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Beste adviesraadleden en overige geïnteresseerden, 
Niet alleen in Nederland maar wereldwijd worstelen politici met de vraag hoe de inwoners 
gemotiveerd te krijgen/te houden om de coronaregels te volgen. Het nieuws hierover komt tot ons via 
radio, tv, sociale media, dag- en weekbladen in overvloed. Een aantal berichten hiervan treft u ook 
hier aan. Niet teveel, want overdaad schaadt, dus een kleine selectie. 
Met vriendelijke groet 
Fried Elstgeest ( elstgeest12@hotmail.com) 
 
 
 
Rood staat voor: JEUGD 
Zwart staat voor: GEESTELIJKE ZORG 
Bruin staat voor: WERK en INKOMEN 
Blauw staat voor: WMO 
Groen staat voor: WONEN 
Paars staat voor: DIVERS 
 
1) De gemeente Bodegraven-Reeuwijk wil komend jaar bezuinigen op de Wmo en de jeugdhulp 
2) Ik begrijp nog steeds niet waarom ze vanuit de Wmo niet overgaan op vierwielers 
3) Onderzoeken wat financiële bestaanszekerheid met  jongeren doet 
4) Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland schrijft een pamflet aan politieke partijen 
5) Tips om initiatieven in het zogeheten voorliggend veld voor de Wmo te ondersteunen 
6) Ouders eisten van gemeente Katwijk  ‘passend en kwalitatief toereikend zorgaanbod’ 
7) Gemeente Katwijk hoeft niet te zorgen voor andere jeugdhulpplek voor jongen uit Katwijk 
8) Het verhaal van deze week gaat over Aleksandar van 12 met wie het op school niet goed ging 
9) Voor brildragers mondkapjes knap lastig, want de bril beslaat hierdoor makkelijker 
10) Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN)  wensen voor de Tweede Kamerverkiezingen 
11) Koorrepetities zijn meer dan een wekelijkse bezigheid. Het is een sociale happening 
12) Meer gemeenten verplichten huizenkopers om zelf in het nieuw gekochte huis te gaan wonen 
13) Het rapport ‘Zorgkeuzes in Kaart 2020’ naar de Tweede Kamer 
14) Onder huidige groep dak- en thuislozen duizenden mensen die in principe ‘zelfredzaam’ zijn 
15) “Wij zijn maar een hulpmiddel en de kracht is al aanwezig.” 
16) Wetsvoorstel om een woonplaatsbeginsel voor het beschermd wonen in te voeren 
17) Te weinig structuur en regie voor geoliede samenwerking rond kwetsbare ouderen  
18) Ouderen zijn hot, als doelgroep, maar over welke oudere gaat dit? 
19) Voor veel werknemers is de loonwaarde meting een spannende aangelegenheid 
20) Wkb: Gemeenten verantwoordelijk voor bestemmingsplan, de veiligheid en de welstand 
21) Het aantal klanten van Voedselbank Leiden e.o. is door de coronacrisis explosief gegroeid 
22) Coachen van mensen met financiële problemen echt een uitdaging 
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23) Effectieve jeugdhulp staat of valt bij de toewijding van jeugdprofessionals 
24) Veel problemen hadden voorkomen kunnen worden als de juiste diagnose eerder was gesteld 
25) Risico op dementie is te verkleinen door betere gezondheidszorg en leefstijlfactoren 
26) Vrienden en familie vragen om mee te denken als er iets aan de hand is 
27) Erfpacht een actueel thema 
28) Expertteam Woningbouw ‘kan nog aan belang winnen’ 
29) Mooi om te werken vanuit het vertrouwen dat mensen zelf een plan kunnen maken 
29) Meerderheid  jeugd gedraagt zich positief, ook al hebben zij het moeilijk in deze tijd 
30) Zo gaat dat bij crises. Gezag brokkelt vaak snel af 
31) Kunnen gemeenten midden in het coronatijdperk, en daarna, zorgen voor werk en inkomen? 
32) Bij aanvraag poetshulp eerst kijken naar fysieke beperkingen die verholpen kunnen worden 
33) Steeds meer mondkapjes en hygiënische doekjes in het riool 
34) Coronacrisis laat zien dat er qua samenwerking veel meer kan dan ooit voor mogelijk leek 
35) Statushouders vaak in kwetsbare financiële positie, door armoede en specifieke schulden 
36) Bij ouderen groeiend gevoel van onzekerheid ten aanzien van hun financiële toekomst 
37) Nieuwe inburgeringsstelsel erop gericht nieuwkomers snel en volwaardig mee te laten draaien 
38) Nabestaanden in Boekel hoeven zich geen zorgen te maken over na te betalen kosten wmo 
39) Het vier bedden tellende AmandiHuis kun je een klein ziekenhuis noemen 
40) IND: streven aan einde van 2020 14.000 achterstallige asielaanvragen te hebben weggewerkt 
41) Geen vragen als een soort verhoor 
42) SCP onderzocht de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen voor mantelzorgers 
43) Enorme vraag naar nieuw gebouwde woonzorgvormen voor ouderen 
 
 
 
 
1) De gemeente Bodegraven-Reeuwijk wil komend jaar bezuinigen op de Wmo en de jeugdhulp 
Google melding Wmo: Binnenlands Bestuur 1 augustus 2020 
BODEGRAVEN-REEUWIJK ZET MES IN JEUGDHULP EN WMO 
De gemeente Bodegraven-Reeuwijk wil komend jaar 1,2 miljoen euro bezuinigen op de Wmo en de 
jeugdhulp. Op een begroting van het sociaal domein betekent dat een uitgavenreductie van ruim 7 
procent. 
Yolanda de Koster 31 jul 2020 De gemeente Bodegraven-Reeuwijk moet komend jaar 1,2 miljoen 
euro bezuinigen op de Wmo en de jeugdhulp. Op een begroting van het sociaal domein van zo’n 16,6 
miljoen euro betekent dat een uitgavenreductie van ruim 7 procent. 
Routekaart   Daartoe heeft het college een Routekaart Sociaal Domein gemaakt, die in september 
met de gemeenteraad wordt besproken. ‘Als het klantenbestand blijft stijgen zoals de afgelopen drie 
jaar, dan ontstaan er zonder ingrijpen structurele tekorten die oplopen tot 6 à 7 miljoen in 2023. 
Onder toezichtstelling van de provincie Zuid-Holland is daarmee slechts een kwestie van tijd’, schrijft 
het college in zijn routekaart. De bezuiniging van 1,2 miljoen euro zal pijn (gaan) doen of op zijn 
minst merkbaar zijn, realiseert het college zich.    
Uit de pas   Net zoals in veel gemeenten stijgen in Bodegraven-Reeuwijk de kosten van de 
jeugdhulp en Wmo fors. De rijksbijdrage voor deze gedecentraliseerde taken lopen steeds verder uit 
de pas met de uitgaven van de gemeente, zo blijkt uit de routekaart (zie graphic). De stijgende kosten 
in de jeugdhulp worden onder meer veroorzaakt door een toename van het aantal jongeren in 
jeugdhulp, een toename van het aantal verwijzingen door de huisarts en een toename van de 
intensiteit van de geboden jeugdhulpvoorzieningen. De stijging bij de Wmo-kosten zitten ‘m onder 
meer in het Wmo-abonnementstarief, de vergrijzing en de intensivering van ondersteuningsvragen.      
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Terugdringen zorgduur   De grootste bezuinigingsopbrengst verwacht het college te behalen 
door de zorgzwaarte en de zorgduur in de jeugdhulp terug te dringen. De zorgduur wordt nu altijd 
maximaal geïndiceerd, constateert het college. ‘Door geen maximale beschikking (100% van de 
maximale omvang) af te geven willen we de duur van de zorg laten afnemen.’ De gemeente wil ook 
herindicaties gaan uitvoeren bij aanvragen voor verlening van de zorg. ‘We constateren dat bij 
diverse trajecten er veelvuldig administratief wordt verlengd. Dit roept vraagtekens op over de 
effectiviteit van de geleverde zorg en of de eerder geïndiceerde zorg de juist is gebleken.’ Ook wil het 
college strakker gaan sturen op de reikwijdte van de jeugdhulp. Met deze maatregelen verwacht het 
college volgend jaar ruim zeven ton te kunnen besparen en vanaf 2022 een krappe 1,2 miljoen euro. 
Effectiviteit  De top-20 duurste gezinnen worden geanalyseerd op stapeling van zorg en 
ondersteuning, zo luidt een van de andere voorstellen. Daarbij wordt ook gekeken naar de al dan niet 
bewezen effectiviteit van de geboden ondersteuning. Daarnaast wordt gekeken of het niet een onsje 
minder kan, én of inwoners vanuit de Wmo of jeugdhulp naar de Wet langdurige zorg (Wlz) kunnen 
worden overgeheveld. Het college schat in hiermee structureel 65.000 euro te kunnen bezuinigen. 
Een ander voorstel is om budgetplafonds in te voeren voor een aantal maatwerkvoorzieningen. Er 
zijn nu al budgetplafonds per zorgaanbieder. Een gevoelig onderwerp, erkent het college, dat de 
besparing (10.000 euro op jaarbasis) ‘voorzichtig’ in de begroting wil zetten. 
Preventie     Het college wil daarnaast allerlei (subsidie)regelingen, gericht op preventie, goed 
onder de loep nemen. Een van de voorstellen aan de raad is om als gemeente alleen nog die 
voorzieningen te subsidiëren die wettelijk verplicht zijn. Alles wat niet wettelijk verplicht is aan 
vormen van preventie worden ‘uit financiële noodzaak’ geschrapt. Die ingreep kan volgend jaar een 
besparing opleveren van 61.000 euro, oplopend tot acht ton vanaf 2023. 
 
  

 
 
Bron: Routekaart Sociaal Domein, gemeente Bodegraven-Reeuwijk 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Ik begrijp nog steeds niet waarom ze vanuit de Wmo niet overgaan op vierwielers 
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Google melding Wmo: indebuurt  Woerden.nl  1 augustus 2020 
‘Er heerst nog steeds een taboe op’, Norbert zet hippe scootmobiels op de 
markt 
Door Kirsten Bliekendaal 31 juli 2020         Ze glimmen, hebben strakke nieuwe bandjes en de 
elektrische accu haalt soms tot wel 25 kilometer per uur. De scootmobiels van Norbert Driessen (50) 
zijn alles behalve stoffig. “Dat imago moet er sowieso vanaf, ook jonge mensen gebruiken de 
scootmobiels,” zegt Norbert, eigenaar van autobedrijf Norbert Driessen. 
Sinds kort biedt hij met ElectricCity.nl onder andere scootmobiels aan in zijn vestiging in Woerden. 
“Op dit moment heb ik zeker zo een twintig staan, er is markt voor.” Dat kan Norbert weten. Hij zat 
3,5 jaar geleden zelf tijdelijk in een scootmobiel vanwege een operatie aan zijn heup. “Mijn gebruikte 
scootmobiel zette ik in de showroom en plotseling kwamen er mensen binnen en vroegen of deze te 
koop was.” Ze vertelden hem dat ze vaak voor hun karretje ver buiten Woerden moesten zoeken. 
Gevaarlijk   “Dat is niet alleen vervelend, maar ook nog eens gevaarlijk,” zegt Norbert. “Want het 
gevolg is dat mensen er niet in durven te rijden omdat er geen hulp is als ze met een lege accu 
komen te staan.” De reden dat hij een servicecontract geeft bij zijn scootmobiels. “Als ze met pech 
staan, kan ik ze komen ophalen. Of als er iets mankeert kunnen ze altijd bij mij terecht. Daarmee haal 
ik een drempel weg.” Sinds begin dit jaar verkoopt hij verschillende modellen. Met drie of vier 
wielen, allerlei kleuren, met dakje en zonder. “Voor ieder wat wils, jong en oud.” Sommige karretjes 
halen 25 kilometer per uur. “Dat is echt wel hard, eigenlijk te hard,” lacht Driessen. “Met die snelheid 
moet je dus geen bocht nemen, dat heb ik getest.” 
En dat is weer de reden dat hij zijn klanten ook cursussen aanbiedt. ”Uit onzekerheid laten mensen 
de scootmobiels nog wel eens staan. Dat is zonde want het beperkt hun vrijheid.” De meesten 
ouderen krijgen via de gemeente, de Wmo, een scootmobiel aangewezen. “Dat is natuurlijk heel 
goed als ze het nodig hebben, maar het probleem is dat het vaak driewielers zijn. Deze vallen een 
stuk sneller om, waardoor je dus krijgt dat mensen er niet op gaan rijden. Ik begrijp nog steeds niet 
waarom ze vanuit de Wmo niet overgaan op vierwielers.” 
Supermarkt   In zijn showroom staan dan ook voornamelijk vierwielers. “De wegligging is iets 
stabieler. Dat maakt ze veiliger. Maar het blijft belangrijk dat je weet hoe je ermee om moet gaan. Ik 
zeg altijd: ‘de driewielers zijn wendbaar en dus ideaal voor een supermarkt, de vierwielers zijn ideaal 
voor de langere afstanden’.” Norbert vindt het jammer dat de scootmobiels met een imagoprobleem 
kampen. “Ook jongeren gebruiken ze, met mijn scootmobiels hoop ik een beetje het taboe te 
doorbreken. Het is zonde als je deze uit schaamte laat staan. Dat kan niet de bedoeling zijn.” Norbert 
doet er alles aan om de karretjes er iets hipper uit te laten zien. “We hebben er een met eenzelfde 
voorkant als een scooter. En het ontwerp is echt wel strak.” 
 
 
3) Onderzoeken wat financiële bestaanszekerheid met  jongeren doet 
Binnenlands Bestuur  3 augustus 2020 
LEEFBAAR INKOMEN GEEFT RUST, MERKEN GINO EN KYRA 
Vijf voormalige dakloze jongeren kregen vanaf februari elke maand ruim 1.000 euro op hun rekening 
gestort. Stichting Zwerfjongeren Nederland wil onderzoeken wat financiële bestaanszekerheid met 
deze jongeren doet. 
Adriaan de Jonge 03 aug 2020   Vijf voormalige dakloze jongeren kregen vanaf februari elke maand 
ruim 1.000 euro op hun rekening gestort. Stichting Zwerfjongeren Nederland wil onderzoeken wat 
financiële bestaanszekerheid met deze jongeren doet. ‘Dat inkomen heeft voor mij rust gegeven in 
mijn hoofd.’ 
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Zielloos       ‘Omdat het nu zoveel beter met mij gaat, merk ik dat ik ook echt op wil staan en iets 
wil gaan doen met mijn dag. Terwijl ik eerst mijn bed niet uit wilde omdat ik dacht: deze dag gaat 
wéér niks worden’, vertelt Kyra in een café in Eindhoven terwijl ze suiker roert door haar latte 
macchiato.  
         Ze lijkt op het eerste gezicht een heel normale jonge vrouw van 21, die in een kledingwinkel 
werkt en met veel enthousiasme over haar katten vertelt. Maar ze werd een paar jaar geleden nog 
beschreven door haar begeleider in de maatschappelijke opvang als een ‘extreem kwetsbaar meisje 
met hele hoge muren om zich heen’. 
       Gino − ook 21 jaar oud, ook een la e macchiato voor zich op tafel − zit naast haar. Hij is een 
fervent gamer en webdeveloper in opleiding. Gino herkent het gevoel. ‘Ik stond op om vier uur om 
mijn krantenwijk te doen, ging naar school en als ik thuiskwam wilde ik alleen maar slapen. Dat was 
heel mijn ritme, letterlijk als een zielloos wezen: opstaan, werken, school, eten, slapen.’ 
Bouwdepot      Buiten de deur koffiedrinken is een van de dingen die de Eindhovense Gino en 
Kyra zich pas sinds kort kunnen veroorloven. Ze krijgen sinds februari een maandelijks inkomen van 
1.050 euro. Geen voorwaarden, geen eisen, geen verplichte tegenprestatie. Dit inkomen, ter hoogte 
van een bijstandsuitkering, wordt een Bouwdepot genoemd: het biedt de jongeren een fundering om 
aan zichzelf en hun toekomst te bouwen. 
          Met het project wil initiatiefnemer Stichting Zwerfjongeren Nederland aandacht vragen voor de 
kwetsbare positie van de 12.600 dakloze jongeren in Nederland. Die groep is sinds 2009 
verdrievoudigd. Het Bouwdepot zet in op het voorkomen van dakloosheid door te zorgen voor een 
stabiele financiële basis. De bijstandsuitkering van 255 euro, waar sommige jongeren van 18 tot 21 
jaar op aangewezen zijn, is namelijk lang niet genoeg om zelfstandig van te kunnen leven. 
         In theorie geldt tot 21 jaar nog de onderhoudsplicht van ouders, en zouden die dus moeten 
voorzien in het levensonderhoud van hun (volwassen) kinderen. Maar als ouders uit beeld zijn, niet 
meer leven, of niet aan de onderhoudsplicht kunnen of willen voldoen, komen jongeren door een 
gebrek aan inkomen al snel in kwetsbare situaties terecht waarin ze schulden opbouwen en dakloos 
kunnen worden. 
Schulden     Kyra en Gino zijn nu, net als drie andere jongeren in Rotterdam en Den Haag, bijna 
halverwege het Bouwdepot-jaar. Hoewel er geen eisen zijn verbonden aan het ontvangen van de 
maandelijkse beurs, hebben alle jongeren wel doelen opgesteld voor het jaar: het Bouwplan. 
         Voor Gino is een van de doelen het inrichten van zijn woning. Maar zijn eerste doel is het 
afbetalen van zijn schulden. Dat was dan ook zijn eerste gedachte toen hij hoorde dat hij mee mocht 
doen aan het Bouwdepot. Ook Kyra wil van haar schulden af, en daarnaast wil ze sparen voor haar 
rijbewijs. Een ander belangrijk doel was dat ze op een ongedwongen manier kennis kon maken met 
werk. ‘Ik heb best wel veel shit meegemaakt, ook op de werkvloer, waardoor ik erg wantrouwend 
was.’  
          En inmiddels werkt Kyra, sinds een paar weken, in een kledingwinkel. ‘Ik vond het heel moeilijk 
om de stap weer te maken, maar ik voel me er nu wel echt veel beter bij.’ De rust die de financiële 
zekerheid van het Bouwdepot haar gaf, speelde daarin een belangrijke rol. ‘Ik kon rustig mijn tijd 
nemen, daar ben ik heel erg dankbaar voor.’ 
‘We willen een écht experiment’     Kyra en Gino zijn in februari met het Bouwdepot 
gestart. Een nieuwe ronde met vijf andere jongeren uit Eindhoven is begin juli al van start gegaan. 
Hun Bouwdepots worden betaald door het Kansfonds en door het ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport. 
Marleen van der Kolk, programmamanager bij Stichting Zwerfjongeren Nederland, is blij met de 
opbrengsten van het gesprek. ‘Het probleem van de bijstandsnorm van 255 euro is geland. Nu willen 
we met gemeenten samen zoeken hoe we dit door kunnen zetten. We hebben nu tien jongeren, 
maar we willen een écht experiment, waar je een onderzoeker op zet, met vijftig - of idealiter 
honderd - jongeren.' 
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Podcast  'We vinden het belangrijk dat gemeenten aangehaakt blijven', vertelt social designer 
Manon van Hoeckel, die de ervaringen van jongeren optekent in een handreiking voor gemeenten. 
Ze hoopt ambtenaren en bestuurders iets dichter bij de leefwereld van kwetsbare jongeren te 
brengen. Daarom wordt er een podcast gemaakt over de ervaringen van de vijf jongeren die via een 
Whatsapp kanaal verspreid worden. Uiteindelijk is het doel dat de stem van jongeren - door directe 
inspraak of door middel van de podcast - betrokken wordt bij het maken van beleid. 
 
 
4) Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland schrijft een pamflet aan politieke partijen 
Zorgvisie 3 augustus 2020 
In aanloop naar verkiezingen: VGN dient haar wensen alvast in 
Een toegankelijke en handicapvriendelijke samenleving, anders professionaliseren, een landelijk 
technologie-offensief, een vereenvoudiging van het stelsel en een gezonde arbeidsmarkt. Dat is 
nodig om Nederland ook toegankelijk te maken voor mensen met een beperking, schrijft Vereniging 
Gehandicaptenzorg Nederland in een pamflet aan politieke partijen. 
In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 27 maart 2021 heeft Vereniging 
Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) vijf punten op een rij gezet in een document dat gedeeld is met 
de politiek. Dit levende document, met vijf centrale thema’s, dient wat de VGN betreft als basis voor 
gesprekken over de verschillende uitdagingen waar de sector mee te maken heeft: maatschappelijke 
uitsluiting tegengaan, innovatie stimuleren, verwachte knelpunten op de arbeidsmarkt wegnemen, 
en de stijging van de zorgkosten inperken. 
VGN hoopt dit samen met politieke partijen te realiseren in de regeerperiode 2021-2025. 
Inclusiviteit  Het eerste punt gaat over inclusiviteit: een toegankelijke en handicapvriendelijke 
samenleving. Volgens VGN vallen mensen met een licht verstandelijke beperking nu vaak tussen wal 
en schip. Een volledige implementatie van het VN-verdrag Handicap in iedere gemeente, een mix van 
kinderen met en zonder beperking op school en het verdwijnen van de leeftijdsgrens van 18 jaar bij 
jeugdhulp moeten volledige inclusiviteit realiseren. 
‘Anders’ professionaliseren  Ten tweede vindt VGN het belangrijk dat de relatie tussen 
cliënten, verwanten en de zorgprofessional versterkt wordt, oftewel: ‘anders professionaliseren’. Dit 
vereist onder andere vertrouwen in de professional bij toezicht en contractering, een andere rol voor 
familie en naasten bij de indicatiestelling Wlz, en het dereguleren van het huidige inkoop-en 
toezichtscomplex, aldus de branchevereniging in het pamflet. 
Technologische innovatie     Een landelijk technologie-offensief is volgens VGN nodig zodat 
mensen met een beperking zelfstandiger kunnen leven. Dit is het derde punt dat aan bod komt in het 
document. De branchevereniging vraagt de politiek hiervoor een innovatiefonds te faciliteren dat 
technologische ontwikkelingen versnelt, te investeren in samenhangende standaarden die ketenzorg 
ondersteunen en ten slotte de benodigde technologie om leren op afstand mogelijk te maken voor 
iedereen beschikbaar stellen. 
Een minder complex stelsel    Ten vierde is het belangrijk dat het zorgstelsel vereenvoudigd 
wordt, aldus de auteurs van het document. Momenteel is het te complex door de veelheid aan 
schotten en financiers, en bevat het te veel prikkels. De politiek zou de Wlz persoonsvolgend moeten 
maken, ervoor moeten zorgen dat het sociaal domein uniformer en eenvoudiger uitvoerbaar wordt, 
en tot een samenhangende regio-indeling voor zorg, werk en onderwijs moeten komen. Ook zou er 
geïnvesteerd moeten worden in het overdraagbaar maken van gegevens. 
Arbeidsmarkt      Het laatste punt betreft de arbeidsmarkt voor de zorgsector. Die staat onder 
spanning en dat blijft zo de komende vijf jaar, aldus de VGN in het pamflet. Om toch kwaliteit te 
blijven leveren, is een investering van 300 miljoen euro nodig voor de ontwikkeling van 
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medewerkers, moeten knelpunten in de toepassing van de Mededingingswet en fiscale regelgeving 
structureel aangepakt worden, en moet het Stap-budget voor leren en ontwikkelen beschikbaar 
komen voor alle burgers van Nederland. 
Hester Hinloopen 
 
 
5) Tips om initiatieven in het zogeheten voorliggend veld voor de Wmo te ondersteunen 
Google melding Wmo: Binnenlands Bestuur 4 augustus 2020 
ZET ‘SCHARRELGELD’ IN VOOR INDICATIEVRIJE VOORZIENINGEN 
Werk met een potje ‘scharrelgeld’ om initiatieven te ondersteunen die nog niet in een beleidskader 
passen of zorg voor (meer) ontschot budget. Dit zijn twee van de vijf tips om initiatieven in het 
zogeheten voorliggend veld voor de Wmo te ondersteunen: voorzieningen die zonder indicatie 
toegankelijk zijn. 
Yolanda de Koster 03 aug 2020   Zorg voor (meer) ontschot budget. Of werk met een potje 
‘scharrelgeld’ om initiatieven te ondersteunen die nog niet in een beleidskader passen. Dit zijn twee 
van de vijf tips om initiatieven in het zogeheten voorliggend veld voor de Wmo te ondersteunen: 
voorzieningen die zonder indicatie toegankelijk zijn. 
Betaalbaar    De vijf tips staan in de onlangs verschenen publicatie De kracht van het gewone. Het 
voorveld van de Wmo in nieuwe verhoudingen, van Platform 31 en LKCA (Landelijk Kennisinstituut 
voor Cultuureducatie en Amateurkunst). In de publicatie worden negen initiatieven in het voorveld 
beschreven. Veel gemeenten kijken nadrukkelijk naar dat voorveld, onder meer om de Wmo 
betaalbaar te houden. Vanuit de cases en literatuur zijn vijf bouwstenen geformuleerd, zeg maar tips 
voor gemeenten die (meer) de beweging naar het voorveld willen maken. 
Kracht   Zorg dat de visie, het bekostigings-model, de inkoop en de uitvoering op elkaar afgestemd 
zijn en houdt daar-mee rekening met het veranderende speelveld, zo luidt de eerste tip. De kracht 
van initiatieven is dat ze dicht op de leefwereld opereren, zo komt uit de cases naar voren. 
‘Gemeenten die een beweging naar het voorveld willen maken, moeten deze kracht borgen. De 
opgave voor gemeenten is om met het bureau-cratische systeem het alledaagse effectief te 
stimuleren.’ De kloof tussen systeem- en leefwereld moet daarnaast zo goed als mogelijk worden 
overbrugd. 
Structurele financiering   ‘Maak werk van integrale en meer structurele financiering’, is de 
tweede tip. Veel initiatieven passen niet in een gemeentelijk beleidsveld of onder één wet, omdat ze 
bijvoorbeeld aansluiten op beleid voor zowel sociale inclusie, leefbaarheid in een wijk als integratie. 
‘Deze breedte betekent echter ook vaak dat een aanvraag voor financiering niet precies past op 
beleidsambities bij het bijbehorende specifieke subsidiepotje, zodat het lastig is het toch 
gefi-nancierd te krijgen. Een (meer) ontschot budget helpt.’ Ook een structureel budget helpt 
initiatiefnemers, stellen Platform en het LKCA. ‘Langeretermijnfinanciering neemt onzekerheid weg, 
en vermindert kosten die met (jaarlijkse) aanvragen gemoeid gaan.’ 
Wijkbudget         Het voorveld moet in beleid ruimte krijgen om in te kunnen spelen op 
veranderende vragen, is de derde tip. De kracht van ondersteuning in het voorveld is het inspelen op 
de behoefte, om te doen wat nodig is. Gemeentelijke randvoorwaarden zitten dan nog al eens in de 
weg. ‘Vraagstukken in een wijk veranderen sneller dan dat beleid aangepast kan worden.’ 
Gemeenten zouden hiervoor ‘scharrelgeld’ in kunnen zetten; een wijkbudget dat nog niet bestemd 
is. 
Netwerk         De vierde tip is om gebruik te maken van ‘kenners’ en net-werken van de wijk om 
inzicht te krijgen in vraag en aanbod. Gemeenten kunnen niet alle formele en informele netwerken 
op het netvlies hebben. ‘In een wijk lopen altijd mensen rond die een groot netwerk hebben rondom 
het vraagstuk waar ze mee bezig zijn’, zoals straatcoaches, ondernemers en gebiedsmakelaars. 
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‘Benut deze ‘kenners’ van de wijk en inventariseer samen met hen welke vraag er in een wijk leeft – 
en welk aanbod er al is, en wat nog nodig is voor welke kwetsbare groepen.’ 
Indicatoren       Leer als gemeente met initiatiefnemers en burgers, en neem daarvoor de ruimte 
en tijd is de vijfde tip. Gemeenten en initiatiefnemers moeten samen om tafel om te leren wat werkt 
en wat niet werkt. Ook moet het gesprek worden gevoerd over welke resultaten er worden 
gemonitord. ‘Zoek samen naar indicatoren die laten zien dat iets werkt. Dit zorgt ervoor dat 
indicatoren aansluiten bij zowel de financiers als de initiatiefnemers en dat zij goed inzicht bieden bij 
het evalueren van de aanpak.’ 
 
 
6) Ouders eisten van gemeente Katwijk  ‘passend en kwalitatief toereikend zorgaanbod’ 
Tubantia  5 augustus 2020 
Rechter: zorg voor autistische Jan (14) na sluiting Hoenderloo Groep is goed 
genoeg 
De 14-jarige autistische Jan Knetsch, oud-leerling van deze week gesloten De Hoenderloo Groep in 
Apeldoorn, krijgt geen jeugdzorgplek binnen een straal van 30 kilometer van zijn woonplaats Katwijk. 
,,Zeer teleurstellend’’, vindt vader Hans. Hij overweegt in hoger beroep te gaan.  
Caspar van Oirschot 5 aug. 2020 De rechtbank in Den Haag heeft woensdag bepaald dat de 
gemeente Katwijk Jan geen andere plek hoeft te bieden. Vader Hans Knetsch van de oud-leerling van 
De Hoenderloo Groep had de gemeente Katwijk voor de rechter gesleept in een poging per januari 
goede opvang in de omgeving van Katwijk voor zijn zoon af te dwingen. Zijn zoon moest weg bij De 
Hoenderloo Groep in Apeldoorn omdat die instelling deze week definitief sluit. Geldproblemen 
nekken de instelling in de Veluwse bossen die onder het noodlijdende zorgconcern Pluryn valt.  
Eisen afgewezen  De ouders van Knetsch, een knul met ASS en een gedragsstoornis, eisten van 
de gemeente Katwijk dat die uiterlijk op 1 augustus 2020 een ‘passend en kwalitatief toereikend 
zorgaanbod’, zouden bieden. Ook wilden ze dat de gemeente uiterlijk 1 januari 2021 een duurzame, 
kleinschalige vervolgplek binnen de gemeente Katwijk zou regelen. Beide eisen zijn echter 
afgewezen. ,,De behandelaars en eigenlijk iedereen vinden dat Jan in de buurt van Katwijk een plek 
zou moeten krijgen. Dat wordt ook erkend, maar de rechtbank besluit toch anders. Zeer 
teleurstellend. En het gaat niet alleen om Jan, he. Er zitten veel meer kinderen in deze situatie.’’  
Afstand 100 kilometer     Pluryn heeft Jan een plek aangeboden bij De Glind in Barneveld; 
daar is Jan -die in juni al wegging uit Hoenderloo- afgelopen weekend naartoe verhuisd.  Vader 
Knetsch acht die locatie echter niet in staat om zijn zoon de hulp te bieden die hij nodig heeft. Vooral 
de afstand tussen de woonplaats Katwijk en De Glind in Barneveld - dik 100 kilometer - vinden ze te 
groot. Volgens de ouders kunnen zij daardoor niet in voldoende mate bij de behandeling betrokken 
worden.  
Jeugdhulp    De rechter oordeelt echter dat Katwijk wel degelijk de verplichtingen jegens Jan 
Knetsch nakomt. De Jeugdwet verplicht Katwijk niet om in alle gevallen jeugdhulp binnen de regio te 
bieden, stel de rechtbank.  Zeer gespecialiseerde zorg – zoals Jan nodig heeft – kan soms maar op 
enkele plaatsen binnen het land geboden worden. De gemeente Katwijk onderzoekt ondertussen wel 
of het mogelijk is om alsnog passende zorg in de regio te organiseren.  
       De maanden geleden aangekondigde sluiting van De Hoenderloo Groep door moederbedrijf 
Pluryn stortte de familie Knetsch en de gezinnen van tientallen andere cliënten van De Hoenderloo 
Groep in een periode van maandenlange onzekerheid over de toekomst. Het vinden van passende 
vervolgplekken voor hun kinderen, die hoog-specialistische zorg ontvangen, is niet eenvoudig. Pluryn 
stelt inmiddels dat alle kinderen van De Hoenderloo Groep een goede nieuwe plek hebben.  
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7) Gemeente Katwijk hoeft niet te zorgen voor andere jeugdhulpplek voor jongen uit Katwijk 
Binnenlands Bestuur 6 augustus 2020 
PASSENDE JEUGDHULP HOEFT NIET IN EIGEN REGIO 
De gemeente Katwijk hoeft niet te zorgen voor een andere jeugdhulpplek voor een 14-jarige jongen 
uit Katwijk. Ook hoeft de gemeente niet te zorgen voor passende, kleinschalige vervolgplek in de 
buurt per 1 januari. 
Yolanda de Koster 05 aug 2020 De gemeente Katwijk hoeft niet te zorgen voor een andere 
jeugdhulpplek voor een 14-jarige jongen uit Katwijk. De instelling waar de jongen sinds 1 augustus 
zorg krijgt, biedt passende jeugdhulp. Ook hoeft de gemeente per 1 januari niet te zorgen voor 
passende, kleinschalige vervolgplek in de buurt. 
Kort geding   Dat heeft de voorzieningenrechter woensdag bepaald. De zaak was aangespannen 
door de ouders van de jongen, die ASS en een gedragsstoornis heeft. De jongen verbleef tot voor 
kort op een locatie van de Hoenderloo Groep. Na sluiting daarvan kon de jongen terecht op een 
intensieve kleinschalige behandelgroep in De Glind. De ouders van de jongen vinden de plek echter 
niet passend, onder meer vanwege de afstand van ruim honderd kilometer. Via een kort geding 
wilden de ouders afdwingen dat de gemeente Katwijk een passende plek zou regelen, en vanaf 1 
januari een passende plek dichter bij huis. 
Passende jeugdhulp     De voorzieningenrechter gaat daarin niet mee. Colleges van B en W zijn 
op grond van de Jeugdwet verplicht passende jeugdhulp te bieden. De plek bij zorgverlener De Glind 
biedt passende jeugdhulp, aldus de voorzieningenrechter. En hoewel het ‘zeker wenselijk’ is dat een 
jongere zoveel mogelijk zorg krijgt binnen de regio verplicht de Jeugdwet B en W echter niet om in 
alle gevallen jeugdhulp binnen de regio te bieden. ‘Zeer gespecialiseerde zorg – zoals de zoon van de 
ouders nodig heeft – kan soms maar op enkele plaatsen binnen het land geboden worden.’ 
Behandeling   De voorzieningenrechter stelt verder dat het – ondanks de afstand – nog steeds 
mogelijk is dat de ouders bij de behandeling van hun zoon betrokken blijven. ‘Het vergt weliswaar 
meer van de ouders dan wanneer [de minderjarige] dichterbij huis jeugdhulp zou kunnen ontvangen, 
maar die inspanning is niet zodanig dat deze in redelijkheid niet van de ouders gevergd kan worden 
en/of dat de ouders in redelijkheid niet in staat zijn deze te leveren’, aldus de rechter in zijn vonnis. 
Het uitgangspunt van de Jeugdwet is dat de verantwoordelijkheid voor het gezond en veilig 
opgroeien van jeugdigen allereerst bij de ouders en de jeugdigen zelf ligt ‘en dat van de ouders mag 
worden verwacht dat zij – indien nodig – vergaande aanpassingen doen om deze 
verantwoordelijkheid vorm te geven. Van een ontoelaatbare inbreuk op het recht op family life van 
[de minderjarige] is aldus geen sprake’, aldus de voorzieningenrechter. 
Onderzoek  De gemeente Katwijk onderzoekt overigens nog steeds of er een eigen voorziening in 
de regio kan worden gerealiseerd. ‘Met het inzetten van dit traject voldoet het college (van B en W, 
red.) momenteel naar het oordeel van de voorzieningenrechter aan zijn verplichting om de behoefte 
aan verschillende soorten van ondersteuning te ramen en ontwikkelingen in de verschillende vormen 
van ondersteuning bij te houden, teneinde te kunnen voorzien in een kwantitatief goed aanbod van 
jeugdhulp.’ De gemeente voldoet aan zijn jeugdzorgplicht, concludeert de voorzieningenrechter. 
        De vader van de jongen, Hans Knetsch, is teleurgesteld. 'We hebben verloren. Enorme domper 
voor ons en alle andere gezinnen die in dezelfde situatie zitten', reageert hij op Twitter. 
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8) Het verhaal van deze week gaat over Aleksandar van 12 met wie het op school niet goed ging 
Eigen Kracht Centrale  7 augustus 2020 
Rondje wereld: Bulgarije 
Op verzoek ook nu een korte terugblik naar vorige week: de Eigen Kracht-conferentie voor twee 
Japanse jongeren die niet meer naar school gaan en hun huis niet uitkomen. ‘Hoe kunnen we de 
kinderen interesseren in dingen doen?’, was de conferentievraag. Iemand uit de kring van familie en 
bekenden stelde een aanpak voor met verf, muziek en natuur. De kinderen en hun vader reageerden 
opgetogen, omdat deze nieuwe kans bij hen lijkt te passen.  
Agressief      Het verhaal van deze week komt uit Bulgarije en gaat over Aleksandar van 12 met 
wie het op school niet goed ging. Zijn ouders zijn gescheiden en hij woont bij zijn moeder en 
stiefvader. “Hij had recent gehoord dat hij dyslectisch is en dat zou volgens school de reden kunnen 
zijn van zijn moeilijkheden,” vertelt mijn Bulgaarse collega. “Er was gevochten op school waarbij 
Aleksandar een klasgenoot flink had geschopt. De docent stond erop dat hij professionele hulp kreeg 
voor zijn agressieve gedrag. Het management overwoog hem van school te sturen.” 
Plan   “Aleksandar is al twee keer eerder van school geschuurd, om steeds dezelfde redenen: 
agressief gedrag en conflicten. De ingeschakelde psycholoog stelde een Eigen Kracht-conferentie 
voor. De familiekring ging akkoord en kwam samen voor een plan aan de hand van de vraag: ‘Hoe 
helpen we Aleksandar zich goed te voelen op school en om te gaan zijn agressie’. Het ging niet over 
dyslexie, maar over aandacht en verbinding. Zijn stiefvader zal hem betrekken in wat de familie 
‘mannendingen’ noemt, bijvoorbeeld regelmatig samen naar sportactiviteiten. De moeder gaat met 
hem mee naar sessies bij de psycholoog en de grootouders naar een logopedist. Om de beurt 
organiseert iemand uit de familie een etentje met activiteiten en gesprekken. De moeder en 
stiefvader hebben maandelijks een gesprek met een docent en de schoolmaatschappelijk werker 
over de voortgang. Aleksandar mag ook een sport kiezen en een oom brengt hem dan naar de 
training.” 
Samenzijn  Een paar maanden na de bijeenkomst heeft de Eigen Kracht-coördinator contact met 
het gezin. Aleksandar zit nog op dezelfde school en het gaat beter, zowel met leren als met zijn 
gedrag. Hij heeft vrienden gemaakt en de docent zegt dat de agressie is gestopt. Zijn moeder wordt 
ondersteund door haar partner en ze vertelt dat ze veel beter om kan gaan met haar zoon. De 
stiefvader helpt Aleksandar om grenzen aan te geven. Beide grootouders zijn erg betrokken. Mijn 
collega: “Het blijkt niet alleen om Aleksandar te gaan. De hele familie bloeit op en geniet van het 
samenzijn.” 
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 Lieshou 
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9) Voor brildragers mondkapjes knap lastig, want de bril beslaat hierdoor makkelijker 
Max vandaag 7 augustus 2020 
Deze tips voorkomen beslagen brillenglazen tijdens het dragen van een 
mondkapje 
Publicatiedatum: 6 augustus 2020 In het openbaar is het al even de regel, maar sinds kort moet u 
ook op verschillende andere plekken in het land verplicht een mondkapje dragen. Dit natuurlijk om 
verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Voor brildragers kan  deze mondkapjesplicht knap 
lastig zijn, want de bril beslaat hierdoor makkelijker. Gelukkig bestaan er allerlei trucs om dit tegen te 
gaan. 
Afwasmiddel op de brillenglazen  Het klinkt misschien een beetje gek, maar door uw 
brillenglazen in te smeren met afwasmiddel kunt u het beslaan tegengaan. Dit doet u als volgt: maak 
de glazen van uw bril nat en smeer wat afwasmiddel op beide kanten van het glas. Dit spoelt u 
vervolgens niet af met water, maar maakt u schoon met het brillendoekje. Als u nu uw bril en 
mondkapje opzet zal de bril niet meer beslaan. Deze truc is echt effectief, want duikers gebruiken het 
ook. 
Anti-condens spray   Een andere optie is anti-condens spray. Deze spray gaat, zoals de naam al 
zegt, condens tegen. Spray een beetje op de glazen van uw bril en veeg dit uit met een katoenen 
doekje. U kunt deze sprays kopen bij opticiens en drogisterijen. 
Babyshampoo    Een ander trucje dat ook gebruikt wordt door duikers is de glazen insmeren met 
babyshampoo. De werkwijze is hetzelfde als de afwasmiddel-truc. Een mix van afwasmiddel, 
babyshampoo en water kan overigens ook werken, weet men in de duikerswereld. De ideale 
samenstelling is 50 procent babyshampoo, 40 procent afwasmiddel en 10 procent water. Volgens 
sommige duikers werken producten van a-merken beter dan goedkopere shampoos of 
waswasmiddelen. 
Papieren zakdoekje  Wat ook kan helpen is een papieren zakdoekje plaatsen tussen uw neus 
en uw mondkapje. U vouwt het zakdoekje rondom de bovenrand van het mondkapje, waardoor uw 
adem minder goed naar boven kan ontsnappen en uw bril dus niet meer zal beslaan. nadeel hiervan 
is wel dat het zakdoekje aan de zijkanten ruimte inneemt, waardoor inkepingen tussen uw gezicht en 
het mondkapje kunnen ontstaan. Uw adem ontsnapt dan dus via de zijkanten. 
Huidvriendelijke tape  Deze tip klinkt misschien niet zo aanlokkelijk, maar u kunt ook speciale  
huidtape gebruiken om uw mondkapje vast te maken aan uw huid. Dit soort tape kunt u kopen bij de 
drogist. U kunt het best de tape half over uw mondkapje plakken en half op uw huid. Pas wel op als u 
de tape aanbrengt, want de huid rondom de ogen is erg gevoelig. Artsen in het ziekenhuis gebruiken 
deze truc ook. 
Kies een passend mondkapje    Naast al deze trucs is het natuurlijk ook belangrijk dat u een 
goed passend mondkapje draagt. Hoe minder ruimte er tussen uw gezicht en het kapje zit, hoe 
minder snel uw bril zal beslaan. Er ontsnapt dan immers minder condensatie via de bovenkant van 
het masker richting de bril. Kies bijvoorbeeld voor een masker met een metalen stripje bij de neus. 
Deze kunt u vastklemmen zodat er minder condensatie ontsnapt. U kunt ook proberen de touwtjes 
of elastiekjes waarmee het masker rond uw oren vastzit wat strakker aan te trekken, ook hierdoor 
sluit het mondkapje beter aan. 
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10) Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN)  wensen voor de Tweede Kamerverkiezingen 
Zorgvisie 7 augustus 2020 
Boris van der Ham: hoe gehandicaptenzorg de aandacht van politiek Den 
Haag krijgt 
Onlangs maakte Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) haar wensen bekend voor de 
aankomende Tweede Kamerverkiezingen. De vijf wensen moeten uiteindelijk omgezet worden in 
actiegericht beleid. Bestuursvoorzitter Boris van der Ham over hoe de vijf punten (Fried: zie: 
https://www.zorgvisie.nl/in-aanloop-naar-verkiezingen-vgn-dient-haar-wensen-alvast-in/  ) op de 
politieke agenda terechtkomen. 
Een toegankelijke en handicapvriendelijke samenleving, anders professionaliseren, een landelijk 
technologie-offensief, een vereenvoudiging van het stelsel, en een gezonde arbeidsmarkt. In aanloop 
naar de Tweede Kamerverkiezingen op 27 maart 2021 heeft Vereniging Gehandicaptenzorg 
Nederland (VGN) deze vijf punten op een rij gezet in een document en dat vervolgens gedeeld met 
de politiek. 
           Dit levende document (Fried: zie: https://www.vgn.nl/system/files/2020-07/VGN%20-
%20Inbreng%20verkiezingsprogramma%27s%20TK-verkiezingen%202021.pdf  )  dient wat VGN 
betreft als basis voor gesprekken over de verschillende uitdagingen waar de sector mee te maken 
heeft: maatschappelijke uitsluiting tegengaan, innovatie stimuleren, verwachte knelpunten op de 
arbeidsmarkt wegnemen, en ten slotte de stijging van de zorgkosten inperken. De branchevereniging 
hoopt dit samen met politieke partijen te realiseren in de regeerperiode 2021-2025. Boris van der 
Ham, bestuursvoorzitter van VGN, vertelt wat er moet gebeuren om de gehandicaptenzorg onder de 
aandacht te brengen bij politiek Den Haag. 
             In het pamflet noemt de VGN vijf punten die zij onder de aandacht wil 
brengen bij politieke partijen. Welke van deze thema’s heeft de meeste 
prioriteit volgens u? 
‘Het belangrijkste is dat mensen met een beperking een zo normaal mogelijk leven kunnen leiden in 
onze samenleving. Dat ze echt kunnen deelnemen aan de maatschappij, en gezien worden. En niet 
als een soort aparte ‘zij-community’ beschouwd worden. Dit raakt dus aan het eerste onderwerp in 
ons document: een toegankelijke en handicapvriendelijk Nederland. En dat klinkt misschien als een 
open deur, maar we staan nog ver van deze realiteit vandaan. Sterker nog: in onze hoogcomplexe 
samenleving wordt ingezet op vormen van samenleven die vaak onhaalbaar zijn voor mensen met 
een beperking. Deze maatschappelijke uitsluiting heeft verschillende consequenties. Toenemende 
eenzaamheid is daar bijvoorbeeld een van.’ 
         Denkt u dat de coronacrisis een vergrootglas heeft gelegd op bepaalde 
pijnpunten binnen de sector? Heeft dit wellicht gezorgd voor een extra 
stimulans om deze problemen aan te pakken? 
‘De coronacrisis maakte maar weer eens duidelijk dat de gehandicaptenzorg vaak for granted wordt 
genomen. Zeker in het begin van de crisis ging alle aandacht uit naar de ouderenzorg. Terecht, want 
ouderen zijn ook een belangrijke risicogroep. Maar kwetsbare groepen vind je ook bij mensen met 
een beperking. In de persconferenties werd dat maar mondjesmaat aan de orde gesteld, wat ik in 
negatieve zin wel erg typisch vond. Er was veel pijn en onbegrip bij cliënten, ouders, familie en 
vrienden. Dus nee, de coronacrisis zorgde er niet automatisch voor dat de gehandicaptenzorg op de 
politieke agenda kwam. Daar hebben we als sector hard voor moeten vechten.’ 
         Illya Soffer stipte onlangs het probleem aan (Fried: zie: 
https://www.zorgvisie.nl/zo-wordt-de-anderhalvemetersamenleving-ook-toegankelijk-voor-mensen-
met-een-beperking/  ) dat de diversiteit van de sector niet goed bekend is. Als 
gevolg hiervan werden alle cliënten in de gehandicaptenzorg tijdens de crisis 
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over één kam geschoren: zowel in de mediabeeldvorming (iederéén wordt als 
‘heel kwetsbaar’ geframed) als in het officiële beleid en de getroffen 
coronamaatregelen. Is dit ook een voorbeeld van het ‘for granted’ nemen van 
de sector? 
‘Jazeker. Mensen met een beperking zijn niet per definitie heel erg ziek, en lopen niet per definitie 
een groter risico op complicaties bijvoorbeeld als gevolg van het coronavirus. Maar sommigen juist 
weer wel. We hebben een heel divers palet van mensen die van onze zorg afhankelijk is. En die 
diversiteit wordt inderdaad niet gezien, terwijl dat wel heel belangrijk is tijdens het beheersen van 
zo’n crisis. Mocht er een tweede golf komen, dan willen we veel specifieker zijn in de maatregelen 
die we als sector treffen. Iedereen over een kam scheren in je beleid kan contraproductief werken, 
en differentiëren is daarom noodzakelijk. Wat dat betreft kunnen we veel leren van de afgelopen 
maanden. We moesten in eerste instantie wel met een generieke maatregel komen door compleet 
op de rem te trappen en alles dicht te gooien. Daarmee doel ik op het bezoekverbod; we hadden 
immers geen idee met wat voor virus we te maken hadden. Met de kennis die we nu hebben kunnen 
we veel gerichter en op een meer lokaal niveau te werk gaan.’ 
 
De gehandicaptenzorg moest dus opnieuw achteraan sluiten, ook als het gaat 
om een positie in de politieke arena. Dat stelden VGN en Ieder(in) (Fried: zie: 

https://www.zorgvisie.nl/zoveel-beperkingen-zoveel-risicos/  ), maar het is ook een issue 
waar Rick Brink, sinds 2019 Minister van Gehandicaptenzaken, tegen strijdt. 
Via korte lijntjes met minister De Jonge vertaalt hij geluiden vanuit de sector 
naar input voor debatten (Fried: zie: https://www.zorgvisie.nl/minister-gehandicaptenzaken-

triage-ic-bedden-voorkomen-heeft-absolute-prioriteit/  ). Wat is er, naast deze stap in de 
goede richting, nodig om de gehandicaptenzorg onder de aandacht te 
brengen in Den Haag? 
‘Een paar dingen. Nogmaals: de gehandicaptenzorg is enorm divers. Daar moeten we de politiek over 
aanspreken, in de zin dat het eenvoudiger moet worden om de zorg voor deze diverse groep cliënten 
te organiseren. Nu gaat dat vaak gepaard met veel bureaucratie. Iedere politieke partij staat daar 
voor open, maar toch gaat het niet snel genoeg. De wirwar aan geldstromen maken het bijvoorbeeld 
een ingewikkeld verhaal. Politieke partijen moeten gaan inzien hoe ingewikkeld sommige processen 
nu zijn binnen de gehandicaptenzorg, om vervolgens tot het bewustzijn te komen dat bepaalde 
zaken anders kunnen en moeten. Het is als sector onze taak om dat bewustzijn te creëren. 
        Ten tweede is de zorg voor mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) een belangrijk 
aandachtspunt voor de komende verkiezingen. In Nederland zijn er veel mensen met een LVB en hun 
positie wordt steeds kwetsbaarder. Zij vallen in het huidige zorgstelsel vaak tussen wal en schip, 
belanden in een grijs gebied aan regelgeving. Om hier brede politieke aandacht voor te krijgen, is het 
belangrijk om politici te laten inzien dat dit niet alleen een probleem van het ministerie van 
Volksgezondheid is. Want als het niet goed gaat met deze grote groep mensen, zie je dat terugkomen 
bij het ministerie van Sociale Zaken. Als je de zorg voor mensen met LVB niet goed regelt, is er 
bovendien een grotere kans dat ze met justitie in aanraking komen. Bijvoorbeeld omdat ze 
onwenselijk gedrag vertonen. Het is daarom belangrijk dit vraagstuk integraal aan te vliegen, en dat 
de urgentie om deze grote groep mensen met LVB aan een goede plek in de samenleving te helpen 
breed gedeeld wordt. 
          Ten slotte is het van groot belang dat de gehandicaptenzorg beter op de kaart wordt gezet als 
aantrekkelijke plek om te werken, en het zo als arbeidsmarktvraagstuk onder de aandacht van politici 
brengen. Het personeelstekort speelt namelijk binnen de hele zorg een rol, en is bij veel politieke 
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partijen een belangrijk agendapunt ook vanuit een meer economisch perspectief. De 
gehandicaptenzorg is een fijne plek om te werken, horen we vaak. Mensen beschrijven het vaak als 
zingevend werk, omdat ze echt een band kunnen opbouwen met de mensen. Toch hebben wij ook in 
onze sector te maken met een sterk vergrijzende groep medewerkers, die al snel met pensioen gaat, 
en niet zo makkelijk vervangen wordt. Het is dus belangrijk dat er nieuwe, jonge mensen 
aangetrokken worden, meer zij-instromers komen en dat ze vervolgens behouden blijven.’ 
Met het oog op de aankomende Tweede Kamerverkiezingen, welke 
boodschap heeft u voor bestuurders binnen de gehandicaptensector? 
‘In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen zou ik zeggen: wees vooral niet te bescheiden. De 
gehandicaptensector is een heel praktische sector, waarin veel verschillende soorten zorg verleend 
wordt. Het is nu echt van belang dat we harde afspraken maken over de financiering. Al helemaal nu 
de zorgverzekeraars weer een nieuw marktwerkingsinstrument willen invoeren in de Wet langdurige 
zorg, dat alle flexibiliteit zou wegnemen die we nu tijdens de coronacrisis zo hard nodig hebben. We 
moeten aangeven hoe het wel moet. Laten we de mensen op de ministeries helpen het goede te 
doen.’ 
Hester Hinloopen 
 
 
 
11) Koorrepetities zijn meer dan een wekelijkse bezigheid. Het is een sociale happening 
Zorg+welzijn 9 augustus 2020 
Column: Zin in trage gesprekken 
De oma van Judith Jansen kan niet naar zang. Nog steeds niet, hoewel de lockdown al een poosje 
opgeheven is. Een lelijke breuk in een vast woensdagavondpatroon dat ze al heeft sinds haar 
twintigste, toen ze zich aansloot bij het kerkkoor. 
Die koorrepetities zijn meer dan een wekelijkse bezigheid. Het is een sociale happening, een 
gelegenheid om te ontmoeten en gezellig bij te praten (ook tussen de liederen door, tot frustratie 
van de dirigent af en toe). Vaste prik dus, al jarenlang, die zang. Maar niets is eeuwigdurend, daar 
wees de corona-uitbraak ons maar weer eens op. En nu staat de zwarte zangmap te verstoffen. 
Doelloos     ‘Doelloze tijd’. Dat is hoe ik de coördinator van een wijkcentrum deze vrijgevallen 
uren hoorde typeren. Door gestopte dag- en avondactiviteiten ervoeren veel mensen opeens een 
gevoel van leegte, van richtingloze dagen. Doelloze vrije tijd kan heerlijk zijn als je dag in dag uit een 
uitpuilende agenda hebt. Maar wat als je al met pensioen was of weinig betaald werk deed en volop 
meedeed met de buurtmaaltijd, kaartclub of als oppasoma of -opa? Wat als deze activiteiten, die je 
dag structuur en zin gaven, wegvallen? 
Betaald werk   Want dingen doen, dat geeft je dagen, je leven zin. En dan het liefst ook nog 
betaalde arbeid, dat is toch wel de norm waarvan bijvoorbeeld de Participatiewet getuigt, door 
zoveel mogelijk mensen aan het werk te willen helpen. Heb je geen betaald werk, maak je je dan 
eigenlijk wel nuttig? Met die impliciete beoordeling krijgen ouderen sowieso te maken, schreef de 
Franse filosofe Simone de Beauvoir al in haar boek ‘De ouderdom’ in 1970. In een samenleving waar 
betaald werk de norm is omdat je zo bijdraagt aan het welzijn van de samenleving en ontplooiing 
plaatsvindt via carrière maken, doet een gepensioneerde of huisvrouw of -man eigenlijk iets 
verkeerd. 
Eenzaamheid      Het gevoel van nutteloosheid en zinloosheid kan eenzaamheid tot gevolg 
hebben. Deze vorm van eenzaamheid is existentieel: je weet niet wat je bestaan waardevol maakt, 
wat je leven betekenis geeft. Een levensvraag eigenlijk. Het zou mij niet verbazen als juist dit type 
eenzaamheid door het (structureel) wegvallen van activiteiten nu meer en meer wordt ervaren door 
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ouderen en anderen. Een complexe, pijnlijke vorm van eenzaamheid, die raakt aan de grondvesten 
van je bestaan en waar meer ontmoetingen eigenlijk geen antwoord op zijn. 
Waardevol    Gesprek kan wel zo’n antwoord zijn. Over wat iemand waardevol vindt, over wat 
betekenis geeft en heeft gegeven. Over wat iemands dag structuur geeft of welke nieuwe gewoonten 
die plaats zouden kunnen innemen. De Beauvoir noemt dit ‘de poëzie van de gewoonte’, omdat 
vaste ritmes verleden, heden en toekomst samenbrengen. Dat kan oudere mensen houvast en geluk 
bieden (en niet alleen ouderen!). Die ‘trage’ gesprekken worden gelukkig volop gevoerd, door talloze 
sociale professionals en actieve inwoners die op huisbezoek gaan, bijvoorbeeld bij 75+’ers. Cruciaal 
in dit soort gesprekken – geven experts op het gebied van eenzaamheid en ouderdom aan – is het 
uitgangspunt dat de oudere zelf helemaal centraal staat en zelf aangeeft waar behoefte aan is. Zo 
houden zij ook zelf de regie. 
Agenda  Ook ik kan dat trage gesprek voeren, mits ik er maar tijd voor maak. Die traagheid 
verdwijnt langzaam maar zeker weer uit het dagelijks leven sinds de afbouw van de 
coronamaatregelen. In ieder geval bij mij, wat duidelijk te zien is aan de toename van afspraken ’s 
avonds. Maar die opmerking over doelloze tijd maakt wel dat ik meer tijd voor mijn oma wil nemen. 
Nu nog een moment vinden in háár agenda, want haar dagen zitten inmiddels weer vol met de 
moestuin onderhouden, naar de wandelclub en knutselen met ‘oudjes’ in het buurthuis. 
Judith Jansen werkt bij Movisie en is adviseur van het Landelijk Actieprogramma ‘Eén tegen 
eenzaamheid’. 
 
 
12) Meer gemeenten verplichten huizenkopers om zelf in het nieuw gekochte huis te gaan wonen 
Binnenlands Bestuur 12 augustus 2020 
ZELFBEWONINGSPLICHT STEEDS VAKER TOEGEPAST 
In 2019 en 2020 voerden achttien gemeenten een vorm van de zelfbewoningsplicht in, en daarnaast 
zijn er acht gemeenten die plannen hebben om dat te doen. 
Adriaan de Jonge 12 aug 2020   Achttien gemeenten, zowel grote als kleine, hebben de afgelopen 
twee jaar stappen gezet om speculanten van de woningmarkt te weren. In die gemeenten werden 
huizenkopers verplicht om zelf in het nieuw gekochte huis te gaan wonen. De maatregel moet de 
markt toegankelijker en betaalbaarder maken. 
Tekort    Dat blijkt uit onderzoek van het FD. Waar lokale bestuurders het instrument voorheen 
slechts sporadisch inzetten, komt het nu steeds vaker voor, merkt redacteur Erik van Rein op. Maar 
gezien het tekort van 330.000 huizen en het groeiende aantal beleggers op de woningmarkt, kiezen 
toch steeds meer gemeenten voor deze aanpak, ziet Van Rein. 
Achttien  In 2019 en 2020 voerden achttien gemeenten een vorm van de zelfbewoningsplicht in, 
en daarnaast zijn er acht gemeenten die plannen hebben om dat te doen (zie tabel onderaan voor de 
volledige lijst). Gemeenten zoals Amstelveen, Groningen en Tilburg, die de zelfbewoningsplicht 
eerder dan 2019 invoerden, staan niet in het rijtje. 
Meerdere kavels   Opvallend is dat het niet alleen grote gemeenten zoals Amsterdam, Utrecht 
en Eindhoven zijn die speculanten willen weren, maar ook kleinere gemeenten zoals Nieuwkoop, 
Bergeijk en Bernheze. Wethouder Peter van Boekel (ruimtelijke ontwikkeling, CDA) van Bernheze 
licht de keuze toe: 'We merken dat steeds vaker grond wordt gekocht als belegging. Steeds meer 
geïnteresseerden, waaronder beleggers, schrijven zich in op meerdere kavels. De kans bestaat 
hierdoor dat niet iedereen even veel kans heeft om ingeloot te worden. De gedachte achter de 
zelfbewoningsplicht is dat speculanten er niet met de kavels van daadwerkelijk geïnteresseerden 
vandoor gaan.' 
Leefbaarheid   Utrechts wethouder Kees Diepeveen (wonen, GroenLinks) liet eerder aan 
Binnenlands Bestuur weten dat het hem erom gaat dat starters en mensen met een middeninkomen 
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de kans krijgen om een huis te kopen. Ook zou de maatregel de stijging van de huurprijzen moeten 
beteugelen. Maar het betaalbaar houden van de huizenmarkt is niet het enige doel, laat de 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) weten. 'Soms is de reden dat de leefbaarheid van een 
wijk verslechtert, doordat huurders minder binding met de woning en de wijk hebben en er korter 
blijven wonen. Dan kan een zelfbewoningsplicht helpen.' 
Uitbreiden  De zelfbewoningsplicht ziet er per gemeente verschillend uit. Het gaat vaak om 
specifieke wijken en soms om specifieke segmenten van de markt. Tot nu kan de plicht alleen 
toegepast worden op nieuwbouw, maar minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken werkt aan 
een voorstel om de zelfbewoningsplicht uit te breiden naar bestaande woningen. 'Wanneer het 
instrument overal ingezet zou kunnen worden, zullen er meer gemeenten geïnteresseerd zijn', 
verwacht de VNG. 
Tabel    In de linker kolom staan de gemeenten die de zelfbewoningsplicht in 2019 of 2020 hebben 
toegepast, in het generieke beleid bij nieuwbouw of bij een incidenteel bouwproject. Aan de 
rechterkant de gemeenten met plannen, verregaande discussies of aangenomen moties om de 
zelfbewoningsplicht toe te passen. 
Ingevoerd                 In de planning 
Zwolle                               Bodegraven 
Eindhoven                 Meijerijstad 
Amsterdam                 Leiden 
Utrecht                               Brielle 
Pijnacker-Nootdorp  Teylingen 
Den Haag                Barneveld 
Sint Michielsgestel  Katwijk 
Westerveld                Wijchen 
Nuenen  
Bernheze   
Boxtel   
Langedijk   
Nieuwkoop   
Velsen   
Haaren NB   
Bergeijk   
Haarlem   
Waterland   
                Bron: het Financiele Dagblad 
 
 
 
13) Het rapport ‘Zorgkeuzes in Kaart 2020’ naar de Tweede Kamer 
Schulinck nieuwsbrief 13 augustus 2020 
Trainingsprogramma ter voorkoming van een Wmo-maatwerkvoorziening 
12 augustus 2020 - Christel Califano         Minister De Jonge (VWS) en Hoekstra (financiën) hebben 
het rapport ‘Zorgkeuzes in Kaart 2020’ naar de Tweede Kamer gestuurd. In dit rapport worden een 
breed scala aan beleidsopties voor de zorg in de volgende kabinetsperiode geïnventariseerd. 
Negen politieke partijen hebben hiertoe maatregelen aangeleverd. Één hiervan is de toets op 
potentiële zelfredzaamheid en vitaliteit bij toegang voor ondersteuning op grond van de Wmo 
2015. Deze maatregel houdt in dat om gebruik te maken van de Wmo, de aanvragers verplicht een 
toets moeten ondergaan om te beoordelen of hun zelfredzaamheid en vitaliteit door een 
trainingsprogramma kan worden bevorderd (naar het Deense model van reablement). Als de toets 
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uitwijst dat dit zo is, zijn zorgvragers verplicht een programma te volgen. Sommige gemeenten 
willen nu al een dergelijke interventie inzetten. Maar is dit nu al mogelijk? Biedt de Wmo 2015 nu 
ook al mogelijkheden voor het inzetten van dit programma? Deze vraag zal ik beantwoorden in dit 
artikel. 
Rekening houden met eigen kracht, maar niet afdwingbaar  Gemeenten moeten in 
het Wmo beleidsplan aangeven welke acties worden genomen om te voorkomen dat inwoners op 
maatschappelijke ondersteuning aangewezen zullen zijn. Een adequaat aanbod van preventieve 
voorzieningen draagt bij aan de zelfredzaamheid van inwoners en voorkomt daarmee dat individuele 
maatwerkvoorzieningen nodig zijn. Het trainingsprogramma lijkt mij een prima preventieve 
voorziening die gemeenten nu al kunnen aanbieden aan hun inwoners. Onder de huidige Wmo 2015 
is het deelnemen aan een dergelijk programma echter nog niet afdwingbaar. 
            Bij een verzoek om maatschappelijke ondersteuning mag de gemeente wel rekening houden 
met de eigen kracht van de cliënt. De wet of overige parlementaire stukken geven niet precies aan 
wat onder het begrip ‘eigen kracht’ verstaan wordt. Wel blijkt uit de Memorie van Toelichting bij de 
Wmo 2015 dat het uitgangspunt van het wetsvoorstel is dat de burger eerst kijkt in hoeverre hij zelf, 
of samen met zijn directe omgeving (sociaal netwerk of mantelzorg), een bijdrage kan leveren aan 
het verbeteren van zijn situatie. Volgens de regering is het heel normaal dat je, je inspant om je eigen 
situatie te verbeteren. 
         Het trainingsprogramma kan in mijn ogen een beetje vergeleken worden met een behandeling. 
Als behandeling ingezet kan worden en daarmee ondersteuning op grond van de Wmo 2015 
voorkomen kan worden, mag in mijn ogen van cliënt gevraagd worden zich in te spannen om de 
behandeling met succes af te ronden. Onder de Wmo 2007 is door de CRvB geoordeeld dat van een 
belanghebbende verwacht mag worden dat ze doen wat in hun vermogen ligt om herstel te 
bevorderen. Ik verwacht dat dit ook onder de Wmo 2015 zal gelden, gelet op het uitgangspunt van 
eigen kracht. Ondanks een uitspraak op grond van de Wmo 2015, waarin de rechtbank Noord-
Nederland (13-3-2018, nr. 17/2691) een andere richting in lijkt te wijzen. 
          Dwingen tot het inzetten van behandeling (of deelnemen aan het programma) is hier echter 
(nog) niet van toepassing en niet juridisch houdbaar op grond van de Wmo 2015. Dit is waarschijnlijk 
ook waar de rechtbank Noord-Nederland op doelt. In die uitspraak heeft de rechter namelijk 
geoordeeld dat rekening gehouden dient te worden met de wil van cliënt. Zoals de Wmo 2015 nu is 
ingericht kan het inzetten van behandeling vóór inzetten van ondersteuning op grond van de Wmo 
2015 niet afgedwongen worden. Als vaststaat dat behandeling op grond van de Zvw mogelijk is en 
ook compenserend is, mag de gemeente daar wel rekening mee houden en een Wmo 
maatwerkvoorziening hierop afstemmen. Naar mijn idee geldt dit ook voor het trainingsprogramma 
als de gemeente dit (kosteloos) aanbiedt aan inwoners van de gemeente. Hierbij moet dan wel 
duidelijk zijn dat het programma de situatie van cliënt daadwerkelijk kan verbeteren. 
                   Op dit moment kan een cliënt nergens toe gedwongen worden.  
        Een verplichte toets op vitaliteit en zelfredzaamheid kan hier verandering in brengen. 
Toets op potentiële zelfredzaamheid en vitaliteit   Op grond van de huidige Wmo 
2015 kan een cliënt dus nergens toe gedwongen worden. Een verplichte toets voor cliënten die een 
beroep doen op de Wmo 2015 kan hier verandering in brengen. Uit het rapport ‘Zorgkeuzes in kaart’ 
blijkt dat deze toets opgenomen kan worden als onderdeel van het onderzoek dat de gemeente 
moet uitvoeren als een cliënt zich meldt met een ondersteuningsbehoefte (artikel 2.3.2 Wmo 2015). 
Op basis van die toets kunnen aan een cliënt voorwaarden – zoals deelnemen aan een training – 
gesteld worden. Als de cliënt hier niet aan voldoet, kan de gemeente beslissen dat de gevraagde 
voorziening niet wordt toegekend, wordt herzien of ingetrokken. 
         Ik kan me voorstellen dat een dergelijke aanpak een positief effect heeft op de zelfredzaamheid 
van zorgvragers en het mogelijk kan voorkomen dat zorg en voorzieningen worden ingezet met een 
anti-revaliderende werking. Het kunnen leveren van maatwerk blijft in mijn ogen wel belangrijk. 
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Gemeenten moeten dan ook de mogelijkheid houden om van de verplichte toets af te wijken (hier is 
in het rapport ook rekening mee gehouden). Er zijn namelijk altijd cliënten waarvan op voorhand 
gesteld kan worden dat deze toets weinig zinvol is. Door de afwijkingsmogelijkheid blijft het leveren 
van maatwerk mogelijk, óók als een wetswijziging zal plaatsvinden die ervoor zorgt dat deze toets 
deel uitmaakt van het Wmo-onderzoek. 
Conclusie Het opnemen van een toets op zelfredzaamheid en vitaliteit en als nodig het inzetten 
van een training, kan een oplossing zijn om (de oudere) burgers in onze samenleving zo veel mogelijk 
in goede gezondheid te houden en oud te laten worden. Zowel mentaal als fysiek. Dit zal bijdrage 
aan een gezondere populatie en minder zorgkosten over het algemeen. Daarnaast zal het ook helpen 
om de zorguitgaven op grond van de Wmo 2015 te drukken. 
            Op dit moment biedt de Wmo 2015 in mijn ogen nog niet de mogelijkheid om cliënten te 
verplichten een dergelijk programma te volgen. Ik ben benieuwd of het nieuw kabinet de 
beleidsoptie gaat uitwerken en het programma onderdeel gaat worden van het Wmo-onderzoek. 
 
 
 
14) Onder huidige groep dak- en thuislozen duizenden mensen die in principe ‘zelfredzaam’ zijn 
Binnenlands Bestuur 13 augustus 2020 
CENTRUMGEMEENTEN ZIEN DUIZENDEN 'ECONOMISCH DAKLOZEN' 
De centrumgemeenten beschrijven een aantal dringende problemen op het gebied van dakloosheid: 
‘een stijgend aantal zelfredzame mensen en gezinnen dat toch dakloos raakt, meer thuisloze jeugd, 
jongeren die vanuit de jeugdzorg op straat belanden, miljoenentekorten voor de opvang en steeds 
zwaardere psychiatrische patiënten die op straat komen’, vatten de Argos-redacteuren samen. 
Adriaan de Jonge 10 aug 2020 Woningnood is de drijvende factor achter de toenemende dakloosheid 
in Nederland. Onder de huidige groep dak- en thuislozen zijn duizenden mensen die in principe 
‘zelfredzaam’ zijn, en soms zelfs een baan hebben, maar toch geen woning kunnen vinden vanwege 
het gebrek aan betaalbare woonruimte. 
Noodkreet      Dat blijkt uit gegevens die meer dan veertig centrumgemeenten deelden met het 
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Die opgaven van de centrumgemeenten, 
die verantwoordelijk zijn voor de aanpak van dakloosheid, werden door radioprogramma Argos 
opgevraagd onder de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). ‘De documenten lezen als een 
noodkreet’, schrijven de betrokken onderzoeksjournalisten. 
Miljoenentekorten   De centrumgemeenten beschrijven een aantal dringende problemen op 
het gebied van dakloosheid: ‘een stijgend aantal zelfredzame mensen en gezinnen dat toch dakloos 
raakt, meer thuisloze jeugd, jongeren die vanuit de jeugdzorg op straat belanden, miljoenentekorten 
voor de opvang en steeds zwaardere psychiatrische patiënten die op straat komen’, vatten de Argos-
redacteuren samen. Daarnaast kampen ‘vrijwel alle gemeenten’ met een gebrek aan passende en 
betaalbare woonruimte. 
Sociale woningvoorraad   De vier grote steden noemen eensgezind de woningnood als een 
belangrijke oorzaak van dakloosheid. Zo schat Amsterdam dat er in die gemeente meer dan 
tweeduizend ‘economisch daklozen’ zijn – mensen die zichzelf kunnen redden, maar toch geen 
woonruimte kunnen vinden. Rotterdam meldt zo’n 1300 ‘zelfredzame daklozen’, maar gaat ervan uit 
dat dat een onderschatting is. ‘Een oplossing kan alleen worden gevonden in een substantiële 
uitbreiding van de sociale woningvoorraad’, concludeert de gemeente Den Haag. 
Gezinnen   Daardoor is de groep daklozen tegenwoordig een gemêleerd gezelschap. In Den Haag 
gaat het bijvoorbeeld ‘allang niet meer alleen om 'zwervers’, verslaafden en uitgeprocedeerde 
asielzoekers’, maar ook om ‘gezinnen en mensen die vanwege schulden uit huis gezet zijn.’ Ook is 
inmiddels meer dan een kwart van alle Haagse daklozen tussen de 18 en 27 jaar oud. Deze trends – 
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een toenemend aantal economische daklozen en een stijgende hulpvraag van jongeren en vrouwen – 
blijven overigens niet beperkt tot de Randstad: centrumgemeenten Breda, Almere en Vlissingen 
melden soortgelijke problemen. 
Krimpgebied  Hoewel deze regionale gegevens nog niet eerder zijn vrijgegeven, was al wel 
bekend dat dakloosheid landelijk gezien toeneemt, met name onder jongeren, gezinnen en vrouwen. 
Ook het fenomeen economische dakloosheid was al eerder in beeld. De gemeente Den Haag zette 
daarom een pilot op om zelfredzame daklozen te helpen een woning te vinden in een krimpgebied, 
waar betaalbare woonruimte nog wel beschikbaar zou zijn. 
Tienduizend   De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving adviseerde eerder dit jaar om in te 
zetten op ‘huisvesting boven alles’ in de aanpak van dakloosheid. Het kabinet wil eind 2021 
tienduizend nieuwe woningen met begeleiding voor dak- en thuislozen gerealiseerd hebben. 
 
 
 
15) “Wij zijn maar een hulpmiddel en de kracht is al aanwezig.” 
Eigen Kracht Centrale 14 augustus 2020  
Rondje wereld: Frankrijk 
“Ik denk aan deze Eigen Kracht-conferentie, omdat het goed laat zien hoe belangrijk het is om 
vertrouwen te houden en niet op te geven, ook al leek niets mogelijk,” vertelt mijn Franse collega als 
ik haar vraag een verhaal te delen. “Wij zijn maar een hulpmiddel en de kracht is al aanwezig.” Ze 
vertelt over een jongetje (8) dat bij zijn vader en stiefmoeder woont, samen met een halfbroertje (3). 
Er loopt een onderzoek van de Kinderbescherming, omdat er zorgen zijn. Er is weinig en 
onregelmatig contact met de moeder. Het jongetje heeft last van encopresis: hij poept ’s nachts in 
bed.  
Café  “De Eigen Kracht-coördinator had een eerste ontmoeting in een café. Ze wilden geen mensen 
meer in huis, na alle hulpverleners,” vertelt de collega. “Eigenlijk wilden ze er niemand meer bij. De 
vader zei dat als moeder zou stoppen met contact zoeken, het nachtelijke poepen vanzelf zou 
ophouden. Door rust zou het goed komen. Hij snapte wel dat er een rapport kwam en dat een plan 
helpend zou zijn. Daarom mocht de coördinator naar de moeder van de vader, waar de jongen drie 
jaar had gewoond. Deze oma vertelde dat zij goed contact heeft met de moeder en dat de moeder 
veel van haar zoon houdt, maar niet voor hem kan zorgen. Zij wil wel contact met haar leggen over 
een Eigen Kracht-conferentie.” 
Steunfiguur      Zo komt er een planbijeenkomst. Met beide ouders, hun nieuwe partners, de 
oma, de jongen en het broertje. De steunfiguur voor het jongetje, een oom, haakte op het laatste 
moment af. De coördinator liet zijn lege stoel staan: “Het kleine broertje ging op die stoel zitten en 
bleek inderdaad een steun voor de jongen. In het eerste deel vertelde een arts over encopresis en 
een begeleider over gedrag. In het tweede deel kwam de kring tot een plan. Door de uitleg van arts 
en begeleider besloten ze te stoppen met straffen en te werken aan belonen. De vader gaat wekelijks 
iets leuks doen met zijn zoon, de moeder heeft elke twee weken contact en hij gaat elke maand bij 
oma logeren. Als aan het eind wordt gevraagd het plan te ondertekenen, staan de twee jongetjes als 
eersten op.” Na een maand belt de Eigen Kracht-coördinator en de afspraken lopen. Er is vooral meer 
aandacht voor de jongen. En voor hemzelf het meest belangrijk: hij is zindelijk!” 
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.  
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      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 
 
 
 
16) Wetsvoorstel om een woonplaatsbeginsel voor het beschermd wonen in te voeren 
Binnenlands Bestuur 14 augustus 2020 
ZORGEN OVER WOONPLAATSBEGINSEL BESCHERMD WONEN 
'Op zich, het idee dat mensen zo dichtbij mogelijk zorg ontvangen, dat is ontzettend mooi', vindt 
Esmé Wiegman, directeur van Vereniging Valente, de branchevereniging voor participatie, 
begeleiding en veilige opvang. 'Maar we maken ons echt zorgen dat er, in sommige gevallen, over de 
rug van cliënten heen geruzied gaat worden tussen gemeenten onderling over wat de woonplaats 
van een cliënt is.' 
Adriaan de Jonge 13 aug 2020 Belangenverenigingen reageren kritisch op het wetsvoorstel om een 
woonplaatsbeginsel voor het beschermd wonen in te voeren. Vereniging Valente is bang dat het voor 
meer bureaucratie zorgt in plaats van minder. 
Duidelijkheid  Het wetsvoorstel is onderdeel van de doordecentralisatie die per 2022 alle 355 
gemeenten verantwoordelijk moet maken voor het beschermd wonen. Het woonplaatsbeginsel zou 
duidelijkheid moeten bieden over welke gemeente verantwoordelijk is voor welke cliënt. Ook zou 
het voor gemeenten een prikkel moeten bieden om te investeren in preventie en gevarieerde 
voorzieningen op lokaal niveau. Maar belangenverenigingen betwijfelen of die doelen met het 
huidige wetsvoorstel bereikt kunnen worden. Vereniging Valente, de Nederlandse ggz en Landelijk 
Platform Psychische Gezondheid MIND stuurden een kritische reactie op de internetconsultatie voor 
het voorstel. 
Ruzie 'Op zich, het idee dat mensen zo dichtbij mogelijk zorg ontvangen, dat is ontzettend mooi', 
vindt Esmé Wiegman, directeur van Vereniging Valente, de branchevereniging voor participatie, 
begeleiding en veilige opvang. 'Maar we maken ons echt zorgen dat er, in sommige gevallen, over de 
rug van cliënten heen geruzied gaat worden tussen gemeenten onderling over wat de woonplaats 
van een cliënt is. Het gaat vaak om complexe problematiek, en juist dan is het vaststellen van de 
woonplaats niet zo makkelijk.' 
Thuis  Het woonplaatsbeginsel is een stap in de 'doordecentralisatie' van het beschermd wonen die 
in 2015 in gang werd gezet. Het rapport van de VNG-commissie onder leiding van oud-wethouder 
Erik Dannenberg gaf destijds de richting aan: ondersteuning moet zo veel mogelijk thuis geboden 
worden. De doordecentralisatie van het beschermd wonen houdt in dat vanaf 2022 niet de 43 
centrumgemeenten maar álle 355 gemeenten verantwoordelijk worden voor het beschermd wonen. 
Herkomstgemeente   Hoe die doordecentralisatie vormgegeven gaat worden, is nog de vraag. 
Adviesbureau Andersson Elffers Felix onderzocht eerder dit jaar twee opties om de 
verantwoordelijkheid en kosten verder te decentraliseren. Het woonplaatsbeginsel, waarbij de 
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herkomstgemeente (waar de cliënt oorspronkelijk woonde voordat zij/hij beschermd ging wonen) de 
kosten voor de ondersteuning draagt, kwam daarbij op een aantal belangrijke punten als beste uit de 
bus. Het zou gemeenten prikkelen om in te zetten op lokale preventie en bovendien de juridische 
verantwoordelijk helderder maken. 
Tijdrovend   Maar Esmé Wiegman vraagt zich af of dat met het huidige wetsvoorstel in de praktijk 
inderdaad zo zal uitwerken. 'De procedure om de woonplaats vast te stellen van mensen die vaak zijn 
verhuisd vanwege opnames in de ggz of in detentie en die soms perioden dakloos en uitgeschreven 
zijn geweest, zal de toegang tot beschermd wonen bemoeilijken. De administratieve toets en 
onderhandelingen die moeten plaatsvinden om de ‘woonplaats’ van iemand vast te stellen zijn 
tijdrovend’, schrijft Vereniging Valente in reactie op het voorstel. 
Prikkel  Ook bij de vermeende prikkel voor gemeenten om te investeren in lokale voorzieningen en 
preventie stelt de organisatie vraagtekens. Een zelfde soort prikkel was namelijk beoogd met de 
invoering van de Wmo in 2015, terwijl daar in de praktijk ook weinig van terechtkwam, stelt Valente. 
Dat betekent niet dat Valente principieel tegen doordecentralisatie is, voegt Wiegman toe: ‘We staan 
achter de inhoudelijke beweging van Dannenberg en het omvormen van het meer klassieke 
beschermd wonen naar eigentijdse en innovatieve vormen die aansluiten bij de leefwereld van de 
cliënt.’ 
Schaal  De doordecentralisatie kan echter pas goed uitgevoerd worden als aan de 
randvoorwaarden, die ook destijds in het rapport van de commissie Dannenberg zijn geformuleerd, is 
voldaan, stelt Wiegman. ‘Wat hebben mensen nodig? Dat zou de leidende vraag moeten zijn. Vanuit 
die zorginhoudelijke blik kun je gaan kijken: hoe organiseren we dat, hoe financieren we dat? Een 
beschermde woonvorm geldt maar voor een kleine groep mensen. Als je die uitsmeert over 355 
gemeenten, heb je niet overal de schaal om passende zorg te bieden.' 
Ramkoers  Het idee achter de doordecentralisatie hoeft dus nog niet helemaal van tafel, wat 
Wiegman betreft. ‘We hebben grote zorgen over de praktische uitvoering van het huidige voorstel 
om een woonplaatsbeginsel toe te passen, maar dat betekent niet dat we bij voorbaat een soort 
ramkoers voorstaan. We zeggen alleen: dit zijn onze vragen en zorgen. Het wetsvoorstel moet echt 
worden verbeterd om verder te kunnen.’ 
 
 
 
17) Te weinig structuur en regie voor geoliede samenwerking rond kwetsbare ouderen  
Google melding Wmo: Zorgvisie 15 augustus 2020 

Blog: Integrale ouderenzorg heeft structuur en middelen nodig 
Uit recent RIVM-onderzoek naar netwerken voor integrale ouderenzorg blijkt dat er veel te weinig 
structuur en regie is om in iedere regio of wijk geoliede samenwerking rond kwetsbare ouderen tot 
stand te brengen. Adviseur Martien Bouwmans reflecteert op het onderzoek en doet twee 
voorstellen ter verbetering. 
              Het RIVM heeft recentelijk een onderzoek gepresenteerd naar netwerken voor integrale 
ouderenzorg. In netwerken voor integrale ouderenzorg wordt zorg én dienstverlening door 
verschillende partijen aan (meestal) kwetsbare ouderen vormgegeven. In Nederland zijn er 182 van 
zulke netwerken. Er is veel verschil tussen de netwerken, zo laat het helder leesbare en op actuele 
data gebaseerde RIVM-rapport zien. Verschil in omvang, reikwijdte, deelnemende partijen, in de 
uitvoering, doelen en activiteiten. De omvang van de problematiek, de regionale organisatie van de 
zorg en prioriteiten verschillen nu eenmaal. En het is lastig om samenhang te brengen in partijen en 
werk dat over drie verschillende wetten (Zvw, Wmo en Wlz) verdeeld is. Maar samenwerking tussen 
huisartsenzorg (inclusief de praktijkondersteuners), de wijkverpleging, de Wmo-diensten, die 
woningaanpassingen en huishoudelijke hulp regelen, en Wlz-instellingen als verpleeghuizen (voor 
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tijdelijke opnamen en crisissituaties) is noodzakelijk. Zonder die samenwerking is de ouderenzorg 
gewoon niet goed geregeld. Veel lezers zullen het gebrek aan samenwerking en afstemming 
herkennen uit ervaringen met hun eigen ouders. 
Minder toeval, meer structuur    Het rapport signaleert vooral veel initiatieven, met veel 
enthousiasme vormgegeven.Maar de netwerken zijn te vaak bij toeval tot stand gekomen, 
afhankelijk van de al of niet aanwezige ‘trekker in de regio: een enthousiaste zorggroep, of een 
gemotiveerde huisarts. Er wordt zowel op uitvoerend niveau samengewerkt als op bestuurlijk niveau, 
maar lang niet overal en vooral ‘door bestuurders van zorginstellingen. In slechts een derde van de 
gevallen zijn de financiers (verzekeraars, zorgkantoren en gemeenten) bestuurlijk in het netwerk 
betrokken. 
            In bijna de helft van de gevallen heeft een netwerk contacten met mantelzorg(organisaties) in 
de stad, wijk of regio. In de andere helft dus niet, terwijl mantelzorgers verreweg de belangrijkste 
spelers in complexe ouderenzorg zijn. 
              Het RIVM-overzicht leert vooral dat er te weinig structuur en regie is om in iedere regio of 
wijk een geoliede samenwerking rond de kwetsbare ouderen tot stand te brengen. Nu ouderen 
langer thuis blijven wonen, is het onvermijdelijk de zorg voor hen beter te organiseren. Integrale 
ouderenzorg is anno 2020 de norm, niet de zorg- en dienstverlening door individuele zorgpartijen. 

Knelpunten   Wat ervaren de netwerkpartijen als de grootste knelpunten? Het RIVM-rapport 
inventariseert: geen structurele financiering, problemen met gegevensuitwisseling tussen 
zorgverleners en moeizame verbinding tussen het medisch en sociaal domein. Het betreft meteen de 
cruciale punten in de integrale zorg- en dienstverlening. 
         Weliswaar proberen programma’s van VWS, zoals Langer Thuis en ZONmw programma’s als 
Langdurige Zorg en Ondersteuning en Zorg op de juiste plaats vaart te maken met integrale 
ouderenzorg, maar het kan nog lang duren, voordat overal in Nederland integrale ouderenzorg tot 
stand is gekomen. 
Oplossingen     Met slechts twee ingrepen krijgt de integrale ouderenzorg een fikse duw in de 
rug: 
1. Structurele bekostiging voor multidisciplinair overleg in iedere (grote) huisartsenpraktijk. Zulk 
overleg waarin huisarts (poh), wijkverpleging en sociaal domein (buurt- of wijkteams) casussen van 
ouderen met complexe problematiek bespreken vindt wekelijks plaats. Huisartsen en wijkverpleging 
ervaren (terecht of niet) gebrek aan financiering van de tijd en organisatie van dit overleg. De Zvw 
moet dit nu overal, structureel en apart, gaan bekostigen. Dat kan via de organisatie- en 
infrastructuurbekostiging (O&I). Gemeenten vergoeden de uren van het wijkteam in dit overleg. 
Regel het desnoods via een aanwijzing of wet, om een en ander te bespoedigen. 
2. Een projectbureau per regio, stad, provincie of zorgkantoorregio, dat de integrale ouderenzorg 
bewaakt. Er komt een plan voor de regio aan de hand van de behoeften, er worden prioriteiten 
gesteld, een werkverdeling gemaakt en data-uitwisseling geregeld. Het kleine projectbureau jaagt 
aan, organiseert periodiek bestuurlijk overleg en organiseert het draagvlak in de regio en bij de 
betrokken uitvoerende zorgverleners en patiëntenorganisaties. De uitvoering van integrale 
ouderenzorg wordt geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. Het projectbureau, met aan het hoofd een 
stevige, enthousiasmerende trekker, wordt gezamenlijk opgezet, geleid en bekostigd door de drie 
financiers: gemeente, zorgverzekeraar en zorgkantoor. 
Structuur en een boost  Met deze twee maatregelen krijgt integrale netwerkzorg in heel 
Nederland structuur en een boost. De kosten zijn te overzien en verdienen zich snel terug. Alle 
betrokken partijen worden in hun verantwoordelijkheid gezet. Inclusief het zorgkantoor dat nu 
vreemd genoeg nergens bijdraagt aan de organisatie van integrale ouderenzorg. 
Ook minister De Jonge wil meer regie en sturing in de regio. De contourennota gaat dat 
verduidelijken dit najaar. Zo moeilijk hoeft het niet te zijn. 
Martien Bouwmans, adviseur zorg en welzijn 
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18) Ouderen zijn hot, als doelgroep, maar over welke oudere gaat dit? 
Zorg+welzijn 16 augustus 2020 
Column: Ouderen, het zijn net mensen 
Ouderen zijn hot, als doelgroep, ontdekt Zorg+Welzijn redacteur Sterre ten Houte de Lange. Maar bij 
elk interview denkt ze: over welke oudere gaat dit? De ouderen die zij kent passen niet in de 
verhalen van de deskundigen. 
Ik heb de laatste weken meerdere artikelen geschreven over ‘de doelgroep ouderen’. Zo schreef ik 
over hun onverminderde behoefte aan intimiteit en seks. Ik schreef verschillende artikelen over 
ouderen en vermindering van eenzaamheid. Ik filosofeerde met SCP onderzoeker Cretien van 
Campen over wat kunstparticipatie kan doen voor gelukkig en zinvol oud worden. Ouderen lijken nog 
altijd vooral oud te zijn, kwetsbaar, hulpbehoevend en eenzaam. Telkens dacht ik: over welke 
ouderen gaat dat? Ik herkende dat helemaal niet in het beeld van de ouderen om mij heen. 
Midden in het leven   Ik heb het geluk dat ik maar liefst zes (schoon- en stief-) ouders heb en 
een paar vrienden van zestigplus. Waar mijn leeftijdgenoten (eind twintigers) massaal trouwen en 
zwanger worden, pensioneren de zestigplussers in mijn omgeving langzaamaan en beginnen ze aan 
hun ‘derde levensfase’. Niet altijd zonder lichamelijke gebreken, maar zonder uitzondering vol 
energie. De een schrijft een toneelstuk, de tweede laat zich afmatten door een personal trainer, een 
derde bouwt onvermindert voort aan haar bedrijf en een vierde geniet van zijn motortochtjes. Ze 
staan midden in het leven. 
Digitalisering  ‘De oudere komt niet meer mee in de digitalisering van de zorg en de 
samenleving’, stelde de Raad van Ouderen deze week in een artikel dat ik publiceerde. Weer de 
vraag: welke oudere? En hierin ook: waarin zijn ze dan zo anders dan ‘jongeren’? Ik kan zelf nog geen 
printer installeren. De zestigerplussers om mij maken misschien geen TikTok-filmpjes, maar 
belastingaangifte doen, online bankieren en videobellen is geen van hen vreemd. Ik heb er wel eens 
een uitgelegd hoe Facebook werkt en mijn vriend regelt de back-up van zijn moeders computer, 
maar echt onthand of afgesloten van de samenleving is geen van hen. Niet minder dan jij en ik. 
Kasplantjes      Zouden ‘de ouderen’ dan van een andere generatie zijn? Niet zestigplus maar 
tachtigplus? Hiervan heb ik er beduidend minder in mijn netwerk. De paar die ik ken ervaren 
inderdaad lichamelijke obstakels, en eenzaamheid ligt dan op de loer. Maar ook zij zijn niet de 
homogene groep kasplantjes waar deskundigen het over lijken te hebben. Zij lezen boeken, 
onderhouden contacten met familie en vrienden, hebben een smartphone en wifi, en proberen aan 
hun beweging te komen. De een rent nog naar de trein, de ander tennist en een derde speelt viool in 
een kwartet. 
Opa monteert films    Als ik aan die oude oudere denk, moet ik altijd aan mijn opa denken. Hij 
was zeer verdrietig na het overlijden van zijn vrouw, en dat verdriet kende geen remedie. Maar hij 
bleef ook iets maken van zijn leven. Hij had als eerste van de familie een iPad, hij nam zijn 
kleinkinderen mee op wereldreizen, zwom elke ochtend, was actief bij de kerk en hij kon films 
monteren! Dit alles deed hij tot aan zijn dood. Hij werd 85. 
Divers    Misschien dat ouderen door verminderde fitheid bepaalde obstakels tegenkomen en 
krijgen ze te maken met verlies van dierbaren, maar al met al is dat ongeveer het enige dat hen 
verenigd. Ouderen zijn super divers in hun behoeften, interesses en vaardigheden. Het zijn net 
mensen. 
Sterre ten Houte de Lange   Redacteur Zorg+Welzijn 
 
 
 
 
 



  
NIEUWS- EN INFORMATIEBRIEF 198                                     
ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN KAAG EN BRAASSEM 

24 

 

19) Voor veel werknemers is de loonwaarde meting een spannende aangelegenheid 
LCR@ttentie 17 augustus 2020 
Cliëntentoets: loonkostensubsidie 
De loonkostensubsidie roept nog tal van vragen op. Er leven ook onduidelijkheden voor werknemers. 
Dat is de reden dat de LCR een cliëntentoets over de lagere regelgeving loonkostensubsidie heeft 
uitgevoerd. In de uitgebreide toets komen tal van kwesties aan bod. Hoofdlijnen zijn de 
loonwaardebepaling en de studietoeslag in de Participatiewet. De cliëntentoets is aangeboden aan 
staatssecretaris Van 't Wout van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 
Niet uniform    Momenteel wordt de loonwaarde van een werknemer nog niet op een uniforme 
manier bepaald. De LCR stelt voor één werkwijze te hanteren die het UWV gaat gebruiken. Ook aan 
degene die de loonwaarde bepaalt moeten eisen worden gesteld.  
Studietoeslag    Een tweede heikele punt is de studietoeslag in de Participatiewet. Een 
onlogische combinatie, zo stelt de LCR. Het is veel logischer een aparte regeling te maken voor 
studenten in de Wet studiefinanciering. Nu zijn er te veel verschillen tussen gemeenten en kunnen 
gemeenten ook een verzoek om studietoeslag afwijzen. Daarnaast zou er meer voorlichting moeten 
komen om niet-gebruik te voorkomen. 
Lees hierna de volledige LCR-cliëntentoets loonkostensubsidie van 11 augustus 2020 
Landelijke Cliëntenraad, Bezuidenhoutseweg 60, 2594 AW Den Haag 
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
Staatssecretaris 
De heer B. van ‘t Wout 
Postbus 90801 
2509 LV Den Haag 
Den Haag, 11 augustus 2020 
Betreft: Cliëntentoets lagere regelgeving loonkostensubsidie 
Referentie: LCR/20-0079/AA/ER/PL 
Geachte heer van ‘t Wout, 
Hierbij bieden we u de cliëntentoets aan op de lagere regelgeving loonkostensubsidie. In 
deze toets vragen wij aandacht voor de volgende punten: 
1. Loonwaardebepaling. 
2. Gebruik van preferent proces bij loonwaarde vaststelling en uitbetaling. 
3. Noodzakelijk doenvermogen (m.b.t. loonwaarde bepaling). 
4. Waarom studietoeslag in de Participatiewet? 
5. Studietoeslag in de Participatiewet. 
6. Normbedragen studietoeslag. 
7. Vrijlating stagevergoeding. 
8. Advies: Actieve voorlichting om niet-gebruik te voorkomen. 
9. Noodzakelijk doenvermogen van de leerling/student. 
1. Loonwaardebepaling 
De uniformering van de loonwaardebepaling heeft als doel het eenvoudig en inzichtelijk 
maken van de praktijk van loonwaarde meting. Nu is voor werknemer en de werkgever 
niet altijd duidelijk hoe de loonwaarde tot stand komt. Bovendien zijn er heel 
verschillende methodes en rapportages in omloop. Een uniforme methode beoogt de 
rechtsgelijkheid te bevorderen. De geïntroduceerde methodiek voor loonwaarde meting 
zal ook door het UWV worden gebruikt. Bij de bespreking van de aandachtspunten zal 
ook worden gekeken naar de consequenties voor Wajongers. 
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Aandachtspunten: 
1.1 College stelt loonwaarde vast; 
1.2 Methodiek; 
1.3 Betrokkenheid van de werknemer; 
1.4 Kwaliteitseisen loonwaarde deskundige; 
1.5 Rapportage, vastlegging loonwaarde; 
1.6 Geldigheid (wanneer herhaling). 
1.1 College stelt loonwaarde vast 
Voor veel werknemers is de loonwaarde meting een spannende aangelegenheid. 
Velen van hen ervaren de meting als een vorm van beoordeling en een koehandel. 
Zij vinden dat er over hun rug onderhandeld wordt over hun loon. Voor Wajongers 
speelt dit meer dan voor mensen die met LKS werken. Omdat bij de laatsten de 
compensatie van hun lagere loonwaarde via loonkostensubsidie aan de werkgever wordt 
gecompenseerd. De werknemer ontvangt zijn gehele loon van de werkgever. 
Vragen van de LCR: 
- Is het advies van loonwaardedeskundige bindend? 
- Is er bezwaar, beroep tegen besluit college mogelijk? 
Voor Wajongers geldt UWV stelt loonwaarde vast. 
Vragen: 
- Is advies van loonwaardedeskundige bindend? 
- Is er bezwaar, beroep tegen besluit UWV mogelijk? 
Advies 
De werknemer dient te worden geïnformeerd over de hoogte van zijn loonwaarde. Het 
besluit van het college of het UWV dient een beschikking te zijn, waartegen de 
werknemer en/of de werkgever in beroep kan gaan. 
1.2 methodiek 
- Vastellen van maximaal 5 hoofdtaken vraagt grote deskundigheid; 
- Loonwaarde wordt vastgesteld als percentage van WML. Hoe zit dat als de functie 
(de combinatie van hoofdtaken) hoger dan het WML wordt gewaardeerd. 
Voor Wajongers gelden dezelfde vragen. 
Advies 
Er moeten stevige eisen worden gesteld aan de kwaliteit en de onafhankelijkheid van de 
loonwaardedeskundige (zie advies bij 1.4 kwaliteit loonwaardedeskundige). Beide 
elementen (kwaliteit en onafhankelijkheid) zijn enorm belangrijk bij het vaststellen van 
de hoofdtaken van een functie en het zoeken van de daarbij behorende beloning. Daar 
kan zowel bij door gemeente/UWV als werkgever belang liggen om invloed uit te oefenen 
in verband met hoogte salaris en hoogte loonkostensubsidie. 
De kwaliteitseisen zoals thans vastgelegd in de lagere regelgeving zijn ontoereikend. Ook 
de onafhankelijkheid van de loonwaardemeting is niet geborgd. 
Indien de functie een hogere beloning dan het WML heeft, dient in het formulier 
loonwaardemeting te worden toegelicht hoe de vastgestelde loonwaarde is herleid tot 
een percentage van het WML. 
1.3 betrokkenheid werknemer 
In de memorie van toelichting wordt aangeven: Ook de werknemer wordt uiteraard 
betrokken bij de loonwaardebepaling. Maar: 
- Wij zien dat niet terug in de regelgeving. In artikel 3 wordt in lid 2 wordt wel 
vermeld dat de loonwaarde schriftelijk wordt vastgesteld met inbreng van de 
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werkgever; 
- Inbreng van de werknemer wordt niet vermeld; 
- Ook uit het formulier, rapport loonwaarde meting LKS zien we geen onderdeel 
geïnterviewde werknemer. 
Kortom De betrokkenheid van de werknemer is niet in de regeling geborgd. Ook missen 
wij aandacht voor de jobcoach. Als een werknemer een jobcoach heeft dan dient ook 
deze te worden gesproken in het kader van de loonwaardemeting. 
Advies LCR 
De LCR stelt voor dat het betrekken van de werknemer bij de loonwaarde meting in de 
regelgeving wordt vastgelegd. Artikel 3 lid 2 van het besluit als volgt aan te passen: Het 
college stelt de loonwaarde schriftelijk vast op grond van de feitelijke werkzaamheden op 
de werkplek van de werknemer bij de werkgever en met inbreng van de werknemer en 
de werkgever die voornemens is een dienstbetrekking aan te gaan, dan wel een 
dienstbetrekking is aangegaan. 
Indien de werknemer een jobcoach heeft dient ook deze bij de loonwaarde meting te 
worden betrokken. Een ander dient ook in het formulier voor loonwaarde meting te 
worden vastgelegd (zie ons advies bij punt 1.5 formulier). 
1.4 Kwaliteit loonwaardeskundige: 
Het college toets of de loonwaardedeskundige op de vereiste kwaliteitseisen. 
Er worden in algemene zin opleidingseisen gesteld (opleiding op HBO of WO-niveau) 
bepaalde werkervaring en bepaalde kennis. Tevens wordt vereist dat 
loonwaardedeskundige zijn kennis bijhoudt. Het is aan het college om dit te controleren. 
In de memorie van toelichting wordt aangegeven: degene die de loonwaarde bepaalt 
moet om die regels te kunnen toepassen de opleiding tot loonwaardedeskundige hebben 
gevolgd op basis van uniforme landelijke methodiek voor loonwaardebepaling. 
De LCR ziet deze eis niet terug in de regeling. Er is geen waarborg van de 
onafhankelijkheid van de loonwaarde deskundige. De LCR voorziet hier problemen, er 
staat nu alleen in de memorie van toelichting dat een werkgever iemand er niet op aan 
mag spreken hoe hij de loonwaarde heeft ingeschat. Maar welke rechtsgrond heeft deze 
toelichting? Stel: de gemeente gaat de deskundige erop aanspreken dat hij de 
loonwaarde wel erg laag vaststelt waardoor er veel loonkostensubsidie naar werkgevers 
gaat en of dat niet wat minder kan. Tot wie of wat kan de loonwaardedeskundige zich 
dan richten en waar wordt hij beschermd? Wat is de garantie voor de werknemer dat 
loonwaardedeskundige inderdaad altijd onafhankelijk handelt? En waar kan de 
werknemer terecht als hij van mening is dat de loonwaardedeskundige niet onafhankelijk 
heeft gehandeld. 
Vragen: 
- Waarom is er niet gekozen voor een register van loonwaardedeskundigen? 
- Wordt er aan jaarlijkse aan scholing gedaan en wordt dat vastgelegd? 
- Is er een systeem van collegiale toetsing? 
- Hoe is het toezicht geregeld op de kwaliteit van de opleiding tot loonwaarde 
deskundige? 
Deze vragen gelden ook voor UWV en dus voor Wajongers. 
Advies 
De LCR stelt voor een beroepsprofiel op te stellen voor loonwaardedeskundigen. En een 
register in te stellen van loonwaardedeskundigen waarbij ook afspraken worden gemaakt 
over het bijhouden van de vakbekwaamheid en intercollegiale toetsing. Op deze wijze 
kan ook de onafhankelijkheid van de loonwaardedeskundige worden geborgd. De 
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loonwaardedeskundige krijgt hiermee een punt waar hij terecht kan als hij onder druk 
wordt gezet om de loonwaarde hoger of lager vast te stellen. Maar ook de werknemer of  
werkgever kunnen daar terecht als zij van mening zijn dat de loonwaarde niet 
onafhankelijk is vastgesteld. Vervolgens kan bij wet worden vastgelegd dat UWV en 
gemeenten alleen gebruik mogen maken van loonwaardedeskundigen die zijn 
opgenomen in het register. 
Tot slot moet de kwaliteit van de opleiding voor loonwaardedeskundigen worden 
geborgd. 
1.5 Formulier 
Zoals al eerder aangegeven is de betrokkenheid van de werknemer niet geborgd. Dat 
blijkt ook uit het formulier er wordt niet gevraagd te vermelden dat er met de werknemer 
en zijn eventuele jobcoach wordt gesproken. 
Ook missen wij bij de uitleg van de hoofdtaken, de normen waaraan wordt getoetst. Het 
vaststellen van de gebruikelijke werktempo en de vereiste kwaliteitsnorm bij uitvoeren 
hoofdtaak. 
Advies 
In het rapport loonwaardemeting LKS dient te worden verantwoord hoe de werknemer en 
zijn eventuele jobcoach zijn betrokken. Bij het scoren van de arbeidsprestatie tempo en 
kwaliteit dient te worden aangeven wat de normen zijn voor het bepalen van het tempo 
en de kwaliteit t.b.v. de loonwaardemeting. 
1.6 Geldigheid en frequentie 
Het is niet duidelijk hoelang een loonwaarde meting geldig is. De gemeenten bepaald 
ambtshalve wanneer de loonwaarde opnieuw wordt bepaald. 
Vraag: 
Kan op verzoek van werkgever en/of medewerker de loonwaarde worden bijgesteld? 
Advies LCR 
De LCR stelt voor dat in de beschikking, de vastlegging van de loonwaarde meting, 
afspraken over geldigheidsduur worden vastgelegd. De LCR stelt voor dat na de eerste 
meting na één jaar een herhaling plaatsvindt en daarna om de twee jaar als de 
werknemer in dezelfde functie aan het werk blijft. Tevens stellen wij voor dat werkgever 
en werknemer om een nieuwe meting kunnen vragen. 
2 Gebruik van preferent proces bij loonwaardebepaling en uitkering LKS 
De gemeenten moeten het werkproces loonkostensubsidie in een verordening opnemen. 
Zij kunnen besluiten het door de Normaalste Zaak ontwikkelde werkproces te hanteren 
maar hoeven dat niet. De LCR betreurt dat het uitgeteste werkproces niet verplicht wordt 
opgelegd. 
Advies 
De LCR adviseert het gebruik van het door de Normaalste Zaak ontwikkelde en geteste 
werkproces loonkostensubsidie te verplichten. 
3 Noodzakelijk doenvermogen 
De loonwaarde meting en alles wat daar om heen gebeurt, doet een grote aanslag op het 
doenvermogen. Zeker nu de werknemer formeel niet betrokken is. Dat maakt de meting 
voor de werknemers als een vorm van black box. 
Dat zet vraagtekens bij het beoogde doel eenvoudig en inzichtelijk maken van de 
loonwaardemeting. Zonder de verplichting om de werknemer hierover te informeren en  
hierbij te betrekken, is het voor de werknemer niet inzichtelijk wat er gebeurt. Voor hem 
is het op grond van het voorstel lastig te achterhalen wat er gebeurd bij de loonwaarde 
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meting en welk resultaat deze meting heeft opgeleverd. Dat schept wantrouwen en 
versterkt het mogelijk aanwezige gevoel van koehandel. 
Dit bevreemdt de LCR zeer mede omdat bij het ontwikkelen van het proces voor 
loonwaarde meting met de Normaalste Zaak is gesproken over het informeren en 
betrekken van de werknemer. De Normaalste Zaak en de LCR waren het volledig met 
elkaar eens dat de werknemer moet worden betrokken bij de loonwaardemeting en moet 
worden geïnformeerd over de hoogte van de loonwaarde. 
4 Waarom studietoeslag in de Participatiewet? 
De LCR blijft zich verbazen dat een studietoeslag voor studenten en leerlingen met een 
beperking wordt ondergebracht in de Participatiewet. Al jaren pleiten wij voor een 
regeling voor alle studenten/leerlingen met een beperking ondergebracht in de Wet 
studiefinanciering. 
Het probleem dat met de studietoeslag moet worden opgelost geldt voor alle leerlingen 
en studenten met een beperking. Het is dan ook vreemd dat er voor leerlingen en 
studenten die recht hebben op een Wajonguitkering een andere regeling geldt als voor 
leerlingen en studenten met een beperking zonder een Wajong-recht. 
De achtergrond van de studietoeslag is dat leerlingen en studenten met een beperking 
gecompenseerd worden voor een langere studieduur als gevolg van hun beperking. Het 
niet of slechts zeer beperkt kunnen bijverdienen, het voorkomen van een hogere 
studieschuld als gevolg van de beperking. 
Onze voorkeur gaat uit naar een toeslag in de Wet studiefinanciering zoals ook gevraagd 
wordt in de motie Raemakers (34.352) Wij vernemen graag inhoudelijke argumenten om 
een studieregeling voor studenten en leerlingen met een arbeidsbeperking niet onder te 
brengen in de Wet studiefinanciering. 
Een belangrijk punt om een studietoeslag voor leerlingen en studenten met een 
beperking onder te brengen binnen studiefinanciering is dat niet gebruik kan worden 
voorkomen. 
5 Studietoeslag in de Participatiewet 
We zien dat: 
* De huidige studieregeling door gemeenten niet wordt uitgevoerd. Er is 35 miljoen 
voor de regeling gereserveerd, er wordt nog minder dan twee miljoen uitgekeerd 
(6%!); 
* De studieregeling een compensatie is voor de extra kosten van iemand met een 
beperking om onderwijs te volgen. Vanwege de handicap is deelname aan het 
onderwijs extra kostbaar door mogelijke langere studieduur en geen of beperkte 
mogelijkheden tot bijverdienen; 
* Vanwege de aantoonbaar lagere baankansen (zo werkt minder dan 50% van de 
mensen met een beperking) en aantoonbaar lager inkomen, omdat voltijds 
werken na afronden studie vaak niet mogelijk is, ligt armoede op de loer vanwege 
een (hoge) studieschuld. Omdat de totale verdiencapaciteit van deze groep over 
het arbeidscurriculum veel lager is dan van een normale werknemer is 
compensatie van studiekosten en voorkomen van een studieschuld noodzakelijk. 
De kans op het vergaren van welvaart is voor jongeren met een beperking 
aanzienlijk lager dan voor jongeren zonder beperking; 
* Leerlingen/studenten en hun ouders de weg naar de studietoeslag bij de 
gemeente onvoldoende weten te vinden. 
Advies van de LCR 
De toeslag moet worden uitgekeerd tot het behalen van de opleiding. De LCR stelt voor 
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het budget t.b.v. de studietoeslag geoormerkt aan de gemeente beschikbaar te stellen 
Het huidige artikel 36b van de Participatiewet laat ruimte voor de gemeenten om een 
verzoek om studietoeslag af te wijzen ook als betrokkene aan de criteria voor toekenning 
voldoet. In de wet staat (artikel 36b eerste lid): Op een daartoe strekkend verzoek van 
een persoon als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel a, kan het college, gelet op de 
omstandigheden van die persoon, een individuele studietoeslag verlenen indien hij op de 
datum van de aanvraag aan een aantal voorwaarden voldoet. 
De LCR stelt voor het woord kan hier te schrappen dat betekent dat artikel 36b lid 1 als 
volgt komt te luiden: Op een daartoe strekkend verzoek van een persoon als bedoeld 
in artikel 7, eerste lid, onderdeel a, verleent het college, gelet op de omstandigheden van 
die persoon, een individuele studietoeslag indien hij op de datum van de aanvraag aan 
een aantal voorwaarden voldoet (eerste lid a,b,c,d). 
6 Normbedragen 
We zien dat: 
*  De voorgestelde Normbedragen niet gelijk aan inmiddels gewijzigde Wajong 
regeling (waar nu weer met begin van het studiejaar 2020 is hersteld dat een 
student of leerling zijn gehele Wajonguitkering ontvangt tijdens zijn opleiding 
(=70/75% WML); 
* De ongelijkheid met jonggehandicapten met een Wajong-uitkering is groot. 
Wajongers mogen met behoud van volledige Wajonguitkering studeren. 
* De voorgestelde norm voor studietoeslag in P-wet bedraagt 17,86% van het WML. 
Vraag waar komt dit percentage vandaan. Toen er nog een studietoeslag in de 
Wajong was bedroeg deze 25% WML. 
* Onduidelijk is of er ook sprake is de kostendelersnorm waarbij het inkomen van 
van mede studenten wordt betrokken als student/leerling in een studentenhuis 
woont 
Advies van de LCR 
Een reguliere bijbaan heeft een gemiddelde omvang van zo’n 12 uur. Uitgaande van een 
contract van 36 uur, bedragen de inkomsten uit een bijbaan dus minimaal 33% WML. Bij 
dit percentage steekt het voorgestelde normbedrag van de studietoeslag mager af. 
Derhalve stelt de LCR voor het normbedrag te verhogen naar 35% WML. Daarmee blijft 
er nog altijd een groot verschil met Wajongers bestaan die met behoud van hun volledige 
uitkering mogen studeren. Tevens stellen wij voor dat de kostendelersnorm niet van 
toepassing is voor studenten met een studietoeslag. 
7 Vrijlating stagevergoeding 
Omdat studietoeslag onderdeel van P-wet is, moeten stagevergoeding boven een bepaald 
bedrag worden verrekend. Voorgesteld wordt 180 euro per maand vrij te laten. Wij 
vragen ons af waar dit bedrag van 180 euro per maand vandaan komt. En of de vrijlating 
inclusief vergoeding reiskosten en andere onkosten is. Tevens vragen wij ons af of deze 
vrijlating ook geldt voor studerende Wajongers. 
Advies van de LCR 
Wij zien dat de gemiddelde stagevergoeding voor een MBO-er op en rond de € 130,- 
bruto per maand ligt. De gemiddelde stagevergoeding voor een HBO-er ligt tussen 
€ 200,- en € 350,- bruto per maand. De gemiddelde stagevergoeding voor een WO-er 
ligt tussen de € 275,- en € 450,- bruto per maand. 
Daarom stellen wij voor een stagevergoeding van € 250 netto per maand vrij te laten. 
Reiskostenvergoeding en andere onkostenvergoedingen niet te verrekenen met de 
toeslag. Verder stellen wij voor deze vrijlating van stagevergoeding ook te hanteren voor 
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jonggehandicapten die studeren met een Wajong-uitkering. En ook bij studerende 
Wajongers vergoedingen voor reis- en onkosten vrij te laten. 
8 Advies: Actieve voorlichting om niet-gebruik te voorkomen 
Als de studietoeslag binnen de Participatiewet wordt gehandhaafd en dus door 
gemeenten wordt uitgevoerd, dan moet er adequate en actieve voorlichting plaatsvinden 
door DUO, Scholen voor voortgezet onderwijs, UWV (als er voorzieningen voor studeren 
worden aangevraagd), Gemeenten (burgerlijke stand). Nu zijn regelingen onbekend en 
ontbreekt voorlichting op alle niveaus. Naast dat studieregeling ontoegankelijk is, is hij 
ook onvindbaar. Dat geldt ook voor voorzieningen tijdens studie hiervoor moet een 
aanvraag worden gedaan bij UWV. En dan zijn er nog de aanvragen voor begeleiding 
tijdens studie en met indicatie gaan studeren. Je moet de weg goed weten om van dit 
alles gebruik te maken. En dan moet de uitvoering het ook nog goed doen. Zo komt het 
voor dat UWV wel een computer verstrekt maar niet de noodzakelijke specifieke 
software. Om vervolgens een paar jaar later deze software wel toe te kennen bij een 
nieuwe aanvraag. 
9 Noodzakelijk doenvermogen 
Een opleiding volgen met een beperking betekent mogelijk: 
- Aanvraag studie (DUO); 
- Aanvraag vervoer (UWV); 
- Aanvraag Voorzieningen voor studeren met beperking: bij UWV; 
- Aanvraag studietoeslag: aanvraag gemeenteafdeling werk & inkomen; 
- Aanvraag begeleiding tijdens studie: Aanvraag gemeente WMO; 
- Met indicatie gaan studeren: aanvraag scholingsinstelling ondersteuning. 
Dit alles doet een grote aanslag op het doenvermogen van de student/leerling en zijn 
ouders. De huidige praktijk leert ons dat er geen actieve voorlichting is over de diverse 
mogelijkheden van compensatie van extra kosten. Zelfs niet door de scholen voor 
speciaal onderwijs. Het vraagt veel kennis en doorzettingsvermogen om de verschillende 
regelingen te vinden en aan te vragen. Zo lopen studenten en hun ouders geld mis die 
leiden tot hoge kosten voor ouders en/of hogere studieschuld bij studerenden. 
Met vriendelijke groet, 
Amma Asante 
Voorzitter 
Samenstelling Landelijke Cliëntenraad 
• Landelijke cliëntenorganisaties: Vakcentrale voor Professionals/ Christelijk Nationaal 
Vakverbond (VCP/CNV), Ieder(in) (2 zetels voor het netwerk voor mensen met een beperking of 
chronische ziekte), KBO-PCOB (Samen sterker voor ouderen), Federatie Nederlandse 
Vakbeweging (FNV), Vertegenwoordiger organisaties van Minderheden (SMN, IOT), MIND 
Landelijk Platform Psychische Gezondheid. 
• Vertegenwoordigers van cliëntenraden: cliëntenraden SVB en UWV. 
• Vertegenwoordigers van de gemeentelijke cliëntenparticipatie: Mobility, cliëntenraden 
G4, vertegenwoordiger Werkplaats COMO. 
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20) Wkb: Gemeenten verantwoordelijk voor bestemmingsplan, de veiligheid en de welstand 
Binnenlands Bestuur 18 augustus 2020 
OMISSIE WET KWALITEITSBORGING JAAGT GEMEENTEN OP KOSTEN 
Gemeenten gaan bij invoering van de wet Kwaliteitsborging (Wkb) voor miljoenen extra het schip in. 
Dat zijn de juridische kosten waarvoor ze moeten opdraaien als de bouwer of initiatiefnemer het niet 
eens met het oordeel van de kwaliteitsborger en de gemeente moet handhaven. 
Martin Hendriksma 17 aug 2020 Gemeenten gaan bij invoering van de wet Kwaliteitsborging (Wkb) 
voor miljoenen euro’s extra het schip in. Dat zijn de juridische kosten waarvoor ze moeten opdraaien 
als de bouwer of initiatiefnemer het niet eens is met het oordeel van de kwaliteitsborger en de 
gemeente moet handhaven.   
Geprivatiseerd   De wet Kwaliteitsborging moet tegelijk met de Omgevingswet per 1 januari 
2022 ingaan. In de nieuwe situatie wordt het toezicht op de bouw geprivatiseerd: het technische deel 
moet de sector zelf regelen. Gemeenten blijven verantwoordelijk voor zaken als overeenstemming 
met het bestemmingsplan, de veiligheid en de welstand. 
Geen lege-inkomsten   Al eerder was bekend dat de leges-inkomsten van gemeenten met de 
invoering van de wet verdwijnen. Daardoor hebben zij straks nauwelijks middelen om het toezicht uit 
te oefenen. Ook mist er de eerste jaren na invoering van de Wkb in veel gemeenten een helder 
toetsingskader. Het Omgevingsplan, waarin nadere eisen kunnen worden vastgelegd, hoeft pas in 
2029 te worden afgerond.   
Impactanalyse      In een ‘impactanalyse’ van de Wkb stelt VNG Realisatie dat gemeenten 
tezamen miljoenen euro’s extra kwijt zijn aan juridische en handhavingskosten. Die treden op als de 
kwaliteitsborger een opgeleverd gebouw (deels) afkeurt en de initiatiefnemer daar niet mee akkoord 
gaat. ‘In dat geval is er een wettelijke verbodsbepaling dat het bouwwerk in gebruik mag worden 
genomen. Betekent dit dan dat het gebouw voor altijd leeg blijft staan? Of wordt het bouwwerk dan 
- in strijd met de wet - toch in gebruik genomen?’                                                                 
Handhaven  In het laatste geval zal de gemeente moeten handhaven. ’Bij een inhoudelijk 
handhavingstraject wordt naar verwachting tegen de nodige complexiteit aangelopen. (…) Er kan 
maatschappelijke en bestuurlijke druk gaan ontstaan om wel of juist niet te gaan handhaven 
(gedogen). In deze situatie zit de gemeente in een lastig pakket waarin zowel handhavend optreden 
als niet handhavend optreden complexiteit en werk meebrengt.’ De extra tijdsbesteding loopt 
volgens de onderzoekers makkelijk op tot een of twee werkweken per dossier. Ook kan het tot 
rechtszaken komen. 
Moeilijk te becijferen    Omdat de toetsingspraktijk verandert, is het moeilijk te becijferen wat 
de kosten straks zullen zijn, stellen de onderzoekers. Zij berekenen verschillende scenario’s door. Als, 
in het gunstigste geval, 10 procent van alle bouwwerken zonder correcte gereedmelding wordt 
opgeleverd, gaat het ruwweg om een bedrag van tussen de 3 en 6 miljoen euro (voor alle gemeenten 
tezamen). Bij 30 procent kan het oplopen tot bijna 20 miljoen. ‘Bovenstaande cijfers geven wel aan 
dat het van groot belang is dat er een passende oplossing komt om te voorkomen dat er 
bouwwerken worden opgeleverd zonder correcte gereedmelding.’ 
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21) Het aantal klanten van Voedselbank Leiden e.o. is door de coronacrisis explosief gegroeid 
Leidsch Dagblad 20 augustus 2020 
Het aantal klanten van de Voedselbank Leiden groeit door corona explosief, 
en dat terwijl lang niet iedereen zich aanmeldt: ’Schaamte is het probleem’ 
Gertjan van Geen 20/08/2020LEIDEN    Het aantal klanten van Voedselbank Leiden e.o. is door de 
coronacrisis explosief gegroeid. Op de peildatum vlak voor de zomervakantie maakte ruim 25 
procent meer mensen gebruik van de gratis voedselvoorziening dan het jaar ervoor. 
            Daarmee overtreft de voedselbank het landelijk gemiddelde ruimschoots. Op 30 juni telde 
Voedselbanken Nederland 8,5 procent meer gebruikers ten opzichte van 2019. 
            De organisatie verklaart de grotere behoefte door te wijzen op de gestegen werkloosheid als 
gevolg van de crisis. Dat vooral in de steden meer mensen naar de voedselbank trokken, komt door 
de specfieke beroepen die de hardste klappen hebben gekregen, zoals horeca, de culturele sector, 
sport en transport. Mensen met dergelijke beroepen, maar ook flexwerkers zijn meer dan gemiddeld 
aanwezig in de grotere steden. 
Drempel   In Leiden komt daar nog eens bij dat de drempel om gebruik te maken van diensten is 
verlaagd. Werd voorheen een uitgebreide check gedaan of de behoefte aantoonbaar was, de 
afgelopen maanden was Voedselbank Leiden heel soepel met het aannemen van nieuwe klanten. 
         Niettemin denkt medewerkster Paula van Kesteren dat nog steeds niet alle nooddruftigen de 
weg naar industrieterrein De Waard weten te vinden. ,,Het komt vaak door schaamte, dat is het 
probleem. We proberen nog altijd via instanties mensen door te laten sturen en maken reclame op 
Facebook en andere sociale media’’, aldus Van Kesteren. 
Donaties     Problemen met de voedselvoorziening door het gestegen aantal klanten verwacht 
Van Kesteren niet. Juist in de afgelopen maanden is er veel gedoneerd. Zo kwam er veel fruit binnen, 
dat normaal voor - nu thuiswerkend - kantoorpersoneel bedoeld was. Daarentegen droogde de bron 
van de supermarkten vanwege het vele hamsteren enigszins op. ,,Het is misschien een beetje 
problematisch, maar er komt heel veel steun vanuit de Leidse bevolking, ook financieel. Daardoor 
kunnen we altijd spullen kopen. Ook onze eigen moestuin gaat heel goed en landelijk wordt er ook 
voedsel verdeeld over de diverse vestigingen. Wel merken we dat een app als ’too good to go’, dat 
goedkoop pakketten verkoopt van voedsel dat anders wordt weggegooid of naar ons toe kwam, 
populairder wordt.’’ 
 
 
 
22) Coachen van mensen met financiële problemen echt een uitdaging 
Platform 31  20 augustus 2020 
Sla de brug tussen professional en laaggeletterde klant! 
Zorgen, stress en wantrouwen naar (schuld)hulpverlening maken het coachen van mensen met 
financiële problemen echt een uitdaging. Als voormalig coach weet ik dat heel goed. De mooiste 
momenten zijn wanneer klanten met een trotse blik vertellen dat het ze gelukt is zelf een stapje of 
stap richting oplossing te zetten. Dat lukt niet iedereen. Voor sommige klanten zijn brieven van 
instanties lastig te begrijpen. Ook sluiten instrumenten in het traject niet altijd aan bij hun beperkte 
basisvaardigheden. Dat maakt het extra uitdagend om hen te begeleiden. Sinds ik voor Stichting 
Lezen en Schrijven werk, weet ik dat 2,5 miljoen Nederlanders van 16 jaar en ouder moeite hebben 
met lezen, schrijven en/of rekenen. Hulpverlening is voor hen pas toegankelijk wanneer zowel de 
werkwijze als de instrumenten voor hen geschikt zijn. 
            In 2016 introduceerde Platform31 Mobility Mentoring® (Fried: zie: 
https://www.platform31.nl/thema-s/thema-armoede-en-schulden/mobility-mentoring  ) in 
Nederland. Deze aanpak, ontwikkeld door EMPath in samenwerking met Harvard University, bestaat 
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uit een verzameling principes en instrumenten die mensen met financiële en sociale problemen 
ondersteunen bij het bouwen aan een toekomst zonder geldzorgen. Mobility Mentoring® houdt 
daarbij rekening met het effect van chronische stress door schulden en armoede op het brein. 
           Aan de hand van bijvoorbeeld de Brug naar Zelfredzaamheid® (Fried: zie: 
https://www.platform31.nl/thema-s/thema-armoede-en-schulden/mobility-mentoring/wat-biedt-
mobility-mentoring   )  werkt de klant onder begeleiding van een professional aan vijf pijlers om zijn 
of haar financiële situatie te verbeteren: de thuissituatie, fysieke en psychische gezondheid, 
financiële situatie, opleiding en werk. Tegelijkertijd biedt de brug voor de begeleider een 
aanknopingspunt om laaggeletterdheid te herkennen én te bespreken. 
          Niet herkennen van laaggeletterdheid kan binnen een hulpverleningstraject een onzichtbare 
belemmering zijn om de doelen van professional en klant te bereiken. Wanneer je rekening houdt 
met eventuele beperkte basisvaardigheden, kun je de klant stimuleren scholing te overwegen en het 
helpt de klant vooruit op álle pijlers. Ga maar na: van de deelnemers aan taallessen ontmoet 52% 
meer mensen en onderneemt meer, voelt 53% zich psychisch gezonder en heeft 21% een betaalde 
baan gevonden of een stap gemaakt in de huidige baan. 
          Inmiddels werken professionals uit diverse gemeenten op basis van de methode Mobility 
Mentoring®. En als Stichting Lezen en Schrijven hebben we samen met Platform31 en professionals 
uit zes gemeenten afgelopen jaar de aanpak en instrumenten speciaal aangepast voor het begeleiden 
van laaggeletterde klanten. Daarmee geven we professionals ook de tools om laaggeletterdheid te 
herkennen en hierover in gesprek te gaan met de klant. De eerste reacties in de pilotplaatsen zijn 
enthousiast. 
         Natuurlijk blijft het begeleiden van laaggeletterde mensen met financiële zorgen altijd een 
uitdaging, zelfs met de aangepaste aanpak en instrumenten van Mobility Mentoring®. Maar bij de 
Stichting Lezen en Schrijven zie ik wel wat taal- of rekenles met laaggeletterde mensen doet. Want 
dat zijn nu mijn mooiste momenten: als ze met trotse blik vertellen dat een medewerker van het 
wijkteam, hun huisarts of andere vertrouwenspersoon hen vertelde dat ze mogelijkheden hebben 
om zich te ontwikkelen. En als ze vervolgens vertellen dat ze nu zelf hun administratie kunnen 
bijhouden, hun kind kunnen helpen met school of een beter betaalde baan hebben gevonden. 
 
 
23) Effectieve jeugdhulp staat of valt bij de toewijding van jeugdprofessionals 
Binnenlands Bestuur 20 augustus 2020 
REGELS BELEMMEREN DE IDEALISTISCHE JEUGDPROFESSIONAL 
Onderzoeker Marion Herben: 'Uit mijn onderzoek blijkt: effectieve hulpverleners die sluiten aan, die 
houden vol. Het succes zit 'm erin dat je jongeren en ouders aan jezelf weet je binden.' 
Adriaan de Jonge 19 aug 2020   Effectieve jeugdhulp staat of valt bij de toewijding van 
jeugdprofessionals. Maar door starre regelgeving vanuit gemeenten verliezen die hun enthousiasme 
voor het vak. ‘Vertrouw op de professionals’, adviseert promovenda Marion Herben. 
Onvoorwaardelijk   Onderzoeker Marion Herben, die zelf een achtergrond in de jeugdhulp 
heeft, verdedigt eind september haar promotieonderzoek naar effectieve interventies in de 
jeugdhulp. Aan de Universiteit voor Humanistiek schreef ze haar proefschrift 'Effectief Verbinden', 
waarvoor ze tweeduizend jongeren en gezinnen onder de loep nam. 
          Herben onderzocht twee preventieve interventies - 'Nieuwe Perspectieven' en 'ReSet' - die zich 
kenmerken door onvoorwaardelijke betrokkenheid van de hulverlener, laagdrempeligheid en een 
'snelle start'. Deze aanpakken vragen veel toewijding van de jeugdprofessional en beginnen zonder 
verwachtingen ten aanzien van de motivatie, het 'doenvermogen' en de zelfredzaamheid van 
jongeren en ouders. 
          Die onvoorwaardelijkheid schuurt met de manier waarop de jeugdhulp vandaag de dag is 
ingericht, betoogt Herben. Individuele verantwoordelijkheid viert hoogtij en ingewikkelde procedures 
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hebben de drempels naar voorzieningen verhoogd. Als gevolg zijn jeugdprofessionals tegenwoordig 
geen idealistische hemelbestormers meer, maar regievoerders, procesbewakers of casemanagers - 
kortom: hokjesafvinkers. 
Was je zelf zo'n hemelbestormer toen je begon als hulpverlener?   'Ik wel, ja. Ik 
denk eigenlijk dat de meeste hulpverleners als ze beginnen een bepaald idealisme hebben. Maar dat 
idealisme, dat verliezen ze al heel snel, omdat het allemaal heel systeem-gestuurd is. Er mist echt 
aansluiting bij de leefwereld van jongeren, ouders en gezinnen. 
            Dat zie je ook in regeltjes. Een voorbeeld: wij hebben een klein budget waarmee we jongeren 
een drankje kunnen geven, dan gaan we ergens zitten praten. Een collega had een jongere een Red 
Bull gegeven. Wat zegt het beleid dan? Dat het "pedagogisch niet verantwoord" is. Maar het sluit wel 
aan bij de leefwereld van die jongere. En als je als hulpverlener onthoudt dat die jongere dat zo 
lekker vindt, dan heb je al tien punten meer gescoord. Maar die aansluiting wordt belemmerd door 
het systeem.' 
Komt dat ook terug in je proefschrift?     'Uit mijn onderzoek blijkt: effectieve 
hulpverleners die sluiten aan, die houden vol. Het succes zit 'm erin dat je jongeren en ouders aan 
jezelf weet je binden. En op het moment dat je ze aan jezelf weet te binden, dan kun je die weg 
helemaal bewandelen. En dan raak je ze niet kwijt. Op het moment dat je ze kwijtraakt, dan houdt 
het simpelweg op. 
          Een andere bevinding is: de basiszaken moeten op orde zijn. Op het moment dat je in 
Nederland geen inschrijfadres hebt, dan besta je feitelijk niet. Dan vervallen alle voorzieningen, en 
dan zie je dat er een probleem ontstaat. Je ziet in alle analyses die ik heb gemaakt, dat die basis er 
steeds doorheen fietst. Als die niet op orde gemaakt wordt, kom je niet tot betere resultaten. 
         Dus met die basiszaken moet je vaart maken. Maar voor andere zaken moet je juist geduld 
hebben. Daar wordt het lastig. Bij jongeren die dakloos zijn en psychische problemen hebben, 
bijvoorbeeld - die groep is echt heel kwetsbaar, als je daar niet tijdig ingrijpt, krijg je allerlei 
incidenten met verwarde personen op latere leeftijd – daar zit een discrepantie. Want als het gaat 
om de dakloosheid, hebben jongeren behoefte aan vaart: snel de basiszaken op orde. Terwijl, voor 
de psychische problemen hebben ze juist behoefte aan gehoord worden en erkend worden, zonder 
teveel druk.' 
Je beschrijft de ideale jeugdprofessional dus als iemand die aansluit bij de 
leefwereld van jongeren, maatwerk kan bieden, volledig is toegewijd aan de 
jongere, en ook nog van de gebaande paden durft af te wijken. Is dat niet wat 
veel gevraagd? Belast je de professional daarmee niet te veel? 
'Als die toewijding beloond wordt, is dat niet zo belastend. En als je ziet dat het beter gaat met de 
hulpvragers, dan word je continu beloond als hulpverlener. Ik denk wel dat je, hoewel je nooit 
betrokken genoeg kan zijn, moet leren om de afstand als professional te bewaren. Je kan geen 
jongeren mee naar huis nemen, dat gaat niet.' 
Wat hoop je dat gemeenten meenemen uit je onderzoek?      'De bureaucratie bij 
gemeenten staat soms de resultaten die jongeren willen behalen in de weg. Er worden van tevoren al 
bepaalde prestatie-indicatoren vastgesteld, nog voordat er überhaupt een jongere heeft bedacht: dit 
zijn mijn wensen en mijn doelen. Gemeenten bedenken doelgroepen, en daar hangen geldstromen 
aan: met dít geld willen we dát bereiken. Maar een persoon past niet altijd in die doelgroep, want die 
kan bijvoorbeeld én nieuwkomer of statushouder, én een jonge ouder, én voortijdig schoolverlater 
zijn. 
         Ik denk dat je uit mijn onderzoek kan halen dat bestuurders meer in contact moeten komen met 
hulpverleners. Gemeenten zouden meer moeten vertrouwen op de professionals en meer moeten 
durven denken vanuit de praktijk in plaats van de wetgeving.' 
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24) Veel problemen hadden voorkomen kunnen worden als de juiste diagnose eerder was gesteld 
Movisie 20 augustus 2020 
‘Nu ik weet dat ik een LVB heb, krijg ik ondersteuning om uit de schulden te 
blijven’ 
Interview  15 juli 2020   Ans Broelman ontdekte door een test pas na haar 40ste dat ze een licht 
verstandelijke beperking (LVB) heeft. Eerder kreeg ze een GGZ diagnose en werd ze regelmatig 
opgenomen in verschillende GGZ-instellingen. Haar verstandelijke beperking leidde er mede toe 
dat Ans in de schulden raakte. Veel problemen hadden voorkomen kunnen worden als de juiste 
diagnose eerder was gesteld. Elif Cankor van Movisie ging in gesprek met Ans. Wat helpt om 
schulden bij mensen met een licht verstandelijke beperking te voorkomen? 
          ‘Tijdens mijn scheiding liet mijn ex-man mij een lijst zien van alle schulden die op mijn naam 
stonden, bij elkaar 20.000 euro. Hij had 25 schulden op mijn naam gezet met mijn handtekening 
eronder. Ik had niet door dat hij dat had gedaan. Om dit af te lossen heb ik in de Wet Sanering 
Natuurlijke Personen (WSNP) gezeten, een regeling die het mogelijk maakt om na drie jaar weer 
schuldenvrij te zijn. 
           Na die drie jaar doken er toch nog weer oude schulden op. Ik heb een rotjeugd gehad, niet 
geleerd hoe ik met geld moest omgaan of hoe ik dingen moest regelen. Ik heb wel eens een 'gratis' 
telefoon aangenomen van een bedrijf, en later kwam dan een hoge rekening. Ik snapte het gewoon 
niet en kon moeilijk nee zeggen tegen telefonische verkopers. 
          Na de scheiding liet ik weleens een rekening open staan. Ik heb vier kinderen en moest voor 
hen van alles regelen, papieren die ik niet begreep. Ik had op een gegeven moment zelfs een brief op 
mijn voordeur met de tekst 'deurwaarders zijn niet welkom aan mijn deur'. Ik voelde me zo bedreigd. 
Totdat ik ging verhuizen en mijn begeleiders al die brieven tegenkwamen. Ik ben toen onder curatele 
gesteld.’    
Begeleiding nu beter dan vroeger   ‘Het is qua hulp nu wel beter geregeld dan vroeger’, 
zegt Ans. ‘Er wordt naar het hele plaatje gekeken en niet naar één onderdeel van iemands leven.’ 
Met haar bewindvoerder heeft ze afgesproken dat als ze een mail niet begrijpt haar bewindvoerder 
dan met haar meekijkt. ‘Zij begrijpt dat ik er moeite mee heb, dus ze vraagt mij ook vaak of ik het 
snap en wat ik er van onthouden heb. Ze blijft het net zo lang uitleggen, totdat ik het begrijp’. 
                ‘Als ik weer een verkoper aan de lijn krijg, dan zeg ik, bel mijn bewindvoerder maar' 
         Telefonische verkopers te woord staan gaat haar nu goed af. ‘Als ik weer een verkoper aan de 
lijn krijg, dan zeg ik, bel mijn bewindvoerder maar, en dan stoppen ze meestal wel’, lacht ze. Ook 
heeft ze zich ingeschreven in het bel-me-niet register. ‘Toch word ik nog steeds gebeld door 
verkopers, ik begrijp niet hoe dat kan.’ 
Verhuizing naar andere gemeente   In 2019 verhuisde Ans naar een andere gemeente. Ze 
heeft toen met haar toenmalige curator afgesproken dat die haar bewindvoerder én mentor zou 
worden. ‘Nu heb ik een vaste persoon die ik al ken met wie ik alles kan regelen. Anders had ik 
helemaal opnieuw moeten beginnen en dat heb ik mijn leven lang al gedaan.’ Daarnaast heeft ze een 
persoonlijk begeleider van een organisatie die mensen met een beperking ondersteunt. Ze is blij met 
de begeleiding die ze krijgt. ‘Als mijn bewindvoerder niet bereikbaar is, kan ik altijd mijn persoonlijke 
begeleider een whatsappje sturen.'     
Waar Ans tegenaan loopt     ‘Ik heb moeite met lezen, ik kan geen hele lappen tekst lezen en 
struikel over moeilijke taal. Bijvoorbeeld brieven van de gemeente, belastingdienst, huisarts of de 
specialist. Ik kan wel op internet, maar als je dan wordt doorverwezen naar andere pagina’s via een 
link, dan weet ik het niet meer.’ 
           ‘Ik heb een opleiding gevolgd waarin ik beter heb leren schrijven en lezen.' Grappend zegt Ans: 
‘Het moet niet zo zijn dat als ik een brief of mail schrijf naar minister De Jonge, dat ik dan elke keer 
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aan mijn coach moet vragen of zij wil controleren.' Ze vervolgt: ‘Die opleiding heeft me heel erg 
geholpen maar het zou helpen als instanties wat makkelijkere taal gaan gebruiken.’ 
         ‘Met mijn bewindvoerder/mentor heb ik afgesproken dat zij mijn vaste lasten betaalt en dat ik 
per week huishoudgeld krijg. Als ik iets extra’s nodig heb kan ik dat vragen. Ik wil gewoon niet meer 
in de schulden komen. Ik heb heel veel moeite met rekenen en cijfers. Ik raak snel in paniek bij het 
zien ervan. Zoals het nu gaat het goed.’ 
Handige hulpmiddelen die Ans ons tipt   ‘Als er niemand is die mij op een moment kan 
helpen, dan heb ik altijd nog de VraagApp  (Fried: zie: https://vraagapp.nl/  )op m’n telefoon. Een 
organisatie uit Amsterdam heeft deze app ontwikkeld en het LFB, de landelijke belangenorganisatie 
door en voor mensen met een verstandelijke beperking, heeft hieraan meegewerkt. Als ik een 
moeilijke brief krijg, maar ook als ik niet weet hoe lang bonen moeten koken dan kan ik mijn vraag 
stellen in de vraagapp. Er zitten vrijwilligers achter de app die mijn vraag beantwoorden’. 
         * Steffi (Fried: zie: https://www.steffie.nl/  ) is ook een handige site waar zaken zoals het 
aanvragen van een DigiD op een makkelijke  
            manier worden uitgelegd. 
         * 'Als ik een brief krijg die ik niet begrijp plak ik er een sticker op en stuur ik het terug. Ik heb een  
             stapel stickers van Totaal Onbegrijpelijk thuis liggen.'(Fried: zie: 
https://lfb.nu/webshop/stickers-totaal-onbegrijpelijk/   ) 
         * Waarom moeilijk doen?(Fried: zie: https://lfb.nu/workshops-trainingen/waarom-moeilijk-
doen-als-het-ook-makkelijk-kan/  ) Als het ook makkelijk kan! is een workshop over begrijpelijke  
             informatie van LFB. 
          * Bindkracht10 heeft een aantal tekeningen ontwikkeld.(Fried: zie: 
https://bindkracht10.nl/tekeningen-helpen-praten-over-schulden/  )   Dit helpt om de situatie beter 
uit te leggen in een gesprek. Er zijn tekeningen over het ordenen van administratie, hoe het werkt 
met deurwaarders en wat een stabilisatietraject is.  
Nog een extra tip van Ans: ‘Het is handig als je tijdens hulpverleningsgesprekken iemand (een naaste, 
goede vriend, vertrouweling die op afstand woont), erbij mag hebben die via een videocall kan 
meepraten. Of dat je het gesprek mag opnemen zodat je het later terug kunt luisteren.’ 

Tips van Ans voor cliënt en hulpverlener in het sociaal domein 
‘Als je een licht verstandelijke beperking hebt, is het gewoon het beste om er zelf ook open en 
eerlijk over te zijn. Tegen hulpverlening en iedereen. Dat brengt je veel verder dan wanneer je het 
verbergt of ontkent’, zegt Ans. Ze vertelt over een collega die een evenwichtsstoornis heeft. Hij 
heeft een aantal keer meegemaakt dat hij niet werd toegelaten in de kroeg, omdat de uitsmijter 
dacht dat hij dronken was, omdat hij wankelde. De collega vertelde niet waar hij last van had. ‘Ik 
heb dan zoiets van: vertel het gewoon, dan heb je je probleem opgelost. Blijf als hulpverlener met 
je cliënt in gesprek en maak duidelijk dat het niks is om je voor te schamen. Iedereen heeft wel 
ergens een beperking in. Je moet het durven te uiten, om verder te komen’. 
 
Lees ook het interview met Rosine van Dam, onderzoeker bij het lectoraat Armoede Interventies 
aan de Hogeschool van Amsterdam, over hoe professionals financieel kwetsbare mensen met een 
licht verstandelijke beperking kunnen herkennen en ondersteunen. 
 
Lees interview (Fried: zie: https://www.movisie.nl/artikel/mensen-lvb-hun-financiele-
kwetsbaarheid   ) 
 

De wens van Ans    ‘Het mooiste zou zijn als mensen worden opgeleid tot LVB-specialist die bij 
zorgorganisaties gaan werken en daar de signalen kunnen herkennen bij hun cliënten. Zij kunnen dan 
ook een brug slaan naar het LFB om mee te kijken en te denken.’ 
Met dank aan Ans Broelman / LF 
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25) Risico op dementie is te verkleinen door betere gezondheidszorg en leefstijlfactoren 
de Volkskrant 20 augustus 2020 
Oudere loopt minder risico op dementie dan tien jaar geleden 
Het risico op dementie is te verkleinen door betere gezondheidszorg en leefstijlfactoren, blijkt uit een 
groot internationaal onderzoek onder leiding van het Erasmus MC in Rotterdam. Maar vooralsnog zal 
het aantal patiënten met dementie niet dalen. Door de vergrijzing blijft het absolute aantal groeien. 
Margreet Vermeulen20 augustus 2020, Een hoog opleidingsniveau, niet roken, goede sociale 
contacten, fysiek actief zijn, lage bloeddruk, gezond gewicht en een goed gehoor zijn factoren die de 
kans op dementie verkleinen.Beeld ANP XTRA 
De 70-jarige van nu heeft 13 procent minder kans om binnen vijf jaar dementie te krijgen dan de man 
of vrouw die 70 werd in 2010. Ook in de twintig jaar daarvoor daalde het risico op dementie telkens 
met 13 procent per tien jaar. Dat blijkt uit een analyse van zeven grote bevolkingsonderzoeken in de 
VS en Europa waar bijna 50 duizend 65-plussers aan hebben meegedaan. Het onderzoek werd 
gedaan onder leiding van het Erasmus MC in Rotterdam en de Harvard School of Public Health en 
staat in het vakblad Neurology. 
               Uit kleinere studies werd al eerder geconcludeerd dat ouderen van nu minder vaak dementie 
krijgen. ‘Maar niet eerder werd die daling zo precies en zo betrouwbaar in kaart gebracht’, vindt 
hoogleraar ouderengeneeskunde Marcel Olde Rikkert van het Radboudumc Nijmegen, die niet 
betrokken is bij deze studie. De daling is waarschijnlijk vooral te danken aan de betere behandeling 
van hart- en vaatziekten, het gestegen opleidingsniveau en leefstijlfactoren als tabak, alcohol en 
bewegen. 
Verzamelnaam      Dementie is een verzamelnaam voor verschillende hersenziektes, waarvan 
Alzheimer de bekendste is. Dementie is na hart- en vaatziekten de meest voorkomende 
doodsoorzaak in Nederland. Ongeveer 280 duizend Nederlanders hebben de ziekte. ‘De cijfers laten 
zien dat we dementie kunnen beïnvloeden’, zegt hoofdonderzoeker en arts-epidemioloog Frank 
Wolters van het Erasmus MC. ‘We kunnen het risico op de ziekte verkleinen.’ Omgerekend 
betekenen de nieuwe cijfers volgens Wolters dat de gemiddelde Nederlander die in 1990 circa 27 
procent kans had ooit in het leven dementie te ontwikkelen, nu, dertig jaar later, een risico van 
ongeveer 18 procent heeft. 
          Philip Scheltens, directeur van het Alzheimercentrum Nederland, waarschuwt dat de dalende 
trend geen garanties biedt voor de toekomst. ‘Dit zegt vooral iets over het verleden. Over het effect 
van de statines, de aanpak van hart- en vaatziekten en de nadruk op gezonde levensstijl. Maar het is 
de vraag of wel al die factoren nog verder kunnen verbeteren. Er zijn nu weer volop nieuwe risico’s: 
denk aan diabetes en obesitas.’ De dalende trend doet zich overigens alleen in het rijke Westen voor: 
Europa en de VS. In niet-Westerse en minder rijke naties neemt het risico op dementie nog altijd toe. 
Beïnvloedbare factoren    Dat de kans op dementie voor het individu is gedaald, wil niet 
zeggen dat we minder ouderen krijgen met dementie. De vergrijzing heeft tot gevolg dat de absolute 
aantallen blijven groeien. Alzheimer Nederland houdt rekening met een verdubbeling van het aantal 
patiënten met dementie in 2050. Volgens Olde Rikkert laat deze nieuwe studie zien dat het 
verstandig is als beleidsmakers er rekening mee houden dat de soep wellicht iets minder heet wordt 
gegeten. 
          Tot voor kort werd gedacht dat 30 procent van het risico op dementie wordt bepaald door 
factoren die beïnvloedbaar zijn. Zo gaat er een positieve invloed uit van onder meer: een hoog 
opleidingsniveau, niet roken, goede sociale contacten, fysiek actief zijn, lage bloeddruk, gezond 
gewicht en een goed gehoor. Een expertisegroep op het gebied van dementie schreef eind juli in het 
medische tijdschrift The Lancet dat er genoeg wetenschappelijk bewijs is dat niet 30 maar 40 procent 
van het risico op dementie beïnvloedbaar is. Nieuwe factoren waarvan volgens deze experts is 
aangetoond dat ze de kans op dementie vergroten zijn: excessief alcoholgebruik, traumatisch 
hersenletsel en luchtverontreiniging. 
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26) Vrienden en familie vragen om mee te denken als er iets aan de hand is 
Eigen Kracht Centrale 21 augustus 2020 
Rondje wereld: Israël 
“Vrienden en familie vragen om mee te denken als er iets aan de hand is, blijkt ook in Israël lastig te 
zijn,” zegt een Eigen Kracht-coördinator. Een aantal jaar geleden vertelde hij persoonlijke contacten 
van hem in Israël over Eigen Kracht. Dit leidde tot een seminar en vervolgens tot trainingen door mijn 
collega. Samen zijn ze er meerdere malen geweest en houden contact over de Eigen Kracht-
conferenties daar. Deze week delen zij een van die verhalen: “Een echtpaar met kinderen had grote 
zorgen omdat ze geen werk konden vinden en de hypotheek niet meer konden betalen. Ze leefden 
erg op zichzelf. Toen de organisatie waar ze aanklopten vroeg wat ze nodig hadden, zeiden ze ‘We 
weten het niet en we hebben niemand’.” 
Rabbijn   “De organisatie was net gestart met een pilot voor Eigen Kracht-conferenties en stelde 
deze mogelijkheid voor. Het echtpaar wilde dit wel, maar vervolgens bleven ze zeggen dat ze zelf 
niets konden. Elke vraag beantwoordden ze met een tegenvraag: ‘Wat vindt u, wat moeten we 
doen?’ Ze durfden er ook geen anderen bij te vragen. Er kwam niets op gang. Uiteindelijk mocht een 
Eigen Kracht-coördinator langskomen, maar toen hij kwam nam de vader hem meteen mee naar de 
rabbijn. Hij moest kennis maken met de rabbijn en iets over zichzelf vertellen. Pas nadat de rabbijn 
had ingestemd met een Eigen Kracht-conferentie, ontstond ruimte om de kring groter te maken.” 
Actief   “In het begin ging de vader vaak naar de rabbijn. Langzaamaan durfde hij meer aan 
vrienden te vragen. Met een groep kwamen ze bij elkaar en maakten een plan voor de financiële 
situatie. Er kwam geld en er waren ideeën over het starten van een eigen praktijk met hulp van een 
goede vriend. Ook werd er nagedacht over hulp voor de kinderen. Toen de toestemming van de 
rabbijn er eenmaal was, kon de kring tot zijn recht komen en actief worden. Eerst hadden de ouders 
het gevoel dat het probleem voor hen moest worden opgelost, nu gingen ze zelf aan de slag en 
kwamen er passende afspraken.” De coördinator vertelt dat er door de toestemming een 
gelijkwaardiger contact ontstond: “Het is mooi om te werken vanuit het vertrouwen dat mensen zelf 
een plan kunnen maken en aan te sluiten bij de cultuur van een familie en de mensen om hen heen.”  
Werkwijze i.v.m. coronavirus    Eigen Kracht-conferenties kunnen net als altijd worden 
aangevraagd. Ook nu zijn er personen of gezinnen die een plan nodig hebben en voor wie verbinding 
met het netwerk van groot belang is. Planbijeenkomsten zijn onder een aantal voorwaarden weer 
mogelijk, maar online bijeenkomsten worden ook nog georganiseerd. We gaan steeds uit van 
maatwerk in overleg met alle betrokkenen.  
         Het team van de Eigen Kracht Centrale heeft met elkaar afspraken gemaakt over hoe we in deze 
tijd van fysieke afstand families kunnen helpen om tot oplossingen te komen, binnen de maatregelen 
die er zijn. Een deel van onze trainingen (SKJ-gecertificeerd) is geschikt gemaakt als online training of 
wordt aangepast georganiseerd. 
         Voor vragen of aanvragen kunt u bellen met 085 - 049 85 64. 
Een sterk verhaal op vrijdag  Voor mij is vrijdag altijd een dag om even stil te staan bij de 
verhalen uit de dagelijkse praktijk van mijn collega's en mij. Bijzondere verhalen, omdat uitzichtloze 
situaties soms 180 graden draaien. Sterke verhalen, omdat ze de kracht tonen van mensen die hun 
vragen durven delen met de mensen om hen heen en zo met vereende kracht tot oplossingen komen. 
Ze zijn het delen waard. 
Ik wens u en de uwen een goede gezondheid en veel verbinding. 
Hedda van Lieshout 
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27) Erfpacht een actueel thema 
Binnenlands Bestuur 21 augustus 2020 
Erfpacht: wat is het en waarom is het nuttig voor gemeentes? 
EIFFEL 14 aug 2020    Voordat de coronacrisis begon, besteedde de media veel aandacht aan erfpacht 
in Amsterdam. Zo publiceerde de NOS op 3 januari 2020 het artikel: “Erfpacht? In Amsterdam het 
gesprek van de dag”.[1] Ook in andere delen van het land staat het onderwerp erfpacht op de 
agenda. In de Nederlandse rechtspraak zien we erfpacht steeds vaker: de afgelopen tien jaar twee 
keer zo vaak als in de tien jaar daarvoor.[2] Daarnaast is erfpacht ontdekt als instrument om 
vastgoed te financieren.[3] 
         Ondanks dat erfpacht een actueel thema is, is niet iedereen ermee bekend. Als jurist 
grondzaken bij gemeentes heb ik vaak met erfpacht te maken. Wat is erfpacht? Hoe is het juridisch 
geregeld? En waarom wordt het gebruikt? In dit artikel vertel ik je hier meer over. 
Wat is erfpacht?      Erfpacht is geregeld in het privaatrecht en opgenomen in artikel 5 van het 
Burgerlijk Wetboek (BW). Het is een beperkt, zakelijk recht en bestaat veelal uit regelend recht. 
Afspraken over erfpacht moeten worden vastgelegd in een akte. 
Beperkt       Beperkt houdt in dat het erfpachtrecht is afgeleid uit een meer omvattend recht.[4] 
Dit betekent dat de eigenaar van bijvoorbeeld een stuk grond zijn eigendom kan bezwaren met een 
erfpachtrecht. Hierdoor krijgt de erfpachter, degene aan wie het erfpachtrecht wordt uitgegeven, de 
bevoegdheid de grond te gebruiken.[5] 
Zakelijk    Het erfpachtrecht kan alleen worden gevestigd op een onroerende zaak.[6] Onroerend 
zijn de grond en de gebouwen, werken en beplantingen die (duurzaam) met de grond zijn 
verenigd.[7] Het erfpachtrecht zit als het ware vast aan de zaak. Het recht blijft rusten op de zaak, 
ook als de eigenaar de zaak overdraagt. Dit noemen we zaaksgevolg. 
Regelend recht    In het BW zijn 16 artikelen over het erfpachtrecht opgenomen. Erfpacht kent 
veel regelend recht en is dus kneedbaar. Dit houdt in dat partijen grotendeels zelf kunnen bepalen 
hoe het erfpachtrecht wordt vormgegeven. 
             De afspraken die partijen maken over erfpacht kunnen per geval verschillen. Zo kunnen 
partijen bepalen wat de looptijd is, hoe de zaak moet worden gebruikt én of voor overdracht van het 
erfpachtrecht toestemming moet worden gevraagd. 
Akte  De vestiging en overdracht van het erfpachtrecht moet worden vastgelegd in een notariële 
akte. De akte moet worden ingeschreven in de openbare registers.[8] 
Waarom erfpacht?     Erfpacht wordt vaak om twee redenen gebruikt: het creëren van 
inkomsten en het invloed uitoefenen op het gebruik en de gebruiker van de zaak.[9] In de praktijk zie 
ik terug waarom dit instrument nuttig is voor gemeentes. 
Creëren van inkomsten         Een gemeente creëert een inkomstenstroom door aan de 
erfpachter de verplichting op te leggen om op regelmatig terugkerende tijdstippen (bijvoorbeeld 
jaarlijks) canon te betalen. De canon bestaat uit een geldsom die wordt berekend door de 
grondwaarde te vermenigvuldigen met het canonpercentage. De gemeente behoudt belang bij 
toekomstige waardeontwikkelingen, door te bepalen dat de canon wijzigt aan de hand van de 
verandering van de grondwaarde.[10] 
                Overigens is canon een maatschappelijk en politiek gevoelig onderwerp.[11] Denk daarbij 
onder meer aan canonherzieningen. Gemeentes moeten hier zorgvuldig mee omgaan en de juiste 
afwegingen maken. 
Invloed op het gebruik en de gebruiker van de zaak      Een gemeente heeft 
doelstellingen. Het creëren (en in stand houden) van een economisch sterk bedrijventerrein is daar 
een voorbeeld van. Een gemeente kan een bedrijventerrein beïnvloeden via publiekrechtelijke 
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middelen, zoals een bestemmingsplan. Door gronden in erfpacht uit te geven, kan een gemeente 
tevens via privaatrechtelijke weg invloed uitoefenen. 
Tijdens de looptijd          In de eerste plaats kan een gemeente tijdens de looptijd van een 
erfpachtrecht invloed uitoefenen op het gebruik en de gebruiker van de zaak. Zo kan de erfpacht in 
sommige gevallen worden opgezegd, als de erfpachter zich niet aan de afspraken houdt. Ook kan een 
gemeente preventief invloed uitoefenen, door overeen te komen dat voor overdracht van het 
erfpachtrecht en de verhuur van de zaak toestemming moet worden gevraagd. 
Herontwikkeling       Daarnaast kan erfpacht een grote rol spelen bij bijvoorbeeld de 
herontwikkeling van een bedrijventerrein. Door tijdelijke erfpachtrechten uit te geven, kunnen deze 
rechten na verloop van tijd worden beëindigd. Hierdoor komen gronden weer beschikbaar voor 
uitgifte. Een gemeente heeft dan – binnen bepaalde grenzen – de vrijheid om voorwaarden te stellen 
aan het uitgeven van een nieuw erfpachtrecht én de erfpacht opnieuw vorm te geven. Een gemeente 
kan daardoor de staat van het bedrijventerrein beïnvloeden en een modern en duurzaam terrein 
realiseren. Dit is lastiger als gronden in eigendom zijn bij ondernemers. Een gemeente zal dan in 
ieder geval moeten starten met het verwerven van de gronden. 
            Het erfpachtrecht heeft ook voordelen voor erfpachters. Er hoeft geen koopsom te worden 
betaald voor de grond, maar zij kunnen wel een hypotheek vestigen op het erfpachtrecht. Het 
erfpachtrecht kan (na toestemming) verkocht worden en de grond of het pand kan worden verhuurd.     
Tot slot      Het kneedbare erfpachtrecht kan een nuttig instrument zijn voor gemeentes, maar dan 
moet het wel op de juiste manier worden ingezet. Hierbij spelen verschillende (juridische) 
vraagstukken. De komende tijd zal ik hierop ingaan. Wil jij intussen meer weten over erfpacht? Neem 
dan gerust contact op! 
[1] ‘Erfpacht? In Amsterdam het gesprek van de dag’, NOS, 3 januari 2020, https://nos.nl/artikel/2317216-
erfpacht-in-amsterdam-het-gesprek-van-de-dag.html. 
[2] In de periode 2010-6 maart 2020 2.444 uitspraken ten opzichte van 1.274 in de periode 2000-2009. 
‘Erfpacht, Nederland/Rechtspraak (zoekfunctie)’, Public Intelligence, legalintelligence.com (laatst geraadpleegd 
op 6 maart 2020). 
[3] P.C.M. Kemp e.a., Praktijkboek Uitgifte van grond in erfpacht, Amsterdam: Berghauser Pont Publishing 
2014, voorwoord. 
[4] Artikel 3:8 BW. 
[5] Artikel 5:85 lid 1 BW. 
[6] Artikel 5:85 lid 1 BW. 
[7] Artikel 3;3 lid 1 BW. 
[8] Artikel 3:98 jo. 3:89 BW. 
[9] F.J. Vonck, De flexibiliteit van het recht van erfpacht, Den Haag: Boom Juridische uitgevers, p. 8-9. 
[10] F.J. Vonck, De flexibiliteit van het recht van erfpacht, Den Haag: Boom Juridische uitgevers, p. 9. 
[11]  C.J.J.M. Stolker, commentaar op art. 5:85 BW, in: T&C BW, Deventer: Wolters Kluwer (online in Kluwer 
Navigator, bijgewerkt 4 januari 2020).  
Luc Rozendaal, Legal Consultant     lrozendaal@eiffel.nl / tel: 06-2610 69 63 
 
 
 
28) Expertteam Woningbouw ‘kan nog aan belang winnen’ 
Binnenlands Bestuur 21 augustus 2020 
EXPERTTEAM WONINGBOUW MOET KNELPUNTEN ZOEKEN 
Het in 2018 door het rijk ingestelde Expertteam Woningbouw ‘kan nog aan belang winnen’, schrijft 
minister Ollongren van Binnenlandse Zaken in een Kamerbrief. Bijvoorbeeld door met (decentrale) 
overheden en marktpartijen allereerst eens in kaart te brengen wat nu precies de knelpunten zijn. 
Martin Hendriksma 20 aug 2020   Het in 2018 door het rijk ingestelde Expertteam Woningbouw ‘kan 
nog aan belang winnen’, schrijft minister Ollongren van Binnenlandse Zaken in een Kamerbrief. 
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Bijvoorbeeld door met (decentrale) overheden en marktpartijen allereerst eens in kaart te brengen 
wat nu precies de knelpunten zijn.  
In twijfel  De Kamerbrief is een reactie op een artikel in Cobouw waarin de effectiviteit en 
toegevoegde waarde van het expertteam in twijfel wordt getrokken. ‘Onbekend, niet laagdrempelig 
genoeg, geen concrete vragen van gemeenten: het expertteam van de minister dat vastgelopen 
woningbouwprojecten moet versnellen, slaagt nog niet echt in zijn missie’, luidde de conclusie. 
Beroep gestegen   Uit de rapportage van het expertteam over 2019 blijkt dat het aantal keren 
dat er een beroep op de expertise van het team is gedaan vorig jaar is gestegen: van 57 naar 67. In 
acht gevallen werd dankzij deze hulp een woningbouwproject vlotgetrokken. Overigens constateerde 
het team ook zelf dat het beter moet: ‘Ondanks deze inspanningen beklijft het gevoel dat het 
expertteam meer kan betekenen voor de complexe problemen waar gemeenten en andere 
betrokken partijen tegenaan lopen.’ 
Knelpunten     Ollongren wil daarom het team vragen ‘om in de komende periode een aantal 
(regionale) bijeenkomsten te organiseren met overheden en marktpartijen om te bespreken wat de 
belangrijkste knelpunten zijn waar partijen tegenaan lopen in de onderlinge samenwerking en hoe 
daarin te verbeteren.’ 
Geen formeel traject   Volgens de de minister vertellen de cijfers ook niet het hele verhaal. ‘In 
een aantal gevallen leidt het intakeproces al tot zodanige inzichten bij de betreffende gemeente dat 
het niet tot een formeel traject komt. Dat is dus niet zichtbaar in de genoemde cijfers.’ 
Concrete hulpvraag    Ook kost het volgens haar de nodige tijd ‘om de concrete hulpvraag van 
gemeenten scherp te krijgen’, alsmede ‘de aard van de problematiek, waar diverse partijen bij 
betrokken zijn en soms ook bestuurlijke interventies aan de orde zijn’. Ook moet worden gekeken 
naar ‘de voorwaarden die gelden bij inschakelen van het Expertteam om staatssteun te voorkomen’. 
Vergunningen gestegen      Overigens bleek deze week uit cijfers van het CBS dat het aantal 
afgegeven nieuwbouwvergunningen in het tweede kwartaal van 2020 per saldo 8 procent hoger lag 
dan in die periode vorig jaar. Ook in het eerste kwartaal steeg het aantal. In het eerste halfjaar van 
2019 werd de bouw zwaar getroffen door de stikstofcrisis. 
 
 
29) Meerderheid  jeugd gedraagt zich positief, ook al hebben zij het moeilijk in deze tijd 
Zorg+welzijn 23 augustus 2020 
Column: Niet meehuilen met relschoppers 
Zat ik lekker met het bord op schoot een item over jongeren in de Schilderswijk te kijken, toen een 
jongerenambassadeur uit Den Haag uitlegde waarom jongeren daar voor zoveel overlast zorgen. Zelf 
zou ik het criminaliteit noemen, maar goed. Het fragment heb ik twee keer bekeken, omdat ik dacht 
dat het een interview uit de jaren '80 of '90 betrof. Maar nee, het interview was die dag opgenomen. 
Het gedrag van de reljeugd werd min of meer verdedigd. 
‘Het probleem is duidelijk’, zegt de ambassadeur. ‘Als je jongeren wegjaagt uit Scheveningen en 
nauwelijks zwembaden opent, dan krijg je dit.’ Is er misschien een reden waarom bepaalde groepen 
jongeren weg zijn gestuurd van het strand?, vroeg ik me af. Zou het zo kunnen zijn dat zij zich daar 
ook niet konden gedragen? Later zei hij weer dat jongeren niet naar het strand gaan, omdat als twee 
gekleurde jongeren naar Scheveningen gaan, dat als verdacht wordt gezien. Als ik naar Scheveningen 
ga, zie ik daar veel jongeren met verschillende kleuren genieten en zich wél gedragen. Wat de 
zwembaden betreft: hoeveel overlast veroorzaakten bepaalde groepen in de zwembaden toen die 
wel open waren? Er zijn zwembaden waar extra beveiliging werd ingehuurd. Probeer objectief te 
blijven als jongerenwerker. 
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‘Vrijbrief’  Een jeugdwerker uit dezelfde wijk heeft ook een soort van begrip voor de criminele 
activiteiten van een deel van de jeugd. Hij neemt het woord ‘vrijbrief’ in de mond. ‘Er wordt te 
weinig georganiseerd,’ zei hij. Kan dat ook misschien aan corona liggen? Veel groepsactiviteiten zijn 
geannuleerd. Daarbij hebben jongeren het nieuwe buurthuis en een container met sport- en 
spelmateriaal in de Schilderswijk vernield. Als je dan zo graag meer te doen wilt hebben, waarom zou 
je dan die accommodaties vernielen? Er is te weinig te doen. Er wordt te weinig georganiseerd. 
Discriminatie. Het standaard riedeltje. Alles werd gezegd om vooral in de gratie bij de reljeugd te 
blijven. Hoeveel je ook organiseert, het excuus voor rellen zal altijd zijn dat er niks te doen is. 
Bullshit argument   Verveling is een bullshit argument. In wijken als de Haagse Schilderswijk en 
het Utrechtse Kanaleneiland lopen genoeg jongerenwerkers die je willen ondersteunen bij het 
organiseren van een activiteit die past binnen de richtlijnen van het RIVM. Daarnaast zijn er 
voldoende sportveldjes waar je zelf wat kan organiseren. 
Een deel wil gewoon rellen    Een deel van de reljeugd wil gewoon rellen. Status verhogen, 
krachten meten, meelopen met de leiders, groepsdruk, spanning, grenzen verkennen en verleggen. 
Belangrijk is dan dat je ook als professional duidelijk grenzen aangeeft. Wat heeft jouw functie 
anders voor zin? Dat jij alleen maar een doorgeefluik bent van de gevoelens van onvrede bij de 
jeugd? Dat je alleen maar meehuilt? 
Ze gooien niet met waterballonnetjes     De jongeren gooien niet met waterballonetjes 
naar de politie. Ze plegen ernstige criminele en levensbedreigende activiteiten. Professionals moeten 
duidelijk maken dat de hersenlozen die dat doen, zware sancties opgelegd zullen krijgen. En dat zij 
daaraan zullen meewerken. Ze moeten uitleggen dat jongeren die wel een positieve instelling 
hebben en wel wat willen, altijd bij hen terecht kunnen. De meerderheid van de jeugd gedraagt zich 
positief, ook al hebben zij het net als iedereen moeilijk in deze tijd. 
Grenzen stellen        De jongerenwerker en de jongerenambassadeur in de Schilderswijk geven 
aan dat het ontbreken van structuur een reden van de ontsporing is. Ik zou zeggen, begin daar zelf 
mee door grenzen te stellen. Hetzelfde geldt voor twee andere oplossingen die de ambassadeur 
noemt, namelijk om jongeren zelf meer verantwoordelijkheid te geven en hen meer bij hun wijk te 
betrekken. Dat is wat een jongerenwerker hoort te doen. Wat we niet moeten doen is pamperen, 
want daar is niemand mee geholpen. 
William Miero is specialist (overlastgevende) jeugd en personenaanpak en eigenaar van MIERO 
Uitvoering en Advies. 
 
 
30) Zo gaat dat bij crises. Gezag brokkelt vaak snel af 
de Volkskrant 24 augustus 2020 
In crisistijd is het kabinet eerst populair, daarna volgt de afrekening 
Het heeft maar een paar maanden geduurd, dat Rutte zich de coronakoning van het land mocht 
wanen. Zo gaat dat bij crises. Gezag brokkelt vaak snel af. 
Marcel van Lieshout24 augustus 2020, Ogenschijnlijk geruisloos, maar voor bestuurskundigen toch 
goed hoorbaar, is Nederland in een nieuwe fase van de coronacrisis beland: die van het politiseren 
en het indekken tegen de schuldvraag. Goed hoorbaar is ook de roep om een (onafhankelijke) 
commissie van deskundigen die moet bezien of onze verantwoordelijke bestuurders het nog wel 
goed doen. Zo’n commissie is doorgaans de opmaat tot de volgende, bijna vanzelfsprekende stap na 
een crisistijd: een parlementaire enquête. 
           In juni citeerde de Volkskrant een gevleugeld gezegde op het ministerie van Hugo de Jonge 
(Volksgezondheid). Gevraagd naar hoe het gaat, zei een topambtenaar dat er keihard wordt gewerkt, 
dat er uiteraard ook dingen misgaan en blikte hij blijmoedig vooruit: ‘We zien elkaar wel bij de 
parlementaire enquête!’ 
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         Juni, het lijkt alweer lang geleden dat het kabinet massaal vertrouwen genoot. Dat vertrouwen 
is er altijd in het begin van een crisis, zeggen bestuurskundigen. Crises kennen – denk aan 9/11 in 
2001 of de bankencrisis van 2008 – ‘wetmatigheden’, zegt hoogleraar bestuurskunde Paul ’t Hart van 
de Universiteit Utrecht. Zijn collega-hoogleraar Mark Bovens van dezelfde universiteit, tevens lid van 
de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, spreekt liever van ‘patronen’. 
Rond de vlag    In maart brak de coronacrisis uit, en al snel deed zich het zogenoemde rally 
around the flag-effect voor. In het begin van zo’n grote crisis schaart de bevolking zich om het 
bestuur, de politiek en de overheid, vanuit de veronderstelling: ‘die gaan ons wel beschermen.’ 
         Persconferentie na persconferentie steeg inderdaad het gemeten vertrouwen in Rutte en de 
zijnen. Eind juni bleek uit het Continu Onderzoek Burgerperspectieven van het Sociaal en Cultureel 
Planbureau dat het vertrouwen in het kabinet torenhoog was. De vorige piek dateert van eind 2008 – 
ten tijde van de bankencrisis. 
          Een van de ‘wetten’ van crisismanagement is: blijf communiceren, zegt hoogleraar Arjen Boin 
van de Universiteit Leiden, co-auteur van het onlangs verschenen boek Covid-19; een analyse van de 
nationale crisisrespons. Het kabinet deed het niet, en daar begon het dus mis te gaan. Na de 
versoepelingen per 1 juli wenste premier Rutte iedereen een fijne vakantie. Veel bestuurders 
moesten die vervolgens eerder afbreken. 
          Volgens Bovens is het vertrouwen in de politiek, de overheid en het kabinet nu weer aan het 
dalen. De gevolgen van de coronacrisis (het kabinet kan niet bezig blijven met financiële steun) 
worden zichtbaarder, de faillissementen en het banenverlies komen eraan. Dat is in de ogen van 
Bovens een voor crisistijd heel herkenbaar ‘patroon’. 
 
          Nu is het politiseren van de crisis begonnen, al zijn niet alle wetenschappers het daarover eens. 
Boin complimenteert het kabinet met de manier waarop het de Tweede Kamer voortdurend heeft 
betrokken en geïnformeerd over het beleid. In veel andere landen is de volksvertegenwoordiging 
tijdelijk (alleen al vanwege het besmettingsgevaar) zowat opgeheven en dat vindt hij onverstandig. 
Mantra  In de Tweede Kamer zelf is er minder enthousiasme. Op verzoek van de oppositie 
debatteerde de Kamer vorige week een hele dag over het beleid. Niet alleen onder de bevolking, 
maar ook in de politiek is nog maar weinig over van het ‘rally around the flag-effect’. Van een klimaat 
van: ‘Jullie zullen het hopelijk wel weten’ zijn we beland in een klimaat van: ‘Jullie doen erg veel 
fout’. 
              Premier Rutte blijft zijn mantra herhalen: met vijftig procent kennis nemen we honderd 
procent besluiten. Tweede Kamerlid Henk Krol (Partij voor de Toekomst) maakte daarvan tijdens het 
debat: ‘Honderd procent koppigheid, vijftig procent verwarring’. Oppositiepartij PvdA heeft een 
alternatief pakket coronamaatregelen in de maak. 
             Het is nu weer politics as usual en dat is op zichzelf helemaal niet zo erg, vindt Bovens. Het 
gaat immers om steunmaatregelen, beperkingen, loonsverhogingen, en dan spelen de klassieke 
politieke vragen over de verdeling van de schaarse middelen. Bovendien: in maart volgend jaar 
wachten de verkiezingen. 
            Stel dat de coronacrisis eind van dit jaar voorbij is, doordat er bijvoorbeeld een vaccin is 
gevonden, dan zullen die verkiezingen zeker in het teken staan van wat er allemaal is misgegaan in 
de afgelopen tijd, zeggen de bestuurskundigen. Aan het eind van zo’n crisis zijn er meestal maar twee 
smaken: lessen trekken uit, of afrekenen met. De ervaring leert dat die tweede smaak al gauw 
dominant wordt. Want uiteraard komen er fouten aan het licht. Waren er te weinig 
beschermingsmiddelen? Is er ergens gefraudeerd? Daar moet al snel iemand de schuld van krijgen. 
          Die schuldvraag, en hoe het allemaal véél beter had gekund, klinkt nu inderdaad. Wonderlijk 
genoeg ook al uit de mond van degenen die zijn ingehuurd om Hugo de Jonge op zijn vingers te 
kijken. Vandaar het advies van Bovens aan potentiële bewindslieden: ‘Mocht u ambitie hebben voor 
het volgende kabinet: er is een gerede kans dat de ministers van Volksgezondheid en Sociale Zaken 
de eindstreep niet halen.’ 
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31) Kunnen gemeenten midden in het coronatijdperk, en daarna, zorgen voor werk en inkomen? 
Binnenlands Bestuur 24 augustus 2020 
NIEUWE REALITEIT VRAAGT OM PERMANENTE SCHOLING 
‘Het is een soort testcase: kunnen gemeenten midden in het coronatijdperk, en daarna, zorgen voor 
werk en inkomen?’, zegt Godfried Engbersen, hoogleraar sociologie aan de Erasmus Universiteit en 
raadslid bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). 
Adriaan de Jonge 23 aug 2020 Jongeren, flexwerkers en zelfstandigen die zijn getroffen door de 
coronacrisis kunnen nog een tijdje gebruikmaken van steunmaatregelen, maar moeten zich intussen 
gaan voorbereiden op wat het kabinet een ‘nieuwe economische realiteit’ noemt. Voor gemeenten 
komt er ook een nieuwe realiteit aan: de nieuwe groep werklozen begeleiden naar werk, om 
instroom in de bijstand zo veel mogelijk te beperken. 
Testcase      ‘Er komt zwaar weer aan’, zei Amsterdams wethouder Rutger Groot Wassink (sociale 
zaken, GroenLinks) mei dit jaar tegen Binnenlands Bestuur. Hij doelde op de verwachte nieuwe 
instroom in de bijstand van Amsterdammers die als gevolg van de coronacrisis hun werk zijn 
kwijtgeraakt. Die groep zal, veel meer dan voorheen, bestaan uit jongeren, flexwerkers en 
zelfstandigen. Die laatste groep kan nu nog een beroep doen op de Tozo, de Tijdelijke 
overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers, maar die regeling loopt op 1 oktober af. Hoe 
gaan gemeenten deze nieuwe groep begeleiden? Kan een massale instroom in de bijstand worden 
voorkomen? 
            ‘Het is een soort testcase: kunnen gemeenten midden in het coronatijdperk, en daarna, 
zorgen voor werk en inkomen?’, zegt Godfried Engbersen, hoogleraar sociologie aan de Erasmus 
Universiteit en raadslid bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). ‘Daarin ligt 
een hernieuwde rol voor de lokale overheid. Die is ongekend ingewikkeld omdat er al zoveel op de 
schouders van gemeenten rust. Het is een enorme uitdaging die heel veel van de kwaliteit van het 
lokaal bestuur vraagt.’ 
Nieuwe realiteit     Die uitdaging ligt met name op het gebied van actief arbeidsmarktbeleid – 
met andere woorden: mensen helpen nieuw werk te vinden. Want ondanks het feit dat we ons in 
een economische crisis bevinden waarin banen verdwijnen, is er in sommige sectoren nog altijd werk 
te doen. Het kabinet sprak dan ook, bij de verlenging van het noodsteunpakket eind mei, over een 
‘nieuwe realiteit’ waarop ondernemers en werknemers zich moesten gaan oriënteren. Tegenover 
krimpsectoren als horeca, cultuur, recreatie en luchtvaart staan groeisectoren als gezondheidszorg, 
openbaar bestuur en koerierdiensten. 
           Als we niet slim op die nieuwe realiteit inspelen, kan dat grote sociaaleconomische gevolgen 
hebben. Volgens adviesbureau Berenschot zou het aantal bijstandsuitkeringen als gevolg van de 
crisis binnen twee jaar met ruim de helft kunnen toenemen. De gemeente Amsterdam vreest al eind 
volgend jaar een verdrievoudiging van het aantal werklozen in de stad te zien.  
           Zo’n diepe economische crisis zou een tweedeling in de samenleving kunnen veroorzaken, 
waarschuwt hoogleraar Engbersen. Omdat deze crisis ook mensen met relatief hoge inkomens en 
opleidingsniveaus raakt, is er bovendien een reële dreiging dat de positie van middengroepen 
verzwakt. 
Slim beleid   ‘Op de korte en middellange termijn worden bedrijfstakken zoals cultuur, 
detailhandel, horeca, vervoer, en toerisme sterk getroffen’, aldus Engbersen. ‘Die mensen zullen 
ergens anders moeten gaan werken. Dat vraagt een grote inspanning op het gebied van actief 
arbeidsmarkbeleid. Omscholing is daarbij ongelooflijk belangrijk. Dat is dé uitdaging voor de 
komende jaren.’ Die conclusie trok Engbersen samen met zijn medeauteurs begin dit jaar al, in het 
WRR-rapport ‘Het betere werk’, maar de coronacrisis heeft de boodschap extra urgent gemaakt. 
           ‘Gemeenten moeten goed weten: wie komt er in mijn bijstand terecht? In welke sectoren 
werken ze? En daar slim beleid op voeren’, adviseert Godfried Engbersen. Hij is zich er tegelijkertijd 
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van bewust – en met hem veel bestuurders – dat de gemeentelijke budgetten voor activering erg 
klein zijn. De beschikbare middelen voor scholing en begeleiding zijn het afgelopen decennium 
gehalveerd, waardoor Nederland in Europese context achterloopt op dit gebied, werd in het eerder 
genoemde WRR-rapport al geconstateerd. 
Permanente scholing    Actief arbeidsmarktbeleid was een idee uit de jaren negentig. De 
sociale bescherming werd naar een lager niveau gebracht, maar daarvoor in de plaats kwam 
intensieve loopbaanbegeleiding. Niet baanzekerheid maar werkzekerheid werd het uitgangspunt – 
dat was het idee althans. Ten tijde van corona dreigt voor een grote groep geen werkzekerheid én 
geen baanzekerheid, meent Engbersen. 
         ‘Investeringen in actief arbeidsmarktbeleid zijn de afgelopen jaren fundamenteel afgebouwd.’ 
De sociale zekerheid is ondertussen wel versoberd, maar door de economische voorspoed van de 
afgelopen jaren was dat niet zo zichtbaar, legt Engbersen uit. ‘We hebben een grote banengroei 
gehad, vooral in het flexibele segment. Die groei heeft de kwetsbaarheden van het sociale stelsel een 
tijdje verdoezeld. Maar de coronacrisis legt die kwetsbaarheden nu bloot.’ 
         Volgens Engbersen moeten daarom zowel het sociale vangnet als de activering van 
werkzoekenden worden vernieuwd. Die opgave heeft nu, midden in de coronacrisis, verhoogde 
urgentie, maar zal ook daarna relevant blijven. ‘De noodzaak voor permanente scholing staat buiten 
kijf’, aldus Engbersen. ‘Die arbeidsmarkt met een vaste baan voor het hele leven, die bestaat niet 
meer. Je hebt aanpassingsvermogen nodig. Dat veronderstelt een individuele attitude van 
weerbaarheid van mensen, maar ook een steuntje in de rug indien nodig. Een vangnet, zodat je niet 
te hard valt. Je moet beschermd worden, maar het is ook van belang dat er middelen zijn, zoals een 
leerbudget, om nieuw werk te verkrijgen.’ 
 
 
32) Bij aanvraag poetshulp eerst kijken naar fysieke beperkingen die verholpen kunnen worden 
Google melding Wmo: Friesch Dagblad 25 augustus 2020 
Aanvrager poetshulp eerst zelf naar fysio in Smallingerland 
Smallingerland hoopt het aantal mensen met hulp in de huishouding fors terug te dringen door alle 
aanvragers eerst een behandeling aan te bieden bij de fysiotherapeut. De gemeente wil zo 
bewerkstelligen dat mensen het werk waar ze moeite mee hebben toch weer zelf kunnen doen. 
Pieter Atsma Geplaatst: 24 augustus 2020     100%            Smallingerland kampt sinds vorig jaar 
met een fors oplopend aantal aanvragen voor hulp in de huishouding. Een van de belangrijkste 
verklaringen is dat bij WMO-voorzieningen alleen nog een vaste eigen bijdrage mag worden gevraagd 
van negentien euro per maand. 
          Dat maakt het voor hogere inkomens aantrekkelijker om via de gemeente hulp in de 
huishouding aan te vragen: zij hoeven niet meer een veel hogere eigen bijdrage te betalen. Alleen al 
vorig jaar steeg het aantal huishoudens met door de gemeente betaalde schoonmaakhulp van 1306 
naar 2050 (57 procent). 
Helpen     De gemeente hoopt nu het aantal nieuwe huishoudens met schoonmaakhulp fors terug 
te dringen met behulp van een methode die is ontwikkeld door onder meer de Vrije Universiteit in 
Amsterdam, het zogeheten HRC Powerful Ageing. ,,We gaan bij een nieuwe aanvraag eerst kijken of 
er ook fysieke beperkingen zijn die verholpen kunnen worden”, legt Nalini Balgobind van de 
gemeente uit. 
          Als iemand last heeft van een pijnlijk bekken kunnen we kijken of dat misschien door trainingen 
verholpen kan worden 
,,Denk aan iemand die op zich wel zelf kan stofzuigen, maar moeite heeft met opstaan uit de stoel. 
Diegene kan misschien worden geholpen door specifieke krachtbewegingen te oefenen. Of iemand 
die last heeft van een pijnlijk bekken als dat belast wordt. Ook dan kunnen we kijken of dat misschien 
door trainingen verholpen kan worden.” 
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Balansoefeningen     Een ander voorbeeld dat ze noemt is het doen van balansoefeningen ter 
voorkomen van valpartijen. De aanvragers krijgen een fysiotherapie-traject aangeboden van vier 
maanden, met twee behandelingen per week. Deelname is vrijwillig: als mensen weigeren gaat de 
reguliere beoordeling van hun aanvraag door. De gemeente verwacht er veel van. 
            Op basis van ervaringen elders in Nederland zou in het eerste jaar 70 procent van de 
aanvragen kunnen worden afgedaan zónder dat het leidt tot hulp in de huishouding. Dat moet al in 
het eerste jaar een besparing opleveren: de kosten van het fysio-traject zijn ruim 2300 euro per 
persoon, terwijl de gemeente 4100 euro per jaar per persoon kwijt is aan huishoudelijke hulp. 
            Als blijkt dat nog wel iets nodig is, zoals een extra behandeling, kan daar ook naar worden 
gekeken 
Met een jaarlijkse instroom van 420 cliënten rekent de gemeente al in het eerste jaar op een 
besparing van minstens 85.000 euro, die nog verder kan oplopen. De mensen worden ook na de 
fysiotherapie gevolgd om de situatie ook structureel te krijgen. ,,Dat is een tweejarig traject van 
training en coaching”, zegt Balgobind. ,,Als dan blijkt dat nog wel iets nodig is, zoals een extra 
behandeling, kan daar ook naar worden gekeken.” 
Training  Medewerkers van de gemeentelijke zorgorganisatie Carins worden de komende 
maanden getraind om met de nieuwe werkwijze om te gaan. De werkwijze gaat in per 1 januari. 
      De maatregel is een van de plannen van de gemeente om de oplopende kosten in de WMO terug 
te dringen. Daarnaast loopt al enige tijd een herbeoordeling van alle mensen die nu huishoudelijke 
hulp krijgen. De gemeente kijkt bij iedereen opnieuw of en welke hulp nodig is. Ook dat moet leiden 
tot een kostenbesparing. 
 
 
 
 
33) Steeds meer mondkapjes en hygiënische doekjes in het riool 
Binnenlands Bestuur 25 augustus 2020 
‘MONDKAPJES KUNNEN MILJOENENSCHADE VEROORZAKEN’ 
Er komen steeds meer mondkapjes en hygiënische doekjes in het riool terecht. Gemeenten en 
waterschappen moeten burgers beter onderwijzen wat ze met het corona-afval moeten doen, vindt 
directeur Hugo Gastkemper van stichting Rioned. 
Martin Hendriksma 25 aug 2020    Er komen steeds meer mondkapjes en hygiënische doekjes in het 
riool terecht. Gemeenten en waterschappen moeten burgers beter onderwijzen wat ze met het 
corona-afval moeten doen, vindt directeur Hugo Gastkemper van stichting Rioned.  
Hoe serieus is dit probleem?  ‘We hebben geen harde aantallen, maar als je op straat loopt 
zie je steeds meer mondkapjes rondslingeren. Ze belanden bij afvoerputten en vervolgens makkelijk 
in het riool. Daar kunnen ze de pompen blokkeren die het afvalwater naar de zuiveringsinstallaties 
leiden. Met miljoenenschade als gevolg.’  
Persoonlijk raap ik, vanwege besmettingsgevaar, ook niet graag andermans 
mondkapje op.  'Het is goed voorstelbaar dat meer mensen zo denken. Maar de besmettingen 
bij corona voorlopen via aanrakingen of contact door de lucht. Niet of nauwelijks via voorwerpen of 
spullen die op de grond slingeren. Als je een mondkapje bij de touwtjes pakt, is het volledig veilig.’  
Wat ziet u als grootste risico’s voor het riool?     'De mondkapjes klonteren samen met 
alle andere spullen die mensen door het toilet of de gootsteen spoelen. Maandverband, allerhande 
doekjes, vet. Dan heb je grote kans dat het eerst rond je huis vastloopt, met een pittige rekening als 
gevolg. Of bij de pompen. Of uiteindelijk bij de waterzuivering.'  
Wat moet er gebeuren om dat te voorkomen?  'Het rijk, de waterschappen, 
gemeenten, maar ook organisaties als de NS moeten veel meer plekken creëeren waar je de 
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mondkapjes kwijt kunt en daar ook duidelijker over communiceren. Het is voor de burger ook niet 
altijd even helder geweest. Hoorden mondkapjes wellicht bij het plastic? Nee, dus. Ze moeten bij het 
restafval. Laat iedereen dat met kracht vertellen en meteen ook zorgen voor voldoende 
prullenbakken. Zowel op straat, in winkelcentra, als in de trein.' 
 
 
 
34) Coronacrisis laat zien dat er qua samenwerking veel meer kan dan ooit voor mogelijk leek 
Zorgvisie 25 augustus 2020 
Wouter Bos: ‘Zorgstelsel heeft niet gefaald’ 
De coronacrisis laat zien dat er qua samenwerking binnen ons zorgstelsel veel meer kan dan ooit 
voor mogelijk werd gehouden. ‘We moeten het stelsel niet radicaal overhoop halen. Maar er moet 
wel veel gebeuren om het beter te laten werken’, vindt oud-zorgbestuurder en voormalig politicus 
Wouter Bos. 
De Commissie Toekomst Thuiswonende Ouderen (Fried: zie: https://www.zorgvisie.nl/commissie-
bos-maak-een-wettelijke-regime-voor-zorg-aan-huis/  ) had voor een nieuwe werkwijze gekozen, 
vertelt commissievoorzitter Wouter Bos. ‘Het angstbeeld van elke adviescommissie is dat het 
onduidelijk is wat beleidsmakers nou echt gaan doen met de aanbevelingen, nadat veldpartijen en 
politici hun zegje hebben gedaan. Onze aanpak was: “Breng het rapport uit, laat veldpartijen 
reageren en neem hun reactie mee in de definitieve rapportage”.’ Minister Hugo de Jonge van VWS 
ging ermee akkoord. De commissie-Bos publiceerde de eerste bevindingen in januari  2020 (Fried: 
zie: https://www.zorgvisie.nl/rapport/35-aanbevelingen-van-commissie-bos-voor-het-nieuwe-
stelsel/  )en veldpartijen konden tot 1 april (Fried: zie: https://www.zorgvisie.nl/zorgpolder-
commissie-bos-moet-nog-kritische-noten-kraken/   )hun reactie geven. 
Bouwen, samenwerken en digitaliseren   Maar toen fietste de coronacrisis er 
tussendoor. De nieuwe werkwijze bood zo de kans om ook de lessen van die crisis te verwerken. De 
coronacrisis en de reacties van de veldpartijen versterken de drie hoofdboodschappen als een 
megafoon: ‘Ga bouwen, ga samenwerken en ga digitaliseren’. Bos: ‘De veldpartijen steunen onze 
oplossingsrichting, maar ze vinden dat er qua urgentie nog wel een schepje bovenop mag. Ze voelen 
een enorme noodzaak om stappen vooruit te zetten op woningmarkt. De boel staat op springen. Het 
tekorten aan woningen voor ouderen om in een thuisachtige omgeving te wonen is schrikbarend 
groot. Er zit een groot potentieel in het aantal zorgproblemen dat je kunt oplossen met goede 
woningen voor ouderen. Veel zorgproblemen zijn in werkelijkheid een woonprobleem of een 
woningaanpassingsprobleem. “Wees niet voorzichtig, pak door”, dat was de boodschap.’ 
Digital first  De coronacrisis maakt ook duidelijk dat er nog veel sterker moet worden ingezet op 
digitale technologieën (Fried: zie: https://www.zorgvisie.nl/zorgvisie-tech-magazine-nr-2-2020/   ). 
‘Digitale first moet de standaard zijn’, zegt Bos. ‘Wij hadden rekening gehouden met een forse 
tegenreactie uit de sector, omdat veel ouderen niet over voldoende technische vaardigheden zouden 
beschikken.  Maar dat viel reuze mee. Digital first betekent niet dat je geen aandacht hebt voor 
mensen die niet kunnen mee komen. Het is meer aan welke kant van het touw je trekt. Of je gaat 
ervan uit dat het moeilijk is en daarom start je mondjesmaat her en der pilots. Of de basisregel wordt 
digitaal first en we benutten vol op de mogelijkheden van digitale zorg.’                 
Versnippering in uitvoering      Een groot obstakel voor digitalisering is de versnippering in 
het veld.  ‘Elke verzekeraar is in zijn eigen regio zijn eigen hobby aan het uit proberen. Het zijn vaak 
incidentele pilots, met incidentele financiering. We zien op verschillende plekken initiatieven dood 
bloeden. Zorgverzekeraars, het ministerie van VWS en de  NZa moeten bepaalde technologieën 
uitroepen tot ICT-basisinfrastructuur en die uitrollen over hele land.’ 
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VWS gaat sturen    Het ministerie van VWS is klaar voor een meer sturende rol. Dat merkt 
Bos in zijn contacten met de ambtelijk top (Fried: zie: https://www.zorgvisie.nl/werkgroep-vws-trekt-
harde-conclusies-over-zorgstelsel/   ). ‘De verandering komt mogelijk voort uit de angst voor een 
stelselherziening. Er is een urgentie om te zoeken naar oplossingen om het stelsel beter te laten 
werken. Als we willen dat veldpartijen doen waarvoor ze verantwoordelijk zijn, moet VWS ze veel 
strakker aanspreken op hun verantwoordelijkheid. “Wat heb je nou gedaan? Waarom doe jij het niet 
als het daar wel kan? Waarom zouden we dat dan niet allemaal doen?” Zulke zachte vormen van 
coördinatie waren vijf jaar geleden nog not done bij VWS.’ 
IGJ, NZa en zorgverzekeraars sturen mee 
Naast  het ministerie van VWS hebben ook de IGJ en de NZa een rol in het aanspreken van 
veldpartijen. Bos: ‘VWS, de NZa en de IGJ zijn de partijen met macht. Ze hebben eventuele sancties 
achter de hand. Verzekeraars hebben financieringsmogelijkheden om partijen bij elkaar te brengen. 
Het betekent ook dat verzekeraars bereid moeten zijn om niet overal het wiel uit te vinden, maar 
elkaars innovaties over te nemen.’ 
Samenwerking gaat moeizaam    Toch gaat samenwerking in dit zorgstelsel moeizaam. 
Tegenstanders van marktwerking vinden dat de coronacrisis aantoont dat concurrentie niet werkt. 
Steeds luider klinkt hun roep dat het stelsel ten dode is opgeschreven. Ze vinden het tijd voor een 
nieuw zorgstelsel, dat uitgaat van samenwerking in plaats van competitie. 
Ga door met samenwerken     Die conclusie trekt de commissie-Bos niet. ‘De crisis 
toont aan dat samenwerking ontzettend belangrijk is en dat het kan in dit stelsel. “Hou dat nou 
vast!”, is onze boodschap. Het nieuwe normaal is niet terugveren naar hoe het vroeger was. In de 
coronacrisis zagen we allerlei vormen van vergaande samenwerking tussen verzekeraars en 
zorgaanbieders. Denk aan regionale afspraken, vormen van data delen (Fried: zie: 
https://www.zorgvisie.nl/bestuursvoorzitter-olvg-ziekenhuizen-moeten-data-delen/   ) en regierollen 
die genomen werden. Zes maanden geleden zeiden partijen daarvan: “Kan niet en mag niet”. Maar in 
de coronacrisis bleek het toch te kunnen en gaf het goede resultaten. Dat verzet  tegen 
samenwerking was dus vooral een kwestie van niet willen. Omdat de minister een domineeszoon is, 
heb ik nog met de gedachte gespeeld om met een Bijbeltekst te strooien: 1 Tessalonicenzen 5, vers 
21: ‘Onderzoek alles en behoud het goede. Dat is een prachtige tekst.’ 
Verzekeraars zijn geen hecht blok      Maar verzekeraars hebben onlangs gepleit  voor 
behoud van ‘vriendschappelijk competitie’. Bos: ‘Dat verzekeraars opkomen voor hun positie in het 
stelsel begrijp ik goed. Maar ze vormen geen gesloten blok. Ze verschillen in hoezeer ze hechten aan 
competitie. Eerst werd er gesproken over “marktwerking”, daarna over “gereguleerde 
marktwerking” en nu over “vriendschappelijke competitie”. Die semantiek van de verzekeraars 
verhult dat ook zij vinden dat we in sommige opzichten te ver zijn doorgeschoten met concurrentie 
en onvoldoende gebruikmaken van de mogelijkheden tot samenwerking. Ook zij willen een andere 
balans tussen samenwerken en concurreren. Maar de ene verzekeraar is daar wel verder mee dan de 
andere.’ 
Een regiovisie       Samenwerking is vooral lastig in regio’s waar een dominante verzekeraar 
ontbreekt. In regio’s waar verzekeraars even groot zijn, zoals in Den Haag, is samenwerking 
ingewikkeld. ‘Als je wilt dat partijen in een regio samenwerken, dan moeten verzekeraars met één 
boodschap komen voor zorgaanbieders over hoe dat in die regio moet. Toen ik zelf 
ziekenhuisbestuurder was in Amsterdam, kwam daar regelmatig de vraag op of een klein ziekenhuis 
in de regio zelfstandig kon overleven. Als elke verzekeraar daar een ander antwoord op geeft, kun je 
ook als groot academisch ziekenhuis geen samenwerkingsrelatie opbouwen met een kleiner 
ziekenhuis. Je kunt niet voor de verzekerden van een bepaalde verzekeraar een andere vorm van 
samenwerking afspreken. Je krijgt alleen efficiency in de regio als je alle partners op dezelfde manier 
kunt benaderen. Verzekeraars moeten de leidende verzekeraar dus volgen. Ook als er één regiovisie 
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is, dan kunnen verzekeraars zich prima onderscheiden van elkaar bij de zorginkoop. Iedereen begrijpt 
ook wel dat je iets van competitieve druk nodig hebt op partijen die nodig is voor innovaties te 
belonen.’ 
Zorgstelsel faalt niet    Gezondheidszorgeconoom Wim Groot waarschuwde onlangs in 
Zorgvisie (Fried: zie: https://www.zorgvisie.nl/minister-hugo-de-jonge-heeft-vier-jaar-niks-gedaan/ ) 
om vooral niet te veel te sleutelen aan het stelsel. Bos: ‘Twintig jaar geleden heb ik als Kamerlid 
tegen dit stelsel gestemd. Als we nu aan een blanco tekentafel een stelsel zouden ontwerpen, 
zouden we het ongetwijfeld anders doen. Maar er is inmiddels wel wat gegroeid. Dat moet je niet zo 
maar ontmantelen. Ik ben het oneens met degenen die stellen dat het stelsel volledig heeft gefaald. 
De crisis laat juist zien dat er binnen het stelsel verschrikkelijk veel kan waarvan we eerder dachten 
dat het niet kon.  Maar dat potentieel moeten we dan wel benutten. Niemand in de zorg heeft zin 
een grootschalig traject van vijf jaar stelsel herziening. Dat kost zo veel energie van iedereen. En je 
krijgt zo ontzettend veel compensatievraagstukken. Maar je moet wel aan wat schroeven draaien om 
het stelsel beter te laten lopen.’ 
Zorgstelsel aanpassen     Aan welke schroeven? ‘Wij stellen als commissie bijvoorbeeld voor 
om alle zorg aan ouderen in een thuisachtige setting, dus voor ze naar het verpleeghuis gaan, onder 
te brengen in één wet, de Zvw. Nu zitten die nu verspreid in de Zvw, de Wlz en de Wmo. Dat is een 
serieuze wetswijziging. Ook stellen wij voor om het aantal aanbieders in een wijk te beperken tot 
twee of drie, zodat het aanbod niet te veel versplinterd. Dat zou moeten gebeuren via een systeem 
van vergunningen.’ 
Bart Kiers schrijft zowel over cure als care. Zijn aandachtsvelden zijn de ziekenhuizen, medisch 
specialisten, wijkverpleging en ouderenzorg 
 
 
 
 
 
35) Statushouders vaak in kwetsbare financiële positie, door armoede en specifieke schulden 
Schulinck nieuwsbrief 27 augustus 2020 
Armoede en schulden bij statushouders 
Drie manieren waarop gemeenten hun situatie kunnen of moeten verbeteren 
26 augustus 2020 - mr. Guido le Noble             Statushouders zijn mensen met een 
verblijfsvergunning asiel. Zij verkeren vaak in een kwetsbare financiële positie, door (risico op) 
armoede en specifieke schuldenoorzaken. Wat kunnen gemeenten doen om hun situatie te 
verbeteren? 
Statushouders kennen armoede i.  70 procent van de Syrische en 64 procent van de Eritrese 
statushouders leefde in 2018 in armoede. Het gros van de statushouders leeft van de bijstand. ii Zij 
hebben kosten die Nederlanders niet hebben, waaronder legeskosten voor de vergunningverlening 
en kosten voor een eerste huisinrichting. Voor deze kosten wordt doorgaans geen bijzondere 
bijstand verstrekt en als dat al gebeurt, dan meestal bij wijze van een lening die dan weer in 
maandelijkse termijnen terugbetaald moet worden. 
         Laten we nu eens kijken naar schuldenoorzaken bij statushouders. De oorzaak van schulden is 
vaak een combinatie van: armoede; omgevingsfactoren (waaronder een complexe samenleving); 
bewust en onbewust gedrag; onverwachte gebeurtenissen (life events); in de persoon gelegen 
factoren (waaronder laaggeletterdheid).iii Toegespitst op statushouders geldt nog het volgende. 
Voor veel Nederlanders is het financiële systeem in Nederland al ingewikkeld; laat staan voor 
statushouders. Het is bijvoorbeeld geen uitzondering dat statushouders hun recht op zorg-, huur-, of 
kinderopvangtoeslag te laat effectueren of dat zij wijzigingen niet (tijdig) doorgeven aan de 
Belastingdienst, waardoor ze toeslagen moeten terugbetalen. Statushouders met een uitkering 
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hebben bovendien recht op allerlei vormen van inkomensondersteuning. Dat maakt hun financiële 
situatie nog complexer dan die van iemand met een modaal inkomen uit arbeid. Het niet beheersen 
van de Nederlandse taal en het gebrek aan digitale vaardigheden vormen natuurlijk ook een 
belemmering om zich een weg te banen in het – grotendeels digitaal georganiseerde – financiële 
systeem.iv 
Gemeentelijke armoede- en schuldenbestrijding 
Het voorgaande schetst een somber beeld. Maar daar staat gelukkig iets positiefs tegenover. 
Gemeenten kunnen armoede en schulden van statushouders namelijk tegengaan. Dat kunnen zij 
doen door in te zetten op snelle en adequate hulp bij: 
1.taalverwerving 
2.duurzame arbeidsparticipatie 
3.andere vormen van versterking van de positie van statushouders, zoals schuldhulpverlening. 
1. Taalverwerving   Beheersing van de Nederlandse taal draagt – al dan niet direct – bij aan het 
voorkomen van schulden en de bestrijding van armoede. Op grond van de nieuwe Wet inburgering, 
die waarschijnlijk op 1 juli 2021 van kracht wordt, hebben inburgeringsplichtige statushouders recht 
op een gemeentelijk aanbod van een zogenoemde leerroute.v Voor statushouders kan de gemeente 
de leerroute al vaststellen in het AZC, dus nog vóór huisvesting binnen de gemeente.vi 
2. Arbeidsparticipatie  Zeker voor statushouders, van wie het gros een bijstandsuitkering 
heeft, draagt arbeidsparticipatie bij aan de bestrijding van armoede en het voorkomen van schulden. 
Er zijn veel onderzoeksrapporten over arbeidsparticipatie en statushouders.vii De arbeidsdeelname 
van Eritrese statushouders stijgt inmiddels gestaag.viii Deze stijging zal te maken hebben met de 
inzet van instrumenten uit de Participatiewet; veel statushouders hebben immers aanvankelijk een 
bijstandsuitkeringix en daarmee ook recht op ondersteuning bij arbeidsinschakelingx. Voor 
statushouders met een bijstandsuitkering geldt ook een wettelijke arbeidsverplichtingxi die de 
gemeente nader kan invullen, alsmede een re-integratieverplichtingxii. Samen met onder meer de 
leerroute-beschikking uit het nieuwe inburgeringsstelsel (zie hierboven) vormen de 
Participatiewetbeschikkingen inzake opgelegde arbeids- en re-integratieverplichtingen (en/of 
ontheffingen) en inzake toegekende re-integratievoorzieningen het zogenoemde persoonlijk Plan 
Inburgering en Participatie (PIP). 
                sommige work first benaderingen moeten we ‘met zijn allen niet willen’ 
Het is zaak de leerroute-beschikking en de Participatiewetbeschikkingen – samen dus: het PIP – goed 
op elkaar af te stemmenxiii en te kiezen voor een integrale aanpak van inburgering en arbeid. Daarbij 
zij dan nog opgemerkt – met een gevleugelde uitdrukking, die trouwens op zichzelf geen enkele 
kracht van argument heeft: sommige work first benaderingen moeten we ‘met zijn allen niet willen’, 
zeker als zo’n benadering in de praktijk betekent dat de statushouder zo snel mogelijk (ongeschoold) 
werk moet doen dat totaal niet aansluit bij zijn ambities of vaardigheden en dat in de weg staat aan 
het afronden van zijn inburgeringstraject binnen de voorgeschreven drie jaar. 
3. Versterking van de positie van statushouders: Overige hulp  Er zijn nog andere 
manieren waarop gemeenten statushouders hulp kunnen of moeten bieden om armoede en 
schulden te bestrijden. Een belangrijke is natuurlijk schuldhulpverlening. Vanaf 1 januari 2021 is het 
ook mogelijk om statushouders in het AZC schuldhulpverlening te bieden nog voordat zij in de 
gemeente worden gehuisvest.xiv Een andere vorm van hulp is maatschappelijke begeleiding waarop 
statushouders jegens de gemeente recht hebben op grond van de inburgeringswetgeving. Daarmee 
kan de statushouder bijvoorbeeld de weg worden gewezen in het financiële systeem in Nederland. 
Nog een hulpvorm is het ontzorgen van statushouders met een bijstandsuitkering, een instrument 
dat met het nieuwe inburgeringsstelsel wordt geïntroduceerd.xv Tot slot van deze niet uitputtende 
opsomming noem ik nog een manier waarop gemeenten statushouders een helpende hand kunnen 
toesteken, namelijk hen wijzen op nuttige websites op het gebied van werk en inkomen voor 
statushouders, zoals vluchtelingenwerk.nl en bibliotheekenbasisvaardigheden.nl. 
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Voetnoten 
i Volgens de in het CBS-rapport Armoede en sociale uitsluiting 2019 gegeven definitie 
ii CBS-rapport Armoede en sociale uitsluiting 2019. Dat statushouders vanwege de lange doorlooptijden bij de 
IND recht konden hebben op een dwangsom van duizenden euro’s – zie Kamerstukken II 2019/20, 35 476, 9, p. 
14 – is een schrale troost. Het recht op een dwangsom is trouwens per 11 juli 2020 voor een jaar opgeschort, 
zie de Tijdelijke wet opschorting dwangsommen IND, Stb. 2020, 242. Die termijn van een jaar lijkt een harde 
grens (waardoor het recht op dwangsommen over een jaar lijkt terug te komen), maar dat blijkt niet het geval 
te zijn. Zie verder Nood breekt wet?, V.M. Bex-Reimert, Asiel&Migrantenrecht 2020, nr. 6-7. 
iii Zie het Rapport van de Commissie-Boorsma, Schulden: naar nieuwe impulsen in de schuldenproblematiek 
(1994). Zie ook het WODC-rapport Van schuld naar schone lei (2001) en de CBS-Armoedemonitor 2005. 
iv Laaggeletterden: achterblijvers in de digitale wereld? Vaardigheden van burgers en aanpassingen door 
overheden, Stichting Lezen & Schrijven (2015) 
v Kamerstukken I 2019/20, 35 483, A 
vi In het kader van de zogenoemde flexibilisering van de asielketen wordt gestreefd naar regionale opvang in 
de buurt van gemeenten, zie Kamerstukken II, 19 637, 2634. Opvang in de buurt van gemeenten zal het 
makkelijker maken de leerroute al in het AZC vast te stellen. Eerder gaf ik aan dat inburgering in het AZC in de 
praktijk wel eens lastig kan worden als de (fysieke) afstand tussen het AZC en de gemeente van huisvesting 
groot is, zie https://www.schulinck.nl/opinie/voorinburgering-en-brede-intake. 
vii Op de website van Kennisplatform Integratie & Samenleving (kis.nl) staan er diverse. 
viii Zie het CBS-rapport Asiel en integratie 2020 – Cohortonderzoek asielzoekers en statushouders 
ix Zie ook figuur 3.10.1 uit het CBS-rapport Asiel en integratie 2020 – Cohortonderzoek asielzoekers en 
statushouders 
x Zie artikel 7 lid 1 onderdeel a onder 1 Participatiewet. Echter, aan personen jonger dan 27 jaar kan de 
gemeente de eerste 4 weken na melding voor een bijstandsuitkering geen ondersteuning bij 
arbeidsinschakeling bieden. Aan personen jonger dan 27 jaar die uit ’s Rijks kas bekostigd onderwijs kunnen 
volgen, kan de gemeente in beginsel helemaal geen ondersteuning bij arbeidsinschakeling bieden (zie artikel 7 
lid 3 Participatiewet). 
xi Deze arbeidsplicht is vastgelegd in artikel 9 lid 1 onderdeel a Participatiewet. 
xii Deze re-integratieplicht is vastgelegd in artikel 9 lid 1 onderdeel b Participatiewet. 
xiii Het is raadzaam daarbij ook acht te slaan op de Module Arbeidsmarkt & Participatie (MAP) uit het nieuwe 
inburgeringsstelsel. 
xiv Stb. 2020, 239 dat een nieuw artikel 3 lid 5 Wet gemeentelijke schuldhulpverlening introduceert. 
xv Zie daarover https://www.schulinck.nl/opinie/ontzorgen-van-inburgeringsplichtige-asielstatushouders-met-
recht-op-bijstand 
 
 
 
 
36) Bij ouderen groeiend gevoel van onzekerheid ten aanzien van hun financiële toekomst 
Schulinck nieuwsbrief 27 augustus 2020 
‘Onzekerheid over financiële toekomst bij ouderen neem toe’ 
26 augustus 2020  Bij ouderen is sprake van een groeiend gevoel van onzekerheid ten aanzien van 
hun financiële toekomst. Dat stelt seniorenorganisatie KBO-PCOB na een onderzoek onder 1300 
ouderen. Volgens de belangenvereniging zijn ouderen zo onzeker omdat het nog onduidelijk is wat 
de gevolgen van de coronacrisis precies zullen zijn. Ook het hele proces rond de hervorming van het 
pensioenstelsel draagt bij aan dit gevoel. 
        Volgens zes op de tien senioren ligt er momenteel te veel nadruk op ondersteuning van 
ondernemers en mensen met werk en te weinig op koopkracht van ouderen, constateert KBO-PCOB. 
“De overheid trok de afgelopen maanden ruim de portemonnee om de negatieve gevolgen van de 
coronacrisis het hoofd te bieden. Maar straks komt de vraag: hoe verdelen we de lasten? Dat is een 
vraag die veel senioren bezighoudt”, legt KBO-PCOB-directeur Manon Vanderkaa uit. 
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      Senioren zien de economische vooruitzichten daarnaast somber in. Negen op de tien 
ondervraagde senioren, van wie de gemiddelde leeftijd lag op 74 jaar, denken dat de economie zal 
verslechteren. 
      Ook leven er vragen over het pensioen van de toekomst. Zeven op de tien senioren voelen zich op 
de hoofdlijnen goed geïnformeerd over de hervorming van het pensioenstelsel. Toch is het gevoel 
van financiële zekerheid bij ongeveer de helft van de ouderen negatief beïnvloed, aldus KBO-PCOB. 
Bron: ANP 
 
 
 
 
37) Nieuwe inburgeringsstelsel erop gericht nieuwkomers snel en volwaardig mee te laten draaien 
Binnenlands Bestuur 27 augustus 2020 
Inburgering verbinden met overige doelen sociaal domein 
Het nieuwe inburgeringsstelsel is erop gericht nieuwkomers snel en volwaardig mee te laten draaien 
in de Nederlandse samenleving, liefst via betaald werk. Daarmee hangt de wet nadrukkelijk samen 
met andere onderdelen van het sociaal domein, met name de Participatiewet (Pw). Hoe zorg je als 
gemeente dat er binnen het sociaal domein sprake is van verbinding? 
Door Mr. Evelien Meester     Inburgering strak ingekaderd     In het nieuwe stelsel bepaalt 
het Rijk grotendeels de uitkomst: participeren, liefst door betaald werk, het gewenste taalniveau B1 
en examen halen. Gemeenten hebben in de vorm van medebewind regie op de uitvoering. Het gaat 
te ver om te zeggen dat gemeenten slechts ‘uitvoeringskantoor’ zijn, maar de mogelijkheden voor 
eigen lokaal beleid zijn beperkt, aldus Evelien Meester, jurist en teammanager Innovatie en Strategie 
bij Stimulansz. “Alles is redelijk strak ingekaderd. De ruimte die er overblijft voor lokale prioriteiten, 
zou ik als gemeente zo slim mogelijk benutten. Je moet daar wel op sturen en zorgen dat het de kant 
op gaat die je wilt.” 
Samenhang        Maar hoe doe je dat, als de opgaven voor inburgering zoveel afdelingen raken? 
Integraliteit én samenhang zijn sleutelwoorden. “Onder de inburgeringswet vallen mensen die ook 
met andere aspecten van het gemeentelijk takenpakket te maken krijgen”, aldus Meester. “Dat kan 
passend onderwijs zijn, een bijstandsuitkering, een Wmo-voorziening, of schuldhulpverlening. Onze 
ervaring is dat gemeenten het moeilijk vinden een gemeenschappelijke doelstelling te concretiseren 
en te zorgen dat daar per afdeling en vanuit de eigen rol naar gehandeld wordt.” 
Gezamenlijk doel     Het begint er volgens Meester al mee dat het gezamenlijke doel soms 
onvoldoende bekend is op verschillende afdelingen. “Zo kan het uitpakken dat elke afdeling zijn 
eigen doel gaat stellen, hetgeen elkaar in de weg kan zitten in plaats van versterken.” Ter illustratie 
geeft ze een voorbeeld van een ander beleidsterrein dan inburgering: “We zagen eerder dat de 
afdeling Burgerzaken tot doel had het aantal briefadressen terug te dringen. Tegelijk wilde de 
afdeling Werk en Inkomen dakloosheid terugdringen en is het juist noodzaak dat daklozen en 
zwerfjongeren een briefadres hebben ten behoeve van het afsluiten van een zorgverzekering of het 
aanvragen van een uitkering.” 
          Door goede samenwerking kunnen dergelijke interne tegenstellingen uit de wereld geholpen 
worden. Meester: “Net zoals bij dat daklozenvraagstuk gaat het er bij inburgering om dat je je 
afvraagt wat je wilt bereiken voor nieuwkomers in je gemeente. Waar wil je naartoe werken? En hoe 
kunnen alle betrokken afdelingen daar aan bijdragen?” 
Inburgering tamelijk abstract     Het nadeel van een centraal doel als ‘iedereen doet mee’ is 
dat het tamelijk abstract is, merken medewerkers van Stimulansz tijdens trainingen. Meester: “Wat 
ik dan meestal doe is vragen stellen. Weet je als medewerker wat het doel is? Wat verwachten je 
inwoners van je als zij het doel kennen? Wat verwacht een collega van je? Hoe ziet je leidinggevende 
dat? Daar komen vaak drie verschillende oplossingen uit, waaruit spreekt dat de medewerker 
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eigenlijk niet weet wat hij of zij moet doen. Hoe los je dat op? Bijvoorbeeld aan de hand van concrete 
casuïstiek. Daarmee kun je goed laten zien hoe het doel doorwerkt in besluiten die je neemt. Liefst 
aan de hand van ‘persona’, in verhalende vorm. Dat werkt naar mijn idee het best.” 
Andere mensbeelden   Een punt dat meespeelt bij het op één lijn krijgen van medewerkers 
van verschillende afdelingen, is dat die soms werken vanuit andere mensbeelden. Meester zegt het 
voor het gemak expres gechargeerd en stereotyperend, geeft ze aan, maar: “Inkomensconsulenten 
zullen vaak zitten op rechtmatigheid; mag dit wel, of geldt het als misbruik of fraude? De inwoner 
moet aantonen dat hij ergens recht op heeft. Terwijl een Wmo-consulent sterker zal letten op het 
niveau van de beperkingen van die inwoner en zich afvraagt hoe hij die persoon kan helpen. Zo 
verschillend kijken naar één en dezelfde persoon kan een integrale benadering in de weg staan.” 
Bij elkaar zetten    Haar advies zou zijn medewerkers van verschillende afdelingen bij elkaar te 
zetten om over een concrete (geanonimiseerde) casus te overleggen. “Ze hoeven niet aan te geven 
wat hun oplossing zou zijn, maar proberen er van elkáár achter te komen waarom ze denken iets wel 
of niet te moeten doen, en welke overwegingen daaronder zitten. Zo krijgen ze boven water hoe ze 
aankijken tegen hun rol. Zitten daar grote verschillen tussen, dan kunnen de gesprekken daar over 
gaan. Uiteindelijk komen ze meestal dichter bij elkaar en het gemeenschappelijke doel.” 
 
 
 
38) Nabestaanden in Boekel hoeven zich geen zorgen te maken over na te betalen kosten wmo 
Google melding Wmo: Brabants Dagblad 27 augustus 2020 
Boekel helpt nabestaanden van overleden wmo-cliënten 
BOEKEL - Nabestaanden van 13 overleden inwoners van Boekel hoeven zich geen zorgen te maken 
over nog na te betalen kosten inzake de wmo (wet maatschappelijke ondersteuning). De gemeente 
haalt de betreffende namen uit de lijst die is opgesteld voor een naheffingsoperatie. 
Maarten van den Hurk 26-08-20, Bron: BD    Dit heeft het Boekelse college deze week besloten. 
Wethouder Henri Willems spreekt van een besluit dat puur bedoeld is om mensen te helpen: ,,Het 
gaat maar om een klein bedrag. Maar waar het vooral om gaat, is netjes handelen.’’ De 
kwijtschelding kost de gemeente in totaal 665 euro. 
     Dit jaar moeten wmo-cliënten een eigen bijdrage betalen van maximaal 19 euro per maand. Door 
een grote storing bij het CAK (centraal administratiekantoor) is het innen van die bijdrage nog niet 
gestart.  
Lijst doorsturen    Voor Boekel is de naheffing aanstaande. De gemeente gaat hiervoor een lijst 
doorsturen naar het CAK. Uit deze lijst worden de namen weggehaald van 13 wmo-cliënten die dit in 
de eerste zeven maanden van dit jaar overleden zijn. 
            Nabestaanden van de betreffende mensen zullen zodoende geen rekening meer ontvangen 
voor achterstallige wmo-bijdragen. De andere wmo-cliënten moeten overigens wel nog een 
‘achteraf-rekening’ van het CAK verwachten. Wethouder Willems: ,,Daar gaan wij als gemeente niet 
over.’’    
 
 
 
39) Het vier bedden tellende AmandiHuis kun je een klein ziekenhuis noemen 
Leidsch Dagblad 27 augustus 2020 
’Bijna-thuis-huis’ Amandi in Nieuwe Wetering, dat deze week wordt geopend, 
geeft zorg een ander gezicht 
Paul van der Kooij 26/08/2020  NIEUWE WETERING  Het vier bedden tellende AmandiHuis, dat deze 
donderdag in Nieuwe Wetering officieel wordt geopend, kun je een klein ziekenhuis noemen. Het 
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richt zich namelijk niet alleen op mensen van wie het einde in zicht is, maar heeft ook ’tijdelijke 
bedden’ voor ’hoogbejaarde kwetsbaren’ die plotseling veel zorg nodig hebben en ’niet in een 
ziekenhuis passen’. 
         Huisarts en trekker Wim Sleeuw heeft het echter niet zo op het woord ziekenhuis en de mensen 
voor wie de tijdelijke bedden bedoeld zijn al helemaal niet: „Ze vinden een ziekenhuis te groot, te ver 
voor de naasten en te steriel ook.” En hoe professioneel de zorg in het AmandiHuis ook zal zijn, er 
wordt alles aan gedaan om het er een ’bijna-thuis-huis’ van te maken. Zo ontbreken anonieme 
ziekenhuismeubels, maar zijn er stoelen in verschillende, levendige kleuren. Met liefde in elkaar 
gezet door plaatselijke meubelmakers. 
         De bedden, die net zo goed omhoog en omlaag kunnen als in een ziekenhuis, zijn heel bewust 
omtimmerd met hout. Zaterdag, toen kleine groepjes sponsors en buren het gebouw ’coronaproof’ 
proefden, hoorde hij dan ook regelmatig opmerkingen als ’het ziet er professioneel uit maar heeft 
toch een warme uitstraling’. 
        Het liefst had hij voor de opening heel Kaag en Braassem over de vloer gehad tijdens een ’groot 
open huis’. Om te tonen hoe goed alle donaties, actiegelden en wat voor hulp al niet terecht zijn 
gekomen. Maar ook om de drempel voor het aan de Noordveenweg gelegen hospice zo laag mogelijk 
te krijgen. De ervaring leert nu eenmaal dat mensen die in hun laatste levensfase zijn aanbeland ’te 
laat’ aankloppen voor hulp. 
Rust      Dat is jammer voor de mantelzorger - ’die tot op zijn tandvlees doorgaat’ - maar net zo 
goed voor de stervende. Sleeuw: „Je hebt zo namelijk niet de gewenste rust rond het sterfbed. Niet 
voor degene die gaat overlijden en niet voor de mantelzorgers. Het afscheid nemen raakt 
ondergesneeuwd.” In het AmandiHuis wordt alles op alles gezet om die tijd wel te maken. Hoewel 
naasten er zoveel mogelijk hun ding kunnen blijven doen, kunnen ook de ’zorgvrijwilligers’ op alle 
mogelijke manieren bijspringen. Van ’s morgens zeven uur tot ’s avonds elf uur zijn er altijd twee in 
huis. 
            Plaatselijke teams van Buurtzorg Nederland zorgen dat er 24 uur per dag een 
wijkverpleegkundige is, die snel aan je bed staat als je op je alarm hebt gedrukt. Dat hoort nu 
eenmaal bij de ’wijkvoorziening’ die het AmandiHuis ook is en waarvoor Zorg & Zekerheid de eerste 
twee jaar ’bijdragen levert’. 
             De regionale zorgverzekeraar meldt al langer ’wijkgericht’ te willen werken. En Sleeuw wist 
duidelijk te maken dat deze voorziening voor ’hoogbejaarde kwetsbaren’ daar heel goed bij past: 
„Wanneer ze zichzelf niet meer kunnen verzorgen door bijvoorbeeld een beroerte, gebroken 
bovenarm of rug, kun je kleinschalige 24-uurs bewaking in de buurt bieden. Zo hoeven ze niet te zijn 
waar ze toch niet meer heen willen: het ziekenhuis.” 
            Hoe het na die twee jaar gaat, durft hij niet te voorspellen. „We zijn daar wel druk over in 
overleg en hopen dat er tegen die tijd een landelijk betaalsysteem is voor voorzieningen als deze, net 
als dat er voor hospices is.” Het kan daarbij volgens hem helpen dat de afdeling huisarts- en 
verpleeghuisgeneeskunde van de Leidse universiteit het huis als ’studieobject’ ziet: „Met vragen als: 
hoe is het ingericht en wat is de opbrengst voor de bv Nederland? Want eigenlijk is onze zorg heel 
goedkoop, zeker wanneer je de kosten afzet tegen die van een ziekenhuisbed.”                                
Bewoond      Maandag, na een laatste schoonmaak, wordt de eerste hospicegast verwacht. Met 
twee anderen zijn deze weken gesprekken over een opname, dus de verwachting is dat het huis snel 
’bewoond’ zal zijn. 
        De gastenkamers zien er allemaal hetzelfde uit. Zo hebben ze stuk voor stuk de beschikking over 
een badkamer met gerieflijke plafondverwarming en een aan de tuin grenzend terras, te bereiken via 
openslaande deuren. „Wel hopen we altijd een bed beschikbaar te hebben voor spoedopnames, 
omdat daar zo’n behoefte aan is”, meldt Sleeuw. 
      Hoewel het AmandiHuis zich een ’bijna-thuis-huis’ noemt, zal het in coronatijden niet op alle 
punten zo voelen. Zo moeten bezoekers, voor het geval iemand onverhoopt besmet blijkt te zijn, op 
lijsten invullen hoe laat ze geweest zijn en op welk telefoonnummer ze bereikbaar zijn. 
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       Vrijwilligers dragen mondkapjes en handschoenen wanneer ze binnen de anderhalve meter 
komen. En willen gasten of hun bezoekers een kopje koffie, dan kunnen ze niet zomaar naar de 
koffieautomaat lopen die in de huiskamer met open keuken staat. In plaats daarvan moeten ze de 
vrijwilligers even een seintje geven, zodat die het kunnen verzorgen. 
            Om vers te kunnen koken waar gasten trek in hebben, zijn er naast zestig ’zorgvrijwilligers’ en 
tien ’klus- en tuinvrijwilligers’ ook tien ’kookvrijwilligers’. De tachtig worden - net als ict- en 
administratievrijwilligers - aangestuurd door twee coördinatoren. 
         De afgelopen jaren leidden zij teams die mensen thuis begeleiden in de laatste levensfase. 
Verpleegkundige Annette Kemerink deed dat in Leiden en omgeving, paramedicus Lonneke de Vries 
in Kaag en Braassem. Daar is Amandi-Thuis actief, een zusterorganisatie van het AmandiHuis. 
Open aanmelding       Ze benadrukken dat ’iedereen een gast kan aanmelden’ voor de 
hospicebedden: „Niet alleen de huisarts of de wijkverpleegkundige kan dat, een familielid kan dat 
evenzeer. Willen mensen meer over het huis weten, dan kunnen ze een gesprek met ons aanvragen 
en komen kijken. We vinden het nu eenmaal belangrijk om een heel open huis te zijn waar iedereen 
naar toe kan. Een huis ook dat eenieder zich eigen kan maken.” 
          Zo kunnen gasten er onder het eigen dekbed slapen, met het vertrouwde nachtkastje naast zich 
en een schilderij aan de muur waaraan ze gehecht zijn. Ook bieden de gastenkamers alle ruimte om 
foto’s of andere eigen spullen neer te zetten en zijn de spots er - heel bewust - dimbaar. 
         Belangrijkste taak voor de zorgvrijwilligers is om er ’te zijn’ voor de gasten en goed naar ze te 
luisteren. Wat wensen ze te delen? Willen ze het over het leven hebben dat ze hebben geleid, 
eventueel naar aanleiding van meegenomen foto’s of de mensen die op bezoek kwamen? Voor 
spelletjes of een wandeling is evenzeer tijd. En mocht dat nodig zijn om mensen in of uit bed te 
helpen of te ondersteunen bij wc-bezoek, dan kan dat net zo goed. 
Ventilatie    Omdat de bouw al voor de coronacrisis was begonnen, konden er niet zomaar 
aanpassingen worden gedaan. Een probleem leek dat allerminst. Zo hebben alle kamers een 
ventilatiesysteem met een gescheiden in- en uitstroom van lucht. Wel kan de warmte van de 
uitgaande lucht worden doorgegeven aan verse lucht van buiten. Duurzaamheid is nu eenmaal een 
groot goed in het huis, dat niet op het gasnet is aangesloten. Veel wordt verwacht van de honderd 
zonnepanelen op het dak dat eenzelfde soort constructie heeft als de (Regenboog)school die eerst 
op deze plek stond en die voortleeft in de naam van de familiekamer. 
         Vurige wens van de kookvrijwilligers is dat er een kruiden- annex groentetuin komt in de tuin. 
Dan kunnen ze met de eigen oogst kokkerellen. De ruimte is er, maar voorlopig staat ander groen 
centraal in de aan het water gelegen tuin. Groen dat voor extra privacy zorgt, vlinders en bijen trekt 
en het oog streelt. Zo zijn er, naast bomen en struiken, bloemen gekomen die van het vroege 
voorjaar tot diep in de herfst bloeien. 
       Maar wat bleek bij de inrichting, deze zomer? Dat een herfstbloeier die een plaatselijke kweker 
naar het AmandiHuis had vernoemd al bloeide. Zou het een teken zijn van de Nerine Amandi? 
Goede voorbeeld   Dat oud-huisarts Wouterus Beekhuis deze donderdag een lint mag 
doorknippen dat over de brug naar het AmandiHuis is gespannen, is niet alleen omdat hij jarenlang 
meedacht over de inrichting van de zorg in het ’bijna-thuis-huis’. Het kwam ook doordat hij, toen hij 
enkele jaren geleden afscheid nam van zijn patiënten, een heel goed voorbeeld gaf. 
          „Hij liet weten geen cadeaus te willen, maar liever te hebben dat mensen geld geven voor het 
AmandiHuis”, kijkt voorzitter Wim Sleeuw terug. „Het gebeurde ook bij veel 50-jarige huwelijken, 
andere feesten of uitvaarten. Zo van: daar staat een pot voor Amandi.” 
         Bij Beekhuis leverde het 12.000 euro op, waarmee hij ’een van de eerste grote sponsors’ was. 
Wie in gesprek wil over een hospicebed, kan dat aangeven via de website van het AmandiHuis of 
telefoonnummer 071 – 532 8559. Wie zichzelf als vrijwilliger ziet, kan zich eveneens opgeven. In het 
najaar starten er nieuwe opleidingen, ook om vervangers te hebben voor het geval er mensen 
vertrekken. 
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40) IND: streven aan einde van 2020 14.000 achterstallige asielaanvragen te hebben weggewerkt 
Tubantia 28 augustus 2020                                                                                                                              
Bewoners asielzoekerscentrum Hooghagen in Hengelo: ‘Ook een fijn azc is 
geen thuis’ 
HENGELO - Veel van de 235 bewoners zijn best te spreken over hun verblijf. Asielzoekerscentrum 
(azc) Hooghagen in Hengelo heeft in hun wereldje een goede naam. Toch is het onbezorgde leven 
voor hen ver weg. Elke dag weer de vraag: mogen we in Nederland blijven? Wanneer verschaft de 
IND duidelijkheid? En: houden we corona buiten de deur? 
Rick Plantinga 28-08-20  Op een bankje aan het water aan de Havezatenlaan in Hengelo zitten twee 
Syrische mannen aan een kop Turkse koffie. Ook in de tijd van de hittegolf een fijne plek, die voor 
verkoeling zorgde. Een paar meter verderop staat een Iraanse vrouw zichzelf te filmen terwijl haar 
smartphone muziek uit haar geboorteland laat horen en ze eendjes aan het voeren is met Libanees 
brood.  
           Sinds twee jaar is in het voormalige verzorgingshuis Hooghagen het gelijknamige azc gevestigd 
en wie door de buurt loopt zal dat automatisch opmerken. Het oude verzorgingshuis wordt door veel 
bewoners ‘het beste kamp van Nederland’ genoemd. Azc Hooghagen ligt midden in en Hengelose 
woonwijk - in tegenstelling tot andere azc’s die vaak op afgelegen plekken liggen - het gebouw is 
goed onderhouden, er is een grote tuin en de bewoners hebben er relatief veel privacy. Per kamer 
van 20 vierkante meter - meestal bewoond door een klein gezin - is een eigen toilet en een klein 
aanrecht voorhanden. Douches en de keukens worden gemeenschappelijk gebruikt. In totaal heeft 
het azc 235 bewoners. 
Virus buiten de deur  Hij is blij dat de coronamaatregelen zijn versoepeld. Maandenlang zat de 
Iraniër Amir Efsahani (22) samen met zijn vader en moeder op een kamer. Geen Nederlandse lessen 
meer, andere activiteiten waren tijdelijk gestopt, informatie werd vaak op een papiertje onder de 
deur door geschoven. Wel werden de activiteiten van het schoonmaakteam - waar hij deel van 
uitmaakt - opgeschroefd. Mede hierdoor lukte het tot nog toe om het virus buiten de deur te 
houden. Maar tegelijkertijd maakte dat vermaledijde virus het leven in het azc er niet makkelijker op. 
                Het oude verzorgings-huis wordt door veel bewoners 
                          ‘het beste kamp van Nederland’ genoemd 
Efsahani zit al bijna anderhalf jaar - samen met zijn ouders - in het azc in Hengelo. Hooghagen is een 
zogenoemde pre-Pol, dat betekent dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) nog geen besluit 
heeft genomen of de bewoners wel of niet in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning. De 
Iraniër heeft, ondanks die periode van anderhalf jaar, nog steeds geen eerste gesprek gehad met de 
IND. Maar daarin staat hij niet alleen. Voor veel andere bewoners geldt hetzelfde. En sommigen 
wonen er al vanaf de opening  in oktober 2018.  
Achterstanden bij IND   Sinds enkele weken worden - door middel van videobellen - wel de 
eerste gesprekken met bewoners gevoerd. Om de grote achterstanden weg te werken heeft de IND 
een taskforce opgericht. Het streven is om aan het einde van het jaar 14.000 achterstallige 
asielaanvragen te hebben weggewerkt. De kansrijke groepen - Syriërs, Jemenieten en Turken - gaan 
als eersten de molen in. Twintig bewoners van het azc in Hengelo hebben inmiddels een 
verblijfsvergunning gekregen, zo schat Martin Hobers, medewerker van het Centraal Orgaan opvang 
asielzoekers (COA), waaronder de azc’s in Nederland ressorteren. Voor hen begint nu de volgende 
wachtperiode: het wachten op een huis. 
         De Iraanse kunstfotograaf Mohsen del Basteh (50) is met zes maanden één van de bewoners in 
het azc die er het kortst woont. Met zijn vrouw - Bita Noorani (45) - en zijn 16-jarige zoon bewonen 
zij samen één kamer in het complex. Behalve een stapelbed - waarvan het onderste deel 
tweepersoons - en een kleine eettafel is het dartbord boven die tafel een opvallend element in de 
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woonruimte. Niet zonder reden. In Iran was Del Basteh al fan van de Nederlandse darter Michael van 
Gerwen. Zelf is hij - zeker voor Iraanse begrippen - ook een dartprofessional. De pijlen concentreren 
zich rond de triple 20. En vraag je hem om een bullseye, krijg je een bullseye... 
Fietsenmaker   Voor de  Iraniër is het darten in de plaats gekomen van het fietsen, zijn oude 
liefde. Darten past beter bij zijn leeftijd en zijn postuur, zegt hij lachend. Maar zijn kennis van fietsen 
komt hem nog wel van pas. Vijf dagen per week werkt hij namelijk als fietsenmaker in het azc. Voor 
de bewoners. Bijna alle bewoners hebben namelijk een fiets. Gekocht op Marktplaats of Facebook of 
gekregen van een lokale kerkgemeenschap. Hij plakt lekke banden, repareert kapotte remmen, 
smeert kettingen: Del Basteh verdient er 14 euro per week mee, het maximale bedrag dat een 
bewoner op de locatie kan verdienen. Maar die verdiensten zijn dan ook niet het hoofddoel van zijn 
bezigheden, het helpt bovenal tegen de verveling en de uitzichtloosheid.  
                         Bezig blijven is hét medicijn om de dag door te komen,  
                          om - zoals sommigen zeggen – niet gek te worden 
Want het leven in het azc is moeilijk, zegt Del Basteh. En het is bovenal ook saai, zeker voor zijn 16-
jarige zoon. En corona heeft het er niet gemakkelijker op gemaakt. Enkele weken nadat hij met zijn 
familie het land - en het Hengelose azc - binnenkwam ging ook het azc in een ‘slimme lockdown’. De 
gelegenheid om vrienden te ontmoeten was er niet, de scholen waren dicht, de taallessen gingen 
niet door. Inmiddels gaat het beter. In de recreatieruimte speelt hij met leeftijdsgenoten spellen op 
z’n mobieltje en binnenkort begint ook zijn school in Enschede weer met lessen. 
Eigen moestuin     Bezig blijven is hét medicijn om de dag door te komen, om - zoals sommigen 
zeggen - niet gek te worden. Toen COA-medewerker Gert van den Nieuwboer zag dat Katrin 
Pakhomoff (55) op haar kamer groene pepers aan het verbouwen was, stelde hij voor in de tuin van 
het azc een moestuin aan te leggen. Hij haalde bij een tuinwinkel zaden en potgrond en de Russin 
leverde haar ‘groene vingers’. Inmiddels zijn de eerste courgettes en komkommers geplukt, tiert de 
tuinkers welig en doet ook de bloemkool het goed.  
      Het is haar nieuwe hobby, zegt Katrin Pakhomoff. Dagelijks verzorgt zij met haar man en zoon 
met militaire precisie de tuin. Het is een van de dingen waar zij zich mee bezighoudt. Aan het begin 
van de corona-uitbraak maakte zij met haar naaimachine 250 mondkapjes voor alle bewoners. „Het 
is fijn hier in het azc”, zegt zij. „Maar ook een fijn azc is geen thuis.” 
Dromen zijn geen bedrog  Wie wil kunnen dromen van een betere toekomst, moet allereerst 
het vermogen bezitten om te kunnen denken. Amir Efsahani  - die in Iran hotelmanagement en 
toerisme studeerde - denkt en leert dagelijks. Hij kent alle Nederlandse studieboeken in de lokale 
bibliotheek, krijgt in dezelfde bibliotheek twee keer in de week Nederlandse les en kijkt vooruit. De 
Iraniër droomt graag. Zijn studie hotelmanagement wil hij hier vervolgen en ook wil hij coach worden 
van een voetbalteam. Dat beschouwt hij als een mooi alternatief voor het feit dat hij vanwege een 
knieblessure zelf niet meer kan sporten. „Maar bovenal droom ik van een thuis.” 
 
41) Geen vragen als een soort verhoor 
Eigen Kracht Centrale 28 augustus 2020 
Rondje wereld: Verenigde Staten 
Sinds de start van Eigen Kracht-conferenties in Nederland is er goed contact met de collega’s van het 
IIRP (International Institute for Restorative Practices) in de Verenigde Staten. Zij zijn een 
inspiratiebron voor het herstelgericht werken, met name op scholen. Deze week hadden we contact 
over het werk in deze tijden van corona en over de onrust in de VS. Mijn Amerikaanse collega: “We 
werken sinds kort in een schooldistrict in Minneapolis. We konden daar starten om twee redenen: ze 
wilden aan een gemeenschap bouwen in deze tijden van corona met veel online lessen. Bovendien 
stonden deze scholen vlakbij de kern van de rellen na de dood van George Floyd en dat leidde tot 
onrust.” 
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Onwerkbaar  “Er was weerstand tegen herstelgericht werken. Mensen zeiden: ‘Herstelgericht is 
soft, dan zijn er geen consequenties voor misdragingen.’ Ze waren niet goed geïnformeerd. Door ons 
verhaal kwamen ze erachter dat het juist gaat om eigenaarschap en het nemen van 
verantwoordelijkheid. Niet alleen voor de persoon die iets is aangedaan, maar voor de hele 
gemeenschap. Dat was precies wat nodig was: de gemeenschap weer samen brengen. Mensen 
wilden de politie en bestuurders vertrouwen en andersom ook, maar niemand praatte meer met de 
ander. Op de scholen werd het daardoor onwerkbaar. We startten trainingen en begeleidden het 
proces, allemaal digitaal vanwege corona.” 
Moed “Startpunt was het belang van de gemeenschap op school. Zo begonnen we mensen bij 
elkaar te brengen voor gesprekken en stelden we vragen. Al snel merkten de betrokkenen dat we 
vragen stellen omdat we het echt willen begrijpen en dat ook wij het antwoord niet hebben. We 
stellen geen vragen als een soort verhoor. Er ontstaat een dialoog, waarbij we het erover eens zijn 
dat we het oneens mogen zijn. Zolang we maar in gesprek zijn en blijven. Het is belangrijk dat er 
verbinding is. Nu maken ze op de scholen zelf kringen om over algemene kwesties te praten en als er 
iets gebeurt. Altijd met alle betrokkenen. Begeleiders creëren een veilige ruimte en vervolgens vraagt 
het moed van de deelnemers om te vertellen. Stap voor stap kan de gemeenschap zo weer groeien.” 
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 
  
 
 
42) SCP onderzocht de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen voor mantelzorgers 
Beter Oud 31 augustus 2020 
Meer aandacht nodig voor mantelzorgers bij tweede coronagolf  
‘Houd bij een mogelijke tweede coronagolf nadrukkelijker rekening met het belang en de specifieke 
situatie van mantelzorgers.’ Dat staat in het advies van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). Het 
SCP onderzocht de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen voor mantelzorgers. 
Tijdens de coronacrisis zijn er in de media veel uitingen van waardering voor mensen in vitale 
beroepen. De aandacht gaat daarbij vooral uit naar verpleegkundigen, verzorgenden, artsen. Minder 
belangstelling in het publieke debat was er voor mensen die onbetaald zorgen voor een zieke naaste, 
ook wel mantelzorgers genoemd. Dit is opvallend omdat mantelzorgers een groot aandeel hebben in 
de zorg voor chronisch zieken, mensen met een beperking en kwetsbare ouderen. 
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Belangrijke rol mantelzorgers   Mantelzorgers bieden praktische zorg en ondersteuning, 
maar zijn voor hulpbehoevenden dikwijls ook het lijntje met de buitenwereld. Vaak denken mensen 
bij mantelzorg aan mensen die hun oude ouders helpen, maar het gaat bijvoorbeeld ook om de hulp 
aan huisgenoten of de hulp aan iemand met een psychische aandoening. De meeste recente 
schattingen laten zien dat een op de drie Nederlanders mantelzorg biedt. 
Van alle mantelzorgers helpt ruim 60% iemand die zelfstandig woont buiten het eigen huishouden. 
Door de maatregelen en de pandemie deden zich waarschijnlijk twee ontwikkelingen voor: bij een 
deel nam de zorg naar alle waarschijnlijkheid toe, bij een ander deel viel de mantelzorg weg. 
Mantelzorgers zijn soms meer gaan doen omdat ‘hun’ hulpbehoevenden – vaak in samenspraak met 
naasten – de thuiszorg of dagbesteding stopzetten, uit angst voor besmetting. Of omdat er (tijdelijk) 
geen of minder formele hulp beschikbaar was, doordat er niet voldoende beschermingsmiddelen in 
de thuiszorg beschikbaar waren of bijvoorbeeld dagbesteding werd gesloten. Niet duidelijk is hoe het 
al dan niet ‘afschalen’ van professionele zorg in de afgelopen periode is gegaan. 
Er zijn ook mantelzorgers die in coronatijd meer zijn gaan helpen omdat de hulpbehoevende tegen 
een verhuizing naar een zorginstelling aan zat. 

Mantelzorgers van thuiswonende naasten  Ook bij de mantelzorgers van 
thuiswonende naasten is de kans groot dat zij meer belasting ervaren van het zorgen tijdens de 
coronacrisis doordat er minder formele hulp beschikbaar is. En door angst voor het opstarten van 
hun dagelijkse activiteiten buitenshuis. Binnen het sociaal domein waarin gemeenten, 
zorginstellingen en welzijnsorganisaties (zoals steunpunten mantelzorg) zich inzetten voor 
ondersteuning van mantelzorgers, zou bij het wegvallen van zorg en ondersteuning goed gekeken 
moeten worden naar de consequenties voor de mensen die de hulp nodig hebben, maar ook voor 
hun naasten. 
Lees het volledige rapport over mantelzorgers (Fried: zie: 
https://www.beteroud.nl/beteroud/media/documents/Beleidssignalement_maatschappelijke_gevol
gen_coronamaatregelen_mantelzorgers_SCP.pdf  ) 
 
 
 
 
 
 
43) Enorme vraag naar nieuw gebouwde woonzorgvormen voor ouderen 
Zorgvisie 31 augustus 2020 
‘Investeren in ouderenzorgsector is weinig riskant voor banken’ 
De vergrijzing in Nederland veroorzaakt een enorme vraag naar nieuw gebouwde woonzorgvormen 
voor ouderen. Kunnen en willen banken financieren? Jan Willem Spijkman, sector banker Public 
Sector and Healthcare bij ING, geeft antwoord op die vraag. 
‘De vergoeding voor kapitaallasten, met andere woorden de normatieve huisvestingscomponent van 
zorgzwaartepakket-4 bedraagt ongeveer 930 euro per maand’, zegt Jan Willem Spijkman. Hij is sector 
banker Public Sector and Healthcare bij ING en geeft antwoord op de vraag wanneer de bank bereid 
is leningen te verstrekken aan ouderenzorginstellingen die nieuw vastgoed willen bouwen. 
            ‘Als bestuurders de huisvestingsvergoeding uitgeven aan personeel of bedden, dan bouwen ze 
geen reserves op en leiden ze feitelijk verlies op de zorgcomponent. Daarom vragen we altijd om een 
in ‘zorg’ en ‘vastgoed’ uitgesplitst exploitatieoverzicht voordat we een lening verstrekken. Want 
honderd procent financieren van het nieuwe pand is niet meer vanzelfsprekend en vergt meer 
analyse. Maar kost de nieuwbouw bijvoorbeeld 25 miljoen en wil men 16 lenen, dan is dat prima. 
Geen punt. Mits men dus de huisvestingsgelden voldoende heeft gespaard en de ontbrekende 
miljoenen zelf kan investeren.’ 
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Maatwerk       Spijkman legt uit dat zo’n investeringsafweging altijd maatwerk is. Een 
ouderenzorginstelling met een omzet van 120 miljoen per jaar kan gerust een paar ton verlies 
draaien op zorg en een paar miljoen verdienen op vastgoed. Maar als die verhoudingen de kant op 
gaan van bijvoorbeeld 8 miljoen euro verlies op zorg en 10 miljoen winst op vastgoed, dan lijkt de 
exploitatie op het eerste gezicht vergelijkbaar, maar zal de bank minder toeschietelijk zijn bij het 
verstrekken van een lening. ‘We kijken naar de ebitda ten opzichte van de kapitaallasten, zeg maar 
de kasstroom voor rente, belasting en afschrijving in verhouding tot de totale rente- en aflossingen. 
Instelling 2 zal daar niet goed uitkomen, terwijl de instelling in het eerste voorbeeld prima 
exploitatiecijfers zal kunnen overleggen.’ 
Leningen     De gezamenlijke Nederlandse banken hebben in de zorg ongeveer 20 miljard euro aan 
lange leningen uitstaan. Het grootste deel daarvan is geïnvesteerd in ziekenhuizen. Dergelijke 
leningen lopen gemakkelijk op tot honderden miljoenen euro’s per ziekenhuis en zijn altijd 
consortionaal, dat wil zeggen dat meerdere banken een consortium aangaan om de risico’s te 
spreiden. De gemiddelde rente op deze leningen bedraagt volgens de recente EY-barometer 2,3 tot 
2,5 procent. Als het waarborgfonds voor de zorg (Wfz) voor een deel van de lening meedoet, wordt 
dat deel meestal belegd bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) of de Waterschapsbank en ligt 
de rente lager. 
Investeringsbehoefte   In de vvt-sector is een investeringsbehoefte van 25 tot 40 miljoen al 
veel. Consortia zijn hier normaal gesproken niet aan de orde, wel sluiten banken soms bilaterale 
overeenkomsten als ze samen investeren. Een binnen de VVT-sector toenemende factor van belang 
vormen institutionele beleggers als Cofinimmo (België) en Syntrus Achmea (Nederland). Zij nemen 
bestaand vastgoed over om dat terug te verhuren aan de zorginstelling of ze bouwen nieuw 
zorgvastgoed dat eveneens wordt verhuurd. Hoewel dit soort vaak beursgenoteerde 
vastgoedbedrijven gewend zijn aan hoge rendementen op retail- of kantoorvastgoed, neemt men 
hier genoegen met lagere rendementen, in België in sommige gevallen zelfs ‘maar’ 4 procent. ‘Zij 
zien natuurlijk ook dat de ouderenzorg een groeimarkt is, om het zo te zeggen. De enorme vergrijzing 
die op ons afkomt, zorgt zeker tot 2040 voor gegarandeerde huurinkomsten’, aldus Spijkman. 
Stabiele sector      Ook de bankier Spijkman vindt de intramurale ouderenzorg een stabiele 
sector om in te investeren. Het is echter een sector waar niet alleen een grote behoefte is aan meer 
verpleeghuisgebouwen, maar vanwege het beleid dat ouderen zo lang mogelijk thuis blijven wonen, 
vooral aan extramurale woonzorg. ‘Als een ouderenzorginstelling naast intramurale zorg óók 
woningen buiten de instelling wil bouwen en verhuren, dan pakken we dat gewoon mee’, zegt 
Spijkman. ‘Geen punt. De huurinkomsten zijn zo goed als zeker. Er is weinig risico.’ 
         Maar als men uitsluitend zorgwoningen wil bouwen en verhuren, dan ligt dat volgens hem 
anders. ‘Als de huurstroom groter wordt dan de zorgomzet, dan ben je geen zorginstelling meer, 
maar word je een pandjesbaas. In dat geval moet men voor financiering aankloppen bij een ander 
deel van de bank, namelijk bij Real Estate Finance.’ 
Vastgoedmarkt onvoldoende soelaas      Net als vele anderen die de urgentie van het 
dreigende, enorme tekort aan woonzorgvormen voor ouderen zien, benadrukt Spijkman dat de 
huidige vastgoedmarkt onvoldoende soelaas biedt. Demografische ontwikkelingen tonen helder aan 
dat bij ongewijzigd beleid er tot 2040 zo’n 50 verpleeghuizen met 30 tot 80 bedden per jaar bij 
moeten komen. De behoefte aan extramurale zorgwoningen voor ouderen is daar een veelvoud van. 
          ‘En dan moet je meenemen dat de grootste groep ouderen noch armlastig noch welgesteld is. 
Zij hebben behoefte aan woonzorg in de middencategorie, met huren tussen de 730 en 1100 euro 
per maand, in gemende buurten en met gemeenschappelijke ruimtes. Dergelijke voorzieningen 
worden niet of nauwelijks gebouwd, ook niet door beleggers. Het loopt vaak spaak op de overheid 
die enerzijds grond uitgeeft voor de hoofdprijs en tegelijk verantwoordelijk is voor een woonvisie die 
ouderen perspectief biedt. Dat werkt niet. Banken kunnen dit niet oplossen, behalve door 
voortdurend op dit probleem te wijzen.’ 
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Stadt Wien      Spijkman had zijn klanten en relaties dit najaar mee willen nemen naar Wenen, 
waar de gemeente in de wijk Stadt Wien een prachtig voorbeeld biedt van hoe het wel kan. ‘Met 
goedkope grond, gemeentegaranties en een actief toewijzingsbeleid. Dan lukt het wel om ook 
middengroepen te faciliteren.’ De reis ging niet door dankzij corona. Hij mikt nu op november 2021. 
Jan Kloeze 


