? 
Dat weten ze niet en daar sturen ze ook niet op. Het zorgaanbod sluit daardoor niet aan op de 
zorgbehoefte van de populatie.’ 
Stop met AKWA  Van Os zou graag zien dat zorgverzekeraars en ggz-aanbieders zijn systematiek, 
die nu nog in de pilotfase zit, helpen perfectioneren. Ze kunnen die gebruiken om de regionale 
zorgvraag beter af te stemmen op het aanbod. Maar het RIVM en verzekeraars maken toch al 
allemaal regiobeelden? Volgens Van Os levert zijn methode veel gedetailleerdere informatie. ‘Laat 
verzekeraars en aanbieders aan regionale reflectietafels de informatie gebruiken om te leren en 
verbeteren. Stop met het optuigen van kostbare nutteloze instrumenten, zoals Rom en AKWA. Maak 
een einde aan de winkeltjes die maar omzet draaien en kijk welke mensen in een gebied wonen en 
welke zorg daar nodig is.’ 
Menzis  Van de vier grote verzekeraars is alleen Menzis positief over het onderzoek van Jim van 
Os. ‘Wij zijn bijzonder geïnteresseerd in de kwaliteit van zorg, ook in relatie tot gemaakte kosten’, 
laat een woordvoerder per mail weten. ‘Waar mogelijk werken we dan dus ook, rondom dit 
onderzoek en ander onderzoek in de toekomst, samen met Van Os om variatie in uitkomsten of 
kosten te vinden en te verklaren. Wij zijn ervan overtuigd dat dit type onderzoek kan bijdragen aan 
onderbouwde verbeteringen van het beleid van zorgverzekeraars en partners in de GGZ. We zijn dus 
blij met de researchinspanningen van Van Os.’ 
Wel wijst Menzis op de beperking van het onderzoek naar variatie in zorgkosten op postcode-3-
niveau. Data is daardoor niet altijd op het juiste detailniveau beschikbaar is. ‘Van Os doet al enige tijd 
onderzoek naar postcode-3-niveau (PC-3) en komt daar tot de belangrijke conclusie dat de variatie in 
PC-3 zorgkosten niet volledig kan worden verklaard door onderliggende populatieverschillen. Er blijft 
zo’n 25 procent onverklaard over – toch behoorlijk. Van Os is voorzichtig in het leggen van causale 
verbanden, het gaat immers om verbanden en correlaties, maar hij doet wel een aantal prikkelende 
suggesties over mogelijke oorzaken van de verschillen. Die kritische observaties kunnen 
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zorgverzekeraars, alsmede de GGD-partners, ter hand nemen in de dialoog om tot beter beleid te 
komen.’ Op initiatief van Menzis en Van Os gaan zorgverzekeraars in ZN-verband akkoord met een 
verder onderzoek naar de match en mismatch tussen de genoten zorg en de te verwachtte zorgvraag 
op PC-4-niveau. 
Zilveren Kruis  Zilveren Kruis laat weten dat het aan de beroepsgroep zelf is om zich aan de 
richtlijnen van juist medicatiegebruik te houden. ‘Wij zitten niet op de stoel van de psychiater en 
schrijven geen medicijnen voor. Als de heer Van Os meent dat in Zilveren Kruis-gebied 
behandelingen te veel gemedicaliseerd worden door psychiaters, dan gaan we ervan uit dat hij zijn 
eigen beroepsgroep daarop aanspreekt en de data met ze deelt. Als we instellingen daarbij kunnen 
ondersteunen doen we dat uiteraard graag. Dat hebben we vaker gedaan. We ontvangen dan graag 
het volledige onderzoek.’ 
CZ  Een woordvoerder van CZ stuurt per mail de reactie van Marieke Verlee, manager inkoop GGZ: 
‘We zien het als onze verantwoordelijkheid om de beschikbare schaarse middelen zo zorgvuldig 
mogelijk te alloceren. Echter, wij zien ook dat in het huidige stelsel inzicht in zorgvraagzwaarte en 
behandelresultaten ontbreken. Dat Jim van Os hier in dit onderzoek aandacht voor vraagt zien wij als 
een goede ontwikkeling. Als wij inzicht hebben in deze gegevens, zullen wij deze zeker gebruiken om 
de beschikbare middelen zo zorgvuldig mogelijk te alloceren.‘ 
VGZ    Verzekeraars hebben een dag de tijd gehad om te reageren op het onderzoek. VGZ vindt dat 
te kort om een goede reactie te geven. Ze willen eerst het onderzoek bestuderen. 
Bart Kiers schrijft zowel over cure als care. Zijn aandachtsvelden zijn de ziekenhuizen, medisch 
specialisten, wijkverpleging en ouderenzorg. 
 
 
14) Terug van weg geweest: de woningnood! 
Platform 31   9 juli 2020 
Woningtekort? Bouwen? Of: beter benutten! 
Terug van weg geweest: de woningnood! Iedereen die een (andere) woning zoekt, merkt het. 
Starters, doorstromers, daklozen, middengroepen en ‘vitale beroepen’. We moeten méér bouwen, is 
dan de oplossing die je vaak hoort. Maar alleen met nieuwbouw gaan we het niet redden vrees ik. 
Het is tijd om creatiever en sneller andere oplossingen te zoeken. 
Een groeiend tekort  Er zijn op dit moment 330.000 woningen te weinig, corona of niet. Dat is 
meer dan het aantal woningen in de hele stad Rotterdam. Vorige maand nog pleitte de 
‘Woningbouwalliantie’, een samenwerking van gemeenten, bouwers, ontwikkelaars en 
woningcorporaties voor forse investeringen om niet in dezelfde valkuil te trappen als bij de vorige 
crisis: na forse bezuinigingen bleken de bouwvakkers vertrokken en de woningnood gestegen. Dat 
niet opnieuw! Anticyclisch investeren in de bouw van 90.000 woningen per jaar is nodig om de 
achterstanden in te halen, bouwvakkers te laten doorbouwen en zo sneller uit de crisis te komen. 
Een miljoen woningen erbij. Deze week nog stelden drie ministeries samen met Aedes dat de 
oplossing niet van de corporaties kan komen; die komen 30 miljard te kort tot 2035, waardoor 
125.000 huizen níet worden gebouwd. Grote nood! 
Méér dan bouwen!  Opmerkelijk is dat oplossingen bijna altijd worden gezocht in bouwen. Hoe 
bouwen we méér, kleiner, sneller, intensiever, compacter, enzovoort. Meer bouwen is absoluut 
nodig, maar ik vraag me af of die miljoen woningen er komen. Dat vereist een inspanning die we 
sinds de jaren ’80 niet meer hebben gehaald. Bovendien duurt nieuwbouw veel te lang voor de 
huidige woningzoekenden. Stikstof, pfas en nu corona gooien extra zand in de bouwmachine. 
Bovendien is er op rijksniveau een systeemfout in geslopen toen voormalig Wonen-minister Blok het 
woonbeleid afschafte: ‘Wonen als rijkstaak was klaar’. Gemeenten moesten het zelf maar regelen. 
Dat lukt dus niet, en daar komen we langzamerhand achter. 
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       Het is tijd dat er veel creatiever, onorthodoxer en flexibeler wordt gedacht. Over tijdelijke 
woningen op braakliggende gronden, over hergebruik van oude scholen, over menging van functies, 
over toevoegingen in ruime buitenwijken, over nieuwe beheer- en eigendomsvormen. Dat gebeurt 
gelukkig. 
Intensiever woningen gebruiken Bij al deze bouwdiscussies vergeten we dat nieuwbouw 
jaarlijks hooguit 1 procent toevoegt aan onze woningvoorraad. De overige 99 procent van de 
woningen staat er al en wordt vaak slecht gebruikt. Onlangs wijdde Stadszaken hier aandacht aan. 
        In vier van de tien huizen woont maar één persoon; zo extensief hebben we nog nooit gewoond! 
Wetten en regels staan het delen van een woning onbedoeld in de weg. Mensen met een uitkering 
gaan niet samenwonen en houden zo twee huizen bezet. Vrienden die samen in een huis willen 
wonen, krijgen geen huurcontract. Pensionado’s op een recreatiepark houden hun flat in de stad 
aan. De aloude hospita is bang dat ze een vervelende huurder er nooit meer uit krijgt. In plaats van 
die ongebruikte woonruimte te benutten, bouwen we nu telkens nieuwe woningen. Hier is ruimte 
voor maatwerk, waardoor duizenden mensen wèl zouden kunnen wonen. We moeten samen wonen 
belonen in plaats van bestraffen! 
Help ouderen verhuizen  Twee derde van de 65-plussers woont in een eengezinshuis, ooit 
met hun gezin. Sommigen van hen willen best verhuizen, graag zelfs. Springco becijferde dat een 
derde van de empty nesters een actieve of sluimerende verhuiswens heeft. Voor hen aantrekkelijk 
aanbod ontbreekt echter. En wat er is, is dubbel zo duur en half zo groot. Bovendien levert verhuizen 
alleen maar een hoop kopzorgen op. Help hen! Zo blijven al die ouderen wonen totdat ze geen keuze 
meer hebben. Tegelijkertijd smachten duizenden jonge gezinnen al die tijd naar die bezette 
eengezinswoningen. 
Woningzoekenden zijn de dupe   Meer woningen bouwen is een nobele wens en toe te 
juichen, maar een ontoereikende doelstelling. Daarnaast is op korte termijn een meer flexibele en 
creatieve aanpak nodig, met tijdelijke woningen, aantrekkelijk aanbod voor senioren en maatregelen 
die woningdelen en doorstromen bevorderen, in plaats van afremmen. Platform31 start een project 
om alle mogelijkheden voor een intensievere benutting te achterhalen. Wat kan, wat zijn voor- en 
nadelen, wat zijn ervaringen. Denkt u creatief mee? Laat het ons weten! 
Frank Wassenberg 
 
 
15) Kan je met behoud van bijstand met gewonnen geldbedrag  schulden aflossen? 
Schulinck nieuwsbrief 9 juli 2020 
Een geldbedrag gewonnen tijdens schuldhulp. Hoera!                                                   
Kan je met behoud van bijstand nu schulden aflossen? 
8 juli 2020 – mr. Patricia Eickmans – van der Poel & mr. Lance op den Camp 
In deze bijdrage willen we stilstaan bij een casus waar zowel de afdeling schuldhulpverlening als de 
afdeling Participatiewet van de gemeente bij zijn betrokken. We behandelen de situatie waarbij een 
bijstandsgerechtigde een groot geldbedrag ontvangt. Kan hij dit bedrag aanwenden voor het aflossen 
van schulden met behoud van bijstand? In deze opinie willen wij in kaart brengen waar de beide 
afdelingen tegenaan kunnen lopen en hoe ze in zo’n situatie kunnen handelen. 
De casus: een bijstandsgerechtigde schuldenaar wordt toegelaten tot de schuldhulpverlening. Hij 
heeft ongeveer € 40.000 schuld. Vlak na de toelating komt hij tot de ontdekking dat hij € 20.000 
heeft gewonnen in een loterij. Uiteraard meldt hij dit bij zowel de afdeling Pw als de afdeling 
schuldhulpverlening zodat er geen sprake is van een schending van de inlichtingenplicht. 
Hoe wil de afdeling schuldhulpverlening het gewonnen geld inzetten 
De afdeling schuldhulp heeft er belang bij dat het gewonnen bedrag gebruikt kan worden om een 
schuldregeling te treffen met de schuldeisers. Hoe hoger het schuldregelingsaanbod aan de 
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schuldeisers, hoe groter de kans op succes. Daarbij moet de afdeling schuldhulp ervoor zorgen dat zij 
een schuldregelingsaanbod doet waarbij de schuldenaar al zijn vermogen en al zijn inkomen boven 
het Vtlb inzet om de schulden af te lossen. Een ander aanbod kan (als de schuldeisers weigeren) een 
dwangakkoord of de toegang tot de Wsnp blokkeren. 
Perspectief afdeling Pw     Vanuit bijstandsperspectief is het belangrijk onderscheid te maken 
tussen twee situaties: 

1. De schuldenaar ontvang schuldhulp maar er is (nog) geen sprake van een schuldenregeling. 
2. De schuldenaar zit in de Wsnp of er is een minnelijke schuldregeling getroffen 

(Nog) geen minnelijke schuldregeling.   Is er nog geen sprake van een schuldregeling? Dan 
kan de bijstandsgerechtigde vrij over het gewonnen bedrag beschikken. Het college heeft in dat geval 
geen andere keuze dan de bijstandsverlening in te trekken omdat hij teveel eigen vermogen heeft. In 
de Participatiewet geldt een bescheiden vrijlating van het positieve vermogen en die mag per 
periode van bijstandsverlening slechts eenmaal worden benut. Door de ontvangst van € 20.000 
overschrijdt de bijstandsgerechtigde de grens van het resterende vrij te laten positieve vermogen 
waardoor het recht op bijstand eindigt. Het feit dat er schulden zijn betekent in dit geval niet dat er 
meer positief vermogen mag zijn (zie ECLI:NL:CRVB:2018:792). Zie in dit kader ook de 
opinie: Vermogensvaststelling tijdens de bijstandsverlening  (Fried: zie: 
https://www.schulinck.nl/opinie/opinie-sociaal-domein-participatiewet-vermogensvaststelling-
tijdens-de-bijstandsverlening  ). 
Na 30 dagen zou echter een nieuwe bijstandsaanvraag kunnen worden ingediend. Er is dan door de 
nieuwe aanvraag sprake van een nieuwe periode van bijstandsverlening. Het vermogen wordt dan 
opnieuw vastgesteld en hoeft er geen rekening meer te worden gehouden met het in de vorige 
bijstandsperiode vastgestelde resterende vrij te laten vermogen. Bij deze berekening wordt slechts 
het positieve vermogen afgezet tegen de schulden. Het vermogenssaldo zal dan dus negatief zijn 
waardoor er opnieuw recht op bijstand bestaat 
               Schuldhulp moet rekening houden met die maand zonder bijstand 
Voor de afdeling schuldhulp betekent dit dat zij er rekening mee moeten houden dat na de 
loterijwinst de bijstandsgerechtigde een maand lang moet overbruggen zonder bijstand. Na 30 dagen 
kan hij in principe opnieuw in aanmerking komen voor bijstandsverlening. Tijdens die maand kan een 
deel van het gewonnen geld (bijvoorbeeld een bedrag gelijk aan de bijstand) gebruikt worden als 
inkomen. Aandachtspunt is dat de belangen van de schuldeisers meewegen bij het bepalen van de 
hoogte van het bedrag dat als inkomen ingezet kan worden. Het is aan te raden om dit bedrag vast te 
laten stellen door de afdeling schuldhulp. 
Als er executoriaal beslag op het vermogen wordt gelegd dan kan de bijstandsgerechtigde vanaf dat 
moment niet meer over dat vermogen beschikken. De bijstandsverlening zou in dat geval vanaf dat 
(eerdere) moment al kunnen worden hervat. 
Als de bijstandsgerechtigde – al dan niet gedwongen via beslag – het geldbedrag gebruikt om zijn 
schulden af te lossen, dan is er in onze ogen ook geen sprake van tekortschietend besef van 
verantwoordelijkheid voor de voorziening in het bestaan. Het is juist heel verantwoord om het 
verkregen vermogen beschikbaar te stellen aan de schuldeisers, ook als er daarna sprake is van 
voortgezette bijstandsbehoefte. Bovendien vervroegt het aflossen het beroep op bijstand niet 
aangezien het vermogenssaldo niet wijzigt door het aflossen. 
Wsnp of minnelijke schuldregeling   Als de bijstandsgerechtigde een Wsnp-traject 
doorloopt dan valt het gewonnen geldbedrag in de Wsnp-boedel. Hoofdregel is dat een 
bijstandsgerechtigde alleen redelijkerwijs kan beschikken over middelen die buiten de boedel vallen. 
Omdat de bijstandsgerechtigde na toelating tot de Wsnp van rechtswege de bevoegdheid verliest om 
over de tot de boedel behorende goederen te beschikken, kan de bijstand tijdens de Wsnp 
ongewijzigd worden voortgezet (Artikel 296 lid 1 sub a Fw). Ook als het geldbedrag een korte tijd op 
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zijn eigen (betaal)rekening staat. Zie in dit kader ook ECLI:NL:CRVB:2017:541, ECLI:NL:CRVB:2013:954 
en ECLI:NL:RBOVE:2020:490 
      Bij een minnelijk traject kan er twee kanten op worden geredeneerd. Enerzijds kan worden 
gesteld dat de bijstandsgerechtigde kan blijven beschikken over het geldbedrag totdat het is gestort 
op de boedelrekening. Dit is echter zeker geen vrijblijvende verplichting en er wordt door de afdeling 
schuldhulpverlening op toegezien dat de gelden daadwerkelijk worden overgemaakt naar de 
boedelrekening. Er zou echter kunnen worden gesteld dat zolang de bijstandsgerechtigde over het 
geld kan beschikken, hij vanwege vermogensoverschrijding geen recht op bijstand zou hebben voor 
maximaal 1 maand. Anderzijds kan worden beredeneerd dat het minnelijk traject in feite een 
contractuele kopie is van het Wsnp-traject, met dat verschil dat een en ander niet is gebaseerd op de 
Faillissementswet maar op een afspraak tussen de schuldenaar en zijn schuldeisers. De afdeling 
participatiewet zou dan op dezelfde wijze kunnen handelen als tijdens de Wsnp. In dat geval wordt 
het volledige gewonnen bedrag ingezet voor de schuldregeling en wordt de bijstand niet kort 
stopgezet. 
     Helaas is ons geen wetgeving of rechtspraak bekend die richting kan geven aan de te volgen weg. 
Het verdient echter aanbeveling om te kiezen voor de route die het minste werk (voor zowel afdeling 
Pw als afdeling schuldhulp) en stress (voor de schuldhulpverlener en bijstandsgerechtigde) oplevert. 
En dat is de weg waarbij de bijstand wordt voortgezet en het geldbedrag volledig naar de 
schuldeisers gaat. 
Conclusie    Het is hoe dan ook een goede handelswijze om binnen de wettelijke mogelijkheden 
en de bestuursrechtelijke verantwoordelijkheden samen te bekijken hoe het verkregen vermogen in 
het individuele geval het meest verantwoord kan worden besteed. In de opening van deze opinie 
stelden wij ons de vraag of de afdeling schuldhulpverlening en de afdeling Participatiewet de 
schuldenaar in onze casus zonder grote hobbels samen verder konden te helpen. Die ruimte blijkt er 
te zijn. De loterijwinst houdt in het meest ongunstige scenario in dat de bijstandsgerechtigde een 
maand zelf moet zien te overbruggen en dat het gewonnen geldbedrag voor het overige kan worden 
aangewend om de schulden te voldoen. Uiteraard is het wel heel belangrijk om meteen open kaart 
te spelen over het gewonnen bedrag en een schending van de inlichtingenplicht zowel bij de Pw als 
bij schuldhulpverlening te voorkomen. 
 
 
16) Te weinig financiële reserves om een inkomensval als gevolg van de crisis op te vangen  
Schulinck nieuwsbrief 9 juli 2020 
‘Veel huishoudens hebben te weinig geld achter de hand’ 
9 juli 2020   Veel huishoudens hebben te weinig financiële reserves om een inkomensval als gevolg 
van de crisis op te vangen. Volgens de Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft ruim 20 procent van 
de huishoudens minder dan 2500 euro opzij staan. Daartegenover heeft 2 tot 4 procent van de 
huishoudens meer dan 250.000 euro tot zijn beschikking. 
Met name jongeren, flexwerkers en zelfstandigen zijn kwetsbaar in crisistijd, benadrukt de AFM nog 
maar eens. Huishoudens zijn doorgaans iets meer dan de helft van het inkomen kwijt aan vaste 
lasten. Bij eenoudergezinnen, huishoudens met een hoofdkostwinner jonger dan 35 jaar, lage-
inkomensgroepen en flexwerkers loopt dat op van twee derde tot driekwart van het inkomen. 
De AFM wijst op een drietal risico’s dat met name jongeren en flexwerkers lopen. Naast een grotere 
kans op werkloosheid, en de relatief hoge vaste lasten hebben zij ook amper geld achter de hand om 
op terug te vallen. Zelfstandig ondernemers hebben over het algemeen hogere buffers, maar met 
het verlies van opdrachtgevers is de inkomensterugval tot bijstandsniveau veel ingrijpender. 
Overheidsingrijpen biedt maar tijdelijk soelaas, zo klinkt het. Vroeg of laat zal de recessie zich laten 
voelen op de arbeidsmarkt en komt het aan op de financiële weerbaarheid van huishoudens, aldus 
de toezichthouder. Het bieden van een betaalpauze of een andere regeling, lost volgens de AFM 
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problemen ook niet altijd op. Het zou in sommige gevallen zelfs voor financiële problemen op lange 
termijn kunnen zorgen. 
Huishoudens zouden als kostenbesparing kunnen kiezen voor het opzeggen van verzekeringen terwijl 
zelfstandigen mogelijk hun pensioeninleg verlagen. Verder bestaat het risico dat bestaande 
kredietlijnen opdrogen, onder andere door strenge regels. Daardoor wenden huishoudens zich 
mogelijk tot illegale of niet-gereguleerde ‘kredieten’. 
Bron: ANP 
 
 
17) Familiegroep zelf de verantwoordelijkheid geven om te komen tot een plan van aanpak 
Eigen Kracht Centrale 10 juli 2020 
Contact herstellen 
“Een Eigen Kracht-conferentie zou een gepaste manier zijn om de familiegroep zelf de 
verantwoordelijkheid te geven om te komen tot een plan van aanpak,” zo stelde de kinderrechter in 
de zaak van een 14-jarige jongen. De jongen was onder toezicht gesteld en woonde in een instelling. 
De jeugdbeschermer vond het van belang dat de jongen weer in contact kwam met zijn familie. Het 
ging niet goed met hem en er was een plan nodig. “Het ging vooral om het herstel van 
familiebanden,” zegt de jeugdbeschermer. “Na de scheiding van zijn ouders, had de jongen 
nauwelijks contact met zijn vader. Hij woonde bij zijn moeder, maar dat ging mis toen zij een nieuwe 
vriend kreeg. Er waren steeds vaker hoogoplopende ruzies en uiteindelijk liep hij weg.” 
Broer   “Sinds de uithuisplaatsing was er ook geen contact meer tussen de jongen en zijn moeder. 
Hij miste haar en ook zijn drie ooms en neven heel erg. Als we daarin konden helpen, dan wilde hij 
meewerken,” vertelt de Eigen Kracht-coördinator. “Ik belde zijn moeder en mocht komen, omdat ik 
niets te maken had met hulpverlening. Ze wilde graag weer contact met haar zoon, maar er was veel 
gebeurd. Ik vroeg wie kon ondersteunen en ze noemde haar broer. Zijn naam was ook genoemd door 
de jongen. Met hem erbij, konden ze weer met elkaar in gesprek. De moeder wilde graag een nieuwe 
start maken, haar relatie was verbroken en ze was verhuisd. De jongen wilde ook contact met zijn 
vader, dus ik belde hem ook. Die zei meteen dat hij niet naar een bijeenkomst wilde komen.” 
Uitgesproken    “De vader had wel veel ideeën over wat hij voor zijn zoon kon doen en wat hij 
zelf nodig had. Hij heeft dit allemaal opgeschreven en zelf gedeeld met zijn zoon en de andere 
familieleden. Zo ontstond ook weer contact met de vader. Ik heb een herstelbijeenkomst 
voorgesteld, waar iedereen kon vertellen wat belangrijk was in het contact met elkaar. Maar moeder 
gaf aan dat ondertussen de zaken al uitgesproken waren en het niet meer nodig was. Andere 
familieleden waren het met haar eens. De jongen schreef op wat voor hem belangrijk was en deelde 
dit met alle anderen. Dit werd de basis voor het plan en steeds meer familieleden werden betrokken. 
Stap voor stap werden de banden hersteld en ging iedereen meedenken en meedoen waardoor een 
veilig plan kon ontstaan.” 
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. 
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Een sterk verhaal op vrijdag  Voor mij is vrijdag altijd een dag om even stil te staan bij de 
verhalen uit de dagelijkse praktijk van mijn collega's en mij. Bijzondere verhalen, omdat uitzichtloze 
situaties soms 180 graden draaien. Sterke verhalen, omdat ze de kracht tonen van mensen die hun 
vragen durven delen met de mensen om hen heen en zo met vereende kracht tot oplossingen komen. 
Ze zijn het delen waard. 
Ik wens u en de uwen een goede gezondheid en veel verbinding. 
Hedda van Lieshout 
 
 
18) Wat gaat er op de woningmarkt gebeuren? 
Platform 31   9 juli 2020 
Bouwen? Eerst onderbouwen 
Wat gaat er op de woningmarkt gebeuren? Gaan de prijzen dalen, misschien zelfs instorten? Welke 
impact heeft een recessie op de vraag naar woningen? Willen mensen straks nog in de stad wonen, 
waar afstand houden vaak moeilijk is? Het zijn vragen die nu veel worden gesteld. En al snel kijken 
mensen dan naar marktonderzoekers. Die hebben immers de gegevens. Kunnen zij antwoord geven? 
           Ik ben zo’n marktonderzoeker, en mijn antwoord is: nee. Wij hebben inderdaad gegevens, veel 
gegevens zelfs, maar geen kristallen bol. Hoe de wereld zich zal ontwikkelen, kunnen wij net zo min 
zeggen als u. Wel kunnen we vaststellen hoe de wereld is, en welke ontwikkelingen tot de huidige 
situatie hebben geleid. Een goed voorbeeld is de landelijke Hittekaart die BPD elk voorjaar publiceert. 
De actuele kaart toont dat de betaalbaarheid van het wonen in Nederland onverminderd onder grote 
druk staat. Sterker nog, de gemiddelde woningkoopsom steeg in de eerste vier maanden door, 
ondanks de coronacrisis. De hitte op de woningmarkt is opgelopen en waaiert bovendien uit naar de 
randgemeenten rond de grote steden. Logisch. Als je in Utrecht geen betaalbare woning kunt vinden, 
ga je op Funda kijken in Houten of Nieuwegein. 
            Onderzoek brengt dit gedetailleerd aan het licht. Dat helpt om onderbuikgevoelens goed te 
plaatsen. Iedereen kent wel iemand met een moeder die geen plaats in een seniorencomplex kan 
vinden, of een afgestudeerde die nog bij haar/zijn ouders woont en zoekt naar een betaalbare 
starterswoning. Hoe het precies met deze doelgroepen zit, laten onderzoekers zien. Maar ze doen 
ook meer. Onderzoek geeft richting aan handelen. De woningopgave wordt nu vaak in kwantitatieve 
termen geformuleerd (‘1 miljoen woningen erbij tot 2030!’), maar het gaat daarnaast om de 
kwalitatieve uitwerking: mensen moeten een passende woning vinden. Daarom doen we – voordat 
we een ontwikkeling starten – eerst projectgebonden marktonderzoek, waarbij we kijken naar alle 
relevante data die betrekking hebben op de locatie. 
         Ook halen we kennis op uit onze BPD-praktijk. Zo blijkt dat meergeneratiewoningen het heel 
goed doen in het oosten van het land. Met onderzoek kunnen we dan meten welke woonwensen aan 
de aanschaf van zo’n woning ten grondslag liggen, en hoe die woonwensen verdeeld zijn over alle 
regio’s. Voor een landelijk werkende gebiedsontwikkelaar als BPD is dat cruciale informatie. We 
onderbouwen voordat we gaan bouwen. 
            Naar verwachting zal het nieuwe woningaanbod deels binnenstedelijk, deels buitenstedelijk 
moeten komen. De planning van deze opgave moet goed doordacht gebeuren, rekening houdend 
met onder andere natuur, duurzaamheid, bevolkingsgroei en woonwensen. En mochten er nieuwe 
uitleglocaties nodig zijn, dan moeten we weten wat bewoners daarvan verwachten. Zo willen we 
tegemoet komen aan de vragen op de woningmarkt én onze maatschappelijke verantwoordelijkheid 
nemen. 
          Vorig jaar ben ik overgestapt van Woningmarktonderzoek bij het CBS naar de afdeling Research 
(6 m/v) van Nederlands grootste gebiedsontwikkelaar. Ik voel me hier als een vis in het water. Dat 
een businesscase pas stáát als hij met feitelijke informatie onderbouwd is, strookt met mijn 
overtuiging en mijn achtergrond als socioloog. Onderbouwen voordat je gaat bouwen: dat biedt de 
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branche extra informatie. En het is maatschappelijk relevant, zeker nu de ruimte schaars is en de 
opgave groot. Meer dan ooit doet onderzoek ertoe. 
 
 
 
19) Exodus fungeert als een soort verlengstuk van de gevangenis 
Leidsch Dagblad 11 juli 2020 
’Bij Exodus hebben we allemaal een ander leven gehad, maar als gemene 
deler: we zaten in de gevangenis’ 
Tekst: Henk Runhaar Foto’s: Caspar Huurdeman   11/07/2020 
Vanaf het dak bekijkt een pikzwarte kat nieuwsgierig het zonovergoten binnenplaatsje in de 
Utrechtse Rivierenbuurt en glipt dan weg. Hier, in drie rijtjeshuizen op een hoek, wonen veertien 
gevangenen die aan het einde van hun straf zitten en mensen die hun periode in de cel al achter de 
rug hebben. Beter dan de gevangenis? Zeker! Zo vrij als een vogel? Absoluut niet. 
        Begeleider Bartho de Planque voelt zich soms net een ’PIW’er’, een penitentiair 
inrichtingswerker, oftewel een gevangenbewaarder. „Het is best raar als je een kop koffie drinkt met 
iemand die je zojuist een urinetest hebt laten doen.” 
         Die test, dat is wel een dingetje. Net als in alle Exodus-huizen, onder meer ook te vinden in 
Leiden en Alkmaar, zijn de regels hier streng. Logisch, want Exodus fungeert als een soort verlengstuk 
van de gevangenis. En ook wie zijn straf al heeft uitgezeten, moet zich gedragen en wordt 
gecontroleerd. „We willen een schoon huis. Geen gezeik en gedoe met drugs en alcohol.” 
         Dat is er natuurlijk regelmatig wél. Of ander wangedrag, zoals ’s avonds na elven thuiskomen. 
Wie het te dol maakt, riskeert de komst van zo’n wit busje met zwarte strepen. „De Dienst Vervoer & 
Ondersteuning (van de Dienst Justitiële Inrichtingen, red.). Nooit leuk als die je komen halen. En ook 
geen fijn gezicht voor de buurt.” 
Weerbarstig      Genoeg over de keerzijde van de medaille. Bij Exodus draait het erom 
gedetineerden te helpen hun leven ’buiten’ weer op te pakken. Maar dan anders, het rechte pad en 
zo. Makkelijk gezegd en in theorie het doel van het gros van de gevangenen. De praktijk is 
weerbarstig, leert een blik op cijfers. Van de 35.000 volwassenen die jaarlijks vrijkomen na een 
gevangenisstraf pleegt bijna de helft binnen twee jaar opnieuw een misdrijf. En bijna een derde is 
binnen twee jaar terug in de gevangenis.  
            Rasoptimisten dus, de mensen van Exodus? Ergens wel natuurlijk. Dertiger De Planque 
begeleidt nu tien jaar telkens zes, zeven bewoners tegelijk. Cliënten noemt hij ze per ongeluk nog wel 
eens, hoewel de huidige terminologie de aanduiding ’deelnemer’ voorschrijft. 
      „Dat zijn er eigenlijk te veel. Ze willen soms iets wat helaas niet kan vanwege verplichte 
programmaonderdelen. En we hebben als begeleiders ook 24/7 een huis te draaien. Moeten 
reageren op incidenten, ingrijpen bij conflicten. Elke dag is anders, dat is fijn.” 
Gesprek   Veel kan ook wel. Zoals het ideetje van ex-gedetineerde Pascal, die zijn wekelijkse 
gesprek met begeleider Bartho wel een keer tijdens het hardlopen wilde houden. Dat bleek een 
pittige uitdaging, want ondanks zijn verleden als ghb-verslaafde is deze stevig rokende deelnemer 
akelig fit. 
             Pascal (42) lacht. „Het standaard beeld van een drugsverslaafde onder de brug klopt gewoon 
niet. Bij mij in het afkickprogramma zat bijvoorbeeld een verslavingsarts. Vertelde dat hij thuis wel 
eens twee, drie Kanonnen (bier met hoog alcoholpercentage, red.) op een avond dronk. Toen moest 
hij de schadebrief van zijn dochter voorlezen. Hoe ze hem trillend op de grond vond, totaal van de 
kaart. Die man had niet door hoe ver hij heen was.” 
            Je kunt dit werk alleen goed doen, meent De Planque, als je beseft dat je met een paar andere 
keuzes zelf ook ’deelnemer’ zou zijn. „Ik houd er ook van de grenzen op te zoeken. Hulpverlener 
word je niet voor niks. Vergis je trouwens niet, als hulpverlener loop ik me niet het vuur uit de sloffen 
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voor ze. Ik monitor vooral. Laat het misgaan. Je moet je wel aan de voorgeschreven termijn houden 
als je een energiecontract tekent bijvoorbeeld. Ben je te laat, dan zit je de eerste weken zonder 
water, gas en elektra. Collega’s vinden wel eens dat ik te veel op z’n beloop laat, maar ik denk echt 
dat een deelnemer hiervan leert.” 
Filosofie    Conform de trend in de zorg gaat Exodus uit van de ’eigen kracht’ van deelnemers. De 
Planque relativeert: „Ik heb nog meegemaakt dat er met naam en toenaam werd gestraft. Dan stond 
Klaas op negen gele kaarten en wist iedereen: bij tien vliegt hij eruit. De filosofie in de zorg verandert 
telkens.” 
             Pascal vindt zijn begeleider een prima kerel. „Tegen Bartho kan ik alles zeggen. Dat vind ik 
belangrijk hier, dat ik eens per week kan ventileren hoe ik me voel, hoe het met me gaat.” Zijn tijd in 
de gevangenis in Alphen aan den Rijn - hij had voor eigen rechter gespeeld na een diefstal - was een 
dieptepunt.  
             „Fokking ingrijpend. Vooral als ’s middags om half vijf de deur van je cel dichtgaat en je het 
zelf maar moet uitzoeken. Je kunt niet gaan sporten, hardlopen. Die periode heeft me 
geconfronteerd met mezelf en tot het inzicht gebracht: zo wil ik niet meer leven.” 
          Deze ’overgave’ zoals hij het zelf noemt, maakt Pascal een ideale deelnemer bij Exodus. Iemand 
die bereid is zijn leven te beteren. Maar ondertussen... Pascal viel al een keer terug in zijn verslaving. 
Hij weet nu: te snel te veel vrijheid, dat gaat ’m ook niet worden. 
Zelfspot Bij Exodus belandde hij op advies van de reclassering. De aanpak past bij hem. Hij doet 
het nu rustig aan. „Ook gedwongen door de coronacrisis. Ik zou bij wijze van dagbesteding aan de 
slag als gastheer voor asielzoekers, dat ging dus niet door.” 
            Hoe lang hij bij Exodus blijft? Pascal ziet het wel. Hij heeft het naar zijn zin, dat is wat telt. „We 
eten elke avond met z’n drieën. We hebben allemaal een ander leven gehad, maar als gemene deler: 
vastgezeten. We kunnen goed praten met elkaar, ook met humor en zelfspot.” 
Wennen aan het vrije leven       Gedetineerden die het laatste deel van hun straf buiten de 
gevangenis mogen doorbrengen, bijvoorbeeld bij Exodus, krijgen op die manier tijd om te wennen 
aan het vrije leven. Door de vorige maand aangenomen Wet Straffen en Beschermen wordt die 
periode mogelijk te kort. 
         Daarop wijst directeur-bestuurder Marc Groenendijk van Exodus Midden Nederland. Het 
probleem kan spelen bij langer gestraften, met celstraffen van vijf jaar en langer. Het gaat om vijf tot 
tien procent van alle gedetineerden. „Langgestraften zijn er écht een tijd uit geweest. Men 
onderschat wat er allemaal komt kijken bij een terugkeer in de samenleving.” 
       De nieuwe wet regelt dat de voorwaardelijke invrijheidstelling maximaal twee jaar ’afsnoept’ van 
de feitelijke straf. Tot nog toe kon iemand die is veroordeeld voor een zwaar misdrijf tot wel tien jaar 
eerder vrijkomen bij goed gedrag. Volgens minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) doet dit 
afbreuk aan ’ons rechtsgevoel’. „Dit is niet goed voor de geloofwaardigheid van straffen en moet dus 
anders. Straf is straf.” 
Op elkaars lip      Jaarlijks komen zo’n 1100 veroordeelden in aanmerking voor vervroegde 
invrijheidstelling. Nu hooguit twee jaar te winnen valt, is de kans groter dat een gedetineerde een 
zogenoemd penitentiair programma buiten de gevangenis laat voor wat het is. Groenendijk: „Die 
gaat rekenen. Bij ons is het ook niet makkelijk. Je woont samen met mensen die je niet zelf uitkiest, 
zit dicht op elkaars lip. Gezamenlijke maaltijden en groepsavonden zijn verplicht. In de gevangenis 
kun je je terugtrekken. Bij ons sta je ook volledig onder toezicht van de gevangenisdirecteur. Een 
biertje te veel kan al betekenen: terug naar de cel.” 
          Het gevaar bestaat dat langgestraften minder goed voorbereid terugkomen in de samenleving, 
met alle risico’s van dien. Draaideurcriminelen, die telkens korte straffen uitzitten, vallen helemaal 
tussen wal en schip, vreest Groenendijk. „In totaal hebben die natuurlijk wél lang gezeten, maar vaak 
steeds te kort voor een begeleidingstraject zoals bij ons.” 
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Gevangenispredikant       Exodus is in 1979 opgericht door gevangenispredikant Jan Eerbeek. 
Na een bescheiden begin in Den Haag, wordt in de jaren negentig een landelijk netwerk opgebouwd. 
Utrecht is in 1995 de eerste uitbreiding. Inmiddels heeft Exodus verspreid over het land tien huizen 
en 36 nazorghuizen. Verder is er ambulante begeleiding voor (ex-)gedetineerden die zelfstandig 
wonen. 
         De organisatie heeft ruim driehonderd mensen in dienst en bijna 1600 vrijwilligers, de laatsten 
vaak met een kerkelijke achtergrond. Groenendijk: „Je hoeft bij ons niets met het christendom te 
hebben om mee te kunnen doen. We onderscheiden ons wel door onze aanpak: aandacht voor 
zingeving, de diepere laag. Het herstel van de familiebanden vinden wij bijvoorbeeld belangrijk. En 
ook: kwetsbaar mogen zijn.” 
www.exodus.nl 
 
 
 
20) Werk maken van een werkelijk inclusieve arbeidsmarkt 
Zorg+welzijn 12 juli 2020 
Column: Achteraan aansluiten? 
Op alle fronten verwachten we een neergang van de economie en een toename van het aantal 
werklozen. Voor iedereen slecht nieuws. Mensen die voor de crisis al buiten de arbeidsmarkt 
stonden, zien hun kansen verdampen. Marjet van Houten van Movisie vraagt zich af: moeten zij 
achteraan sluiten? 
Afgelopen week sprak ik Simone, een jonge vrouw die haar opleiding bijna heeft afgerond. Haar 
leerpad is een bumpy road. Haar onbegrepen gedrag leidde al op jonge leeftijd tot uitval. Zelf had ze 
het vooral als uitstoting ervaren. Dat een combinatie van hoogbegaafdheid en een van de vele 
vormen van autisme de onderliggende oorzaak is, begrijpt ze pas sinds een aantal jaar. Een bij haar 
passende manier vinden om te leren, kostte haar de nodige jaren, tranen en een paar flinke 
depressies. Maar nu is ze klaar voor de wereld, met haar 25 jaar ligt de toekomst open. 
Het echt werk   Ik sprak ook met Dennis, 42 jaar, die zichzelf na een jarenlange verslaving aan z’n 
eigen haren uit de put heeft getrokken. Zijn broer en een buurvrouw gaven hem een final warning en 
die heeft hem echt wakker geschud. Via herstelacademie en dagbesteding heeft hij de afgelopen 
jaren zijn eigen kracht hervonden. Dennis is nu toe aan wat hij noemt ‘het echte werk’.° 
Kracht   Simone en Dennis hadden beiden een coach die hun bij hun stappen richting werk 
ondersteunt. En ze waren zich bewust van de weinige kansen die ze voor de coronacrisis al hadden, 
met hun geschiedenissen. Maar wel vol van kracht en hoop. 
Wachten   Nu zijn beiden zeer pessimistisch gestemd over hun kansen. ‘Ik kan nu gewoon weer 
achteraan sluiten, er zijn minstens 300.000 wachtenden voor mij’, zei Dennis. ‘Natuurlijk gaan ze mij 
niet nemen.’ Simone heeft de afgelopen drie maanden, tijdens de coronacrisis, alle zeilen bij moeten 
zetten om niet in een gat van isolement te vallen. Van haar begeleider heeft ze te horen gekregen 
‘dat werkgevers op dit moment wel andere dingen aan hun hoofd hebben dan zich open stellen voor 
iemand met zo’n ingewikkeld profiel, die al zo oud is en geen werkervaring heeft’. De benodigde 
ondersteuning en aanpassingen met bijpassende financiering zijn voorhanden. Maar zijn er ook 
plekken, of moeten Simone en Dennis inderdaad achteraan aansluiten? 
Verlangens    Zoals hen zijn er velen. Vele verhalen en vele verlangens. Afgelopen half jaar zijn er 
diverse  evaluaties uitgekomen rondom de wijze waarop we mensen ondersteunen in werk. En de 
algemene teneur kunnen we samenvatten onder de noemer ‘ondanks goede bedoelingen niet 
gelukt’. Grote groepen mensen zijn langdurig en structureel uitgesloten. Met zeer negatieve effecten 
op mensen zelf, maar ook op de maatschappij en de economie. Mensen worden, dat weten we 
inmiddels uit veel onderzoek zeker, echt gelukkiger, socialer en gezonder van werk. 
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Aandacht   We hebben de huidige situatie de exclusieve arbeidsmarkt genoemd; meedoen 
daaraan is een exclusief recht dat velen gelukkig bereiken, maar waarvan ook velen verstoken 
blijven. En met de nieuwe golf werkzoekenden zullen de kansen nog kleiner worden. Laten we in het 
herstel van de coronacrisis samen oplopen met het anders kijken naar werk. Laten we zoeken naar 
andere voorwaarden, andere vormen van werk, andere definities wellicht, zodat Dennis en Simone 
er wel bij horen. Laten we nu eindelijk eens werk maken van een werkelijk inclusieve arbeidsmarkt, 
door waardevol werken vorm te geven. En vooral, laten we voorkomen dat alle aandacht en geld 
uitgaat naar de nieuwkomers, terwijl we oudgedienden vergeten. Iedereen heeft aandacht nodig, 
juist nu! Want achteraan aansluiten, dat wil toch niemand? 
Marjet van Houten is expert Participatie bij Movisie 

 
 
 
 
 
21) Kwetsbare bewoners te laat/te weinig ondersteuning bij psychische, fysieke of andere klachten 
Google melding Wmo: Consultancy.nl  13 juli 2020 

Kwetsbare bewoners hebben eerder zorg en ondersteuning nodig 
Kwetsbare bewoners hebben in een eerder stadium specialistische zorg vanuit de wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo) nodig. Dat blijkt uit onderzoek van Andersson Elffers Felix in 
opdracht van Aedes, de branchevereniging van woningcorporaties. 
       Het onderzoek van AEF (Fried: zie: https://www.consultancy.nl/adviesbureaus/andersson-elffers-
felix  ) is een vervolg op een eerder onderzoek, getiteld ‘Veerkracht in corporatiebezit’, waaruit bleek 
dat het aantal kwetsbare personen dat woont in de meest kwetsbare wijken toeneemt. Het nieuwste 
onderzoek kijkt naar de ondersteuning van kwetsbare bewoners in corporatiewijken, die ze vanuit de 
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Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ontvangen. De belangrijkste conclusie is dat deze groep 
mensen te laat of te weinig ondersteuning krijgt bij psychische, fysieke of andere klachten. 
         “Wij maken ons zorgen over de toename en de zorg van de kwetsbaren in onze wijken. Samen 
met partners willen wij zoeken naar oplossingen”, vertelt Aedes-bestuurslid Hester van Buren. 
“Betrokken partijen komen pas in actie als de situatie escaleert. Dat is echt veel te laat.“ De 
onderzoekers pleiten voor vroegtijdige signalering van problemen. “Belangrijk is dat de gemeenten 
de regie nemen en dat de zorg en ondersteuning beter toegankelijk is”, concludeert Aedes. 
Kwetsbare inwoners     De onderzoekers definiëren kwetsbare bewoners als “mensen die op 
enig moment niet in staat zijn om zonder zorg of ondersteuning zelfstandig te kunnen leven.” Deze 
mensen bevinden zich door omstandigheden in een kwetsbare positie. Belangrijkste oorzaken van 
deze kwetsbare positie zijn volgens de respondenten van de enquête psychische kwetsbaarheid, 
gevolgd door verslaving, schulden, laaggeletterdheid en eenzaamheid. 
         Deze mensen in een kwetsbare positie zijn bekend bij ondersteunende organisaties of 
zorgorganisaties omdat ze ofwel uitstromen uit de maatschappelijke opvang of beschermd wonen 
naar een reguliere zelfstandige woonvorm – veelal bij een woningcorporatie. Ons land telt veel van 
dit type inwoners. Ter illustratie: alleen al in onze hoofdstad waren er afgelopen jaar circa 90.000 
bewoners op wie het stempel ‘kwetsbaar’ drukt. 
Kwetsbare bewoners hebben eerder specialistische zorg nodig  Om tot hun 
bevindingen te komen spraken de onderzoekers met en hielden een enquête onder vooral 
woningcorporaties en zorg- en welzijnsorganisaties. Uit hun feedback komt naar voren dat de zorg en 
ondersteuning voor (psychisch) kwetsbare mensen in corporatiewijken tekortschiet en dat de 
samenwerking tussen partijen op wijk- en bestuurlijk niveau beter kan. 
            “Gemeenten vullen hun regiefunctie rond wonen en zorg nog onvoldoende in en de budgetten 
voor zorg en ondersteuning zijn ontoereikend of versnipperd”, lichten de onderzoekers toe. “Veel 
wijkteams werken vraaggericht, terwijl mensen in een kwetsbare positie vaak niet of te laat om hulp 
vragen. Er is grote behoefte aan een preventieve waakvlamfunctie voor kwetsbare bewoners.” 
            De onderzoekers concluderen dat intensievere regie rond wonen en zorg ontbreekt in de 
wijken waar steeds meer psychisch kwetsbare mensen wonen, en ze benadrukken de noodzaak van 
sterke ondersteuning: “De specialistische zorg die voorheen beschikbaar was voor mensen in een 
instelling is nog niet in dezelfde mate beschikbaar voor mensen in de wijk. Deze mensen krijgen nu te 
maken met meerdere aanbieders.” 
Onvoldoende (financiële) middelen   Een gebrek aan financiële middelen is een van de 
aspecten die volgens de onderzoekers een rol spelen in de problematiek: “Er zijn onvoldoende 
financiële middelen voor zorg en ondersteuning, zegt 40% van de respondenten. Het gaat hier dan 
met name om voldoende begeleiding vanuit de Wmo.” Daarbij maken de versnipperde 
financieringsbronnen voor zorg en ondersteuning het voor mensen ingewikkeld om de hulp te vragen 
die past bij hun vraag. Zo komt er geen hulp of hulp die minder effectief is. 
         “Mensen moeten zorg en ondersteuning zoveel mogelijk in hun eigen omgeving krijgen.  
           Dat begint bij een herkenbare, betrouwbare ondersteuner op wie mensen in een kwetsbare  
                                              positie kunnen terugvallen.” 
         Naast onvoldoende budget spelen volgens de onderzoekers ook andere factoren een rol, zoals 
“personeelstekorten in de zorg en wachtlijsten in de ggz, zaken die niet volledig op te lossen zijn met 
meer geld, soms zijn er simpelweg niet genoeg mensen”. 
Terugkeer waakvlamfunctie cruciaal  De belangrijkste conclusie blijft dat vroegtijdige 
signalering van problemen bij kwetsbare bewoners nodig is. Volgens de onderzoekers ontbreekt deze 
‘waakvlamfunctie’ in het huidige zorgsysteem nu te vaak. 
            “Mensen moeten zorg en ondersteuning zoveel mogelijk in hun eigen omgeving krijgen”, 
stellen ze. “Dat begint bij een herkenbare, betrouwbare ondersteuner op wie mensen in een 
kwetsbare positie kunnen terugvallen. Zonder dat ze steeds opnieuw een intake moeten doorlopen. 
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Ook helpt het als omwonenden of professionals in de wijk een aanspreekpunt hebben die de juiste 
partijen kan inschakelen.” 
            Om dit complexe vraagstuk aan te vliegen, doen de onderzoekers van AEF in hun rapport 
verschillende aanbevelingen, die zich specifiek richten op de verschillende stakeholders en de acties 
en rol die zij zouden moeten uitvoeren of innemen. 
            De onderzoekers raden gemeenten en het Rijk aan om de benodigde waakvlamfunctie te 
organiseren en financieren: “Een manier waarop je een vinger aan de pols houdt in de wijk en 
wanneer er signalen zijn dat mensen ‘afglijden’, men actie kan ondernemen. Gemeenten kunnen 
bijvoorbeeld een GGD’er inzetten, zoals Utrecht doet, of wijkteams de opdracht geven om een 
dergelijke functie te vervullen of te organiseren. In elk geval moeten voor de kwetsbare bewoners 
vertrouwde personen worden ingezet, met ten minste ervaringsdeskundigheid in het signaleren van 
een verslechterende situatie.” 
          Woningcorporaties zouden moeten investeren in de leefbaarheid van wijken en moeten 
preventief werken. Zo is het belangrijk dat zij direct in actie komen, wanneer er bijvoorbeeld sprake 
is van een huurachterstand. “Dit is vaak een teken dat er op andere levensgebieden ook zaken 
spelen.” 
        Zorg- en welzijnsorganisaties wordt geadviseerd om te zorgen voor een “warme overdracht” 
tussen behandelaar, begeleider en beheerder: “Juist voor mensen met een psychische kwetsbaarheid 
is het van belang dat er een warme overdracht plaatsvindt naar andere hulpverleners. Juist omdat er 
op schakelpunten (bijvoorbeeld de overgang van beschermd wonen naar eigen woning) een 
wisseling van hulpverlening plaatsvindt.” 
         “Investeer met elkaar in nieuwe vormen waar wonen, zorg en ondersteuning samenkomen.” 
Gemeenten en Wmo-aanbieders moeten richting zorgverzekeraars het gebrek aan intensief 
ambulant aanbod signaleren en aangeven waar bewoners vastlopen: “Zorgverzekeraars hebben niet 
altijd zicht op waar de krapte in het aanbod het meest schrijnend is. De signaalfunctie ligt nu veelal 
bij gemeenten, maar ook aanbieders van begeleiding en ondersteuning en woningcorporaties zelf 
kunnen deze bal oppakken.” 
         Tot slot wordt het Rijk, branche- en beroepsorganisaties aangeraden om wat te doen aan de 
bestaande personeelstekorten binnen ggz-aanbieders en Wmo- en welzijnswerkaanbieders. 
“Onderzoek manieren om deze tekorten op te vangen en, liever nog, op te lossen. Wat veroorzaakt 
de tekorten, en welke spelers hebben hier welke invloed op? Hoe houd je goed personeel langer 
vast, wat zijn hierin best practices?” 
Team effort     Om de problematiek bij kwetsbare bewoners aan te pakken is vooral een 
gezamenlijke aanpak nodig van alle betrokken partijen, geven de onderzoekers aan. In veel van de 
gesprekken met professionals van woningcorporaties en zorg- en welzijnsorganisaties kwam naar 
voren dat zij woon-zorgcombinaties zien als een belangrijke pijler voor goede zorg en ondersteuning 
in de wijk. De onderzoekers raden daarom alle partijen aan om met elkaar te investeren in nieuwe 
vormen waar wonen, zorg en ondersteuning samenkomen. 
        Hierbij is een belangrijke rol voor de overheid weggelegd: “Het Rijk heeft hierin de rol om deze 
ontwikkeling niet alleen over te laten aan centrumgemeenten, maar ook regiogemeenten actief te 
stimuleren dit aanbod te ontwikkelen. Dat past ook bij de doordecentralisatie van beschermd wonen 
en maatschappelijke opvang die gaande is”, besluiten de onderzoekers. 
Het gehele rapport bekijken? Zie hier._(Fried: zie: 
https://dkvwg750av2j6.cloudfront.net/m/2d939ca3a0fe8e5e/original/Eindrapport-AEF-inrichting-
zorg-en-ondersteuning-aan-kwetsbare-mensen-in-de-wijk2juni.pdf  ) 
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22) Cliëntenperspectief op dienstverlening bij schulden en armoede 
Koepel Adviesraden Sociaal Domein 14 juli 2020 
Resultaten onderzoek: Hoe kijken inwoners aan tegen hulpverlening van de 
gemeente bij financiële problemen? 
Hoe kijken inwoners aan tegen hulpverlening van de gemeente bij financiële problemen? Studente 
Pien van der Sanden deed er een afstudeeronderzoek naar. Dit onderzoek ging specifiek over het 
cliëntenperspectief op dienstverlening bij schulden en armoede in Nijmegen, maar de resultaten zijn 
zeker interessant voor andere lokale advies- en cliëntenraden. Pien: “Dit onderwerp is tot nu toe 
weinig onderzocht. De deelnemers hebben mij verteld over hoe zij de hulp ervaren die zij krijgen of 
in het verleden hebben gekregen van de gemeente bij financiële problemen. In het onderzoek is o.a. 
naar voren gekomen dat vooral een menselijke aanpak belangrijk is volgens het cliëntenperspectief. 
Daarnaast is het volgens de deelnemers van belang dat er rekening wordt gehouden met de 
verschillen tussen mensen: als zij bijvoorbeeld psychisch kwetsbaar of laaggeletterd zijn, vraagt dit 
om een aanpak die daarop aansluit.” Hierbij delen we graag de samenvatting van het onderzoek, 
inclusief een mooie infographic die de resultaten in één oogopslag helder laten zien. 
 
 

 
 
SAMENVATTING Hoe kijken inwoners aan tegen hulpverlening van de gemeente bij financiële 
problemen? Een kwalitatief onderzoek onder inwoners in armoede en schulden, van Nijmegen. Pien 
van der Sanden, 10 juli 2020, Wageningen Eind mei 2020 heb ik mijn afstudeeronderzoek afgerond 
van de master specialisatie ‘Gezondheid en Maatschappij’. Dit ging over het cliëntenperspectief op 
dienstverlening bij schulden en armoede in Nijmegen. Dit is tot nu toe weinig onderzocht. De 
deelnemers hebben mij verteld over hoe zij de hulp ervaren die zij krijgen of in het verleden hebben 
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gekregen van de gemeente bij financiële problemen. Dit onderzoek vond plaats naar aanleiding van 
een oproep van de Koepel Adviesraden Sociaal Domein. Het onderzoek bestond uit vier open 
interviews met inwoners uit Nijmegen met ervaringen met schulden en armoede en twee interviews 
met medewerkers van de gemeente Nijmegen. Daarnaast zijn twee groepsinterviews gedaan met 
vluchtelingen uit de regio, die ook te maken hebben gehad met armoede en schulden. De resultaten 
uit het onderzoek komen overheen met de literatuur over ervaringen met financiële stress, schaamte 
en stigmatisering. In het onderzoek is naar voren gekomen dat vooral een menselijke aanpak 
belangrijk is volgens het cliëntenperspectief. ‘Menselijkheid' in de dienstverlening is een concept dat 
door vrijwel alle deelnemers is genoemd. Hiermee bedoelen zij een aanpak van schulden en 
armoede bij de gemeente die rekening houdt met de stress, schaamte en andere ervaringen van 
mensen met financiële problemen. Zij zouden graag met respect en als gelijkwaardig behandeld 
worden, geen stigmatisering ervaren, naast financiële ondersteuning ook mentale ondersteuning 
ontvangen, een juiste doorverwijzing krijgen indien mogelijk, en duidelijke informatievoorziening 
krijgen. Deze menselijkheid zou onderdeel moeten zijn van het gehele pakket aan hulp dat de 
gemeente cliënten aanbiedt. Daarnaast is het volgens de deelnemers van belang dat er rekening 
wordt gehouden met de verschillen tussen mensen: als zij bijvoorbeeld psychisch kwetsbaar of 
laaggeletterd zijn, vraagt dit om een aanpak die daarop aansluit. Deze menselijkheid, of menselijke 
aanpak, heeft overeenkomsten met een stress-sensitieve aanpak van schulden en armoede. Een 
stress-sensitieve aanpak houdt rekening met de (financiële) stress die mensen ervaren en probeert 
met deze hulpverlening in ieder geval geen extra stress te veroorzaken. Naast een menselijke 
aanpak, is het op tijd signaleren van financiële problemen volgens de deelnemers ook van belang. Dit 
om problematische schulden te voorkomen. Vroegsignalering zou kunnen inhouden dat een team 
dat bestaat uit verschillende betrokkenen, zoals een bewindvoerder, ervaringsdeskundige, 
schuldhulpverlener, vrijwilliger van Humanitas, rechtenstudent, wijkagent of iemand van de 
huisvestingsorganisatie, bij mensen met betaalachterstanden langsgaan en deze mensen meteen de 
nodige hulp geven. Naast vroegsignalering is ook nazorg volgens de deelnemers belangrijk voor 
cliënten die een schuldentraject hebben doorlopen. Deze nazorg kan zowel praktisch als mentaal 
zijn. Praktische nazorg is bijvoorbeeld cliënten ondersteunen tijdens het eerste keer boodschappen 
doen wanneer zij de macht over hun geld weer terug hebben. Mentale nazorg is bijvoorbeeld het 
praten met iemand om zo de ervaringen uit het verleden te kunnen verwerken. De ervaringen van de 
cliënten die ik gesproken heb tijdens mijn onderzoek hebben vooral laten zien wat cliënten belangrijk 
vinden aan hulpverlening. Het armoedebeleid van de gemeente Nijmegen is in transitie van een 
“product georiënteerde” naar “client georiënteerde” aanpak. Deze transitie creëert mogelijkheden 
voor verbetering. De menselijke aanpak waarover de deelnemers in dit onderzoek spraken, laat zien 
dat onder cliënten in Nijmegen stresssensitieve hulpverlening van weerwaarde zou zijn. Hun 
behoefte naar menselijkheid sluit aan op stress-sensitieve hulpverlening. Daarnaast blijkt uit het 
cliëntenperspectief dat de manier waarop een dienst of product wordt aangeboden wellicht even 
belangrijk is als dat product of die dienst zelf. Aanbevolen op basis van dit onderzoek wordt om 
medewerkers van de gemeente te onderwijzen over wat cliënten allemaal meemaken. Naast het 
leren over de ervaringen, ook leren over de financiële stress die deze cliënten ervaren en wat deze 
stress met hen doet. Verder wordt aanbevolen om een duidelijk netwerk te creëren van alle 
betrokkenen en organisaties, en de hulp die zij geven binnen de gemeente. Dit maakt doorverwijzing 
naar de juiste vorm van hulp makkelijker. Tot slot wordt aangeraden om zo veel mogelijk een 
toegankelijke manier van communicatie te gebruiken, met behulp van makkelijk taalgebruik, en altijd 
een menselijke aanpak toe te passen; in communicatie, bij het maken en implementeren van beleid, 
en tijdens alle andere werkzaamheden van de gemeente. Voor een overzicht van deze menselijkheid 
verwijs ik jullie graag door naar de afbeelding hiervoor. 
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23) Afbakening tussen onderwijs en jeugdhulp levert in de praktijk nog altijd veel vragen op 
Schulinck nieuwsbrief 16 juli 2020 
De afbakening tussen Jeugdwet en onderwijs 
Hoe zit het met huiswerkbegeleiding? 
15 juli 2020 - mr. drs. Nicole Tielen     De afbakening tussen onderwijs en jeugdhulp levert in de 
praktijk nog altijd veel vragen op. En dat is ook wel te verklaren. Zowel de Wet passend onderwijs als 
de Jeugdwet kennen namelijk een zorgplicht die nogal ‘open’ is geformuleerd. Bij het ontbreken van 
duidelijke kaders of goede onderlinge afspraken, leidt dat onvermijdelijk tot discussie over wie 
verantwoordelijk is: de school of de gemeente. Zo ook in een recente uitspraak van de rechtbank 
Rotterdam, waar het ging over huiswerkbegeleiding. 
Het betrof hier een jeugdige die reeds huiswerkbegeleiding ontving vanuit school voor 3 dagdelen 
per week. Dat was volgens de jeugdige en ouder echter onvoldoende. In aanvulling daarop vroegen 
zij daarom een pgb aan bij de gemeente om extra begeleiding in te kunnen kopen. Daarbij zou het 
niet zozeer gaan om educatieve vaardigheden, maar vaardigheden die de jeugdige door haar 
psychische beperking niet voldoende heeft ontwikkeld, zoals plannen en structureren. 
         Met name dat laatste maakt het voor gemeenten soms lastig om eenvoudig te stellen dat de 
Jeugdwet niet aan zet is. De ontwikkeling van vaardigheden als het uitvoeren van een planning en 
overzicht houden zijn immers vrij algemeen van aard en daarom niet alleen maar onderwijs 
gerelateerd. 
Waar is de ondersteuning in de eerste plaats op gericht? De rechtbank neemt dit 
vraagstuk ook expliciet mee in zijn overwegingen. Maar komt tot de conclusie dat het uiteindelijk 
gaat om de vraag waar de ondersteuning primair op is gericht. En dat was in dit geval het doorlopen 
van het onderwijsprogramma en zorgen dat de jeugdige niet uitvalt van school. Daarmee behoort de 
noodzakelijke begeleiding volgens de rechtbank tot het domein van het onderwijs. En niet tot dat 
van de Jeugdwet. Dat de huiswerkbegeleiding ook een bijdrage levert aan de ontwikkeling op andere 
leefgebieden, maakt dat niet anders, aldus de rechtbank. 
          Dat huiswerkbegeleiding ook bijdraagt aan de ontwikkeling op andere leefgebieden,  
                                       maakt het nog geen jeugdhulp 
Betekent dit nu dat alle begeleiding bij of op school altijd onder de verantwoordelijkheid van het 
onderwijs valt? Nee, zeker niet. De jeugdhulpplicht uit de Jeugdwet verplicht gemeenten om ervoor 
te zorgen dat jeugdigen met beperkingen o.a. in staat worden gesteld ‘maatschappelijk te 
participeren’. Bij de toelichting op dat begrip benoemt de wetgever dat het daarbij onder meer gaat 
om het voorbereid zijn op de toekomst door het behalen van een diploma en het vinden van werk. 
Vanuit de Jeugdwet ligt hier dus ook een inspanningsplicht. Maar die ziet vooral op ondersteuning 
die niet primair gericht is op onderwijs en het leerproces, zoals persoonlijke verzorging op school. Of 
begeleiding bij terugkeer als een jeugdige is uitgevallen. 
Plicht tot overleg en afspraken maken    Uiteindelijk is het vooral van belang dat 
onderwijs en jeugdhulp kennis hebben van wat ieders taak is en goede afspraken maken met elkaar. 
Daar verplichten zowel de onderwijswetten als de Jeugdwet overigens ook toe. Dat gebeurt gelukkig 
al op veel plekken, maar niet overal. Ook in de hier besproken uitspraak, was er geen overleg 
geweest. Als beide partijen met een open blik willen kijken en vanuit het perspectief wat een kind in 
een individuele situatie nodig heeft, kom je al een heel eind. Desondanks zullen er grijze gebieden 
blijven bestaan. Goed om te weten in dit verband is dat het kabinet onderzoekt hoe de middelen 
voor zorg en onderwijs ontschot kunnen worden. Er zijn nu twee regionale pilots opgestart om te 
bekijken hoe een collectieve financiering georganiseerd zou kunnen worden. Het zou mooi zijn als dit 
soort discussies daarmee tot het verleden gaan behoren, want daar is niemand mee gebaat. In het 
bijzonder de jeugdige zelf niet. 
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24) Welgestelde mensen uit Veldhoven moeten niet onnodig gebruik maken van de Wmo 
Google melding Wmo: Eindhovens Dagblad  16 juli 2020 
Oproep aan rijke Veldhovenaren: ‘Maak geen onnodig gebruik van de Wmo’ 
VELDHOVEN - Welgestelde mensen uit Veldhoven moeten niet onnodig gebruik maken van de Wmo. 
Die oproep doet participatieraad ‘Veldhoven aan Tafel’. 
Merlijn van Dijk 15-07-20, Bron: ED 
Met de oproep hoopt de participatieraad oplopende kosten voor de gemeente te drukken. ,,We 
willen mensen die financieel ruim zitten, bewust maken van het feit dat er een financieel gat 
ontstaat als zij gebruik maken van de Wmo”, zegt Ruud Cramer van de participatieraad. 
           Wie vanwege een beperking ondersteuning nodig heeft bij bijvoorbeeld het huishouden, kan 
een beroep doen op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dat is niet gratis. Er moet altijd 
een eigen bijdrage betaald worden voor geboden hulp. Tot eind 2018 was die eigen bijdrage 
afhankelijk van het inkomen van de aanvrager. Wie meer geld had, moest ook meer betalen. Sinds 
2019 geldt een abonnementstarief en is de eigen bijdrage voor iedereen gelijk. Het gevolg? Steeds 
meer mensen in Veldhoven maken gebruik van de Wmo. 
Rechtszaak   De toename in aanvragen ligt boven de 27 procent, zei verantwoordelijk wethouder 
Mariënne van Dongen (GBV) tijdens de raadsvergadering vorige week. Er zijn met name veel extra 
aanvragen voor begeleiding en huishoudelijke hulp. ,,Wij worden daar niet extra voor 
gecompenseerd door het Rijk”, aldus Van Dongen. 
         Eric van Doren (GBV) wilde weten of de gemeente het inkomensafhankelijke tarief terug in kan 
voeren. Wethouder van Dongen wil dat pas overwegen als de overheid de extra kosten niet besluit te 
compenseren. Het eigenstandig opnieuw invoeren van een inkomensafhankelijke bijdrage kan tot 
een rechtszaak leiden. Op dit moment doet het Rijk nog onderzoek naar de mogelijke aanzuigende 
werking van het abonnementstarief. De resultaten worden eind dit jaar verwacht. 
           Voor die tijd hoopt de participatieraad Veldhoven aan Tafel dat de beter bedeelde 
Veldhovenaar zijn verantwoordelijkheid pakt. De raad vergadert elke drie maanden en adviseert het 
Veldhovense college over het sociaal domein. Cramer vreest dat er uiteindelijk gesneden moet 
worden in de hulpverlening vanuit de Wmo: ,,Mensen die de Wmo echt nodig hebben, zijn daar 
uiteindelijk de dupe van.” 
 
 
25) Door de coronacrisis voelt een groep kinderen zich voor het eerst eenzaam 
Nederlands Dagblad 17 juli 2020 
‘Praten over eenzaamheid lucht erg op voor kinderen’. Hoe signaleer je als 
ouder dat je kind eenzaam is? 
Door de coronacrisis voelt een groep kinderen zich voor het eerst eenzaam, meldt De Kindertelefoon. 
‘Wij willen de kinderen laten weten dat zij niet de enigen zijn met gevoelens van eenzaamheid.’ 
 Gerald Bruins  17 juli 2020, Utrecht    De coronacrisis zorgde ervoor dat kinderen van de ene op de 
andere dag thuis kwamen te zitten. Vanaf half maart volgden ze lessen via internet, meestal vanuit 
de eigen kamer. Omdat ook de sportclubs op slot gingen, schrompelde het sociale leven van 
jongeren in elkaar. Deze bizarre episode in het schoolleven leidde tot een toename van eenzaamheid 
onder kinderen, stelt De Kindertelefoon vast in een donderdag naar buiten gebracht onderzoek. 
       Kinderen mogen - anoniem - met welk probleem dan ook bellen naar de organisatie, waar in 
totaal zevenhonderd vrijwilligers actief zijn, vertelt directeur Roline de Wilde. ‘Maar ze kunnen ook 
chatten of via de website deelnemen aan een forumgesprek.’ 
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      Uit chats en forumtopics bleek dat gemiddeld 6,5 gesprekken per dag gingen over eenzaamheid, 
tegen vijf per dag over heel 2019 gerekend en vier in dezelfde periode (maart-mei) vorig jaar. 
     Om kinderen die zich eenzaam voelen te helpen, is De Kindertelefoon een campagne begonnen 
met als slogan een vraag: ‘Hoe gaat het met jou vandaag?’ 
Kinderen ervaren meer eenzaamheid in coronatijd. Hoe is dat mogelijk? Thuis 
zijn ze juist meer samen dan ooit.   ‘Wat betreft eenzaamheid zien wij kinderen die al 
eenzaam waren, bij wie corona deze gevoelens versterkt, en kinderen die zich door corona voor het 
eerst eenzaam voelen. Zij geven aan de structuur van het dagelijkse school- en sportleven te missen 
en vooral de fysieke contacten met leeftijdsgenoten. Digitale contacten vinden zij minder prettig dan 
echte ontmoetingen op school of op de sportclub. Het punt is dat je niet alleen hoeft te zijn om je 
eenzaam te voelen. Dertig procent van de kinderen voelt zich eenzaam terwijl zij genoeg sociale 
contacten hebben. Wat zij missen, is iemand die er voor hen is, die interesse in hen heeft, die naar 
hen luistert.’ 
Hoe komt het dat zo iemand er niet is in hun leven? ‘Wij voeren 1500 gesprekken met 
kinderen per dag. Als iemand weet hoe moeilijk het is om te luisteren naar kinderen, dan zijn wij dat 
wel. Oordeelloos luisteren en doorvragen is lastig. Niet voor niets krijgen onze vrijwilligers daarvoor 
een training. Zeker als je dicht bij een kind staat, heb je al gauw de neiging in te vullen. Ouders 
schrikken soms terug als hun kind een geheim wil delen of gaat praten over iets waarmee hij of zij zit. 
Veel van zulke kinderen nemen contact met ons op. Zij denken dat eenzaamheid alleen bij oudere 
mensen voorkomt en dat zij dus raar zijn als ze zich eenzaam voelen. Sociale media wekken het idee 
dat iedereen een fantastisch leven heeft, behalve jij. Dat is natuurlijk niet het geval. Wij stellen 
kinderen gerust door aan te geven dat ze niet de enigen zijn met gevoelens van eenzaamheid.’ 
Wat ís eenzaamheid?  ‘Dat is een subjectief gevoel waarbij iemand kwalitatief goede relaties 
mist. Eenzaamheid kent vele gezichten. Het kan zijn dat een kind het moeilijk vindt contacten te 
leggen en daardoor weinig vrienden heeft. Het kan zijn dat hij of zij zich buitengesloten voelt, wordt 
afgewezen door naasten of gepest. In een gezin kan veel aandacht gaan naar een ziek broertje of 
zusje. Het kan ook zijn dat een kind er chronisch last van heeft, wat kan leiden tot een depressie of 
zelfs zelfmoordgedachten.’ 
Verdwijnt bij kinderen die door corona te maken krijgen met eenzaamheid 
dat gevoel niet als het virus bedwongen is?   ‘Waarschijnlijk wel, maar niet automatisch. 
Jongeren missen contacten met leeftijdsgenoten. Het is nu zomervakantie; er is nog steeds geen 
vaste structuur. En corona is nog niet over; in veel situaties gaat het leven op anderhalve meter door. 
Veel kinderen gaan niet op vakantie. Ze blijven thuis. Daarom vinden wij het zo belangrijk dat 
jongeren weten dat ze niet alleen rondlopen met het idee eenzaam te zijn.’ 
Neemt eenzaamheid onder kinderen toe?       ‘Dat vind ik lastig om vast te stellen op 
basis van dit onderzoek. We weten uit eerder onderzoek dat de helft van de kinderen zich weleens 
eenzaam voelt. Maar willen we de vraag beantwoorden of er meer eenzame kinderen zijn, dan 
moeten we daar volgend jaar opnieuw onderzoek naar doen.’ 
Hoe signaleer je als ouder dat je kind eenzaam is?  ‘Wat je als ouder, opa of oma, 
leraar of andere vertrouwenspersoon kunt doen, is de vraag stellen van onze campagne: Hoe gaat 
het met jou? En dan luisteren en doorvragen en niet bang zijn of schrikken. Het is belangrijk dat je 
open vragen stelt: wat kan ik voor je doen, wat kun je zelf doen om lekkerder in je vel te zitten? 
Begin met een hoe- of een wat-vraag.’ 
U houdt alleen een onlinecampagne. Dus geen krantenadvertenties of tv-
spotjes. Waarom?   ‘We hebben de campagne opgezet met jongeren. Zij zitten de hele dag op 
sociale media. Via deze kanalen kunnen wij hen het beste bereiken. Wij hebben er korte, 
informatieve filmpjes op gezet. Op onze website staat een aparte pagina over eenzaamheid. 
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         Verder kunnen kinderen van twaalf tot achttien jaar op ons forum in contact komen met 
leeftijdgenoten. Onze belangrijkste boodschap: maak eenzaamheid bespreekbaar. Dat lucht enorm 
op.’  
 
 
 
 
 
26) 19-jarige Morris  verdenkingen van relschoppen, veroorzaken van letsel, rijden zonder papieren 
Eigen Kracht Centrale 17 juli 2020 
Rondje wereld: Singapore 
De inspiratie voor onze vrijdagverhalen komt van Beyond Social Services uit Singapore, waar onder 
de titel ‘Another week beyond’ al jaren wekelijks ervaring wordt gedeeld. Mijn collega is op hun 
uitnodiging meerdere keren in Singapore geweest voor training over Eigen Kracht-conferenties. Dat 
wij hen op die manier ook weer geïnspireerd hebben, blijkt uit het verhaal dat zij vorige week 
deelden. Om te benadrukken hoe universeel de principes van Eigen Kracht zijn, deel ik in deze 
vakantieperiode graag verhalen uit andere delen van de wereld. Startend met Singapore, over de 19-
jarige jongen Morris die naar de rechtbank moest in verband met verdenkingen van relschoppen, 
veroorzaken van letsel, rijden zonder rijbewijs en verzekering. De reclassering adviseerde een 
gesloten jeugdinrichting. 
Rechter   Zijn moeder vindt dat hij naar huis moet komen, zodat zij hem in de gaten kan houden. 
Zijn oudere broer denkt dat het moeilijker voor Morris wordt om zijn leven weer op te bouwen als hij 
vast heeft gezeten en wil dat ze hem een kans geven om te veranderen. Ze leggen dit voor aan de 
rechter en deze vraagt de reclassering om een aanvullend rapport te schrijven, met als onderdeel 
een plan gemaakt door de familie. En dus wordt een bijeenkomst georganiseerd, met Morris, 
moeder, broer, oma en een tante. Zijn vriendin en een jeugdvriend doen digitaal mee, net als de 
reclasseringsmedewerker en twee maatschappelijk werkers. 
Elf punten   Nadat het doel van de bijeenkomst was gedeeld, vertelde ieder waarom ze er waren: 
om Morris te helpen uit de problemen te blijven en te proberen opsluiting te voorkomen. Ze zeiden 
dat hij een goed mens is, ondanks de overtredingen. Toen nam Morris het woord en betuigde spijt. 
Hij bedankte zijn moeder dat ze hem altijd had gesteund, ondanks zijn vele fouten en slechte gedrag. 
Hij sprak dankbaarheid uit voor het organiseren van de bijeenkomst en liefde voor haar. Hij bedankte 
ieder apart voor het komen. In besloten tijd maakte de kring een plan met elf punten: een 
gedetailleerde beschrijving van toezicht op Morris door familie, zoeken van werk, training 
woedebeheersing, taakstraf en herstel van de schade die hij heeft veroorzaakt. Ze presenteerden dit 
familiegroepsplan aan de reclasseringsmedewerker en nu hoopt de familie met het plan de 
rechtbank te laten zien dat ze in staat zijn om Morris te helpen zich verder te ontwikkelen en positief 
te kunnen bijdragen aan de samenleving. 
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. 
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Een sterk verhaal op vrijdag  Voor mij is vrijdag altijd een dag om even stil te staan bij 
de verhalen uit de dagelijkse praktijk van mijn collega's en mij. Bijzondere verhalen, omdat 
uitzichtloze situaties soms 180 graden draaien. Sterke verhalen, omdat ze de kracht tonen van 
mensen die hun vragen durven delen met de mensen om hen heen en zo met vereende kracht tot 
oplossingen komen. Ze zijn het delen waard. 
Ik wens u en de uwen een goede gezondheid en veel verbinding. 
Hedda van Lieshout 
 
 
27) De coronacrisis heeft een zware wissel getrokken op de gezondheidszorg 
Zorgvisie 17 juli 2020 
Gehandicaptenzorg in coronatijd: veel beperkingen en veel risico’s 
Hoe heeft de gehandicaptenzorg de coronacrisis doorstaan en is de sector voorbereid op een tweede 
golf? Directeuren Frank Bluiminck van brancheorganisatie VGN en Illya Soffer van 
belangenorganisatie Ieder(in) zijn het over het belangrijkste eens: meer oog voor en kennis over de 
sector zijn nodig zodat mensen met een beperking niet weer achteraan hoeven te sluiten. 
De coronacrisis heeft een zware wissel getrokken op de gezondheidszorg, en niet het minst op de 
gehandicaptensector. Verschillende complexe vraagstukken speelden een rol: de bezoekregeling, het 
tekort aan testen en beschermingsmiddelen en de beeldvorming rond de sector in het algemeen. 
            Terugkijkend op de afgelopen maanden, concludeert Bluiminck dat de gehandicaptensector 
als geheel het niet slecht heeft gedaan. ‘Zeker niet gezien de omstandigheden: toen we plotseling 
oog in oog met het virus stonden moesten we beslissingen nemen op basis van de beperkt 
beschikbare kennis en middelen. We hebben relatief vroeg in het proces maatregelen genomen, 
zoals het beperken van bezoek. Een vrij draconisch besluit, maar hiermee is het risico op besmetting 
wel ingeperkt.’ 
Soffer is minder positief over de besluiten die genomen zijn in de afgelopen periode. ‘Het is absoluut 
niet goed gegaan. Zowel intramuraal niet, als bij de zorg voor mensen thuis. Alle stekkers gingen 
eruit.’ Haar voornaamste kritiekpunt is dat het kabinet opnieuw geen prioriteit gaf aan de 
gehandicaptenzorg. ‘De sector stond gewoon niet op de agenda: het duurde zo’n zeven weken 
voordat de woorden ‘mensen met een beperking’ vielen in de persconferenties met Rutte en De 
Jonge. Deze mensen stonden weer achteraan, en zijn aan hun lot overgelaten. Daar moeten ze nog 
steeds van bijkomen. En natuurlijk was dat niet de bedoeling van bestuurders en beleidsmakers, 
maar zo ging het wel. Tijdens zo’n omvangrijke crisis schakelt het kabinet over naar een soort militair 
gezag. Geheel begrijpelijk, maar het duurde te lang voordat de focus op andere vormen van zorg dan 
alleen de medische kwam te liggen.’ 
Niet in beeld   Bluiminck beaamt dat in het begin van de crisis de gehandicaptenzorg als sector 
niet in beeld was. ‘Het ging over ziekenhuizen en ic’s, terwijl ook binnen de gehandicaptenzorg 
ernstige risico’s speelden. Het is cruciaal dat onze medewerkers veilig kunnen werken en daar was 
veel onzekerheid: testen en beschermingsmaterialen waren onvoldoende beschikbaar. Dat heeft een 
zware wissel getrokken op onze medewerkers én natuurlijk op de cliënten en hun familie. Bij hen is 
veel verdriet en pijn geweest. Men moest dealen met een onbekend virus terwijl er te weinig 
beschermingsmaterialen waren. We hebben veel gevraagd van medewerkers, beseffen we nu. Dat 
hadden we beter willen kunnen doen. De les is dat we er zeker van moeten zijn dat mensen met 
klachten zich kunnen laten testen en dat er genoeg beschermingsmaterialen op voorraad zijn. Alleen 
dan kan je onzekere situaties aan met vertrouwen en professionaliteit.’ 
Diverse groep  Het is Bluiminck gedurende de crisis opgevallen hoe weinig men eigenlijk weet 
van de gehandicaptenzorg. ‘Men heeft geen zicht op wie precies welke zorg en ondersteuning 
krijgen. Het gevolg daarvan is dat al onze cliënten als ‘heel kwetsbaar’ worden gezien, alsof alle 
mensen met een beperking in Nederland bijzonder kwetsbaar zijn. Net als de misvatting dat alle 70-



  
NIEUWS- EN INFORMATIEBRIEF 197                                      
ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN KAAG EN BRAASSEM 

37 

 

plussers bijzonder kwetsbaar zouden zijn. Er zou onderzoek naar gedaan moeten worden: wanneer is 
iemand nu bijzonder kwetsbaar? Mensen met een licht verstandelijke beperking lopen een 
gemiddeld gezondheidsrisico. Dan rest alleen de vraag: in hoeverre zijn zij in staat om de 
hygiënevoorschriften na te leven?’ 
Ook Soffer vindt het van groot belang om de groep mensen met een beperking of chronische 
aandoening in de volle breedte in beeld te hebben. ‘Slechts een derde van de mensen met een 
beperking die in een zorginstelling wonen, loopt een verhoogd gezondheidsrisico. Toch wordt die 
hele groep gedefinieerd als kwetsbaar voor infectie. De gehandicaptensector is bovendien veel 
groter dan alleen dat kleine stukje in een instelling. Ruim 80 procent van alle mensen met een 
beperking of chronische ziekte woont thuis en participeert aan de samenleving.’ Ook zij zijn zwaar 
getroffen door de coronacrisis. ‘Deze mensen zijn nu niet alleen kwetsbaar vanwege hun beperking, 
maar ook vanwege gebrek aan passende zorg en ondersteuning. Daar moet je rekening mee houden 
bij het afkondigen van maatregelen.’ 
Bluiminck vult aan: ‘De diversiteit van de sector was niet terug te zien in het beleid: iedereen werd 
gedwongen binnen te blijven, terwijl je daarin moet differentiëren. Als blijkt dat jongeren met een 
beperking relatief weinig risico lopen om besmet te raken en de kans klein is dat zij anderen 
besmetten, zijn er voor hen veel meer mogelijkheden.’ 
Eigen regie  Het kabinetsbeleid heeft verschillende onbedoelde gevolgen gehad voor de 
gehandicaptensector. Soffer: ‘Bij Ieder(in) kijken we naar mensen met een beperking vanuit een 
sociaal model in plaats van een medisch model. Tijdens de crisis is een paternalistische visie 
dominant geworden: wij deskundigen bepalen top-down wat jullie – kwetsbare mensen – nodig 
hebben. Minister Hugo de Jonge zei op een gegeven moment “dit doen we om onze kwetsbaren te 
beschermen”. Nou, de Twitter-inbox van Ieder(in) stroomde meteen vol: “Ik wil zelf bepalen hoe ik 
mezelf bescherm”. Mensen met een beperking hebben echt schade opgelopen van deze aanpak, en 
kampen nu nog met angstgevoelens en depressie. Toen mij werd gevraagd naar het grootste gat dat 
de crisis heeft geslagen, antwoordde ik intuïtief: “De samenspraak en de eigen regie zijn eruit 
geslagen. En dat is op alle niveaus gebeurd”.’ 
Een heikel punt was de bezoekregeling, net als bij de ouderen- en verpleeghuiszorg. Toen het verbod 
daar werd geïntroduceerd, werd de gehandicaptenzorg gevraagd daarin mee te gaan. Daar sprak de 
sector zich sterk tegen uit. Bluiminck: ‘Gezien de diversiteit van de sector is het onmogelijk om met 
een generiek bezoekverbod te werken. Daarom ontwikkelden wij een afwegingskader met als 
uitgangspunt: ‘geen bezoek, tenzij’. Hiermee hadden we meer regie dan de verpleeghuizen. Toch 
kwam het in het begin vooral op ‘nee, geen bezoek’ neer. Medewerkers waren angstig omdat er niet 
getest kon worden. Bestuurders wilden niet het risico op besmetting vergroten door bezoek toe te 
laten. Maar het is prettig zelf die keuzes te kunnen maken in plaats van onder politieke druk 
bepaalde stappen te moeten zetten. Dat heeft ook geholpen bij het verruimen van de 
bezoekregeling.’ 
Hoe nu verder  De eerste golf aan coronabesmettingen is inmiddels achter de rug en de situatie 
is langzaamaan iets genormaliseerd. Met de opgedane kennis en ervaring bereidt iedereen zich voor 
op een tweede ‘coronapiek’ in het najaar. Wat moet er anders voor de gehandicaptenzorg? 
Het allerbelangrijkste is dat de sector meer prioriteit krijgt, volgens Soffer. Dat geldt voor alle 
langdurige en maatschappelijk zorg. ‘Alle vormen van ondersteunende zorg stonden niet op de 
tweede of derde plek, maar op de twintigste. En nu zie je deze hiërarchie terug in de voorbereiding 
op een eventuele tweede golf. Men is nog steeds geneigd om prioriteit te geven aan de acute 
medische zorg of aan bescherming van de “meest kwetsbare groepen”. Weer een top-downmodel, 
terwijl samenspraak en eigen regie op alle niveaus dominant zouden moeten zijn.’ 
Het ‘blijf thuis’-advies heeft voor de achterban van Ieder(in) extra implicaties. ‘De coronacrisis 
isoleert mensen met een beperking of chronische ziekte bovenmatig. En er is nog te weinig kennis 
beschikbaar over hoe zij weer veilig kunnen deelnemen aan de samenleving. Hun isolement leidt 
vervolgens tot andere problematiek, aldus Soffer. ‘Wie te lang angstig thuis zit, zonder beweging en 
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sociale contacten, wordt vatbaar voor andere problemen en ziekten. Zij kunnen hun baan verliezen 
en in een inkomstenbestaansonzekerheid terechtkomen.’De aankomende verkiezingen baren Soffer 
ook zorgen. ‘Het kabinet zal een recessie moeten gaan oplappen, waarbij harde bezuinigingen 
doorgevoerd zullen worden. Je zult zien dat mensen met een beperking dan opeens wél vooraan in 
de rij staan. Dat er wordt gekort op de budgetten voor dagbesteding, bijvoorbeeld.’ 
Lockdown   Ook Bluiminck hoopt dat, nu het aantal besmettingen daalt, meer onderzoek wordt 
gedaan naar het verloop van de coronabesmetting in de gehandicaptenzorg. ‘Rutte zei het ook al: je 
beschikt over 50 procent van de kennis maar moet op basis daarvan voor 100 procent besluiten 
nemen. Met alle ervaring die nu is opgedaan, moet de overheid ervoor zorgen dat we veel meer 
kunnen. Zoals uitbraken beter opsporen, sneller ingrijpen en voldoende beschermingsmiddelen en 
tests op voorraad hebben.’ 
Volgens de VGN-directeur is de belangrijkste les dat je een sectorale of landelijke lockdown moet 
voorkomen. ‘Rutte had het alsmaar over een ‘intelligente lockdown’. Ik denk dat een lokale lockdown 
écht intelligent is. Bij een nieuwe uitbraak direct ingrijpen met heel gerichte, beperkende 
maatregelen. Geen landelijk beleid dus, of een hele sector op slot gooien.’ 
Soffer houdt het kabinet voor dat het zo niet heel veel langer kan. Ze doelt op mensen in isolement 
houden, met gebrek aan sociale contacten en zorg. ‘De rek gaat eruit. Ook voor mantelzorgers en 
hun werkgevers die de afgelopen maanden nog coulant zijn geweest gezien de omstandigheden. Dat 
duurt niet eeuwig.’ 
     Haar advies aan het kabinet is om een integrale structuur in te richten voor het bepalen en 
monitoren van het coronabeleid. De inbreng vanuit zorgaanbieders, ouderen-, patiënten- en 
cliëntenorganisaties is belangrijk. ‘We moeten de komende maanden kijken hoe mensen met een 
beperking of chronische ziekte weer zo goed mogelijk kunnen terugkeren naar het gewone leven: op 
maat, in samenspraak, en met eigen regie. Het ergste dat mensen met een beperking of chronische 
ziekte kan overkomen, is dat bij een tweede golf weer van bovenaf voor hen bepaald wordt hoe ze 
beschermd moeten worden. Of dat het draagvlak voor de coronamaatregelen wegvalt, omdat 
mensen het niet meer waard vinden om de economie plat te leggen voor een handjevol 
“zielepieten”.’ 
Beperkt in hun vrijheid  Naast alle pijn en verdriet ziet Bluiminck mogelijk positieve gevolgen 
van de coronacrisis voor de sector. ‘De afgelopen maanden waren 17 miljoen mensen beperkt in hun 
vrijheid. Ik hoop dat hierdoor meer begrip komt voor mensen die hun leven lang beperkt zijn en dat 
dat zich vervolgens vertaalt in beleid. Het kan een mooie les zijn die helpt om de eerste stappen te 
zetten naar een meer inclusieve samenleving. Ik ben namelijk bang dat het respecteren van de 
anderhalve meter de norm wordt, dat je anders niet mag meedoen aan het maatschappelijke 
verkeer. Op die manier sluit je een grote groep uit.’ De crisis maakt het vermogen van de 
samenleving om te reageren op maatschappelijke problemen zichtbaar. Bluiminck: ‘Je kunt die kracht 
gebruiken voor een actueel vraagstuk, zoals het klimaat, of inclusie. Het collectief kan heel sterk zijn 
en dan is er van alles mogelijk. Je hebt toekomstperspectief nodig, zonder dat wordt het wel heel 
moeilijk.’ 
Samenwerking   Gedurende de coronacrisis trokken VGN en Ieder(in) samen op om de 
gehandicaptenzorg door de crisis heen te helpen. Soms botsten de verenigingen: wat voor de 
professionals de beste keuze was, gold dan voor de cliënten. Daarvan hebben beide organisaties 
geleerd. Soffer: ‘Zo hebben wij ingezien dat VGN continu moet laveren tussen maatregelen zo 
opschrijven dat zorgbestuurders en managers hun verantwoordelijkheid voor de veiligheid kunnen 
nemen naar het personeel toe. En Ieder(in) heeft bij het werken aan de versoepeling van 
maatregelen en terugkeer naar het ‘gewone leven’ vooral ingebracht dat de samenspraak tussen 
cliënten, begeleiders en naasten weer zou plaatsvinden volgens de wet- en regelgeving waarin de 
cliëntenrechten zijn vastgelegd.’ Bluiminck vult aan: ‘We delen doelen en ambities en werken goed 
samen. Daar waar het schuurt, zijn we het niet per se oneens, maar VGN voelt nu eenmaal een 
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bredere verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de cliënten, hun verwanten én voor die van de 
medewerkers. Door die brede verantwoordelijkheid komen we soms ergens anders uit. Zonder het 
belang van samenwerking uit het oog te verliezen.’ 
Hester Hinloopen 
 
 
 
28) Waarom de samenwerking tussen het sociaal domein en de ggz niet vanzelfsprekend is 
Zorg+welzijn 19 juli 2020 
 ‘Het schot tussen de ggz en het sociaal domein houden we zelf in stand’ 
Er zijn allerlei redenen waarom de samenwerking tussen het sociaal domein en de ggz niet 
vanzelfsprekend is. Bijvoorbeeld andere vormen van financiering, andere regels en 
verantwoordelijkheden en issues rond privacy. ‘Maar de mensen om wie het gaat, de cliënten, zijn 
één. Voor hen is het van belang dat we wél echt gaan samenwerken. En die verandering kunnen we 
morgen al inzetten.’ 
Geen basisprincipe   Aan het woord is psychiater en bijzonder hoogleraar Niels Mulder. Al 
jarenlang pleit hij voor een betere samenwerking tussen het sociaal domein de ggz. En ondanks dat 
die samenwerking mondjesmaat op gang komt, zijn er nog grote stappen te maken. ‘Heel veel 
cliënten en patiënten hebben te maken met zowel psychische als sociale problemen. Om hen echt 
goed te helpen, moeten het sociaal domein en de ggz dus samenwerken. Dat gebeurt echt nog te 
weinig. Het zit nog niet in het systeem en is geen basisprincipe.’ 
Morgen al anders     Waarom dat zo is, daar zijn volgens Mulder dus allerlei redenen voor te 
benoemen. Maar je daarachter verschuilen is niet nodig. ‘Theoretisch gezien kunnen we die 
samenwerking morgen al verbeteren. Er staat ons niks in de weg. Als professional moet je zelf je 
professionele vrijheid en verantwoordelijkheid gebruiken om te doen wat goed is. De zuilen en de 
schotten die er nu zijn, en die een samenwerking misschien bemoeilijken, hebben we zelf in het 
leven geroepen en kunnen we dus ook zelf weer laten wegvallen. Dat kan op verschillende niveaus. 
Voor de bovenste twee niveaus, regionale samenwerking en landelijke akkoorden, is tijd nodig. Maar 
het eerste niveau, dat van de cliënt, is een niveau waar we met elkaar morgen al het schot kunnen 
laten vallen. Ik kan morgen al de samenwerking zoeken met een collega uit het sociaal domein om zo 
samen mijn patiënt of cliënt te helpen. Het schot tussen de samenwerking van sociaal domein en ggz 
hoeft er op dit niveau echt niet te zijn. Dat houden we zelf in stand.’ 
Sophie van Hogendorp Hoofdredacteur Zorg+Welzijn 
 
 
 
 
 
29) Bij pogingen om kostbare hulpmiddelen vergoed te krijgen van kastje naar de muur gestuurd 
Trouw 20 juli 2020 
Tienduizenden sporters met een beperking krijgen niet de goede hulp. Dus 
sporten ze maar niet 
Mensen met een fysieke beperking die willen sporten, worden van het kastje naar de muur gestuurd 
als ze hulpmiddelen nodig hebben. 
John Graat20 juli 2020, Enkele tienduizenden mensen met een fysieke beperking doen niet aan sport 
omdat ze niet de goede hulp krijgen. Bij pogingen om de kostbare hulpmiddelen vergoed te krijgen 
worden ze van het kastje naar de muur gestuurd. Zorgverzekeraars geven zonder wettelijke basis 
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vaak nul op rekest en verwijzen naar gemeenten. Maar veel gemeenten wijzen de aanvragen af, met 
een beroep op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). 
        Dit zegt het Kenniscentrum Sport & Bewegen op basis van onderzoek. “Het is vaak al moeilijk om 
uit te vinden waar je moet zijn. En dan volgt op de beoordeling van Wmo-aanvragen meestal 
afwijzingen”, zegt Lonneke Schijvens van het kenniscentrum. Ze signaleert dat samenwerking in de 
keten ontbreekt en dat er grote verschillen zijn in het Wmo-beleid van gemeenten. “Dit creëert 
willekeur. In een rolstoelbasketbalteam zitten meestal spelers uit verschillende gemeenten. 
Sommigen krijgen de rolstoel volledig vergoed, teamgenoten krijgen helemaal niks.” 
        Het gaat behalve om sportrolstoelen ook om handbikes, ligfietsen, aangepaste zadels voor 
paardrijden en rolgoten voor boccia, een miksport verwant aan jeu de boules voor mensen in een 
rolstoel. De bedragen lopen op tot boven de 10.000 euro. Sommige gemeenten vinden dat 
vergoedingen voor hulpmiddelen onder de Wmo vallen, omdat sporten een vorm van participatie is. 
Veel meer gemeenten vinden ze te duur, of niet onder de Wmo vallen of wijzen naar de 
zorgverzekeraar. Schijvens: “Door de overschrijdingen op de Wmo en bezuinigingen zijn gemeenten 
nog strenger geworden.” 
‘Afwijzingsgronden zelden in overeenstemming met de wet’ De zorgverzekeraar 
vergoedt in principe alleen protheses voor algemeen dagelijks gebruik. Maar om het ingewikkeld te 
maken: sportprotheses, zoals de blades die bij het hardlopen worden gebruikt, vallen wel onder de 
zorgverzekeringswet. In de praktijk vergoeden verzekeraars die echter niet. “De afwijzingsgronden 
zijn heel divers en zelden in overeenstemming met de wet. Er wordt geen onderzoek gedaan, 
verzekeraars vinden het te duur of zeggen dat sporthulpmiddelen niet worden vergoed”, aldus 
Schijvens.  
       Ricardo Fecken, die aan amputatievoetbal doet, kreeg ook een afwijzing van de zorgverzekeraar, 
maar kreeg zijn blade wel vergoed van de gemeente. Fecken: “Ik had het geluk dat ik een ambtenaar 
trof die een goede dag had. Die vond het onder de Wmo vallen.” 
       Kenniscentrum KSB bracht met Gehandicaptensport Nederland, stichting Special Heroes en de 
Esther Vergeer Foundation met geld van het ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport de 
situatie in kaart. In een enquête zeggen gemeenten dat ze onvoldoende overzicht hebben en te 
weinig inzicht in een kleine doelgroep. Ze zeggen volledig de doelstelling uit het Nationaal 
Sportakkoord te onderschrijven: laat mensen met een beperking zoveel mogelijk sporten. Schijvens. 
“Maar sport en Wmo zijn bij gemeenten aparte afdelingen die elkaar niet weten te vinden.” Ook een 
bezwaarschrift wordt meestal negatief beoordeeld. 
‘Van de doelgroep blijven er tienduizenden langs de kant staan’ De sporters zelf 
hebben meestal niet het geld om hulpmiddelen zelf te betalen. Het is een van de redenen waarom 
maar 9 tot maximaal 27 procent van de mensen met een beperking (afhankelijk van de categorie) 
voldoet aan de beweegrichtlijn. Gemiddeld over alle Nederlanders ligt dat percentage op 51. 
Schijvens: “Van de doelgroep van zo’n 80.000 mensen die bij het sporten zijn aangewezen op een 
hulpmiddel, blijven er tienduizenden langs de kant staan.” 
      Het ministerie van vws herkent en erkent de problemen, zegt beleidsmedewerker Elvira Stinissen. 
Zij was zelf drievoudig paralympisch sporter en won brons in Peking in 2008 met de 
zitvolleybalvrouwen. De kern van het probleem is volgens Stinissen is dat de zaken nu te versnipperd 
zijn, waardoor mensen het bos in worden gestuurd. “Sporthulpmiddelen worden vanuit verschillende 
wetgevingskaders gefinancierd. Dat is heel diffuus. Gemeenten hebben de vrijheid om de Wmo zelf 
in te vullen, waardoor er verschillen zijn. Vaak zijn de afwijzingsgronden ook niet duidelijk”, zegt 
Stinissen. “Als iemand met een beperking wil sporten moet die best volhardend zijn. Je ziet dat 
mensen voortijdig afhaken. Het zou niet zo moeilijk moeten zijn.” 

Centraal landelijk loket   Hoewel het probleem volgens haar al jaren bestaat, is er weinig 
gebeurd om het aan te pakken. Dat is wel de wens. Volgens Stinissen wil het ministerie geld voor een 
landelijk loket vrijmaken, hoeveel is nog onduidelijk. Zorgverzekeraars en gemeenten moeten 
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daaraan meebetalen. Het plan is om een platform in te richten waar mensen direct terechtkunnen 
voor advies, een aanvraag én de financiële afhandeling. Dit zal worden ondergebracht bij het Fonds 
Gehandicaptensport.  
      Maar dat is er nog niet. Om medewerkers van gemeenten, zorgverzekeraars en leveranciers te 
wijzen op wat er mogelijk is en wat de regels zijn, heeft het Kenniscentrum Sport & Bewegen een 
Handreiking Sporthulpmiddelen opgesteld. 
 
 
 
30) Lastig om een hulpmiddel voor bij het sporten te krijgen 
Google melding Wmo: Trouw 20 juli 2020 
Rennen op een blade gaf Wesley bevrijdend gevoel. ‘Waarom krijg ik die 
niet?’ 
Amputatievoetballer Wesley van Ingen probeerde vergeefs een blade vergoed te krijgen om te 
kunnen hardlopen. ‘Ze weten niet hoeveel zo’n ding voor iemand kan betekenen.’ 
John Graat20 juli 2020,   Dat het lastig is om een hulpmiddel voor bij het sporten te krijgen? “Noem 
dat maar gerust een understatement”, reageert Wesley van Ingen. Hij deed al diverse pogingen om 
een blade te krijgen, zodat hij eindelijk kan hardlopen, maar stuitte steeds op een nee. “Het komt 
erop neer dat instanties voor mij bepalen welke sport ik mag doen. Maar ik wil zo normaal mogelijk 
door het leven en mijn sport vrij willen kiezen.” 
             Van Ingen (34) was op jonge leeftijd een zeer talentvolle voetballer. Scouts van Feyenoord, 
Telstar, Volendam en AZ kwamen naar Oostzaan om hem te zien spelen. Tot hij dertien was. Er werd 
botkanker in zijn rechterbeen aangetroffen. Zijn onderbeen werd tot en met de knie geamputeerd. 
Voetballen was er niet meer bij. Hij deed aan andere sporten, maar of het nu tennis, tafeltennis of 
fitness was, steeds verloor hij er als geboren teamsporter de lol in. Jarenlang deed hij niet aan sport. 
“Ik wilde niet in een rolstoel zitten, ook niet om te sporten. Dat legt te veel nadruk op mijn 
beperking.” 
          Toevallig kwam hij via een kennis in aanraking met amputatievoetbal, dat in Polen al werd 
gespeeld. Mensen die (een deel van) een been missen, spelen op krukken tegen elkaar. De keeper 
mist soms een arm. Mede door Van Ingen werd amputatievoetbal ook in Nederland geïntroduceerd. 
Nu trainen er wekelijks selecties, elke woensdag in Eindhoven bij PSV en in Utrecht op zondag. “Maar 
ik heb een drukke baan, een vrouw en drie jonge kinderen en zou vanuit Oostzaan uren naar 
Eindhoven onderweg zijn. Om toch te trainen, wil ik hardlopen. Dat gaat niet op krukken. Dat is te 
belastend voor mijn linkerbeen en schouders. Dus heb ik een blade nodig.” 
            Zo’n verende sportprothese mocht hij vorig jaar uitproberen in Vught op een speciale 
sportdag. “Ik liep voor het eerst in twintig jaar weer hard. Ik blééf maar gaan. Het gaf zo’n bevrijdend 
gevoel. Waarom heb ik niet zo’n ding, vroeg ik me af? Ik kan er mijn conditie mee op peil houden. 
Met een gewone prothese gaat dat niet.” 
Den Haag probeert een uitleenservice uit 
In Den Haag begint in oktober een proef met een uitleenservice voor sporthulpmiddelen. Mensen met 
een fysieke beperking kunnen zich direct melden bij deze ‘mobilitheek’. Die heeft een selectie van 
veelgebruikte en moderne hulpmiddelen om te sporten. De bedoeling is dat mensen die eerst kunnen 
uitproberen en ervaren. Als ze hebben besloten echt een bepaalde sport te willen doen, krijgen ze 
adviezen over wet- en regelgeving en procedures en hulp bij een aanvraag voor vergoeding. Het is 
een project van de gemeente met de Haagse Hogeschool, Basalt Revalidatie, Stichting Extra en 
Stichting Voorall. 
Blades zijn duur     Alleen: een blade kost 10.000 euro. De levensduur is drie tot vijf jaar. Dat kan 
hij niet betalen. Van andere sporters die een been missen had hij al gehoord dat slechts enkele 
gemeenten vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) een blade vergoeden. In Oostzaan 
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kreeg hij nul op het rekest. “Ik vind dat belachelijk. Ze weten niet hoeveel zo’n ding voor iemand kan 
betekenen. Toen ik weer rende, vond ik iets van mezelf terug. Levenskwaliteit. Ik heb dat uitgelegd, 
in een gesprek, in een motivatiebrief. Zij zeggen dat de Wmo draait om participatie en ik niet 
voldoende kon aantonen dat ik niet kan participeren als ik geen blade heb. Ik kon ook andere sporten 
doen. Dan zeggen ze eigenlijk dat ik niet zelf mag bepalen welke sport ik wil doen.” 
          Ook van de zorgverzekeraar kreeg hij een afwijzing. “Die stelt zich op het standpunt dat een 
gewone prothese in een eerste levensbehoefte voorziet. Sporten zien ze als recreatie, participatie. En 
daar is de Wmo voor. Zo is het cirkeltje weer rond. Heel erg frustrerend.” 
         ‘Ambtenaar A doet dit, ambtenaar B doet dat’ 
                                      Ricardo Fecken:  
             ‘Ik kreeg de blade wel vergoed, in tegenstelling tot veel andere amputatievoetballers.’ 
Ricardo Fecken uit Emmer-Compascuum, ook amputatievoetballer, kreeg zijn blade wel vergoed van 
zijn gemeente. Hij mist zijn linkeronderbeen als gevolg van een auto-ongeluk in 2015. “Voor een tv-
programma had ik een tijdje een blade te leen gekregen. Maar die moest terug. Ik had een goedkope 
variant, die zo’n 6000 euro kostte. Maar ik kan dat niet betalen. Mijn revalidatiearts zei direct: je 
moet voor een blade bij de zorgverzekeraar zijn, maar die krijg je waarschijnlijk niet vergoed.  
            “Ik heb daarna gebeld naar De Toegang in Emmen, de organisatie voor de Wmo in de 
gemeente. Die verwees me naar de zorgverzekeraar. En die zei: nee, dat doen wij niet, dat is Wmo. 
Dus ik terug naar De Toegang. Een ambtenaar zat daarna bij mij aan de keukentafel. Ik denk dat hij 
een goede dag had. Ik kreeg de blade wel vergoed, in tegenstelling tot veel andere 
amputatievoetballers.  
               “Je krijgt echt het idee dat ambtenaar A dit doet en ambtenaar B weer dat. Het is net een 
loterij. Terwijl het zo belangrijk is. Sport betekent gezond blijven, het voorkomt hart- en vaatziekten 
en het geeft je sociale contacten. Voor veel teamsporten heb je twee benen nodig. In coronatijd zijn 
heel veel mensen gaan hardlopen, maar mensen met een beperking kunnen dat niet. Dat willen ze 
wel. Zo wordt hun sociale kring onnodig kleiner. Je wilt erbij horen.” 
 
 
 
31)Veel werk om te komen tot voldoende woonzorgvormen voor ouderen en kwetsbare groepen 
Binnenlands Bestuur 20 juli 2020 
SLECHTS EEN OP DRIE GEMEENTEN HEEFT WOONZORGVISIE 
Yolanda de Koster 17 jul 2020 Een derde van de Nederlandse gemeenten heeft een woonzorgvisie 
voor de komende jaren. Ongeveer de helft van alle 355 gemeenten heeft een analyse van de 
woonzorgopgaven, maar nog geen concrete visie. 
Nul-meting   Dit blijkt uit een nul-meting van de Taskforce Wonen en Zorg. Er moet kortom nog 
veel werk worden verzet om te komen tot voldoende woonzorgvormen voor ouderen en andere 
kwetsbare groepen, concludeert de Taskforce. ‘Om lokaal de juiste keuzes te maken, zijn een 
woonzorganalyse en een woonzorgvisie belangrijke bouwstenen. De nulmeting laat zien dat er nog 
zo’n tweehonderd woonzorganalyses gemaakt moeten worden. En dat is pas het begin’, stelt Hans 
Adriani, voorzitter Taskforce. De Taskforce heeft de nul-meting uitgezet onder alle gemeenten en 
woningcorporaties. 
Prestatieafspraken   Het hebben van een visie is een. Daarna moeten bindende 
prestatieafspraken worden gemaakt én de plannen uitgevoerd, stelt de Taskforce. Voor het zover is, 
moet er nog veel gebeuren. Gemeenten moeten zich beseffen dat samenwerking tussen het sociaal 
en ruimtelijk domein essentieel is. Gemeenten moeten bovendien de regie pakken. Het blijkt 
ingewikkeld om partijen met verschillende belangen bij elkaar te brengen, beschikbare ruimte te 
vinden en de realisatie nieuwe woonzorgvormen financieel rond te krijgen. 
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Potentie benutten  ‘Wij zien in de uitkomsten een bevestiging van onze rol. De Taskforce en 
onze ambassadeurs gaan na de zomer actief het land in om beweging te organiseren en gemeenten 
te helpen bij hun opgave’, aldus Adriani. Her en der zijn er volgens de Taskforce goede voorbeelden. 
‘Die potentie moeten we benutten.’ Wijk bij Duurstede is een van die goede voorbeelden. Bij sociale 
woningbouw en renovatie wordt er levensloopbestendig gebouwd. Er is daarnaast een 
preventieagenda met afspraken rond signalering, zorg en ondersteuning van kwetsbare inwoners. De 
gemeente werkt daarin samen met woningcorporaties, wijkteams en zorginstellingen. 
De Taskforce Wonen en Zorg is een initiatief van de VNG, Aedes, ActiZ en de ministeries van VWS en 
Binnenlandse Zaken. De Taskforce is vorig jaar opgericht en wil in het hele land gemeenten, 
woningcorporaties en zorgorganisaties met elkaar in gesprek gaan over de omvang en de aanpak van 
de woonzorgopgaven. 
 
 
 
32) Einde maken aan het ‘open armen’- en ‘open huis’-beleid en aan de bovenwettelijke regelingen 
Zorgvisie 20 juli 2020 
Blog: Gemeenten werken zelf financiële tekorten jeugdhulp in de hand 
Gemeenten zouden in plaats van hun hand op te houden bij het kabinet, de hand in eigen boezem 
moeten steken. Veel van de financiële problemen die ze hebben in het sociaal domein zouden 
opgelost zijn als een einde wordt gemaakt aan het ‘open armen’- en ‘open huis’-beleid en aan de 
bovenwettelijke regelingen. 
             De gemeenteraad van Zoetermeer heeft een actiecomité opgericht. Zoetermeer komt jaarlijks 
17,5 miljoen euro tekort op de uitgaven aan jeugdzorg en Wmo. Het comité gaat actie voeren om 
meer geld van het kabinet te krijgen. Zoetermeer is niet de enige gemeente die een flink tekort heeft 
op de uitgaven in het sociaal domein. Accountantsbureau DBO berekende vorig jaar dat alle 
gemeenten tezamen een miljard euro tekortkomen op het sociaal domein. 
           Gemeenten voeren ook al langer actie om meer geld. Begin juli hield een aantal wethouders 
een protestdemonstratie in Den Haag omdat ze vinden dat ze te weinig geld krijgen van de 
Rijksoverheid voor de uitvoering van de jeugdzorg en de Wmo. Zij wijzen daarbij steevast op de 
bezuinigingen bij de decentralisatie van het sociaal domein in 2015 en op de toename van het aantal 
cliënten. Wat ze daarbij niet vermelden is dat de gemeenten voor een belangrijk deel zelf de oorzaak 
zijn van de uitgavenoverschrijdingen. 
Toename van gebruik     De belangrijkste oorzaak van de oplopende kosten is de toename van 
het gebruik. Sinds de invoering van de Jeugdwet in 2015 is het gebruik van jeugdhulp met 18,5 
procent gestegen. Vorig jaar kregen bijna 424.000 jongeren jeugdhulp. Inmiddels ontvangt bijna een 
op de acht jongeren beneden 18 jaar jeugdhulp. 
        Waarom neemt het aantal jongeren dat jeugdhulp ontvangt zo enorm toe? Een belangrijke 
reden daarvoor is het ‘open armen’-beleid van de gemeenten. Google op ‘opvoedvragen’ en je komt 
vrijwel direct op sites met als kop ‘Opvoedvragen? Kijk hier voor online advies’ en ‘Opvoed 
Adviespunt voor al uw opvoedvragen’. De eerste is de site van het centrum voor Jeugd en Gezin van 
de gemeente Maastricht, het tweede is dat van de gemeente Rijswijk. De gemeente Heemskerk heeft 
als titel voor haar site: ‘Met al uw opvoedvragen naar het Centrum voor Jeugd en Gezin’. Dit zijn 
maar een paar voorbeelden; andere gemeenten hebben vergelijkbare wervende teksten. 
       Gemeenten nodigen ouders uit om met al hun opvoedvragen naar de gemeente te gaan. Het is 
dan ook niet verwonderlijk dat de toename van het gebruik van jeugdhulp bijna volledig is toe te 
schrijven aan de toename van ambulante jeugdhulp. De crisisopvang, jeugdhulp met verblijf, 
jeugdbescherming en de jeugdreclassering zijn vrijwel niet toegenomen – wel zijn de kosten van 
verblijf omhoog gegaan. 
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Wmo Eerlijkheidshalve moet worden gezegd dat dit bij de Wmo iets anders ligt. Het gebruik van de 
Wmo neemt ook toe. De oorzaak van de toename van het aantal Wmo-gebruikers is vooral de 
afschaffing van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo. Hiervoor is het kabinet-Rutte 
verantwoordelijk. Door de afschaffing van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage is het vooral voor 
midden- en hogere inkomens aantrekkelijk geworden om huishoudelijke hulp te vragen. Terecht 
klagen gemeenten over deze kabinetsmaatregel waar vooral de hogere inkomens van profiteren (en 
bij bezuinigingen door de kostenstijging de lage inkomens de rekening betalen). 
          Waar gemeenten wel verantwoordelijk voor zijn, is de inzet van sociale wijkteams. Veel 
gemeenten denken met sociale wijkteams de kosten van de Wmo te kunnen terugdringen. Het 
tegendeel is waar. Onderzoek van het Centraal Planbureau vorig jaar laat zien dat sociale wijkteams 
tot extra kostenstijging leiden. In gemeenten met sociale wijkteams is het gebruik van de Wmo sinds 
2015 met 40 procent gestegen, in gemeenten zonder sociale wijkteams ‘slechts’ met 26 procent. 
Driekwart van de gemeenten werkt met sociale wijkteams. Afschaffen van de sociale wijkteams zou 
helpen de tekorten bij de gemeenten terug te dringen; nergens staat dat gemeenten met sociale 
wijkteams moeten werken. 
Bovenwettelijke aanspraken  Dit brengt ons op een andere belangrijke reden voor de 
tekorten op het sociaal domein: veel gemeenten houden zich niet aan de door de wetgeving 
vastgelegde minimum niveaus maar bieden allerlei bovenwettelijke aanspraken en vergoedingen. 
Bijvoorbeeld door huishoudens als minima te zien als het inkomen maximaal 110 procent van het 
wettelijk sociaal minimum bedraagt. Of door de toch al lage eigen bijdrage – 19 euro per maand – 
nog eens extra te verlagen. Als gemeenten zich aan de wettelijke regels zouden houden, zouden de 
tekorten op het sociaal domein in elk geval een stuk kleiner zijn. 
Wildgroei aan zorgaanbieders     Naast een ‘open armen’-beleid voor cliënten hebben veel 
gemeenten ook een ‘open huis’-beleid voor zorgaanbieders. Hierbij krijgen alle toegelaten 
zorgaanbieders die dat willen een contract aangeboden. 
Het ‘open huis’-beleid leidt tot een wildgroei aan zorgaanbieders in gemeenten. Gemeenten kunnen 
niet of nauwelijks toezicht houden op de rechtmatigheid, doelmatigheid en kwaliteit van zorg die 
deze aanbieders leveren. Daarvoor hebben gemeenten niet voldoende menskracht en ontbreekt het 
ook aan bestuurlijke kwaliteit en uitvoeringskwaliteit bij gemeenten. 
Wildgroei in de gemeente     Een goed voorbeeld van deze wildgroei is de gemeente 
Maastricht. De gemeente met zo’n 130.000 inwoners en een tekort op het sociaal domein van 12 
miljoen euro, heeft contracten afgesloten met 113 jeugdzorgaanbieders en 92 aanbieders van Wmo-
zorg. Tweederde van deze aanbieders heeft minder dan 20 cliënten. Het zal duidelijk zijn dat de 
gemeente Maastricht niet of nauwelijks zicht heeft op de kwaliteit van zorg die deze ruim 200 
zorgaanbieders leveren. Door minder zorgaanbieders te contracteren, kunnen gemeenten zowel geld 
besparen als de kwaliteit van zorg verbeteren. 
          Gemeenten zouden in plaats van hun hand op te houden bij het kabinet, de hand in eigen 
boezem moeten steken. Veel van de financiële problemen die ze hebben in het sociaal domein 
zouden opgelost zijn als een einde wordt gemaakt aan het ‘open armen’- en ‘open huis’-beleid en 
aan de bovenwettelijke regelingen. 
Wim Groot, hoogleraar gezondheidseconomie Universiteit Maastricht. 
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33) Hoe zat het ook alweer met die Participatiewet? 
Nieuwsbrief Ieder(in) 21 juli 2020 
Participatiewet doet mensen met een beperking tekort 
15-07-2020 Illya Soffer          Een twee-meter-lange infographic met honderden vakjes en pijlen. Dat 
was het resultaat toen ik in 2015 een beleidsmedewerker vroeg om me te helpen de Participatiewet, 
de WIA, de Wajong en de Banenafspraak inzichtelijk te maken. Als nieuwe directeur van Ieder(in) 
hoopte ik daarmee in één oogopslag de samenhang en werking van de wetten te kunnen overzien. 
Na het overzicht op de muur te hebben geplakt en er dagenlang langs heen en weer te hebben 
gelopen, constateerden we dat het onmogelijk was om de wirwar aan wetten en regelingen in één 
oogopslag te overzien. Zelfs nu, na ruim 5 jaar ‘studeren’ op de participatiewet, moet ik 
schoorvoetend bekennen dat ik nog steeds niet in een paar zinnen kan uitleggen hoe het zit. En dát 
voor een wet die nota bene bedoeld is om mensen met een kwetsbare positie een betere toegang 
tot arbeid en de samenleving te geven. 
De Participatiewet leek veelbelovend  Hoe zat het ook alweer met die Participatiewet? 
Meer mensen met een beperking en andere bijstandsgerechtigden zouden aan het werk komen 
volgens de Banenafspraak: voor 2026 moeten er landelijk 125.000 nieuwe banen gerealiseerd 
worden voor mensen met een beperking. Voor wie die banen bedoeld zijn, bleek uit het 
Doelroepenregister. Los van deze doelgroepen, moet iedereen met een afstand tot de arbeidsmarkt 
op lokaal niveau worden ondersteund bij het vinden en behouden van werk. Gemeenten hebben 
beleidsvrijheid bij het invullen van die taak. Het idee om zo richting een inclusievere arbeidsmarkt te 
bewegen leek misschien op voorhand sympathiek, de daarvoor bedachte lappendeken aan wet- en 
regelgeving was bij voorbaat kansloos en ontoereikend. 
Een wirwar aan regels   Ondanks felle tegenstand vanuit ongeveer de gehele 
spreekwoordelijke polder, kwamen Participatiewet, Banenafspraak en tal van marginale 
aanpassingen door de Kamers. En daarmee kwamen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in 
een wirwar aan regels en veranderingen terecht. Ook voor de mensen die eerder een 
Wajonguitkering kregen, zorgde de Participatiewet voor achteruitgang en onzekerheid. Stroomden 
voorheen jaarlijks 15.000 jongeren met een beperking en een expliciete ondersteuningsvraag in de 
Wajong, sinds 2015 waren dat er nog maar 2000. De rest van hen verdween uit beeld, zonder te 
weten wat hun ondersteuningsvraag was. In het beste geval met een bijstandsuitkering. In het 
slechtste geval zonder. 
Bijna een miljoen mensen vissen achter het net   Het hardnekkigste misverstand is dat 
met de Banenafspraak en de Participatiewet goed betaald en betekenisvol werk voor mensen met 
een beperking écht dichterbij komt. Niets is minder waar. Nog geen 15% van de 900.000 mensen die 
‘iets extra’s nodig hebben’ om te kunnen werken vanwege een beperking of chronische ziekte, valt 
binnen de regeling van de Banenafspraak. De overige 85% komt hiervoor niet in aanmerking. Telt 
gewoonweg niet mee. Zo concurreert de ene gehandicapte met de andere gehandicapte om een 
baan, om een inkomen, om ondersteuning, om bestaanszekerheid en te kunnen meedoen op gelijke 
voet. Zij worden net als werkzoekenden zonder beperking voortdurend opgejaagd om aan het werk 
te gaan, op straffe van korting op hun uitkering. Of ze worden aan hun lot overgelaten, omdat de 
gemeente onvoldoende ruimte heeft hen te ondersteunen. 
Jubelen over de Participatiewet   Dus ja, het is best goed nieuws als er nieuwe banen 
bijkomen voor de groep die in de Banenafspraak valt. En het Ministerie van SZW rapporteert dan ook 
regelmatig, jubelend de nieuwe cijfers van de banenafspraak. Maar ik jubel niet mee. De door het 
Sociaal Cultureel Planbureau uitgevoerde evaluatie van de Participatiewet gaf daar ook geen reden 
toe. Daaruit bleek dat mensen in de Participatiewet weliswaar een iets hogere kans hebben op werk, 
maar dat uiteindelijk de meeste mensen met een beperking daar nauwelijks iets mee opschieten. 
Hun contractduur is korter, hun beloning is lager en hun bestaanszekerheid magerder. Datzelfde 
Sociaal Cultureel Planbureau waarschuwde overigens begin juli dat mensen met een beperking als 
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eerste hun werk en inkomen zullen gaan verliezen ten gevolge van de economische recessie door 
COVID-19. Tel uit je winst. 
Geen inclusieve arbeidsmarkt, nog lang niet  Voldoende passend en duurzaam werk is 
niet beschikbaar. Ook komen heel veel mensen met een beperking ondanks hun werk uit op een 
inkomen onder het minimumloon. En de meeste mensen met een beperking komen níet in 
aanmerking voor extra ondersteuning of voorzieningen. Dat is de schamele opbrengst van 5 jaar 
Participatiewet. Dat is niet alleen een grote stressfactor voor mensen met een beperking, het is ook 
een schaamtevolle vertoning vanuit het perspectief van het VN-Verdrag Handicap. In dat door 
Nederland ondertekende verdrag ligt vast dat deelname op gelijke voet in de samenleving en op de 
arbeidsmarkt voor mensen met een beperking de norm is. Ruim 5 jaar na de participatiewet, in de 
nasleep van de eerste Corona-golf, lijkt de inclusieve arbeidsmarkt echter verder weg dan ooit. 
Mensen met een beperking hebben structureel een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. En de 
Participatiewet en Banenafspraak maken dat vooralsnog in geen enkel opzicht beter. 
 
 
 
 
34) 4 jaar geleden dat in Nederland het VN-verdrag inzake mensen met beperking van kracht ging 
Nieuwsbrief Ieder(in) 21 juli 2020 
4 jaar VN-verdrag geen reden tot een feestje 
juli 14, 2020 door Redactie in Nieuws    Vandaag is het precies 4 jaar geleden dat in Nederland het 
VN-verdrag inzake mensen met een beperking van kracht ging. Reden voor een feestje? Niet echt. 
Los van dat de positie van mensen met een beperking niet vooruit is gegaan maar zelfs achteruit, zijn 
veel mensen met een beperking tijdens COVID-19 in Nederland aan hun lot overgelaten. Daarom 
willen we vandaag specifiek kijken naar een van de 50 artikelen uit het verdrag: Artikel 11, risicovolle 
situaties en humanitaire noodsituaties. 
Bescherming en veiligheid van personen met een handicap “Artikel 11 van de CRPD 
bepaalt dat de staten die partij zijn alle mogelijke maatregelen moeten nemen om de bescherming 
en veiligheid van personen met een handicap te waarborgen bij de nationale reactie op 
risicosituaties en humanitaire noodsituaties. Dit omvat maatregelen op alle levensgebieden van 
personen met een handicap, inclusief de bescherming van hun toegang tot de hoogst haalbare 
gezondheidsstandaard zonder discriminatie, algemeen welzijn en preventie van infectieziekten, en 
maatregelen om bescherming te bieden tegen negatieve attitudes, isolatie en stigmatisering die zich 
midden in de crisis kunnen voordoen.” 
       Tijdens de lock-down zijn veel mensen met een chronische aandoening, een beperking of oudere 
mensen in een isolement terecht gekomen. Voor mensen in een instelling was bezoek verboden, 
anderen kozen vrijwillig voor zelf-isolatie. Toen de lock-downregels versoepeld werden kwam er een 
exit-strategie voor mensen met een beperking, maar dit plan is voor een deel nog niet ingevuld en 
het is geen standaard kabinetsbeleid. Er is dus de intentie om het goede te doen, en de ambitie en 
doelen die daarbij horen, maar er is weinig prioriteit en er is geen verbinding met het OMT. Met de 
nieuwe onderzoeksresultaten dat groepsimmuniteit waarschijnlijk niet  bereikt zal worden omdat de 
afweerrespons tegen COVID-19 na 3 maanden weggezakt  is, is het helemaal van groot belang dat de 
overheid en het OMT prioriteit geven aan de veiligheid van  mensen met een beperking en chronisch 
zieken. 
Ga in gesprek met mensen met een beperking over de invoering van artikel 
11      Artikel 11 van het jarige VN-verdrag legt de staten die hebben geratificeerd, dus ook 
Nederland, op om de veiligheid van deze mensen te waarborgen en isolement te voorkomen. 
Belangenorganisaties hebben gepleit voor medische mondmaskers voor risicogroepen maar het 
RIVM kan tot dusverre geen uitspraak doen over die medische mondmaskers; vermoedelijk omdat ze 
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schaars zijn. Dus lijkt de strategie te zijn om mensen met een hoog gezondheidsrisico te beschermen 
door hen te adviseren zich min of meer thuis ‘op te sluiten’. Dat gaat in tegen artikel 11 van het VN-
verdrag Handicap.  Met een medisch mondmasker zou men zichzelf kunnen beschermen tegen het 
virus, bijvoorbeeld in de supermarkt, het theater of museum, of op het werk. Dat dit nu niet wordt 
gefaciliteerd maakt dat veel mensen nog steeds in lock-down zitten, terwijl de rest van Nederland al 
weer op terrassen zit en in de bioscoop. Mensen die tot een risicogroep behoren en  niet in isolatie 
kunnen of willen blijven, lopen het risico ziek te worden en te overlijden. NOOZO is benieuwd 
wanneer de overheid zich gaat houden aan de verplichting die artikel 11 van het VN-verdrag 
handicap meebrengt en met mensen met een beperking in gesprek gaat, om hun positie te 
versterken tijdens deze pandemie. Want het verdrag is nou juist ontstaan om in situaties zoals deze 
pandemie de rechten van mensen met een beperking veilig te stellen. 
 
 
 
 
 
35) Alphen heeft een nieuwe adviesraad voor het sociaal domein: de Adviesraad Samenleving 
Google melding Wmo adviesraad  Alphens Nieuwsblad 22 juli 2020 
Adviesraad Samenleving geïnstalleerd 
wo 22 jul 2020,    Nieuwsflits  Alphen heeft een nieuwe adviesraad voor het sociaal domein: de 
Adviesraad Samenleving. De presentatie van de raad had vorige week plaats in het stadskantoor. 
“Als nieuwe Adviesraad Samenleving zijn we al druk bezig, ondanks de beperkingen die het 
coronavirus met zich meebrengt”, zegt voorzitter Koos van Arkel. “Ik verwacht er echt veel van.” 
Rijk Huisman ALPHEN AAN DEN RIJN  - In het begin van het jaar zijn de Bewonersadviesraad en 
Cliëntenadviesraad opgeheven en werden de elf leden van de nieuwe Adviesraad Samenleving 
benoemd. “Er was heel veel belangstelling voor een plek in deze adviesraad en er waren meer goede 
kandidaten dan plaatsen”, kijkt Van Arkel (63) terug. “De elf leden houden zich bezig met de 
uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet, 
kortweg het sociaal domein. De vorige adviesraden waren meer gefocust op beleid, maar dat ‘staat’ 
nu wel.” 
De afgelopen maanden was er geen gelegenheid om op de gebruikelijke manier te vergaderen, maar 
de beschikbare tijd is benut. Er zijn vijf koppels gevormd, die allemaal een van de vijf thema’s voor 
hun rekening nemen. De thema's staan gelijk aan de verdeling van het sociaal domein. Te weten: 
- Jeannette de Heij en Gerda van Dijk: Jeugd (w.o. sport en bewegen, preventie en huisvesting); 
- Stephan Verroen en Marijke van Huizen: Wmo/hulpmiddelen (w.o. vervoer, preventie en 
huisvesting); 
- Nabil Noura en Arvind Bainathsah: Armoede / schulden (w.o. mobility mentoring; preventie en 
huisvesting) 
- Floris van der Schot en Marian Poutsma: Participatie/inburgering (sport (vrijwilligers)werk 
preventie, huisvesting en inclusiviteit); 
- Wies van den Nieuwendijk en Petra Vink: Senioren (w.o. bewegen, preventie en huisvesting). 
                 De leden, zij hebben op persoonlijke titel zitting in de raad, kunnen een beroep doen op 
belangstellenden die hun kennis en ervaring van het sociaal domein graag met de leden van de 
adviesraad willen delen. “Dit heet een flexibele schil, waaraan iemand op ieder moment deel kan 
nemen en ook weer uitstappen. Wij hebben inmiddels een enquête uitgezet onder deze mensen en 
de resultaten ervan hebben we gebruikt op de avond waarop wethouder Han de Jager formeel de 
aftrap gaf”, aldus Van Arkel. 
                De leden van adviesraad staan voor de uitdaging om signalen uit de samenleving op te 
pakken en deze te verwerken in gevraagde en ongevraagde adviezen aan het college van 
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burgemeester en wethouders. “Zelf leggen we contacten met bijvoorbeeld vrijwilligersorganisaties, 
maar stellen het ook op prijs wanneer Alphenaren ons weten te vinden. Op dit moment wordt er nog 
gewerkt aan een website. Het e-mailadres, contact@adviesraad-alphenaandenrijn.nl, werkt al wel.” 
Gewoon bellen is ook prima: Van Arkel is te bereiken op 06 – 53344824, vice- voorzitter Floris van 
der Schot op 06-24356331. 
 
 
36) Goed  om te vertellen dat u voor iemand zorgt en wat dat voor u betekent 
IkWoonLeefZorg 22 juli 2020 
Wie moet weten dat ik mantelzorger ben en waarom? 
Als u voor een partner of een ouder zorgt, vindt u dat waarschijnlijk heel normaal en praat u er 
daarom weinig over. Toch kan het goed zijn om juist wel te vertellen dat u voor iemand zorgt en wat 
dat voor u betekent. Dat kan u helpen bij uw mantelzorgtaak. 
           Een op de drie Nederlanders zorgt tijdens zijn leven voor kortere of langere tijd voor een ander 
en is daarmee mantelzorger. Het is geen beroep, maar als u dagelijks in de weer bent voor een 
ander, kan dat wel zo voelen. Gelukkig staat u er niet alleen voor. De overheid, 
vrijwilligersorganisaties en zorgverleners bijvoorbeeld kunnen u helpen. Maar dan moeten ze wel 
weten dat u mantelzorger bent. 
De huisarts      Vertel uw huisarts over de zorgtaken die u vervult en wat dat voor u betekent. De 
huisarts kan inschatten welke ondersteuning u nodig heeft en u doorverwijzen naar de juiste 
hulpverlener. De huisarts (of de wijkverpleging of zorgorganisatie) kan ook een mantelzorgverklaring 
geven. Daarmee kunt u bijvoorbeeld vrijstelling krijgen van sollicitatieplicht bij het UWV als u 
werkloos bent. Of u kunt een mantelzorgparkeervergunning krijgen of een gratis 
vrijwilligersverzekering. 
De gemeente   De gemeente is een belangrijke partner voor mantelzorgers. Bij het Wmo-loket 
kunt u bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, woningaanpassingen en vervoer aanvragen voor de persoon 
waar u voor zorgt. Ook begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf in een verpleeghuis wordt 
door de Wmo vergoed. Verder kunt u ondersteuning krijgen in de vorm van vervangende zorg of 
respijtzorg. De zorg wordt dan tijdelijk overgenomen, zodat u tot rust kunt komen. Gemeenten geven 
meestal ook een jaarlijkse mantelzorgwaardering. Wat die mantelzorgwaardering inhoudt, verschilt 
per gemeente. De waardering kan bestaan uit een geldbedrag, praktische ondersteuning of 
kortingsbonnen. Op de website van Mantelzorg.nl kunt u zien hoe uw gemeente hiermee omgaat en 
of u hiervoor in aanmerking komt. Via het Wmo-loket van de gemeente kunt u ook een 
mantelzorgmakelaar inschakelen. Deze kan u helpen met regel- en uitzoekzaken voor degene voor 
wie u zorgt. 
Mantelzorgorganisaties     Voor een luisterend oor kunt u vaak terecht in het lokale 
buurthuis, maar er zijn ook speciale lokale en regionale organisaties voor mantelzorgondersteuning. 
U kunt er met anderen praten over uw zorgtaken, maar ook informatie, advies en praktische hulp 
krijgen en vaak worden er ook bijeenkomsten en cursussen georganiseerd. 
Werkgever   Combineert u mantelzorgen met een baan? Vertel uw werkgever dan over uw 
zorgtaken. Dat kan helpen om niet overbelast te raken. Misschien kunt u gebruik maken van een 
wettelijk vastgelegde verlofregeling. De Wet Flexibel Werken geeft de mogelijkheid om thuis of op 
gunstige tijden te werken. 
Familie en vrienden   Praat met de mensen in uw omgeving over uw werk als mantelzorger. 
Het is fijn om met mensen die u goed kent uw zorgen, angsten en verdriet te delen. En misschien 
kunnen ze u ook wel helpen met praktische zaken. 
Buren en vrienden van uw naaste   Het is erg handig om contact te hebben met mensen in 
de omgeving van de persoon voor wie u zorgt. De buren bijvoorbeeld, of een vriend of vriendin die 
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regelmatig op bezoek komt. U kunt hen vragen een oogje in het zeil te houden als u er niet bent. Of 
als er plotseling hulp nodig is en u kunt niet komen, dan kunt u een ander vragen om even langs te 
gaan. 
Wijkverpleging en thuiszorg Zorgt u voor iemand die wijkverpleging of thuiszorg krijgt? Dan 
gaat u misschien juist op andere tijden naar uw naaste, omdat hij of zij dan vaker bezoek krijgt. Toch 
is het wel goed als de wijkverpleging en/of thuiszorg weet dat u als mantelzorger ook bepaalde taken 
uitvoert. Het is handig om taken op elkaar af te stemmen, in overleg een rooster op te stellen en om 
samen te werken. 
 
 
 
37)  Wonen met vrienden lijkt een goed idee 
IkWoonLeefZorg 22 juli 2020 
Met vrienden wonen, is dat een goed idee? 
Voor vrienden die bij elkaar wonen, is hulp en gezelligheid altijd dichtbij. Wonen met vrienden lijkt 
dus een goed idee. Maar voordat het zover is, moet u als vriendengroep veel beslissingen nemen. 
Een woonproject voor meerdere personen is bijna altijd maatwerk. Het voordeel is wel dat u als 
vriendengroep helemaal zelf kunt bepalen hoe u wilt wonen. 
          Wonen met vrienden heeft veel voordelen. Zo weet u zeker dat u goed met uw buren zult 
kunnen opschieten. U weet wat u aan elkaar heeft, zowel praktisch als emotioneel. Dat maakt het 
makkelijk om hulp te vragen als het nodig is, bijvoorbeeld voor een boodschap of een kleine 
reparatie in huis. Bovendien zult u met vrienden in de buurt niet snel last hebben van eenzaamheid. 
De drempel is laag om regelmatig samen te eten, te tuinieren of te sporten. Daardoor wordt het 
makkelijker om zelfstandig te blijven wonen. En als u bepaalde dingen toch niet meer zelf kunt, dan 
kunt u als groep hulp of zorg inhuren. 

Nadelen      Elkaar helpen bij dagelijkse problemen is een belangrijke reden om te kiezen voor 
een gemeenschappelijke manier van wonen. Maar als alle bewoners ongeveer even oud zijn, is er 
een grote kans dat er steeds minder vitale helpers zullen zijn voor steeds meer hulpvragers. In een 
‘gewone’ buurt verschillen de leeftijden van bewoners meer, zodat een oudere ook een beroep kan 
doen op een jongere buurtgenoot. Vraag uzelf ook af of de vriendschap bestand is tegen een (bijna) 
dagelijks samenzijn. Het risico bestaat dat uw vriend of vriendin zich meer met u gaat bemoeien dan 
u lief is bijvoorbeeld. Of gaat oordelen over uw dagritme of uw hobby's. Kunt u ermee omgaan als 
hierdoor problemen zouden ontstaan? Tijdens de voorbereidingen kan naar voren komen dat uw 
woonwensen verschillen. Om te beginnen zult u het eens moeten worden over de gemeente, de 
buurt of het soort woonomgeving. Ook geldzaken moet u bespreken. Hoeveel geld wilt en kunt u 
uittrekken voor wonen, inclusief eventuele gemeenschappelijke voorzieningen? Hoe belangrijk is het 
dat het huis geschikt is om oud in te worden? Hoe denk u over het samen inkopen van zorg?  En hoe 
belangrijk is duurzaamheid? Allemaal zaken waar u beter van tevoren goede afspraken over kunt 
maken. 
Wat is er mogelijk?    Wat voor woonpand u nodig heeft, hangt af van de wensen die u als 
groep heeft. Wilt u bijvoorbeeld samen kunnen eten, dan is het fijn om een gezamenlijke grote 
eetkeuken te hebben. Ook een hobbykamer of schuur kan heel prettig zijn, net als een grote, 
gezamenlijke (moes)tuin. Praktische ruimtes zijn een gezamenlijke fietsenberging, een ruimte voor 
wasmachine en droger en een logeerkamer. Dat scheelt ruimte en dus kosten voor de afzonderlijke 
appartementen. In de meeste projecten voor gemeenschappelijk wonen, heeft iedereen gewoon een 
eigen huis met keuken en badkamer en een eigen voordeur. Denk ook na over de groepsgrootte. Als 
de groep groter is, wordt het makkelijker om een project te financieren. Kosten voor gezamenlijke 
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voorzieningen kunt u dan met meer mensen delen. Het kan dus een goed idee zijn om ook anderen 
bij uw plannen te betrekken, bijvoorbeeld door een advertentie in een plaatselijke krant te zetten. 
Samen in één huis      Een vriendengroep die een gemeenschappelijke woonvorm zoekt, zal 
bijna altijd zelf aan de slag moeten. U kunt samen opdracht geven voor nieuwbouw van een 
woonvorm naar uw eigen wensen. Ook de verbouw van een bestaand pand is een mogelijkheid. Op 
die manier krijgen soms oude scholen of kerken een nieuwe bestemming. Zowel bij nieuwbouw als 
verbouw wordt het pand gesplitst in appartementen. Iedereen koopt een eigen appartement en een 
aandeel in de gemeenschappelijke ruimten. Samen bouwen of verbouwen gebeurt meestal in de 
vorm van ‘collectief particulier opdrachtgeverschap’(Fried: zie: 
https://www.ikwoonleefzorg.nl/zelfstandig-wonen/wat-is-gemeenschappelijk-wonen  ). De 
bewoners richten een vereniging of stichting op, waarin zij samen beslissingen nemen. Er zijn ook 
gemeenschappelijke woonvormen met huurappartementen, maar u moet dan maar afwachten 
wanneer er een appartement vrijkomt. Alleen bij een nieuw project kunt u misschien als 
vriendengroep in één keer instromen. 
Ieder een eigen huis   Wilt u wel bij elkaar in de buurt wonen, maar zijn gemeenschappelijke 
ruimtes niet nodig? Dan kunt u ook proberen om appartementen of woningen te kopen in dezelfde 
buurt. Dat heeft de meeste kans van slagen bij nieuwbouw, omdat u dan allemaal tegelijk een huis 
kunt kopen. 
Woonvorm zoeken      Er is geen standaard methode om een gezamenlijke woonvorm te 
zoeken. Bent u het als groep eens over de plek en het soort woonvorm dat u zoekt? En wilt u gaan 
bouwen? Ga dan in de eerste plaats praten met de gemeente. Houd ook de plaatselijke kranten en 
makelaars in de gaten. Hierdoor kunt u erachter komen of er nieuw gebouwd gaat worden en of er 
daarbij ruimte is voor inspraak van bewoners. 
Waar moet u nog meer aan denken?  Samen met vrienden wonen kan de groep voor 
lastige vragen stellen. Het is goed om daar van tevoren over te praten en zo nodig afspraken over te 
maken. Bijvoorbeeld: 
 - Wat wilt u samen doen en hoe vaak? 
 - Wat gebeurt er als een bewoner financieel in de problemen komt? 
 - Wat als een bewoner niet langer in de groep wil wonen of overlijdt? Hoe beslist u dan wie er in de 
vrijgekomen woning mag komen wonen? 
 - Wat als een bewoner een nieuwe partner krijgt? 
Overheid helpt mee  Nieuwe woonvormen voor ouderen ontwikkelen kost veel geld. Daarom 
heeft de regering geld voor gemeenschappelijk wonen van ouderen toegezegd. Dit heet de 
Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (SWZ) (Fried: zie: https://www.rvo.nl/subsidie-en-
financieringswijzer/stimuleringsregeling-wonen-en-zorg-swz   ). Deze regeling bestaat uit drie fasen: 
het initiatief, het ontwikkelen van het plan en de bouw. Om een initiatief in te dienen, gelden 
bepaalde voorwaarden (Fried: zie: https://www.rvo.nl/subsidie-en-
financieringswijzer/stimuleringsregeling-wonen-en-zorg-swz/voorwaarden-swz  ). 
Meer informatie     De Vereniging Gemeenschappelijk Wonen (Fried: zie: 
http://www.gemeenschappelijkwonen.nl/index.php  ) heeft veel informatie voor groepen die van 
plan zijn een woongemeenschap op te richten. Op de jaarlijkse Gemeenschappelijk Wonen dag in 
mei kunt u een kijkje nemen bij een bestaande woongroep. Ook de Landelijke Vereniging 
Groepswonen van ouderen (Fried: zie: https://www.lvgo.nl/lvgo/   )en de vereniging Cooplink (Fried: 
zie: https://www.cooplink.nl/  )  geven informatie en ondersteuning aan (beginnende) woongroepen. 
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38) Niet uit te leggen dat het  grote groep Nederlanders zo moeilijk wordt gemaakt om te sporten 
Google melding Wmo: Trouw 22 juli 2020 
Repareer de sportvergoeding zodat mensen met een beperking niet langer 
aan de zijlijn staan 
Redactie 21 juli 2020, In de loop van de jaren zijn er vele miljoenen euro’s uitgegeven om mensen 
aan het bewegen te krijgen. Dat is meer dan uitstekend: over het belang van sport en bewegen kan 
geen enkel misverstand -bestaan. Een gezonde levensstijl gaat niet zonder bewegen. De staat van de 
volksgezondheid zou een stuk belabberder zijn als we met z’n allen niet met regelmaat onze 
hardloopschoenen aantrokken of op de racefiets stapten. En omdat veel van dat sporten en bewegen 
in club- of groepsverband gebeurt, draagt het ook nog eens bij aan de sociale cohesie. 
          Het is daarom niet uit te leggen dat het een grote groep Nederlanders zo moeilijk wordt 
gemaakt om te sporten. Deze krant schreef er maandag over: tienduizenden mensen met een fysieke 
beperking doen niet aan sport omdat ze de (vaak kostbare) hulpmiddelen die ze nodig hebben om 
überhaupt te kunnen sporten niet vergoed krijgen. Bij de pogingen die ze doen om die vergoeding 
toch te kunnen krijgen, worden ze van het kastje naar de muur gestuurd. Zowel gemeenten als 
zorgverzekeraars gaan op zeer verschillende manieren met vergoedingen om: de ene gemeente 
keert wel uit, terwijl de andere hardnekkig blijft weigeren. 
Gemeenten verwijzen naar de zorgverzekeraar Het Kenniscentrum Sport & Bewegen 
deed onderzoek en stuitte daarbij bijvoorbeeld op een rolstoelbasketbalteam met spelers uit diverse 
gemeenten: de ene speler kreeg de rolstoel volledig vergoed, terwijl anderen hun rolstoel zelf 
moesten bekostigen. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor uitvoering van de Wet maatschappelijk 
ondersteuning (Wmo). De ene -gemeente vindt dat sporthulpmiddelen niet onder de Wmo vallen, de 
andere meent van wel, maar die vindt de vergoeding weer te hoog. Of gemeenten verwijzen naar de 
zorgverzekeraar. 
          Maar ook de verzekeraars trekken niet één lijn. -Protheses worden alleen vergoed als ze voor 
algemeen dagelijks gebruik bedoeld zijn. Sporthulpmiddelen dus niet. Maar sportprotheses, zoals de 
hardloopblades, weer wél. Althans, in theorie, want in de praktijk betalen ze nooit uit. En de ene 
gemeente vergoedt zo’n -blade wél en de ander niet. Kortom: het is volstrekt onoverzichtelijk. 
         Dat gemeenten bij de uitvoering van de Wmo voortdurend te maken hebben met lastige 
afwegingen en wachtlijsten: alle begrip. Maar dit moet toch zijn op te lossen? Het is goed nieuws dat 
het ministerie van VWS broedt op plannen voor een landelijk loket waar mensen met fysieke 
beperkingen terecht kunnen voor vragen en vergoedingen. Laat het ministerie daarin doorpakken, 
met steun van gemeenten en zorgverzekeraars, zodat deze grote groep die zo graag wil sporten niet 
langer aan de zijlijn staat. 
Het commentaar is de mening van Trouw, verwoord door leden van de hoofdredactie en senior 
redacteuren. 
 
 
 
39) Steeds meer huurders hebben een inkomen dat niet toereikend 
Binnenlands Bestuur 22 juli 2020 
MEER HUURDERS KUNNEN LASTEN NIET BETALEN 
Steeds meer huurders hebben een inkomen dat niet toereikend is om noodzakelijke uitgaven te doen 
zoals woonlasten, voedsel, kleding en verzekeringen. Dat blijkt uit de Lokale Monitor Wonen met 
cijfers over 2018. 
Alexander Leeuw 21 jul 2020 Steeds meer huurders hebben een inkomen dat niet toereikend is om 
noodzakelijke uitgaven te doen zoals woonlasten, voedsel, kleding en verzekeringen. Dat blijkt uit de 
Lokale Monitor Wonen met cijfers over 2018. 
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Inkomens nauwelijks toegenomen      Het aantal huurders van een corporatiewoning dat 
de woonlasten niet meer kon betalen, steeg van 12 procent in 2017 naar 16,4 procent in 2018. In 
Groningen zijn er uitschieters tot bijna 25 procent. ‘Dit komt omdat de inkomens van deze mensen, 
die toch al tot de lage inkomensgroep horen, niet tot nauwelijks zijn toegenomen tussen 2017 en 
2018’, schrijft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). 
Huishoudens met betaalrisico in corporatiewoningen 
 
                                              2017         2018 
 
Oldambt                            15,5%          24,2% 
 
Westvoorne                      25,5%          24,1% 
 
Veendam                           17%             23,7% 
 
Delfzijl                                15,5%          23,3% 
 
Enschede                           16,7%          23,1% 
 
Lelystad                             18,1%           22,7% 
 
Den Haag                           14,9%           22,4% 
 
Pekela                                19,1%            22,4% 
 
Rotterdam                         14,4%           21,5% 
 
Veere                                 15,8%            21,1% 
 
Nederland                         12%               16,4% 
 
Bron: Waarstaatjegemeente.nl 
 
Gemengde wijken   Uit de monitor blijkt ook dat er steeds meer huurders zijn met een laag 
inkomen die recht hebben op huurtoeslag. 70 procent van de huurders van een corporatiewoning in 
Oost-Groningen heeft recht op huurtoeslag, tegenover 46 procent van de huurders in IJmond. ‘In 
regio’s waar veel huurders wonen met een laag inkomen, is het vaak lastiger om gemengde wijken te 
realiseren.’ 
Minder doorstroming      Er zijn verder grote verschillen in doorstroming. In regio’s in 
Groningen en Noord-Friesland komt meer dan 10 procent van de woningen vrij, ten opzichte van 
minder dan 6,5 procent in de regio Den Haag en Alkmaar en omgeving. Landelijk gezien daalt het 
aandeel vrijkomende woningen de afgelopen jaren. De gemiddelde huur van een corporatiewoning 
in 2018 was 553 euro per maand. 
De Lokale Monitor Wonen is gemaakt op initiatief van Aedes, Woonbond, G4, G32 en de VNG. 
Partners zijn Waarborgfonds Sociale Woningbouw, het ministerie van Binnenlandse Zaken en het 
Centraal Bureau van de Statistiek. 
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40) Adviesraad Samenleving Alphen aan den Rijn  is officieel van start gegaan 
Google melding Wmo adviesraad: Alphens.nl •  24 juli 2020  
Even voorstellen: Adviesraad Samenleving 
Door Gemeente Alphen aan den Rijn •  
De Adviesraad Samenleving is officieel van start gegaan. De uit elf leden bestaande adviesraad 
adviseert Gemeente Alphen aan den Rijn op het gebied van zorg, participatie, zelfredzaamheid, 
armoede, werk en jeugdhulp.  

Vertegenwoordigers    Met de Adviesraad Samenleving wordt de zeggenschap voor 
inwoners over het sociaal domein op een vernieuwende manier ingericht. Het doel van deze 
adviezen is de inwoners vertegenwoordigen. Elk lid heeft zijn eigen ervaring, kennis en netwerk die 
hieraan zal bijdragen. Er zijn in totaal vijf thema's die centraal staan: Jeugd, Wmo, 
Armoede/schulden, Participatie/inburgering en Senioren. De raad is verdeeld in koppels die zich 
richten op één van deze thema's.  
               Koos van Arkel (voorzitter van de adviesraad) is verheugd te merken hoe enthousiast 
iedereen is om als adviesraad aan de slag te gaan. "Er is veel energie om te horen wat er leeft en 
speelt onder de mensen."  
Inspraak             Wil je iets kwijt aan de Adviesraad Samenleving? Stuur een e-mail naar 
contact@adviesraad-alphenaandenrijn.nl. Binnenkort komt de website van de adviesraad online. 
 
 
 
 
41) ”rechtmatigheid” uitstekend om verspilling te verminderen en kwaliteit te verbeteren 
Google melding Wmo: Binnenlands Bestuur 24 juli 2020 
EEN INTEGRALE BENADERING VAN RECHTMATIGHEID: DE 3 FASES 
Een integrale benadering van rechtmatigheid. Wat betekenen de 3 fases voor uw gemeente? 
Het sturen op en onderzoeken van rechtmatigheid is een goede strategie voor gemeenten om de 
uitgaven binnen de Wmo en Jeugdwet te beheersen en de kwaliteit van de ondersteuning te borgen. 
Dit vraagt om een integrale benadering, bestaande uit drie fases. 
         Met de stelselwijziging in 2015 hebben gemeenten grote, nieuwe verantwoordelijkheden 
toebedeeld gekregen. Veel is goed gegaan, zoals een zachte landing voor vele burgers door 
continuïteit in de ondersteuning. Echter, er is ook regelmatig sprake van: 
* Forse budgettekorten; 
* Ruwe maatregelen om kosten te drukken; 
* Hoge winsten bij enkele zorgaanbieders; 
* Klachten van burgers die geen passende ondersteuning zeggen te krijgen. 
 Fase 1: Preventie  In de praktijk zien we dat Wmo- en Jeugdwet gerelateerde stelsels die 
individuele gemeenten hebben ontworpen (regelgeving, overeenkomst en productencatalogus), vaak 
kwetsbaarheden of ontwerpfouten bevatten. 
Denk hierbij aan: 
* Regelgeving en Overeenkomsten waarbij veel ruimte is voor verschillen in interpretatie; 
* Regelgeving en Overeenkomsten die te weinig kaders voor controle of handhaving geven; 
* Vaag geformuleerde producten, gradaties in intensiteit en daaraan gestelde minimale eisen; 
* Gebrek aan eisen aan declaraties, waardoor een redelijke relatie tussen zorginzet en het te 
declareren bedrag ontbreekt. 
           Deze kwetsbaarheden en ontwerpfouten kunnen leiden tot (onnodig) hoge declaraties en 
aanbieders die hoge tot zeer hoge winsten maken. 
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 Fase 2: Preventie en proactieve opsporing    Ook de manier van werken in toegang, 
contractmanagement, administratie en factuurverwerking zijn er kwetsbaarheden. Als afdelingen te 
veel druk en een gebrek aan mogelijkheden ervaren om hun werk goed te doen – inclusief passende 
aandacht voor rechtmatigheid – wordt het risico op lekken vergroot. 
Denk hierbij aan: 
* Toegang die door tijdgebrek of andere factoren ruime en weinig concrete beschikkingen ‘’over de 
schutting’’ gooit; 
* Toegang die weinig invulling geeft aan monitoring en her-indicaties; 
* Contractmanagement die weinig informatie heeft over rechtmatigheid en kwaliteit van de 
aanbieders; 
* Administratie die weinig invulling geeft aan het toetsen van facturen en de formele controle; 
* Toezicht die een beperkte opdracht en middelen heeft. 
 Fase 3: Reactieve controles      Tot slot is er ook vaak sprake van een gebrek aan toezicht en 
controle. In tegenstelling tot zorgverzekeraars en zorgkantoren die jaarlijks vele materiële en zo 
nodig detailcontroles uitvoeren, hebben gemeenten vanaf 2015 nooit of zelden zulke controles 
verricht. Het ontbreekt de meeste gemeenten aan bewustzijn, expertise en middelen om passende 
aandacht te schenken aan deze of andere controles op rechtmatigheid. 
          Randvoorwaarden voor de inzet van bepaalde controle-instrumenten, zoals bijvoorbeeld 
materiële- en detailcontroles, zijn vaak slecht gerealiseerd. Hierbij ontbreekt een strategie en plan 
voor rechtmatigheid. 
           Daarbij hebben toezichthouders vaak een beperkte opdracht of middelen. Binnen de Jeugdwet 
wordt regelmatig ten onrechte gedacht dat de Inspectie over alle toezicht op kwaliteit gaat. 
Doorgaans gaat dit uitsluitend om kwaliteit in algemene zin (lees op niveau van de aanbieder) en 
alleen bij ernstige incidenten om kwaliteit op cliëntniveau. 
Wat betekenen de 3 fases voor uw gemeente?     Werken aan rechtmatigheid vraagt 
om een integrale benadering in alle drie de fases. Overigens hoeven de 3 fases niet of opnieuw in 
deze volgorde worden doorlopen. Immers, gemeenten hebben al een zekere invulling gegeven aan 
fase 1 en 2. Indien een gemeente onderzoek doet naar een specifieke aanbieder of productsoort in 
fase 3, kan hier lering uit getrokken worden voor latere aanpassingen in fase 1 en/of 2. 
         Het belangrijkste is dat gemeenten ”rechtmatigheid” meer aandacht en prioriteit gaan geven. 
Niet als doel op zich, maar omdat het een uitstekend instrument is om verspilling te verminderen en 
kwaliteit te verbeteren. 
 
 
 
42) Gemeenten meer mogelijkheden om ondermijning aan te pakken 
Binnenlands Bestuur 24 juli 2020 
NIEUW BIBOB GEEFT GEMEENTEN MEER RUIMTE 
Gemeenten krijgen vanaf volgende week meer mogelijkheden om ondermijning aan te pakken. Per 1 
augustus treden de gewijzigde Wet Bibob en het gewijzigde Besluit justitiële en strafvorderlijke 
gegevens (Bjsg) in werking. Gemeenten kunnen daardoor een breder Bibob-onderzoek uitvoeren. 
Michiel Maas 23 jul 2020      Gemeenten krijgen vanaf volgende week meer mogelijkheden om 
ondermijning aan te pakken. Per 1 augustus treden de gewijzigde Wet Bibob en het gewijzigde 
Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens (Bjsg) in werking. Gemeenten kunnen daardoor een 
breder Bibob-onderzoek uitvoeren. 
Wederpartij      De mogelijkheden om de justitiële antecedenten van bijvoorbeeld 
vergunningaanvragers na te gaan waren tot nu toe beperkt tot de aanvrager, de wederpartij van de 
overheid. Maar in het geval van criminele activiteiten is dat vaak een stroman. De persoon die de 
feitelijke zeggenschap heeft blijft dan buiten schot 
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           Met de nieuwe regels kan dat onderzoek worden uitgebreid naar zakelijke relaties van de 
aanvrager. 
Opdrachten    Bovendien worden Bibob-onderzoeken naar overheidsopdrachten niet langer 
beperkt tot de sectoren bouw, milieu en ict, maar kunnen alle overheidsopdrachten onderzocht 
worden. Het wordt het Landelijk Bureau Bibob ook makkelijker gemaakt om andere 
overheidsinstanties te tippen om de Wet Bibob toe te passen, als het beschikt over informatie over 
strafbare feiten. 
Volgende  In een volgende wijziging van de Wet Bibob wil minister Grapperhaus het ook mogelijk 
maken dat bestuursorganen onderling informatie kunnen uitwisselen over strafbare feiten en een 
mogelijk Bibob-onderzoek. Die wijziging moet in het najaar aan de Raad van State worden 
voorgelegd. 
 
 
 
 
43) Zorgen over de lange adem die het coronavirus vraagt 
Zorgvisie 24 juni 2020 
‘De coronacrisis is een grote overwinning voor zorgprofessionals’ 
Hoe hebben bestuurders en medewerkers van verpleeghuizen de afgelopen maanden ervaren en 
hoe kijken ze aan tegen de komende tijd? Een samenvatting van verschillende interviews door 
Experts in Media en Maatschappij. John Bos, bestuurder bij Woonzorg Flevoland, maakt zich vooral 
zorgen over de lange adem die het coronavirus vraagt. Directeur wijkverpleging Erik Vuurboom van 
ZorgAccent: 'Zonder allerlei regels hebben medewerkers fantastische zorg kunnen leveren. Ik hoop 
dat de overheid dit onthoudt.’ 
Dat zegt Vuurboom in een interviewserie die deel uitmaakt van een onderzoek van EMMA (Experts in 
Media en Maatschappij), in opdracht het ActiZ naar de gevolgen van de coronacrisis. Het onderzoek 
leidde tot acht lessons learned, waarvan er één was dat een sterke top-down benadering goed 
werkte in het begin van de crisis. 
            Zorgvisie schreef eerder een samenvatting van de ruim tien EMMA-interviews (Fried: zie: 
https://www.zorgvisie.nl/de-8-belangrijkste-lessen-uit-de-coronacrisis-volgens-
verpleeghuisbestuurders/   ) met professionals. Vuurboom zegt onder meer trots te zijn op alle 
gemotiveerde medewerkers: ‘De verbinding is groot, iedereen leeft met elkaar mee en we hebben 
samen in korte tijd veel voor elkaar gekregen.’ 
Lange adem      John Bos, bestuurder bij Woonzorg Flevoland, maakt zich zorgen over de lange 
adem die het coronavirus vraagt. Hoe kun je medewerkers tegen zichzelf in bescherming nemen? ‘De 
coronacrisis is heftig op alle fronten’, zegt Bos: ‘Het levert veel vraagstukken op en elke dag komen er 
weer nieuwe vraagstukken bij. Thuiszorgmedewerkers zijn creatief en kennen weinig 
handelingsverlegenheid. Ze zijn gewend aan een-op-een situaties. Maar soms geven cliënten aan dat 
ze liever geen thuiszorg meer willen. Dat zorgt soms voor dilemma’s. Want hoe verantwoord is dat?’ 
            Bos: ‘Het is heftig voor zorgmedewerkers. Ze zijn altijd alleen op pad en hebben telkens met 
nieuwe situaties te maken. Veel cliënten leven in isolement uit angst voor besmetting, er zijn geen 
kinderen die langskomen, er is geen bezoek. Gevolg is dat zij alle tijd hebben om zichzelf angstig te 
maken en zijn volop bezig met het virus. De thuiszorgmedewerker die langskomt, krijgt dan alles voor 
de kiezen. De managers doen niets anders dan de hele dag in gesprek gaan.’ 
            Daarom mag iedereen bij Woonzorg Flevoland bij twijfel chirurgische mondmaskers 
gebruiken. ‘We gaan daarmee verder dan de richtlijn van het RIVM. Ook dat is een dilemma. Cliënten 
die vragen waarom medewerkers niet beschermd zijn en medewerkers die zich zorgen maken of ze 
niemand besmetten. Contact in deze tijd is extra belangrijk voor de geruststelling van cliënten en 
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collega’s. We willen en moeten iedereen gemotiveerd en aan boord houden. Als dit helpt, doen we 
dat.’ 
Kinderen moeten missen     Adrienne de Jonghe, specialist ouderengeneeskunde bij 
Kennemerhart, vroeg onlangs aan een bewoner wat de bezoekregels voor haar betekenen. De 
bewoner moest huilen en vertelde dat ze het zo moeilijk vindt haar kinderen zo lang te moeten 
missen. Ook voor familie is het moeilijk. ‘Voor sommigen stortte de wereld in toen de minister 
vertelde dat alle verpleeghuizen op slot gingen’, zegt De Jonghe. 
           ‘We doen er alles aan om de buitenwereld naar binnen te halen, bijvoorbeeld via beeldbellen 
en vaste zwaaimomentjes. Voor mensen met dementie is de situatie moeilijk te begrijpen. Vaste 
patronen, zoals het dagelijkse bezoekje van partner of kind, worden doorbroken en dat zorgt voor 
onrust.’ Normaal geeft De Jonghe bewoners een hand. ‘Nu zeg ik mijn naam en leg mijn hand op mijn 
hart. En vertel erbij dat ik dit speciaal voor hen doe. Ik ben dankbaar dat ik een vitaal beroep heb.’ 
Invoeren van innovaties       Al in mei durfde directeur Jan Teunis de Beij van Thuiszorg 
Omring te denken aan opschalen. ‘Dat was mogelijk door het versneld invoeren van innovaties, een 
corona thuiszorgteam, uitgebreider testbeleid en goede regionale samenwerking. We hebben 
gekeken waar het verantwoord was om zorg terug te brengen. Dat hebben we legitiem onderbouwd. 
Maar ook cliënten gaven aan liever niet te veel mensen over de vloer te krijgen en bijvoorbeeld meer 
zorg van hun mantelzorgers te ontvangen.’ 
              Het terugbrengen van zorg kon volgens De Beij verantwoord omdat Omring enkele innovaties 
versneld heeft ingevoerd, zoals verzorgend wassen, klittenband zwachtelen, medicatiedispensers en 
beeldbellen: ‘Verzorgend wassen kan bovendien prettiger zijn voor de cliënt. We hadden net een 
pilot afgerond en zouden het eerst in zes teams implementeren. Nu hebben we het in alle teams 
versneld ingevoerd. Klittenband zwachtelen heeft als voordeel dat een cliënt of mantelzorger het zelf 
kan leren. Ook beeldbellen en medicatiedispensers dragen bij aan de zelfredzaamheid van een 
cliënt.’ 
            De Beij heeft veel geleerd van de coronaperiode: ‘Dat het goed is te leren van wat al eerder is 
bedacht. We hebben contact opgenomen met organisaties in Brabant om te horen hoe zij het 
hadden geregeld. Binnen twee weken hadden we een team up and running. Regionale samenwerking 
is echt essentieel om dingen voor elkaar te krijgen.’ 
 
 
 
 
44) Platformmultiproblematiek.nl ondersteunt hulpverleners bij betere aanpak multiproblematiek. 
Zorg+welzijn 24 juni 2020 
Platform met tips en ervaringen over aanpak multiproblematiek 
Hulpverleners zitten soms met de handen in het haar. Hebben ze een cliënt net bijgestaan met het 
ene complexe probleem, dient het volgende zich alweer aan. De nieuwe site 
platformmultiproblematiek.nl moet hulpverleners ondersteunen bij een betere aanpak van 
multiproblematiek. 
Naar schatting kampt tussen de één en vier procent van de Nederlandse huishoudens met 
meervoudige en complexe problemen op diverse leefgebieden, volgens Christine Kuiper, adviseur 
sociale innovatie bij Movisie. Dit kost niet alleen de samenleving veel geld, zo’n drie tot tien miljard 
euro per jaar, maar veroorzaakt ook veel leed bij mensen die het treft. Om huishoudens met 
multiproblemen beter van dienst te zijn, maakte het Centrum voor Criminaliteitspreventie en 
Veiligheid, Movisie, het Nederlands Jeugdinstituut en het Trimbos-instituut een domein 
overstijgende site voor professionals die deze huishoudens bijstaan. Subsidie voor 
platformmultiproblematiek.nl. kregen de vier kennisinstituten van het ministerie van Justitie en 
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Veiligheid. Met deze site willen zij ervaringen, kennis en werkwijzen van professionals uit 
verschillende disciplines beschikbaar stellen zodat zij hun werk beter op elkaar kunnen afstemmen. 
Waarom starten jullie dit nieuwe platform? 
Kuiper: ‘Om huishoudens met multiproblematiek is veel te doen. Gezinsdrama’s zijn daarvan het 
meest extreme voorbeeld. We vroegen ons af hoe we door preventief werken en goed samenwerken 
dit soort drama’s kunnen voorkomen en zorgen dat zaken niet uit de hand lopen? Professionals in de 
zorg, jeugdzorg, het onderwijs, het sociaal domein en veiligheid doen erg hun best om mensen met 
multiproblemen bij te staan maar houden zich uiteindelijk allemaal bezig met slechts een klein stukje 
van het hele vraagstuk. Niemand van hen heeft goed overzicht over wat er precies speelt op alle 
leefgebieden. De samenhang in aanpak ontbreekt vaak. Dat maakt goede hulpverlening lastig. De 
domeinen welzijn en veiligheid hebben bovendien ieder hun eigen dynamiek en wettelijke kaders en 
spreken niet altijd elkaars taal.’ 
Wanneer is sprake van multiproblematiek?    ‘Als huishoudens op meerdere 
leefgebieden problemen hebben. Vrijwel altijd spelen financiële problemen. Vaak ook 
opvoedvraagstukken, huisvestings- en relatieproblemen, verminderde gezondheid, werkloosheid en 
problemen met justitie. Met enkelvoudige oplossingen kom je dus niet ver. 
Multi-problematiek kan verschillende oorzaken hebben. De ene keer gaat het om problemen die 
mensen van generatie op generatie aan elkaar doorgeven. Een andere keer is het een opeenstapeling 
van problemen die ontstaan doordat bijvoorbeeld de moeder haar baan kwijtraakt en de vader 
vertrekt. Het gezinsinkomen gaat dan enorm achteruitgaat wat weer kan leiden tot andere 
problemen zoals stress en depressies wat de opvoeding weer negatief kan beïnvloeden. Soms spelen 
externe prikkels een rol zoals de neerwaartse spiraal waarin mensen terechtkwamen na het 
onterecht terugvorderen van toeslagen door de Belastingdienst.’ 
Waarom is het zo lastig om als professional mensen met multiproblemen te 
helpen?  ‘Om ze adequaat te kunnen helpen moet je je goed in hen verdiepen en veel beslissingen 
tegen elkaar afwegen. Dat vraagt goede kennis van de problemen die zich kunnen voordoen op 
divers leefgebieden, van eventuele ziektebeelden en van de sociale kaart. Je moet ook weten wie en 
welke instantie je voor wat kan inschakelen. Als je al weet naar wie je moet verwijzen, krijg je vaak 
weer te maken met wachtlijsten. Om goed je werk te kunnen doen ben je ook afhankelijk van hoe 
jouw organisatie jou steunt. Is er genoeg menskracht voorhanden? Heb je genoeg professionele 
ruimte om te doen wat nodig is? Werken jullie met voldoende en de juiste partners die je kunt 
inschakelen? Is het beleid van jouw organisatie en de gemeente zodanig dat je je gesteund weet in je 
werk? Vanuit Movisie zien we in de peilingen die we periodiek houden dat wijkteams door een hoge 
werkdruk slecht toekomen aan preventie en vroegsignalering. Terwijl problemen voorkomen zowel 
prettiger is voor de mensen die het betreft en maatschappelijke kosten bespaart.’ 
Weten we eigenlijk wel hoe we goed kunnen helpen?  ‘Er liggen veel rapporten met 
aanbevelingen en er zijn interventies die hulpverleners kunnen inzetten. De basishouding van 
hulpverleners is essentieel. We weten bijvoorbeeld dat aansluiten bij cliënten, luisteren en hen zelf 
de regie geven, leidt tot verbinding. Van daaruit kun je vervolgens werken aan verandering. Het 
begint met contact maken en mensen het gevoel geven dat ze gehoord worden. Maar helaas lopen 
hulpverleners in hun werk dus vaak tegen belemmeringen op zoals aan gebrek aan tijd, hoge 
caseload en het niet makkelijk kunnen vinden van de juiste mensen in partnerorganisaties. Met name 
in het verbeteren van de samenwerking is nog veel winst te halen.’ 
Wat is er op de site te vinden? ‘We willen persoonlijke belemmeringen en belemmeringen 
in de samenwerking met andere professionals tackelen. Dit doen we door hulpverleners uit het hele 
land hun ervaringen met samenwerken te laten delen en ervaringsverhalen van cliënten over wat 
hen goed heeft geholpen, zichtbaar te maken. Er komen op de site ook tips en tricks hoe je 
effectiever kunt werken met mensen met multiproblemen. Het wordt dus een plek waar 
professionals praktisch toepasbare kennis kunnen vinden en met elkaar kunnen delen.’ 
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45) Enkele beleidsopties die in politiek Den Haag leven 
Google melding Wmo: Binnenlands bestuur 26 juni 2020 
EIGEN BIJDRAGE HUISHOUDELIJKE HULP OP DE SCHOP? 
De eigen bijdrage voor de huishoudelijke hulp kan op de schop genomen worden. Er kan worden 
gekozen voor herinvoering van een inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor alleen de 
huishoudelijke hulp. 
Yolanda de Koster 26 jul 2020  Om de kosten voor de Wmo te beteugelen, kan worden gekozen voor 
herinvoering van een inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor alleen de huishoudelijke hulp. 
‘Hiermee worden personen met een laag inkomen ontzien en gaan alleen personen met een hoger 
inkomen een hogere eigen bijdrage betalen.’ 
Verhoging    Ook kan worden gekozen voor verhoging van de eigen bijdrage voor huishoudelijke 
hulp van 19 naar 25 euro per maand. Dit zijn enkele beleidsopties die in politiek Den Haag leven en 
die zijn geanalyseerd door het Centraal Planbureau en ambtenaren van de ministeries van VWS en 
Financiën. Negen politieke partijen hebben in totaal 147 (zorgbrede) beleidsopties aangedragen. In 
aanloop naar de verkiezingen van maart volgend jaar zijn deze onder de loep genomen. De resultaten 
van die exercitie staan in Zorgkeuzes in Kaart 2020, die vrijdag naar de Tweede Kamer is gestuurd.   
Afschaffen eigen bijdrage    Diverse Kamerfracties willen weten wat de gevolgen zijn van het 
afschaffen van de eigen bijdrage voor algemene en maatwerkvoorzieningen in de Wmo, 
uitgezonderd beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Sinds 2019 geldt er een 
inkomensonafhankelijke eigen bijdrage voor maatwerkvoorzieningen en sinds dit jaar ook voor 
algemene voorzieningen van 19 euro per maand (het zogeheten Wmo-abonnementstarief). 
Gemeenten zijn daar op zijn zachtst gezegd niet blij mee. Het heeft geleid tot een groter beroep op 
vooral de huishoudelijke hulp. 
Compensatie   Afschaffen kost minstens twee jaar omdat er een wetswijziging nodig is. 
Daarnaast wordt een aanzuigende werking verwacht. Ook zullen mensen langer in de Wmo willen 
blijven en minder snel een beroep willen doen op de Wet langdurige zorg (Wlz) waar wel een eigen 
bijdrage in rekening wordt gebracht. Gemeenten moeten voor zowel het verdwijnen van de 
opbrengst uit eigen bijdragen als voor de aanzuigende werking volledig worden gecompenseerd. 
Daarmee is een bedrag gemoeid van 405 miljoen euro. Als mensen langer in de Wmo blijven, levert 
dat bovendien mogelijk gezondheidsrisico’s op. Mensen wachten mogelijk te lang met het aanvragen 
van een indicatie voor (beter) passende zorg. 
Ouderenzorg  Het overhevelen van ouderenzorg van de Wet langdurige zorg naar de Wmo is een 
optie waarnaar is gekeken. Daarbij wordt gewaarschuwd dat de kwaliteit van zorg per gemeente kan 
verschillen. ‘De maatregel heeft voor gemeenten grote financiële consequenties’, stellen CPB, VWS 
en Financiën. ‘Er is een verdeelmodel nodig. De nieuwe taak kan ook botsen met de 
verantwoordelijkheid om de financiële huishouding gezond te houden. Daarbij ontstaat een 
schaalgrootteprobleem: kleine gemeenten kunnen mogelijk geen optimale contracten afsluiten en 
lopen een aanzienlijk financieel risico, met beperkte mogelijkheden om bij te sturen.’ 
Prikkel Ook is gekeken naar de overheveling van verpleeghuiszorg en wijkverpleging naar de Wmo. 
Gemeenten krijgen daarmee ‘de prikkel om ouderen zo veel en lang mogelijk zelfstandig te laten 
functioneren, al dan niet met hulp van hun netwerk.’ Er kleven echter ook grote nadelen aan. ‘De 
zorg die wordt overgeheveld is nu een landelijk vastgesteld recht; binnen de Wmo zou dit een 
voorziening (kunnen) worden, waarvan de vormgeving lokaal kan uiteenlopen. Dit kan leiden tot 
ongelijke toegankelijkheid.’ Het heeft ook grote financiële gevolgen voor gemeenten. ‘De inkoop van 
deze vormen van zorg is nieuw voor gemeenten en wordt zeker voor kleine gemeenten een forse 
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opgave.’ De nieuwe taak en de risico’s ‘kunnen botsen met de verantwoordelijkheid om de financiële 
huishouding gezond te houden’. 
Centraliseren Wmo Het centraliseren van de Wmo leeft blijkbaar ook bij een aantal fracties. 
Ook daar hebben het CPB, VWS en Financiën naar gekeken. In deze beleidsoptie worden 
voorzieningen uit de Wmo van de gemeenten gecentraliseerd naar het rijk en weer omgezet in 
wettelijke aanspraken. Door de maatregel zou zo’n 6,1 miljard euro uit het gemeentefonds worden 
gehaald. Er wordt echter voor en toename van de formele zorg gewaarschuwd omdat met een 
centrale aansturing niet (of minder) wordt gekeken naar het beroep op het sociale netwerk. Ook 
verdwijnt de integrale benadering op het gebied van werk, ondersteuning en onderwijs en de 
overgang vanuit de voorzieningen voor jeugdhulp die ook door de gemeente worden uitgevoerd. 
 
 
 
 
46) Regio Leiden moet hoe dan ook haar regionale samenwerking intensiveren 
Binnenlands Bestuur 27 juni 2020 
REGIO LEIDEN MOET INTENSIEVER SAMENWERKEN 
Of er nu voor een bestuurlijke fusie wordt gekozen of niet, de regio Leiden moet hoe dan ook haar 
regionale samenwerking intensiveren. Omdat het draagvlak voor herindeling (te) broos is, lijkt ‘een 
krachtige regio met slagvaardige governance een meer realistische optie’. Dat stelt bureau 
Berenschot. 
Yolanda de Koster 24 jul 2020 Of er nu voor een bestuurlijke fusie wordt gekozen of niet, de regio 
Leiden moet hoe dan ook haar regionale samenwerking intensiveren. Als wordt gekozen voor een 
herindeling, moet worden ingezet op kernendemocratie en participatie. Omdat het draagvlak voor 
herindeling (te) broos is, lijkt ‘een krachtige regio met slagvaardige governance een meer realistische 
optie’. 
Voortouw     Leiderdorp kan daarin het voortouw nemen. De gemeente moet daarvoor wel op 
voorhand steun krijgen van centrumgemeente Leiden. Dat adviseert bureau Berenschot in zijn 
rapport ‘Effecten van een bestuurlijke fusie in de Leidse regio’. Berenschot onderzocht in opdracht 
van de gemeente Leiderdorp – vanuit Leiderdorps perspectief – de effecten, kansen en bedreigingen 
van een gemeentelijke herindeling. De regio Leiden bestaat naast Leiderdorp en Leiden uit 
Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude. 
Minder betrokken      Een fusie heeft zowel voor- en nadelen, schetst Berenschot. Op alle 
fronten; zowel bezien vanuit bestuurlijk, financieel als vanuit maatschappelijk perspectief. Zo voelen 
inwoners zich vaak minder betrokken bij een nieuwe gemeente, maar ze waarderen de toegenomen 
kwaliteit van dienstverlening.   
Kernendemocratie   Een fusiegemeente wint aan belang in de regio; ze kan beter een deuk in 
een pakje boter slaan dan de afzonderlijke gemeenten. ‘De (politieke) participatie zal echter onder 
druk komen te staan’, aldus Berenschot. Daar kan echter wel een mouw aan worden gepast, door in 
te zetten op kernenbeleid en -democratie. 
Verzilveren  Financieel moeten gemeenten zich niet rijk rekenen. Er liggen kansen om 
efficiencywinsten te boeken, maar ‘herindelingen uit het verleden laten zien dat gemeenten er 
zelden in slagen om die kansen te verzilveren’, tekent Berenschot daarbij aan. Het bureau stelt dat 
Leiderdorp nu nog financieel gezond is, maar dat deze wel onder druk staat. De begroting wordt 
sluitend gemaakt door te putten uit de reserves. Ze teert hierdoor in op haar vermogen, ‘wat op 
langere termijn niet houdbaar is’. 
Opgaven   De grote maatschappelijke opgaven moeten in regionaal verband worden opgepakt, 
benadrukt Berenschot. ‘Herindeling zou ervoor zorgen dat de bestuurlijke schaal (…) beter aansluit 
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bij de schaal van de maatschappelijke opgaven. Leiderdorp kan zo de belangrijke inhoudelijke 
vraagstukken echt verder brengen.’ De Leidse regio kan haar beleid ‘meer integraal vormgeven.’ 
Slimmer samenwerken        Herindeling is echter niet per se hèt antwoord, stelt Berenschot. 
‘Intensivering van de samenwerking is nodig. Dit kan plaatsvinden in een fusiegemeente, waar 
krachtig wordt ingezet op participatie en kernendemocratie. Maar dit kan ook plaatsvinden in 
meerdere bestuurlijk zelfstandige gemeenten, wanneer deze ambtelijk slimmer samenwerken, zich 
gemeentelijk focussen op lokale vraagstukken en vanuit gezamenlijkheid slagvaardig en met een 
regio-agenda de grote maatschappelijke vraagstukken aanpakken.’ Omdat in de regio niet veel 
draagvlak is voor herindeling, lijkt het reëler te kiezen voor intensivering van de regionale 
samenwerking, stelt Berenschot. 
          De gemeenteraad van Leiderdorp bespreekt medio september de bevindingen van Berenschot. 
 
 
 
47) In Aanvullingsregeling geluid Omgevingswet andere reken- en meetregels geluid vastgelegd 
Schgulinck nieuwsbrief 30 juli 2020 
Nieuwe geluidsregels: een nieuwe hobbel voor de woningbouwopgave 
Omgevingsrecht  23 juli 2020 - mr. Alphons van den Bergh   Dat het omgevingsrecht complex is en de 
overheid voor moeilijke opgaven en keuzes stelt was al wel duidelijk. Het gaat om de inrichting van 
ons land en in een klein land als Nederland worden al snel veel mensen met verschillende en soms 
ook tegengestelde belangen geraakt. Als overheid kun je het dan al snel niet goed meer doen voor 
iedereen. Dit blijkt wel uit de stikstofdiscussie die is opgewaaid na de uitspraak van de Afdeling over 
het ongeldig verklaren van de Programmatische Aanpak Stikstof. 
De gezamenlijke overheden staan de komende jaren voor verschillende uitdagingen waarin keuzes 
moeten worden gemaakt. Het spanningsveld is veelal terug te voeren tot de maatschappelijke 
doelen die ook in artikel 1.3 van de Omgevingswet zijn opgenomen: Ruimte voor ontwikkeling en 
waarborgen voor kwaliteit. Een mooi uitgangspunt, maar wat als deze doelen ogenschijnlijk niet met 
elkaar te verenigen zijn? Er zal dan alsnog een keuze moeten worden gemaakt. En het moge duidelijk 
zijn dat het geen eenvoudige keuzes zijn. De bestuurders die deze keuzes moeten maken zijn dan ook 
niet te benijden. 
Woningtekort      Illustratief voor het complexe speelveld is het woningbouwdossier. In de 
Nationale Woonagenda 2018-2021 werd duidelijk dat tot 2025 700.000 woningen moeten worden 
gerealiseerd om de woningnood het hoofd te kunnen bieden. Het realiseren van deze 
woningbouwopgave vraagt van zowel de overheid als ook de woningcorporaties, 
projectontwikkelaars, bouwbedrijven, architecten en makelaars grote inspanningen en een 
constructieve opstelling. Alle partijen hebben dan ook in de Nationale Woonagenda verklaard om 
jaarlijks 75.000 woningen op te leveren. 
             Op 15 juni stuurde de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Staat van de 
woningmarkt 2020 naar de Tweede Kamer. De boodschap was duidelijk: de realisatie van jaarlijks 
75.000 woningen wordt momenteel niet gehaald. Oorzaken hiervoor zijn: 
* Stikstof; 
* PFAS; 
* Gebrek aan bouwlocaties. 
Met het oog op de toekomst lijkt zich nu ook nog een vierde oorzaak aan te dienen die het realiseren 
van de ambitie kan bemoeilijken. Het gaat dan over de nieuwe meetregels voor geluid die in de 
consultatieversie Aanvullingsregeling geluid Omgevingswet zijn opgenomen. 
Geluid en evenwichtige toedeling van functies aan locaties  Geluid heeft grote 
invloed op de kwaliteit van de leefomgeving, en speelt dan ook een belangrijke rol bij het realiseren 
van de woningbouwopgave. Woningen zijn geluidgevoelige gebouwen (artikel 3.20 Bkl). Omdat 
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geluidsbelasting kan leiden tot gezondheidsschade en een ernstige verstoring van het woongenot 
wordt bij de toedeling van functies aan locaties, zoals ‘Wonen’ rekening gehouden met de 
geluidsregels. 
Evenwichtige toedeling  Gemeenten moeten ervoor zorgen dat de regels in het 
omgevingsplan leiden tot een evenwichtige toedeling van functies aan locaties (artikel 4.2 lid 1 Ow). 
Dit toetsingscriterium is een verbreding van het criterium van een goede ruimtelijke ordening uit de 
Wet ruimtelijke ordening (Wro). 
          Een evenwichtige toedeling kan worden bereikt in het omgevingsplan door: 
* regels aan activiteiten te stellen voor (een gedeelte van) het grondgebied. 
* functieaanduidingen met de toegelaten activiteiten (met regels) te koppelen aan locaties 
Alle regels in het omgevingsplan samen moeten leiden tot een evenwichtige toedeling van functies 
aan locaties. De gemeente moet daarbij rekening houden met alle betrokken belangen. Verder 
gelden de instructieregels uit het Besluit kwaliteit leefomgeving (Afdeling 5.1 Bkl). 
Nieuwe meetregels     In de Aanvullingsregeling geluid Omgevingswet worden onder andere 
reken- en meetregels voor geluid vastgelegd. Voor het berekenen van gecumuleerd geluid (geluid 
door geluidbronsoorten en andere activiteiten tegelijk) zijn de meetregels aangescherpt. De 
aanscherping wordt veroorzaakt door gewijzigde inzichten over de dosis-effectrelatie voor 
luchtvaart. Gebleken is dat bij met name hogere geluidniveaus door de luchtvaart de ervaren hinder 
ernstiger is dan eerder werd aangenomen. 
                  Gebleken is dat bij met name hogere geluidniveaus door de luchtvaart de ervaren hinder  
                                 ernstiger is dan eerder werd aangenomen. 
             De bouwbedrijven, projectontwikkelaars en (gemeentelijke en provinciale) overheden die aan 
de lat staan voor het realiseren van de woningen trekken nu in een brief aan de bel en vrezen dat 
door deze wijziging “gebieden in de nabijheid van luchthavens, waaronder regio Schiphol, vanaf 1 
januari 2022 geheel op slot gaan. In gebieden met de kwalificaties ‘slecht’ en ‘zeer slecht’ wordt het 
voor gemeenten nagenoeg onmogelijk om te motiveren dat de gecumuleerde geluidsbelasting 
aanvaardbaar is, waardoor woningontwikkeling niet meer plaats kan vinden”. 
           In de Nota van Toelichting bij de aanvullingsregeling geluid Omgevingswet valt te lezen dat in 
de Omgevingswet voor de beoordeling van het gecumuleerde geluid geen normen gelden, waardoor 
een hoog gecumuleerd geluidniveau als zodanig niet tot een belemmering voor bijvoorbeeld het 
toelaten van geluidgevoelige gebouwen. Wel moet het bevoegd gezag de aanvaardbaarheid van het 
gecumuleerde geluidniveau beoordelen in relatie tot de ontwikkeling die met het voorgenomen 
besluit mogelijk wordt gemaakt en de omstandigheden en belangen die daarmee gemoeid zijn. 
Omdat het gecumuleerde geluid niet is genormeerd kan ook bij de kwalificatie als “slecht” of zelfs 
“zeer slecht” het bevoegd gezag de concrete situatie, gelet op andere omstandigheden en belangen, 
toch aanvaardbaar vinden. Als voorbeeld hiervan zegt de Nota van Toelichting het volgende: 
          “Als er bijvoorbeeld in een regio sprake is van een aanzienlijke woningbouwopgave, kan dat 
belang ertoe leiden dat ook woningen toegelaten worden op locaties die vanuit een oogpunt van 
geluidhinder niet het meest geschikt zijn, maar om andere redenen – bijvoorbeeld de vraag naar 
woningen in een specifieke gemeente, een goede ontsluiting per openbaar vervoer, de nabijheid van 
allerlei voorzieningen of het tegengaan van verpaupering en het verbeteren van de leefbaarheid – 
juist wel. Dit vraagt om een lokale afweging. Het woningbouwbelang, in combinatie met dergelijke 
andere redenen, kan ertoe leiden dat het bevoegd gezag het toelaten van woningen op een locatie 
aanvaardbaar acht, ook als het gecumuleerde geluid volgens bovenstaande tabel als “slecht” of zelfs 
“zeer slecht” wordt gekwalificeerd. Die andere belangen wegen dan zwaarder.” 
                Gelet op deze toelichting lijkt er dus toch wel ruimte te zijn voor lokale overheden om de 
woningbouwopgave te realiseren. Wel vraag ik mij af hoe deze toelichting rijmt met het uitgangspunt 
van de Nationale Woonagenda waarin de partijen hebben verklaard zich in te zetten om het 
woningtekort terug te dringen en daarbij oog te houden voor zowel de kwaliteit van de woning als de 
kwaliteit van de omgeving waarin die woning staat, met plek voor alle woonmilieus. Het oplossen 
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van het woningtekort, en de daarbij horende doelstelling om 75.000 woningen jaarlijks te realiseren 
(resultaatsverplichting?)  is een zwaarwegend belang, dat zal ik ook niet ontkennen, maar als de 
woningbouw wordt gerealiseerd in gebieden waardoor bewoners (ernstige) gezondheidsklachten 
ontwikkelen is het toch maar zeer de vraag of de functietoedeling evenwichtig is. 
         Als mogelijke oplossingen wordt ook aangedragen om de woongebieden anders, lees op een zo 
geluidsluw mogelijke manier, in te richten. Een creatieve uitdaging voor architecten dus. Een andere 
mogelijkheid zou kunnen zijn versneld in te zetten op geluidsreducerend asfalt op luchthavens, het 
aantal vluchten te verminderen en de vliegtuigen geluidsarmer te maken. 
         De zorg van de bouwbedrijven, projectontwikkelaars en lokale overheden onderschrijf ik. Het 
zijn zware tijden waarin het niet altijd mogelijk is om ruimte te bieden voor ontwikkeling en de 
kwaliteit van de leefomgeving te waarborgen. Het vraagt van bestuurders om duidelijke keuzes te 
maken, waarbij het niet (altijd) mogelijk is om iedereen tevreden te stellen. 
 
 
 
48) Beleidsruimte gemeente om af te wijken van de kostendelersnorm maar weinig gebruikt 
Binnenlands Bestuur 30 juli 2020 
VAN DE KOSTENDELERSNORM WORDT NAUWELIJKS AFGEWEKEN 
Adriaan de Jonge 29 jul 2020  De beleidsruimte die gemeenten hebben om in schrijnende gevallen af 
te wijken van de kostendelersnorm wordt maar weinig gebruikt, bevestigt een rondvraag van 
onderzoeksplatform Argos. Dit ondanks het feit dat de verantwoordelijke bewindspersonen wijzen 
op deze 'maatwerkoplossing' om bezwaren tegen de regeling te ontkrachten. Het grootste bezwaar is 
dat de kostendelersnorm dakloosheid onder jongeren kan veroorzaken. 
Prikkel   Gemeenten mogen volgens de Participatiewet afwijken van de kostendelersnorm in 
specifieke gevallen waar dat problemen zoals dakloosheid kan voorkomen. Dat kan bijvoorbeeld 
gebeuren als volwassen kinderen bij een ouder in huis wonen die een uitkering ontvangt. Vanaf de 
21e verjaardag van het kind wordt de ouder, volgens de kostendelersnorm, gekort op de uitkering. 
Dat is een prikkel die ervoor kan zorgen dat jongeren uit huis worden gezet en het risico lopen 
dakloos te worden. 
Voldoende mogelijkheden   Zorgen over dit effect van de kostendelersnorm werden begin 
juni nog door toenmalig staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid ,VVD) van de 
hand gewezen met een verwijzing naar de maatwerkoplossing. 'Voor wat betreft kwetsbare groepen 
biedt de Participatiewet gemeenten voldoende mogelijkheden om in een individueel geval maatwerk 
toe te passen', schreef ze. 'Zo hebben gemeenten de mogelijkheid om de kostendelersnorm niet toe 
te passen voor personen van 21 jaar en ouder die tijdelijk inwonen bij een bijstandsgerechtigde. 
Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om mensen in een crisissituatie, daklozen of mensen die dakloos 
dreigen te raken.' Ook staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn en Sport, ChristenUnie), 
verantwoordelijk voor de aanpak van dakloosheid, wijst op de mogelijkheid tot maatwerk. 
‘Zelden’   Het probleem is dat die maatwerkoplossing in de praktijk maar weinig wordt ingezet, 
merkte Utrechts D66-raadslid Anne-Marijke Podt op in Binnenlands Bestuur. Haar gemeente maakte 
in een jaar bijvoorbeeld slechts tien keer gebruik van de mogelijkheid. SP-Kamerlid Jasper van Dijk 
noemt de maatwerkoplossing daarom een 'wassen neus'. In de Kamervragen die hij onlangs stelde, 
voegde hij raadsvragen uit een aantal gemeenten bij waaruit blijkt dat maatwerk ook daar, net als in 
Utrecht, nauwelijks wordt gebruikt. In Den Haag komt het 'zelden' voor, in Leiden minder dan tien 
keer per jaar, en in Arnhem zo'n tien tot twintig keer per jaar. 
‘Wel eens’   Een rondvraag van Argos, een onderzoeksjournalistiek radioprogramma, bevestigt 
dat beeld. In Nijmegen wordt maatwerk 'wel eens' toegepast. In Eindhoven gebeurt het jaarlijks voor 
'zo'n tiental situaties' en in Almere 'circa twintig keer'. In die twee laatse gemeenten zijn 
respectievelijk rond de zeshonderd en achthonderd huishoudens die een uitkering volgens de 
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kostendelersnorm ontvangen. De gemeente Amsterdam wijkt naar schatting zo'n 150 tot 200 keer 
per jaar af van de regel. Daar staat tegenover dat de hoofdstad meer dan vijfduizend huishoudens 
telt met een uitkering volgens de kostendelersnorm – velen malen meer dus dan bijvoorbeeld 
Almere of Eindhoven. 
Verantwoordelijkheid   Rotterdams online magazine Vers Beton, dat samen met Argos en 
videoplatform OPEN Rotterdam onderzoek doet naar dakloosheid onder jongeren, meldt dat het 
toepassen van maatwerk volgens de gemeente Rotterdam veel verantwoordelijkheid van 
ambtenaren vraagt. Bovendien vreest de gemeente voor willekeur. Ook de gemeente Utrecht vindt 
de beleidsvrijheid rond de regel maar 'zeer beperkt'. Volgens de gemeente Den Haag schiet de 
maatwerkoplossing tekort 'als effectief instrument om uitkeringsgerechtigden aan te moedigen tot 
het in huis opnemen van een in nood verkerende medeburger'. 
Lobby   Naast raadslid Podt en Kamerlid Van Dijk, vakbond FNV, De Raad voor Volksgezondheid en 
Samenleving, verschillende ombudsmannen en het Leger des Heils, maken ook de verantwoordelijk 
wethouders van de G4 zich zorgen over het verband tussen de kostendelersnorm en 
jongerendakloosheid. Wethouder Moti (werk en inkomen, PvdA) van Rotterdam zei tegen Vers Beton 
dat hij gaat lobbyen bij het rijk om de minimale leeftijd van de kostendelersnorm van 21 naar 27 te 
verhogen. 
Onderzoek    Kamerlid Van Dijk heeft op zijn vragen aan staatssecretaris Van Ark, die inmiddels is 
opgevolgd door Bas van 't Wout, nog geen antwoord gehad. Wel heeft het kabinet een onderzoek 
ingesteld naar de effecten van de kostendelersnorm op huisvesting. De resultaten daarvan worden 
'rond de zomer' van dit jaar verwacht. 


