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Beste adviesraadleden en overige geïnteresseerden, 
Op 1 oktober 2010 verscheen de 1e nieuwsbrief voor toen nog de WMO-adviesraad en in de inleiding 
stond: Verwacht geen journalistiek hoogstandje, noch een prachtig vormgegeven uitvoering. Dat 
vinden we niet zo belangrijk. Het gaat ons er om goede informatie te verstrekken die verband 
houdt met het werk in de Wmo-adviesraad. 
Nu bij de 200e aflevering geldt dit nog steeds, al is de inhoud breder geworden dan alleen de WMO, 
nu gaat het over het hele sociale domein. Er heeft zich een ontwikkeling, een verbreding voorgedaan 
in de afgelopen 10 jaar. Dit doet mij denken aan een uitspraak van Marcel Proust, die luidt: ´De ware 
ontwikkelingsreis is geen speurtocht naar nieuwe landschappen, maar waarnemen met nieuwe 
ogen.´ 
Ik hoop dat met de nieuwsbrief het met nieuwe ogen waarnemen bewaarheid is/wordt. 
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) Angst: innovatieve technieken vooral verkapte bezuinigingstechnieken 
2) Misschien gaat het koken  even niet of gewoonweg niet meer 
3) Zorg staat onder druk: Robotisering en kunstmatige intelligentie kunnen een uitkomst bieden 
4) Senioren zijn een interessante doelgroep voor vervoerders 
5) We sluiten in Nederland meer mensen op met psychiatrische problemen dan elders in Europa 
6 )De komende twee jaar krijgen gemeenten extra sociaal budget 
7) Het concept Buurtcirkel als preventiemiddel voor de ggz-doelgroep 
8) Wachtlijsten voor specialistische jeugdzorg zo snel mogelijk fors verminderen 
9) Hoe ga je goed om met iemand met dementie? 
10) Passend onderwijs en kinderen met meervoudige of complexe ondersteuningsbehoeften 
11) Huishoudelijke hulp uit de Wmo en naar de bijzondere bijstand  
12) In  Kaag en Braassem per 10.000 inwoners 132  65-plussers in het ziekenhuis door  valpartij 
13) Dans inzetten om vitaal te blijven 
14) Ik heb tijd, geduld en vertrouwen 
15) Steeds meer statushouders vonden het afgelopen jaar een plek in onze samenleving 
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16) Vergrijzende bevolking: kans meer dementerende ouderen in gemeente  
17) Nederland is zo slecht nog niet, ook niet voor mensen met een beperking 
18) De uitvoering van de Wmo is voor alle gemeenten in Nederland een enorme uitdaging 
19) Snelle groei en succes zorgen niet automatisch voor louter rozengeur en maneschijn 
20) Het pgb bestaat 25 jaar en is een prachtig instrument 
21) Het gratis telefoonnummer 0800-8115  landelijk bereikbaar voor mensen met geldzorgen 
22) ‘Opgesloten in je baan’ 
23) Niet acceptabel als gemeenten huishoudelijke ondersteuning uit de Wmo schrappen 
24) Coronacrisis zal naar verwachting veel schuldproblemen met zich meebrengen 
25) Drie wegen die de zorgsector kan bewandelen om te verduurzamen 
26) Handelen zorgkantoren onzorgvuldig door tarieven voor volgend jaar met 6% te verlagen 
27) Online hulpverlening biedt zeker mogelijkheden in de aanpak van huiselijk geweld 
28) Ga naast je cliënt staan en kijk naar wat iemand nodig heeft. 
29) Woonzorgboerderijen als alternatief voor het verpleeghuis 
30) Bij beslag op iemand zijn spullen moet er wel iets overblijven om van te leven 
31) Als ik een kunstenaar in huis haal, volgt de kunst vanzelf 
 
 
1) Angst: innovatieve technieken vooral verkapte bezuinigingstechnieken 
Google melding Wmo: Dagblad010  20 september 2020 
Van Elck: 'Geen robotstofzuiger maar salarisverhoging' 
19 september 2020, Een robotstofzuiger zorgt weliswaar voor een schone vloer, maar zet geen koffie 
en maakt geen praatje. Raadslid Michel van Elck heeft geen bezwaar om met e-health, domotica en 
innovatie de zorg in Rotterdam naar een hoger plan te tillen, maar waarschuwt wel voor de kilheid 
van instrumenten in relatie tot oude en soms ernstig vereenzaamde Rotterdammers, die op een 
sociale wijze de dag door geholpen moeten worden. 
            ‘’Het gegeven dat dergelijke nieuwe technologische mogelijkheden in de marktconsultatie 
specifiek worden genoemd binnen de context van bevolkingsgroei, vergrijzing en een tekort aan 
gekwalificeerd zorgpersoneel is wat dat betreft verontrustend’’, vindt hij. ‘’Evenals het feit dat dit 
college eerder niet schroomde om 200.000 uur goedkope huishoudelijke hulp te schrappen middels 
het afschaffen van de voucherregeling voor Rotterdammers met een WMO-indicatie, ouderen en 
mensen met een mantelzorgverklaring.’’ 
             Van Elck heeft een betere oplossing. Gewoon zorgen voor fatsoenlijke salarissen voor 
zorgmedewerkers. ‘’De gemeente moet zich niet blind moet staren op technologische 
efficiencyslagen, want veel Rotterdammers die afhankelijk zijn van de WMO vrezen dat dergelijke 
innovatieve technieken vooral verkapte bezuinigingstechnieken zijn.’’ 
 
2) Misschien gaat het koken  even niet of gewoonweg niet meer 
Alleszelf.nl  20 september 2020 
Maaltijdservice aan huis vergelijken. Welke kiest u? 
Geplaatst op 16 september 2020 door  Alleszelf.nl 
Kookt u graag zelf of is er iemand in huis die graag kookt? Dat zou wel zo smakelijk zijn tot op de 
hoogste leeftijd. Maar misschien gaat het koken  even niet of gewoonweg niet meer. Eén van de 
oplossingen is dan om maaltijden aan huis te laten bezorgen. Ook als u geen zin of tijd heeft om de 
keuken in te duiken. Maar ja, welke maaltijdservice is voor u de beste keuze? Vergelijk alle 
mogelijkheden. Het zijn er waarschijnlijk meer dan u denkt! 
                   Kunt u bijvoorbeeld in Oss tot twee keer per week een dagverse, vegetarische maaltijd  
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                                 krijgen tussen de vijf en tien euro? Wij vonden vier mogelijkheden! 
Door het hele land heeft Alleszelf.nl naast 23 landelijke aanbieders van maaltijdservice ook al ruim 
240 (!) regionale aanbieders in beeld. Op de website van Alleszelf.nl hebben we alle mogelijkheden 
voor u verzameld in de categorie Maaltijden & Boodschappen  (Fried: zie: 
https://www.alleszelf.nl/diensten-voor-ouderen/maaltijd-voorziening. In dit bericht geven we graag 
inzicht in de mogelijkheden; waar let je op en hoe werkt het. Aan tafel! 
Thuisbezorgd ingeburgerd  Er worden steeds meer maaltijden aan huis bezorgd. Horeca, 
traiteurs, keurslagers én bezorgplatforms spelen hier volop op in. Restaurants werken samen met 
bijvoorbeeld Deliveroo (Fried: zie: https://www.alleszelf.nl/diensten-voor-ouderen/maaltijd-
voorziening/deliveroo-jouw-favoriete-restaurantscomma-bij-jou-bezorgd   ), Foodora (Fried: zie: 
https://www.alleszelf.nl/diensten-voor-ouderen/maaltijd-voorziening/foodoracomma-de-
fietsbezorgservice-van-kwaliteitsrestaurants  ) of Thuisbezorgd.nl  (Fried: zie: 
https://www.alleszelf.nl/diensten-voor-ouderen/maaltijd-voorziening/thuisbezorgdnl-eten-bestellen   
).  Bezorging kan niet alleen thuis maar ook onderweg (bijv. op de boulevard of in het park). De 
restaurantmaaltijden zijn zo ook beschikbaar als u geen tijd heeft om buiten de deur te dineren, 
maar wel behoefte aan lekker en gezond eten. Veel restaurants bezorgen nu ook zelf met eigen 
koeriers. Maar voor frequent gebruik tot op de hoogste leeftijd is de tafeltje dekje-dienst en speciale 
kant- en klare maaltijdservice natuurlijk veel geschikter. 
Meer dan 250 keuzes in “kant-en-klaar bezorgd”    Niet iedere aanbieder levert in uw 
buurt en in de frequentie die u wekelijks wenst. Maar dan blijft er nog steeds genoeg te kiezen 
tussen het aanbod dat wél geschikt is. Selecteer bijvoorbeeld op de prijs per maaltijd, of u de 
maaltijd aan huis direct kunt nuttigen of dat u deze eerst moet opwarmen. 
Wegwijs in versheid maaltijden 
Het lijkt logisch dat een maaltijd vers is. De ontwikkelingen zoals de voorbereiding tot kant-en-klaar 
producten, de aanlevering, bewaartijd en bewaarwensen hebben geleid tot verschillende varianten. 
De term kant-en-klaar geeft aan dat de maaltijd helemaal klaar is voor gebruik. De maaltijden kunt u 
warm ontvangen, of koud om in de magnetron op te warmen. 
          Zo kunt u kiezen uit een warm bereide maaltijd die direct is te nuttigen. Of u gaat voor dagvers. 
Dat is een bereide maaltijd die gekoeld is zónder conserveringsmethode. Deze moet u dan op dag 
van levering consumeren na opwarmen in de magnetron. Mét conservingsmethode bestaat ook. Dan 
is de maaltijd ‘beperkt houdbaar’ in de koelkast. Je spreekt dan van koelvers en dan ben je net wat 
flexibeler in de tijd. Een vriesverse maaltijd spreekt voor zich; een bereide maaltijd die diepgevroren 
wordt bewaard. Ook hiervoor gebruikt u de magnetron  voordat u aan tafel gaat. 
Vijf tips bij uw maaltijdkeuze 
1. Let op de specifieke keuken of dieet. Denk bijvoorbeeld aan biologisch, eiwitvrij, gepureerd, 
glutenvrij, halal, lactosevrij, natriumarm en/of vegetarisch. 
2. Bepaal hoe vaak u de maaltijdservice wilt gebruiken. Als de maaltijd vriesvers of koelvers is, is deze 
frequentie iets minder van belang. 
3. Houdt u er rekening mee dat u mogelijk een minimaal aantal maaltijden moet afnemen per 
bestelling of periode. 
4. Denk na over de extra opties voor de maaltijdbezorging. Zo kunt u mogelijk van tevoren via sms, 
chat of mail een bericht (notificatie) ontvangen. Of er is een sleutelservice voor bezorging tot in de 
keuken. Sommige aanbieders leveren op afspraak. 
5. Neem bij het vergelijken van maaltijdservices niet alleen de prijs maar ook de mogelijke kosten 
voor bezorging mee. Het gaat immers om het totaalplaatje. 
Wie levert wat?   Het meeste aanbod komt regelrecht van een maaltijdenprocucent of 
maaltijdenleverancier in kant-en-klare maaltijden aan huis. Maar ook een aantal lokale 
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welzijnsorganisaties, thuiszorgorganisaties of regionale zorginstellingen biedt maaltijden aan huis 
aan. Mogelijk krijgt u de maaltijden dan ook tegen een korting als u lid bent van hun service, 
bijvoorbeeld als onderdeel van een breder serviceabonnement. Voor Alleszelf.nl reden om ook dit 
aanbod op te nemen. Een aantal instellingen biedt ook maaltijden voor de buurt vanuit hun eigen, 
ook wel keuken de zogenaamde ‘Tafeltje-dekje‘-service (Fried: zie: 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tafeltje-dek-je   ). Veel van deze initiatieven werken met vrijwilligers 
voor de bezorging. 
Neem de proef op de som   Veel aanbieders bieden de mogelijkheid van een of meerder 
proefmaaltijden en een proefabonnement. Een losse maaltijd is ook vaak mogelijk maar vaak geldt  
wel een minimumafname. Voordeel is dan wel dat u wat verschillende menu’s kunt uitproberen. 
Maaltijdservice vergelijken      De ‘aanvink’-mogelijkheden in de categorie Maaltijden & 
Boodschappen van de Keuzehulp op Alleszelf.nl geven een goede indruk van de diversiteit van het 
aanbod van maaltijden aan huis kant-en-klaar in Nederland. 
Meer variaties voor maaltijdservice aan huis    Naast de kant-en-klaar maaltijden aan 
huis vergelijken, zijn er nog meer oplossingen (Fried: zie: https://www.alleszelf.nl/diensten-voor-
ouderen/maaltijd-voorziening  )   voor maaltijden en de dagelijkse boodschappen: 
* Eten afhalen; 
* Eten buitenshuis; 
* Boodschappenservice (ophalen of thuisbezorgen), zie ook ons overzicht;(Fried: zie:    
    https://www.alleszelf.nl/maaltijdvoorziening/boodschappenservice    ) 
* Maaltijdpakket of maaltijdbox; 
* Catering voor een bijzonder moment, bij u thuis of op locatie. 
Heeft u al uw keuze kunnen maken?       Prettige maaltijd! 
 
 
3) Zorg staat onder druk: Robotisering en kunstmatige intelligentie kunnen een uitkomst bieden 
intohealtcare 22 september 2020 
Zorg in 2030: Technologie houdt de zorg menselijk 
Dat de zorg in deze uitdagende tijden onder druk staat, dat mag wel duidelijk zijn. Maar ook op de 
lange termijn wachten ons behoorlijk wat uitdagingen. Denk maar eens aan de vergrijzing van de 
bevolking en het nijpende personeelstekort. Robotisering en kunstmatige intelligentie kunnen hier 
een uitkomst bieden. Welke digitale innovaties maken het leven van de zorgverlener en de patiënt 
nu al beter? En hoe zal de toekomst van de zorg eruitzien?  
De zorg staat onder druk. Meer mensen worden ouder door verbeterde 
gezondheidsomstandigheden. Daarnaast gaan er steeds meer babyboomers met pensioen. Hoe gaan 
we nog voor iedereen even goed zorgen? Mantelzorg is ook niet alles. Automatisering van de zorg 
biedt veel uitkomst, maar alleen als dit goed wordt ingezet. Wat kan automatisering voor de zorg 
betekenen en welke uitdagingen brengt dit met zich mee? Je leest het in deze whitepaper. 
De whitepaper bespreekt: 
* De ontwikkelingen in de zorg 
* Invloed van automatisering op de patiënt en de dienstverlener 
* De zorginstelling van de toekomst 
* De zorgverlening van de toekomst 
Geautomatiseerde zorg   Automatisering vindt al volop plaats in de zorg. Zo worden 
processen geautomatiseerd en zorgtaken bij computersystemen neergelegd. Er bestaan bijvoorbeeld 
automatische pillendispensers en wearables die hartslag, bloeddruk en ademhaling meten. Doordat 
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taken van zorgverleners worden overgenomen, is er meer ruimte voor persoonlijke aandacht voor 
patiënten. Althans, zolang technologie niet kostengedreven ingezet wordt en de menselijke maat de 
standaard blijft. 
De zorg van de toekomst  Robotisering en kunstmatige intelligentie maakt nu al ruimte voor 
meer kwalitatieve zorg. Hoe zal de zorg er in 2030 uitzien? Je kunt de volgende ontwikkelingen 
verwachten: 
* Preventief behandelen: op basis van historische gebeurtenissen en aangevulde realtime data 
worden mensen nog voordat ze echt ziek zijn behandeld 
* Robotisering: zorgrobots zullen steeds vaker worden ingezet voor zowel operatieve als interactieve 
taken 
* Decentrale zorg: de zorginstelling wordt een kenniscentrum waarbij materiaal en kennis aanwezig 
is 
* Digitale zorg op afstand: patiënten kunnen direct contact hebben met chatbots via hun smartphone 
Benieuwd welke ontwikkelingen nog meer een rol gaan spelen in de zorg? Lees het in deze 
whitepaper. 
Download hier (Fried: zie: https://www.intohealthcare.nl/kennisitems/zorg-in-2030-technologie-
houdt-de-zorg-menselijk/?utm_source=IHnieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=wk39-
2020#formulier ) 
 
 
 
4) Senioren zijn een interessante doelgroep voor vervoerders 
Google melding Wmo: OVPro.nl  22 september 2020  
‘Zonde dat OV niet optimaal wordt gebruikt door senioren’ 
Gepubliceerd op 22-09-2020  Senioren zijn een interessante doelgroep voor vervoerders, maar ze 
reizen lang niet altijd met het openbaar vervoer. Op welke manier stimuleer je hen om te kiezen voor 
trein, tram, metro of bus in plaats van het wmo-vervoer? Daarover vertelt gedragsadviseur Harmen 
Krusemeijer van DTV Consultants. 
         Het OV-netwerk wordt – corona buiten beschouwing gelaten – onvoldoende gebruikt door 65-
plussers, betoogt Krusemeijer. Onderzoek in Noord-Brabant laat bijvoorbeeld zien dat ‘een flink 
aantal ritten’ van de Regiotaxi min of meer op de buslijn rijdt. “Doelgroepenvervoer is een prachtige 
voorziening voor iemand die het echt nodig heeft, maar er zijn ook mensen die best wel eens met het 
OV kunnen reizen.” 
               DTV Consultants heeft in Brabant verschillende projecten uitgevoerd om de zelfredzaamheid 
van senioren te verbeteren, met als gevolg dat zij vaker gebruik maken van het openbaar vervoer. 
Dat zorgt er niet alleen voor dat senioren makkelijker van A naar B kunnen reizen; tegelijkertijd loont 
deze aanpak voor overheden en vervoerders. 
Instroming beperken      “Bij de projecten die we hebben uitgevoerd waren mensen met een 
wmo-pas een belangrijke doelgroep. Maar veel regio’s en gemeenten kiezen er ook voor om de nu 
nog fitte senioren uit te nodigen om de instroming naar het doelgroepenvervoer te beperken. Als je 
nog redelijk fit bent en nu al aangeleerd krijgt dat je met het OV kan reizen, wordt de stap naar de 
Regiotaxi later minder snel gemaakt.” 
             Het voordeel daarvan voor vervoerders is onmiskenbaar, legt Krusemeijer uit. Ouderen 
hebben relatief veel tijd om op pad te gaan, hebben daarvoor de middelen én reizen vaak in de 
daluren. Daar komt bij dat overheden geld uitsparen als iemand met een wmo-pas reist met een 
alternatief vervoermiddel. “Daarmee kun je voorzieningen in de lucht houden. Zeker op dit moment 
is het des te belangrijker om wmo-vervoer betaalbaar te houden.” 
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Tot 40 procent stapt over      DTV Consultants is in het westen van Brabant meerdere 
samenwerkingen aangegaan met Arriva en Connexxion om OV-gebruik te stimuleren onder 65-
plussers. Krusemeijer: “Tussen de 30 en 40 procent van de deelnemers maakt binnen zes tot acht 
weken de overstap van het wmo-vervoer op het openbaar vervoer.” Behalve de financiële voordelen 
zorgt dat er ook voor dat senioren soms jaren langer zelfstandig blijven. “Mensen merken: hé, ik kan 
best met mijn rollator in een bus stappen.” 
          De sleutel tot succes is dat senioren meer dan alleen voorlichting krijgen. “Als je iemand een 
OV-chipkaart geeft, zegt bij welke halte je kunt opstappen en de bus komt tien minuten te laat, is het 
gelijk chaos.” Momenteel wordt bekeken hoe de projecten, die stilliggen door corona, voorzichtig 
kunnen worden hervat. “Seniorenorganisaties geven aan dat er genoeg mensen zijn die zich fit 
voelen en mee willen blijven doen aan het maatschappelijk verkeer. De OV-sector voert nu zelf ook 
campagne waarin de reiziger weer welkom wordt geheten.” 
Auteur: Dylan Metselaar is vaste redacteur voor OVPro.nl.  
 
 
 
5) We sluiten in Nederland meer mensen op met psychiatrische problemen dan elders in Europa 
Zorg+welzijn 23 september 2020 
‘Ons systeem leidt tot meer escalatie en agressie’ 
‘We sluiten in Nederland veel meer mensen op met psychiatrische problemen dan elders in Europa’, 
zegt Philippe Delespaul, hoogleraar Innovatie in de Geestelijke Gezondheidszorg aan de Universiteit 
van Maastricht. ‘We hebben blijkbaar veel eerder het gevoel met de rug tegen de muur te staan dan 
onze buitenlandse collega’s.’ 
          Creatieve oplossingen. Hulpverleners moeten voortdurend op zoek blijvend gaan naar 
alternatieven om dwangopnames te voorkomen, luidt de boodschap van professor Deslespaul. Dat is 
nu helemaal nodig omdat door de invoering van de Wet verplichte GGZ en de Wet Zorg en Dwang, 
begin 2020, de creativiteit dreigt te verdwijnen. ‘Met alle goede bedoelingen is in de nieuwe wet 
geprobeerd alle vormen van inspraak te borgen en dat hadden ze nooit moeten doen. Wanneer je 
alles in een procedure vastlegt, wordt die procedure leidend. Dan gaat het om afvinken, vastleggen 
en het documenteren van stappen. Een dergelijk keurslijf werkt averechts op de creativiteit van de 
cliënt, diens omgeving en de professionals.’ 
Systeem maakt problemen groter     ‘Mijn boodschap zal daarom altijd zijn: zoek die 
creativiteit op, waarbij de opties toenemen in plaats van afnemen.’ Delespaul brengt graag de 
verschillen met het buitenland onder de aandacht. ‘We sluiten in Nederland veel meer mensen voor 
psychiatrische problemen op dan elders. Er zijn regio’s, zoals bijvoorbeeld Barcelona, waar ze 25 
bedden beschikbaar hebben, wij hebben op een vergelijkbare populatie 500 bedden.’ Enorme 
verschillen dus. ‘Zijn de problemen hier zwaarder? Zijn Nederlanders gekker dan andere 
Europeanen? Of ligt het anders? En moeten we niet durven te constateren dat het ons systeem is dat 
problemen groter maakt?’ 
Dwang en drang      Niet alleen de verschillen met het buitenland zijn groot, ook binnen 
Nederland lopen aantallen dwangopnames enorm uiteen. ‘De ene regio gebruikt veel meer dwang en 
drang dan de andere, los van het verschil tussen platteland en stad. Soms zijn de verschillen  factor 
10, dat is echt verbluffend. En dan kunnen we er niet mee wegkomen door te verwijzen naar 
cultuurverschillen of een ander zorglandschap.’ 
Gillend weglopen Volgens de hoogleraar is het belangrijk om deze verschillen onder ogen te 
zien en hierover in gesprek te gaan. ‘We moeten ons niet laten chanteren door het debat over 
mensen met verward gedrag. Het is niet zo dat deze mensen met dit etiket geen hulp krijgen, 
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welnee. Maar ze lopen juist gillend weg van de hulp die ze krijgen. Wat doen wij wanneer we ons 
bedreigd voelen? Precies, we lopen weg of worden agressief.’ 
Escaleren     Het is een genuanceerde boodschap, die iedereen volgens Delespaul wel degelijk 
begrijpt. ‘Het valt binnen het publieke domein van de psychologie. Ouders van kinderen met 
verslavingsproblemen weten bijvoorbeeld hoe moeilijk het is om voortdurend te laveren tussen 
confronteren, opvoeden en voorkomen. Wanneer je te streng bent, verlies je ze volledig uit beeld. En 
vaak niet met de gewenste gevolgen. Want als de handelingsruimte afneemt, escaleert het gedrag, 
zo simpel is het eigenlijk.’ 
Veiligheid neemt juist af     En de nieuwe wet – tot stand gekomen vanuit allerlei goede 
bedoelingen – doet volgens de hoogleraar precies dat. ‘We moeten ons realiseren dat ons systeem, 
onze maatschappij, zaken alleen maar erger maakt. Meer bedden leiden tot meer opnames. Meer 
mogelijkheden tot dwang, leiden tot meer dwang. We moeten daarom samen op zoek gaan naar de 
ruimte die de opties weer laten toenemen. Zoniet, dan neemt de veiligheid niet toe maar alleen 
maar af.’ 
Jessica Maas 
 
 
6 )De komende twee jaar krijgen gemeenten extra sociaal budget 
Gemeente.nu 23 september 2020 
Extra budget voor bijstand, jeugdzorg en schuldhulp 
18 september 2020 DOOR LAURA WENNEKES     De komende twee jaar krijgen gemeenten extra 
sociaal budget. Voor jeugdzorg, om werklozen aan een baan te helpen, en voor de schuldenaanpak. 
Dat blijkt uit de op Prinsjesdag gepubliceerde septembercirculaire van het gemeentefonds.(Fried: zie: 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/circulaires/2020/09/15/septembercirculaire-
gemeentefonds-2020 ) 
      Het extra geld voor het sociaal domein komt bovenop de eerder toegezegde coronacompensatie. 
Een deel is bedoeld om het Steun- en herstelpakket voor ondernemers en werkenden in gang te 
zetten. Het gaat om maatregelen als begeleiding naar werk, aanpak van jeugdwerkloosheid, en 
(om)scholing en ontwikkeling. Maar ook het tegengaan van armoede en problematische schulden. 
Een deel van dit beleid wordt uitgevoerd door gemeenten. 
Bijstand en schulden  Dit jaar komt 40 miljoen euro extra beschikbaar voor de bijstand. Dat 
loopt op tot 90 miljoen volgend jaar. Voor hulp aan inwoners met schulden wordt 15 miljoen in 2020 
en 30 miljoen in 2021 uitgetrokken. ‘Voor een ander deel van de middelen wordt nog onderzocht 
hoe deze zo goed mogelijk tot uitkering kunnen worden gebracht. Hierover volgt naar verwachting 
bij de decembercirculaire 2020 meer informatie,’ is te lezen in de septembercirculaire. 
Jeugdzorg  In 2022 gaat aanvullend 300 miljoen euro naar jeugdzorg. Voor 2019 tot en met 2021 
werd 1 miljard euro extra uitgetrokken voor hulp aan jongeren.(Fried: zie: 
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/05/27/extra-geld-voor-jeugdzorg-en-geestelijke-
gezondheidszorg  )   Daarnaast wordt onderzocht ‘of gemeenten structureel extra middelen nodig 
hebben voor de uitvoering van de Jeugdwet’, aldus het ministerie van Binnenlandse Zaken. 
       De 300 miljoen voor de jeugdzorg geeft volgens VNG-voorzitter Jan van Zanen ‘enige 
lucht’.(Fried: zie: https://vng.nl/nieuws/vng-reactie-prinsjesdag-2020  )   ‘Want de structurele 
tekorten zitten vooral in de hoek van het sociaal domein. Het huidige kabinet heeft gemeenten op dit 
punt wat financiële zekerheid gegeven. Maar met het nieuwe kabinet moeten we eindelijk afspraken 
kunnen maken om deze eenmalige tegemoetkoming om te zetten in structurele financiële stabiliteit.’ 

Vaart maken  Jeugdzorg Nederland wil dat er vaart gemaakt wordt met structurele 
oplossingen (Fried: zie: https://www.jeugdzorgnederland.nl/actueel/prinsjesdag-geen-pleisters-



  

NIEUWS- EN INFORMATIEBRIEF NR. 200                             
ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN                                            
KAAG EN BRAASSEM 

8 

 

maar-structurele-oplossingen-nodig/   ). Dat geldt voor extra middelen, maar ook voor aanpassingen 
aan het stelsel. ‘Het blijft op deze manier pleisters plakken,’ aldus voorzitter Hans Spigt. ‘De minister 
schuift een structurele oplossing voor de financiële problemen door naar het volgend kabinet. 
Gemeenten zeggen te weinig geld te hebben, vragen meer budget aan het Rijk en bezuinigen zonder 
dat ze precies kijken wat cruciale hulp is en wat niet.’ 
           Ondertussen hebben jeugdzorgaanbieders volgens Jeugdzorg Nederland steeds meer moeite 
het hoofd boven water te houden, lopen jeugdzorgprofessionals op hun laatste benen en zijn 
kwetsbare gezinnen en jongeren uiteindelijk de dupe. 
 
 
 
7) Het concept Buurtcirkel als preventiemiddel voor de ggz-doelgroep 
Gemeente.nu 23 september 2020 
Goed voorbeeld: Buurtcirkels als preventiemiddel 
25 augustus 2020 DOOR NIOBE MOEN    Steeds meer gemeenten ontdekken het concept Buurtcirkel  
als preventiemiddel voor de ggz-doelgroep. Een buurtcirkel is een sociaal netwerk dat mensen met 
een ondersteuningsvraag in een buurt met elkaar verbindt. Venray hield een pilot en startte daarna 
twee nieuwe cirkels op. Wat is het? En wat levert het een gemeente op? 
      Het concept Buurtcirkel (Fried: zie: https://buurtcirkel.nl/  ) is afgeleid van de Engelse methode 
‘community supported networks’ en wordt sinds de jaren ’90 gebruikt. Deelnemers aan zo’n cirkel 
ondernemen samen sociale activiteiten en helpen elkaar bij dingen die ze moeilijk vinden. Dat 
variëert van een klusje in huis of een wandeling tot samen naar een afspraak bij de huisarts of 
tandarts. Een vrijwilliger uit de buurt helpt deelnemers in de onderlinge samenwerking en er is een 
professionele coach die als vangnet fungeert en de vrijwilliger ondersteunt. 
Toegevoegde waarde    Zo’n lokaal verband, met meestal negen tot twaalf mensen, kent 
meerdere voordelen. Het haalt de deelnemers uit hun sociaal isolement en draagt bij aan 
zelfvertrouwen, zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Dit leidt bijvoorbeeld weer tot hogere kwaliteit 
van leven en zaken als een gezondere levensstijl en minder verslaving. Er ligt minder druk op de 
mantelzorgers en er is minder vereenzaming. Hierdoor wordt, op termijn, vaak minder aanspraak 
gemaakt op professionele ondersteuning. 
Pilot in Venray     Er zijn verschillende Buurtcirkels in meerdere gemeenten (Fried: zie: 
https://buurtcirkel.nl/waar  ). In Venray startte in 2017 twee van deze netwerken in de wijken 
Landweert-Brukske en Veltum-Centrum als pilot van drie jaar. Er was sprake van een toename van 
sociale (ggz) problematiek in de wijk door veranderingen in de zorg. Maud Engels, medewerker 
Maatschappelijke Ontwikkeling bij de gemeente Venray legt uit: ‘Het uitgangspunt van de Wmo is 
dat iedereen moet kunnen deelnemen aan de maatschappij. Buurtcirkel sluit hier heel goed op aan, 
(Fried: zie: https://www.gemeente.nu/sociaal/buurtcirkels-halen-kwetsbare-wijkbewoners-
zorgsysteem/   )omdat het mensen hierbij helpt. Ze vormen samen een groepje of netwerk dat elkaar 
ondersteunt. De deelnemers hebben vaak geen eigen netwerk of iemand om op terug te vallen. Via 
de buurtcirkel vinden ze dit weer en leren ze ook hoe hier mee om te gaan. Dus hulp durven vragen, 
maar ook een helpende hand durven bieden.’  
Kosten en baten  Het concept doet zijn werk. In de evaluatie (Fried: zie: 
https://www.venray.nl/file/14590/download  )  noemt de gemeente het ‘twee stabiele, goed 
functionerende buurtcirkels die zich nog steeds ontwikkelen.’ Welke investering is hiervoor nodig? 
’Wij zijn gestart met een overeenkomst van drie jaar met Pameijer, de organisatie achter het 
concept. Wij maken gebruik van hun expertise en ondersteuning bij het opstarten, het opleiden van 
de coaches en bij vragen. Naast de kosten die gemoeid zijn met deze overeenkomst, kost het uren. 
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De buurtcirkelcoach is gemiddeld vier tot acht uur per week bezig, en dan is er nog een projectleider 
betrokken.’ 
          Wat levert het op? ‘Een buurtcirkel is bij ons een voorliggende voorziening en geen 
maatwerkvoorziening. Deelnemers hebben dus ook geen indicatie nodig, in de meeste gemeenten is 
dit wel het geval. Wij kozen voor deze vorm om de drempel zo laag mogelijk te houden. Er zijn 
inwoners die door hun deelname geen individuele maatwerkvoorziening en begeleiding nodig 
hebben. We zien ook deelnemers die wel deze begeleiding krijgen, maar die nu minder uren nodig 
hebben. En er zijn ook ‘zorgmijders’ actief geworden, mensen zonder netwerk die anders de hele dag 
binnen zitten en vereenzamen.’ 
‘Investeer in bekendheid’      Nog advies voor andere gemeenten? ‘Investeer veel en goed in 
het starten van de cirkels en de bekendheid. Wij hebben bijeenkomsten georganiseerd voor 
zorgaanbieders, consulenten van de gemeenten en wijkteamleden. Zo konden we het concept onder 
de aandacht brengen en potentiële deelnemers vinden. Maar daarmee houdt het niet op. Onze 
eerste twee cirkels draaien nu bijna vier jaar en we merken dat we moeten blijven investeren in de 
bekendheid.’  
          Meer tips? ‘Ook is het belangrijk dat de verwachtingen duidelijk zijn bij iedereen. Buurtcirkel is 
geen dagbesteding waarbij de coach alles voor je regelt. Deelnemers moeten samen het initiatief 
nemen. De coach of vrijwilliger is er om dit te ondersteunen en begeleiden. Zo faciliteert de 
gemeente de eerste paar bijeenkomsten, maar daarna moeten deelnemers zelf voor een locatie 
zorgen. De ene buurtcirkel komt bijvoorbeeld bij elkaar in de parochie van de kerk, de andere heeft 
afspraken gemaakt met het wijkcentrum.’ 
Nieuwe cirkels   Ook vanuit de buurt komt er erkenning voor de buurtcirkels als 
preventiemiddel. Venray besluit om uit de doeluitkering Beschermd Wonen middelen beschikbaar te 
stellen. Dit stelt de gemeente in staat om begin dit jaar nog twee cirkels op te starten: eentje voor 
ouderen en één voor vrouwen tussen de twintig en dertig jaar met een beperking. ‘Helaas moesten 
we door de coronamaatregelen alle bijeenkomsten schrappen en was de start een beetje moeizaam. 
Na de zomer gaan we op deze twee cirkels flink investeren, daar hebben we nu al zin in.’ 
 
 
 
8) Wachtlijsten voor specialistische jeugdzorg zo snel mogelijk fors verminderen 
Unity.nu 24 september 2020 
Meerderheid gemeenteraad Leiden wil plan om wachtrijen jeugdzorg 'fors te 
verminderen' 
24 september 2020 
LEIDEN - Het Leidse stadsbestuur moet met een plan komen om de wachtlijsten voor specialistische 
jeugdzorg zo snel mogelijk fors te verminderen. Een meerderheid van de raad stemde namelijk voor 
een motie van GroenLinks en PvdA waarin dit werd opgeroepen. Het plan wordt aan het eind van 
2020 verwacht.  
Volgens GroenLinks Leiden is er bij sommige zorginstellingen op dit moment een wachtlijst van 12 
maanden. 'Dat is écht te lang voor onze kwetsbare jeugd', stelt GroenLinks-raadslid Rembrandt 
Rowaan. 
'Leiden heeft zorgplicht voor al haar inwoners, waaronder voor de jeugd. Als kinderen of jongeren 
zorg nodig hebben, is de gemeente aan zet. Voor eenvoudige zorg, zoals begeleiding bij dyslexie, 
maar ook voor zwaardere zorg, zoals behandelingen bij psychische problemen', vindt Rowaan. En die 
jeugdigen moeten niet maandenlang hoeven wachten, stelt het raadslid. 'Dat is namelijk schadelijk.' 
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9) Hoe ga je goed om met iemand met dementie? 
Samendementievriendelijk.nl 24 september 2020 
Omgaan met iemand met dementie - Vijf tips! 
Hoe ga je goed om met iemand met dementie? En wat kun je beter niet doen? Vijf tips voor jou op 
een rij. 

 
Gouden tip: kijk naar wat iemand nog wél kan! 
 
1. Laat mensen met dementie in hun waarde en neem hen serieus     Denk met 
hen mee. Wees belangstellend en ga zo veel mogelijk mee in hun beleving. Probeer niet te veel te 
corrigeren of tegen te spreken. Zo leg je de nadruk op wat iemand met dementie niet meer weet of 
kan.  
2. Wees duidelijk      Zorg dat je rustig praat en goed te verstaan bent. Praat niet te hard, niet te 
snel en in korte zinnen. Stel één vraag per keer. Wacht even totdat je reactie krijgt. Kijk of zij jou 
begrijpen. 
3. Maak contact voordat je iets zegt of vraagt  Maak oogcontact of leg 
voorzichtig even je hand op de arm van de persoon met dementie voordat je iets zegt. Vraag 
toestemming ("vind u het goed als...") voordat je handelt. Dat stelt gerust en zo laat je de regie bij de 
persoon met dementie. 
4. Geef complimentjes!   Zo krijgt iemand het gevoel iets (nog) goed te kunnen en daardoor 
groeit de eigenwaarde. Meedoen en genieten is belangrijk voor mensen met dementie. Probeer niet 
te veel te corrigeren. 
5. Geef ruimte voor emoties    Mensen met dementie huilen snel of voelen zich opgejaagd. 
Die emoties mogen er gewoon zijn. Benoem gevoelens die je ziet of hoort: "Ik zie dat u 
blij/bang/verdrietig bent". Gedraag jezelf ook niet vrolijker dan je bent, dat voelt iemand met 
dementie meteen. 
Gouden tip: kijk naar wat iemand met dementie nog wel kan! 
Bij dementie wordt vaak de nadruk gelegd op wat niet meer lukt. Natuurlijk gaan er dingen mis, maar 
mensen met dementie kunnen nog heel veel wél! Probeer je te richten op wat goed gaat. Gaat 
bewegen nog goed? Ga dan samen wandelen of werk samen in de tuin. Geniet iemand met dementie 
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nog steeds van muziek of film? Bezoek samen een concert of bioscoop. En als dat te veel prikkels 
geeft, zing dan samen bekende liedjes of kijk een mooie film van vroeger op tv. Het lange termijn 
geheugen is vaak nog goed! 
 
 
 
10) Passend onderwijs en kinderen met meervoudige of complexe ondersteuningsbehoeften 
Schulinck nieuwsbrief 24 september 2020 
Kinderen met zorgbehoeften ontevreden over passend onderwijs 
24 september 2020  In het passend onderwijs lopen kinderen met meervoudige of complexe 
ondersteuningsbehoeften vaker tegen problemen aan dan kinderen met lichte 
ondersteuningsvragen. De hulp die zij krijgen is niet toereikend. Dit hebben kinderen aangegeven 
tijdens een onderzoek naar passend onderwijs dat de Kinderombudsvrouw de afgelopen maanden 
uitvoerde onder 184 kinderen in de leeftijd van tien tot achttien jaar. 
            Volgens de kinderen ontbreekt het nu aan voldoende tijd en deskundigheid om hen goed te 
ondersteunen. Ook moeten ze beter worden betrokken en gehoord in de zoektocht naar de juiste 
ondersteuning. 
           Over het algemeen zijn de ondervraagde kinderen best tevreden over het passend onderwijs 
dat ze krijgen, maar de kwetsbaarste kinderen worden nu het minst goed ondersteund. Hulp sluit te 
weinig aan op hun specifieke behoeften en mogelijkheden. “Juist voor deze kinderen moet er in 
Nederland een extra stap worden gezet. Het onderwijs moet inclusiever worden”, zegt 
Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer. 
          Inclusief onderwijs betekent dat kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte samen naar 
school gaan met kinderen die geen extra ondersteuning nodig hebben en relatief zorgelozer 
opgroeien. “Een inclusieve school is een stap naar een inclusieve samenleving, waarin iedereen 
meedoet en gelijke kansen heeft. Kinderen met en zonder ondersteuningsbehoeften leren met 
inclusief onderwijs al vroeg dat iedereen meetelt,” aldus de Kinderombudsvrouw. 
         Volgens Kalverboer moet Nederland op dit punt veel ambitieuzer zijn. “Ons land heeft zich 
gecommitteerd aan het VN-verdrag handicap, waarin is vastgelegd dat ieder kind met een 
ondersteuningsbehoefte vanwege een fysieke of psychische beperking recht heeft op inclusief 
onderwijs. Passend onderwijs is daarin een stap in de goede richting maar nog zeker niet het 
eindstation.” Ze verwacht dan ook een visie van minister Slob (OCW) op inclusief onderwijs en “een 
concreet en ambitieus plan waarmee we dit doel kunnen bereiken”. 
Bron: ANP 
 
 
11) Huishoudelijke hulp uit de Wmo en naar de bijzondere bijstand  
Binnenlands Bestuur 24 september 2020 
‘POETSHULP’ MOET OVERGEHEVELD NAAR BIJZONDERE BIJSTAND 
De huishoudelijke hulp moet uit de Wmo worden gehaald en naar de bijzondere bijstand worden 
overgeheveld. Dat wil Oldenzaal, die voor dit plan steun zoekt bij gemeenten en de Tweede Kamer. 
Yolanda de Koster 24 sep 2020  De huishoudelijke hulp moet uit de Wmo worden gehaald en naar de 
bijzondere bijstand worden overgeheveld. Een motie met die strekking heeft de raad van Oldenzaal 
aangenomen en is door het college omarmd. De gemeente hoopt op steun van andere gemeenten 
om zo een stevige lobby richting Den Haag te kunnen voeren. 
Onbetaalbaar      De invoering van het inkomensonafhankelijke vaste tarief van 19 euro per 
maand voor Wmo-voorzieningen pakt voor veel gemeenten slecht uit. In Oldenzaal nam het aantal 
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aanvragen dit jaar met 10 procent toe, stelt initiatiefnemer van de motie, Henk Winkelhuis van WG 
Oldenzaal. Het gaat daarbij vooral om aanvragen voor huishoudelijke hulp. De financiële 
compensatie vanuit het rijk is nihil. ‘We komen bijna op het moment dat de zorg onbetaalbaar wordt 
voor gemeenten’, aldus Winkelhuis. De motie moet dan ook als noodklok worden gezien. ‘Met deze 
motie willen we nogmaals een signaal afgeven aan Den Haag: het kan zo niet verder.’ 
Algemeen gebruikelijk    Het schoon en op orde houden van het huishouden en het kunnen 
beschikken over schoon beddengoed en schone kleding moet als ‘algemeen gebruikelijke 
voorzieningen’ worden aangemerkt, stelt de motie. Binnen de Wmo hoeven dergelijke voorzieningen 
niet door gemeenten te worden gefinancierd. Als inwoners echt niet in staat zijn om een huishouden 
draaiende te houden, en niet over voldoende financiële middelen beschikken om dit te regelen, kan 
een beroep op de bijzondere bijstand worden gedaan. Bij de beoordeling van een aanvraag voor de 
bijzondere bijstand kan de gemeente wel naar het inkomen kijken, bij het Wmo-abonnementstarief 
kan dat niet. ‘Het is mijn aanroep aan de Tweede Kamer: zorg dat het geld terechtkomt daar waar 
het nodig is.’ De motie is, op GroenLinks na, door de hele raad aanvaard. 
Alle gemeenten   De motie wordt naar alle gemeenten gestuurd, aldus Winkelhuis. Daarnaast 
zullen fracties via de partijpolitieke lijn bij ‘hun’ Kamerleden steun proberen te krijgen voor deze 
overheveling. Er wordt nog gebroed op andere manieren om de motie verder onder de (landelijke) 
aandacht te brengen. De raad van Oldenzaal heeft er bewust voor gekozen om niet voor afschaffing 
van het Wmo-abonnementstarief te pleiten, en ook niet voor extra geld, maar voor de overheveling 
van het budget huishoudelijke hulp naar de bijzondere bijstand. ‘Wij denken dat hiermee de kans van 
slagen groter wordt’, stelt Winkelhuis.  
Niet de bedoeling      Bijna de helft van de Oldenzaalse begroting, 45 miljoen euro, gaat 
naar het sociaal domein, en daar weer een kwart van naar de Wmo. De aanzuigende werking wordt 
vooral veroorzaakt door het Wmo-abonnementstarief waardoor mensen, ongeacht hun inkomen, 19 
euro per maand voor een Wmo-voorziening betalen. Winkelhuis: ‘Mensen die voorheen zelf een hulp 
inhuurden, kloppen er nu voor bij de gemeente aan. Dat kan niet de bedoeling zijn. Het geld wat we 
hebben, moet terecht komen bij hen die het echt nodig hebben.’ 
 
 
 
12) In  Kaag en Braassem per 10.000 inwoners 132  65-plussers in het ziekenhuis door  valpartij 
Witte weekmail Kaag en Braassem 24 september 2020 
65-plussers in gemeente Kaag en Braassem hebben vaak ernstige 
valincidenten 
Door • Alles in Kaag en Braassem • woensdag 23 september 2020 om 11:16 
De 65-plussers uit Zuid-Hollandse gemeenten worden het vaakst opgenomen in het ziekenhuis als 
gevolg van een val. In de provincie worden 6% meer incidenten gemeld dan elders in Nederland. 
Maar hoe zit dat in de gemeente Kaag en Braassem? 
Valincidenten vaakst in Noord-Holland en Zuid-Holland    Jaarlijks worden er in 
Nederland 151 ziekenhuisopnames gemeld per 10.000 65-plussers als gevolg van een accidentele val. 
Ondanks dat ernstige valincidenten onder 65-plussers overal in Nederland voorkomen, zijn er 
verschillende provinciale en lokale trends te zien. Dit en meer blijkt uit onderzoek van Stannah naar 
valincidenten, op basis van de meest recente CBS-data. 
      Zo is het gemiddelde aantal ziekenhuisopnames per jaar door een valongeluk relatief hoog in 
Zuid-Holland (161 per 10.000 senioren). Alleen in Noord-Holland is dit aantal hoger (176) terwijl 
ouderen in Zeeland (98) en Flevoland (111)  juist het minst vaak een ernstig valincident hebben. 



  

NIEUWS- EN INFORMATIEBRIEF NR. 200                             
ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN                                            
KAAG EN BRAASSEM 

13 

 

Meeste ziekenhuisopnames na val in Dordrecht en Gouda    Ook op gemeentelijk 
niveau zijn er grote verschillen, blijkt uit het onderzoek. Zo staat de gemeente Dordrecht bovenaan 
met 193 ziekenhuisopname per 10.000 inwoners. Dit is 28% hoger dan het landelijk gemiddelde. Vlak 
daaronder staat de gemeente Gouda met 191 ziekenhuisopnamen. 
          In de gemeente Kaag en Braassem kwamen per 10.000 inwoners 132  65-plussers in het 
ziekenhuis terecht door een valpartij. In de naastgelegen gemeente Nieuwkoop werden er twee 65-
plussers meer opgenomen. In de gemeente Alphen aan den Rijn lag het aantal iets hoger met 154 65-
plussers per 10.000 inwoners. 
 
 
 
13) Dans inzetten om vitaal te blijven 
Beter Oud 24 september 2020 
Dansen en voelen dat je leeft  
 14/09/2020   Iedereen weet dat sporten en bewegen mee helpt om fit en vitaal te blijven. Maar wist 
je dat je ook dans kunt inzetten om vitaal te blijven? In Amsterdam is stichting Dance Connects actief. 
Zij zetten zich in voor danseducatie en danscreatie voor en met mensen van 60 jaar en ouder. Dance 
Connects organiseert workshops, lessen, projecten, voorstellingen en evenementen. Twee 
deelnemers van Dance Connects vertellen wat dans voor hen betekent, en hoe zij de afgelopen 
periode hebben ervaren, toen er door corona vrijwel niet gedanst kon worden. 
Geen sportschooltype         Noor Bos is 66 jaar en danst al ruim 5 jaar bij Dance Connects. Tot 
haar 40e danste zij regelmatig, daarna jaren niet. Rond haar zestigste zocht ze iets om weer intensief 
te kunnen bewegen. En waar kom je dan op uit, als je geen sportschooltype bent, en niet van 
hardlopen en zwembaden houdt? Bij dans natuurlijk. 
             Een advertentie in een wijkkrantje trok haar aandacht. Moderne dansles voor senioren van 60 
jaar en ouder bij haar in de buurt. Eenmaal begonnen bij Dance Connects, is ze niet meer gestopt. 
Noor koos er direct voor om ook mee te doen aan de voorstellingen die gemaakt worden. 
Dansen helpt bij rouwen      Carolien van den Berg, 75 jaar, danst ook al ongeveer 5 jaar bij 
Dance Connects. Carolien danste altijd veel met haar man, en dan vooral tijdens vakanties op 
cruiseboten. Dans maakte een groot onderdeel uit van Carolien haar leven. Voor Carolien gaf dans 
haar de mogelijkheid om haar te bevrijden van de zwaartekracht. Ze voelt zich vrij en licht als ze 
danst. Na het overlijden van haar man, volgt een periode van rouw, waarin zij niet meer danst. Ook 
Carolien besluit op een dag te reageren op een advertentie van Dance Connects in het wijkkrantje. 
Onder het mom, wie niet waagt, wie niet wint, trekt zij de stoute schoenen aan, en geeft zich op voor 
de les. Sinds les 1 is het gevoel van blijheid, dat zij altijd ervoer tijdens het dansen, weer bij haar 
terug. De lessen van Dance Connects helpen haar uit de rouw. 
Wat betekent dans voor jullie?  Carolien: ‘In de lessen wordt mijn creativiteit 
aangesproken, het gaat niet om de pasjes die je moet volgen. Ik dans voor mezelf, niet voor iemand 
anders. Het is echt een uur per week een cadeau aan mezelf.’ 
           Noor: ‘Voor mij zit het vooral in het samen dansen, dat vind ik fijn en belangrijk. Het reageren 
op elkaar, de interactie tussen bewegen en de mensen die je ontmoet.’ 
Fysieke en sociale activiteit    Door regelmatig te dansen, beweeg je voldoende. Daarnaast 
geeft het plezier en leer je ook nog nieuwe mensen kennen. 
            Beiden geven aan dat het dansen voor hen het belangrijkst is, maar dat het dansen bij Dance 
Connects hen ook nieuwe contacten oplevert en gezelligheid. Na de les kan je nog even iets gaan 
drinken met elkaar, beide dames hebben er een aantal nieuwe vriendinnen aan overgehouden. 
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Dansen viel stil door corona       Half maart, toen Nederland werd geconfronteerd met de 
coronamaatregelen, lag opeens alles stil. Danslessen konden niet meer gegeven worden. Zo 
verdwenen direct ook structuren in ieders leven. 
           Noor zat midden in de repetitieperiode voor een nieuwe voorstelling, dat viel nu dus stil. Ze is 
thuis actief aan dansyoga gaan doen, maar miste het groepsgevoel. Dansen is voor Noor echt sámen 
dansen, en niet alleen. 
Dansen op afstand nieuwe ervaring      Zodra het weer mogelijk was om te gaan dansen, 
in een nieuwe grote ruimte, waar genoeg afstand kan worden gehouden, is Noor weer begonnen. 
Maar dit was wel weer een hele nieuwe ervaring: doordat je geen fysiek contact kan maken, wordt 
de manier van dansen ook weer anders. En daarnaast, door de periode waarin niet gedanst kon 
worden, moest haar lijf ook weer wennen. Met als gevolg spierpijn op plekken waar ze niet eerder 
spierpijn had. 
            Voor Carolien had de coronaperiode grote impact op haar lijf. Door het minder bewegen, is 
haar lijf ook achteruit gegaan, heeft zij veel pijn, en bezoekt zij nu een orthomanueel therapeut. Zij 
hoopt dat ze in dit nieuwe seizoen, langzaam aan weer mee kan draaien in de lessen, en dat haar lijf 
daar weer positief op reageert. 
Dansen brengt vitaliteit      Noor en Carolien hopen beiden dat de danslessen de komende 
maanden gewoon gegeven kunnen blijven worden. Dansen bij Dance Connects geeft hun precies 
waar zij gelukkig van worden: dans en ontmoeting met (nieuwe) mensen. 
Meer weten?  Heb je ook interesse gekregen om te dansen? Kijk bij de reguliere dansscholen of 
centrum voor kunsten in jouw woonplaats naar het aanbod. Of zoek via Google naar dansen en 
bewegen in jouw woonplaats. 
 
 
 
14) Ik heb tijd, geduld en vertrouwen 
Eigen Kracht Centrale 25 september 2020 
Pas op de plaats 
"Bij een crisis is het belangrijk om te handelen,” vertelt een maatschappelijk werker. “Zeker als het 
gaat over de veiligheid van kinderen. Maar ik leer ook om rust te houden.” Ze is betrokken bij een 
jongen (15) die al vijf jaar bij zijn oom en tante woont. De laatste tijd gaat het niet goed in dit 
netwerkpleeggezin. De jongen pubert flink en heeft veel ruzie met zijn oom en tante en met zijn 
pleegbroers en -zussen. Hij spijbelt van school en loopt af en toe weg. Na een bezoek besluit de 
jeugdbeschermer dat het niet meer gaat en hij regelt per direct een crisisplek voor de jongen.   
Tijd gebruiken  De oom en tante bellen ons en vertellen dat het gebeurd is zonder overleg met 
de jongen of met hen. “De pleegouders willen dat de jongen bij hen blijft wonen,” vertelt de Eigen 
Kracht-coördinator die net het eerste gesprek heeft gehad. “Ze zochten steun, maar wilden niet dat 
hij zou worden weggehaald. Nu willen ze deze tijd gebruiken om een plan te maken en te bouwen 
aan een kring die de jongen en henzelf kan steunen. Ze willen voorkomen dat de jongen gedwongen 
wordt opgenomen. Daar is rust voor nodig.” De pleegouders hebben dit aangegeven bij de 
jeugdbeschermer en die is akkoord met een pas op de plaats, omdat dit voor hen belangrijk is.  
Andere krachten   De maatschappelijk werker: “Ik vertrouw er op dat als ik even niets doe, er 
andere krachten zijn die wél iets gaan doen. Dat hebben we besproken, ook met de 
jeugdbeschermer. Uiteindelijk willen we allemaal doen wat in het belang is van het kind. De jongen 
wil graag bij zijn oom en tante blijven wonen, maar dat kan niet zomaar.” Een week nadat de Eigen 
Kracht-coördinator de eerste contacten heeft gelegd, zijn een andere oom en tante langsgekomen in 
het pleeggezin. Zij zoeken nu ook contact met de jongen. De coördinator: “Het is mooi dat er door de 
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rust een proces op gang komt. De kring komt in actie. De jeugdbeschermer en maatschappelijk 
werker zijn betrokken, maar durven het proces te vertrouwen. Ik kan ondersteunen bij het groter 
maken van de kring. De familie zoekt met elkaar naar mogelijkheden en ik heb tijd, geduld en 
vertrouwen.” 
Meer lezen? Op de website van het landelijk programma ‘Zorg voor de Jeugd’ staat sinds deze 
week een beschrijving van een Eigen Kracht-conferentie als praktijkvoorbeeld. 
 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 
 
 
15) Steeds meer statushouders vonden het afgelopen jaar een plek in onze samenleving 
Binnenlands Bestuur 25 september 2020 
STATUSHOUDERS INTEGREREN STEEDS BETER 
In 2019 waren de cijfers wat betreft werk, bijstand en onderwijs een stuk positiever dan in 2018. Wel 
is er reden om aan te nemen dat de coronacrisis een remmend effect zal hebben op die trend. 
Adriaan de Jonge 24 sep 2020 Steeds meer statushouders vonden het afgelopen jaar een plek in onze 
samenleving, zo blijkt uit de Divosa Benchmark Statushouders. In 2019 waren de cijfers wat betreft 
werk, bijstand en onderwijs een stuk positiever dan in 2018. Wel is er reden om aan te nemen dat de 
coronacrisis een remmend effect zal hebben op die trend.  
Werk en bijstand      In 2019 werkte 30 procent van de statushouders, tegenover 17 procent in 
2018. Daarnaast daalde het aantal statushouders in de bijstand van 82 naar 58 procent. Ook volgden 
meer statushouders onderwijs en haalden meer mensen hun inburgeringsdiploma. De benchmark 
kijkt naar statushouders tussen de 18 en 65 jaar, die vanaf januari 2014 tot en met december 2019 
een verblijfsvergunning ‘asiel’ hebben gekregen en zijn ingeschreven bij de gemeente.  
Diploma   Een belangrijke oorzaak voor de positieve ontwikkelingen in 2019 is dat veel 
statushouders uit de grote toestroom in 2016 hun plek in de samenleving vonden. Een deel van hen 
heeft het driejarig inburgeringstraject met succes doorlopen. Daarmee heeft 41 procent van de 
statushouders die sinds 2014 in Nederland zijn het diploma op zak, tegenover 14 procent het jaar 
ervoor. 
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De cijfers komen uit de Divosa Benchmark Statushouders, waarmee 168 gemeenten inzicht krijgen in de 
situatie van statushouders door de jaren heen.  
 

Actieve aanpak             De toename van het aantal werkende en schoolgaande statushouders is 
ook te danken aan de extra inzet van gemeenten, stelt Divosa. Veel gemeenten zijn sinds 2017 
gestart met een actieve(re) aanpak om statushouders te laten integreren. Bijvoorbeeld met de inzet 
van dedicated klantmanagers die zich specifiek richten op de begeleiding van statushouders en op 
maat gemaakte begeleidingsprogrammma’s. Gemeenten werden bovendien geholpen door de 
aantrekkende economie en bijbehorende groei op de arbeidsmarkt. 
Het tij keert      Voor 2020 is de verwachting echter dat de positieve ontwikkelingen zullen 
kenteren. De impact van corona leidt tot grote risico’s voor mensen met een kwetsbare positie op de 
arbeidsmarkt, zoals statushouders. Dit heeft het SCP ook al voorspeld. Gemeenten verwachten dat 
veel statushouders hun baan verliezen en meer statushouders weer een beroep zullen moeten doen 
op de bijstand. Velen van hen hebben een flexibel dienstverband. Deze werknemers vangen in tijden 
van corona de eerste klappen. Bovendien leiden onzekerheden en financiële tegenvallers ertoe dat 
werkgevers minder goed in staat zijn statushouders een stage- of leerwerkplek te bieden. 
Digitaal     Daarnaast worden in het coronatijdperk veel taallessen digitaal in plaats van fysiek 
aangeboden, wat voor sommige statushouders nadelig uitpakte. Voor statushouders is digitale 
communicatie niet altijd vanzelfsprekend. Ook werden examens uitgesteld en de huisvesting van 
statushouders is een tijd gestagneerd geweest. 
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Nieuwe wet    De coronamaatregelen stellen gemeenten dus voor nieuwe uitdagingen in hun 
begeleiding van statushouders. De vraag is hoe zij goed in contact blijven met statushouders als 
fysieke afspraken niet meer zo gebruikelijk zijn en digitale afspraken voor hen niet altijd 
vanzelfsprekend zijn. Als volgend jaar de nieuwe Wet inburgering in werking treedt, vereist de ‘brede 
intake’ intensief contact tussen gemeenten en statushouders. Daar ligt ook een kans voor 
gemeenten om statushouders in beeld te krijgen en te houden. 
 
  
 
16) Vergrijzende bevolking: kans meer dementerende ouderen in gemeente  
Google melding Wmo: Hollands Kroon Actueel 26 september 2020 
Hollands Kroon is nu officieel een ‘dementievriendelijke gemeente’ 
Door hkredactie25 september 2020156  HOLLANDS KROON – Op woensdag 30 september de 
gemeente Hollands Kroon het certificaat ‘dementievriendelijke gemeente’. Deze wordt om 20.00 uur 
in de Cultuurschuur in Wieringerwerf uitgereikt door Alzheimer Nederland aan wethouder Mary van 
Gent. 
          Wethouder Mary van Gent zegt hierover in een reactie: “Ook in Hollands Kroon hebben we te 
maken met een vergrijzende bevolking. Hiermee is  de kans groot dat we meer dementerende 
ouderen in onze gemeente krijgen. De afgelopen periode hebben we ons goed voorbereid op deze 
stijging. Het is heel belangrijk dat mensen met dementie en hun mantelzorgers goede zorg en 
ondersteuning krijgen. Ik ben trots dat wij dit certificaat mogen ontvangen. Het is een blijk van 
waardering voor onze inzet. Samen met betrokken partners gaan we er alles aan doen om goede 
zorg te blijven verlenen.” 
Aantal patiënten met dementie neemt toe      Het aantal inwoners met dementie stijgt 
naar verwachting de komende jaren sterk in Hollands Kroon, zo blijkt uit cijfers van Alzheimer 
Nederland. Ouderen wonen steeds vaker en langer thuis. Hollands Kroon heeft de taak om mensen 
met een beperking te ondersteunen in hun deelname aan de samenleving. Daarom hebben zij de 
afgelopen jaren stappen gezet om te onze gemeente dementievriendelijk te maken. 
Voldoende kennis over dementie     Bij het vormgeven van een dementievriendelijke 
gemeente is het belangrijk dat er voldoende kennis is over dementie en het omgaan met 
dementerenden en hun mantelzorgers. Daarom heeft Hollands Kroon zich aangesloten bij het 
Netwerk Dementie Noord-Holland-Noord, waar kennis en praktijkervaringen worden gedeeld. 
Medewerkers van de gemeente, welzijnsorganisaties en supermarkten hebben trainingen gevolgd: 
‘hoe herken je iemand die dementerend is, en hoe kun je hen het beste helpen’. Tools, zoals het 
aanbieden van gratis cursussen ‘Omgaan met dementie’ zijn gebruikt in het kader van de campagne 
‘Samen dementievriendelijk’. Daarnaast is de ondersteuning van mensen met dementie en hun 
mantelzorgers versterkt en uitgebreid. 
       Het hele traject is uitgevoerd met vertegenwoordigers van Alzheimer Nederland (afdeling NHN), 
Woonzorggroep Samen, Geriant, Wonen Plus Welzijn, Sportservice, LSBO-Hollands Kroon, Incluzio 
Hollands Kroon, WMO-Adviesraad Hollands Kroon, Mantelzorgcentrum, Ambassadeurs Dementie, de 
gemeente Hollands Kroon, vrijwilligers en andere betrokkenen. 
Alzheimer Nederland  Alzheimer Nederland omschrijft dementie als een verzamelnaam van 
aandoeningen waarbij het geheugen en de geestelijke vermogens van patiënten gestaag afnemen. 
Denk bijvoorbeeld aan de ziekte van Alzheimer of vasculaire dementie. Het is een ziekte die een 
zware ziektelast met zich meebrengt voor de dementerende en zijn of haar familie en omgeving. De 
cijfers wijzen op een verdubbeling van het aantal dementerenden in de komende 20 jaar. Alzheimer 
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Nederland zet zich daarom in voor een toekomst zonder dementie en aan een betere kwaliteit van 
leven voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. 
opmerking:   Grytsje Jenema-akkerman 
Wat fijn dat we in Hollands Kroon het certificaat Dementie vriendelijk krijgen. Een compliment waard. 
Wel schetst mijn verbazing dat er in dit geschreven artikel maar liefst 4 keer geschreven wordt over 
dementerenden.. dat klinkt in mijn oren onvriendelijk.. Deze mensen worden als enige van alle ziekten 
genoemd met de ziekte. Ik zou vriendelijk willen vragen of er voortaan over mensen met dementie 
gesproken kan worden. Het zijn mensen met een naam en ze lijden aan een ziekte. Dat is al erg 
genoeg. Dat we een werkwoord hebben gemaakt van die ziekte en die mensen onder die noemer 
gooien vind ik onvriendelijk. Bij voorbaat dank aan het mee werken het voortaan over mensen met 
dementie te hebben. Het is maar 1 lettergreep meer. 
Met vriendelijke groeten 
Grytsje 
 
 
 
17) Nederland is zo slecht nog niet, ook niet voor mensen met een beperking 
Zorg+welzijn 27 september 2020 
Column: Nederland hokjesland 
SOCIAAL BESTEK – Nederland is zo slecht nog niet, vindt Mark Homan. Ook niet voor mensen met 
een beperking. Maar waarom toch die verschrikkelijke bureaucratie? 
Mark Homan   Omdat ik een aantal jaren topsport heb beoefend op internationaal niveau, heb ik de 
bevoorrechtte positie gehad om diverse landen te bezoeken. Ook maak ik graag culturele reizen en 
ben ik fan van reisprogramma’s. Vanuit dit internationale perspectief gezien is Nederland voor 
mensen met een beperking een van de betere landen om in te wonen. En het aanbod aan 
ondersteunende voorzieningen gaat er alleen maar op vooruit. 
Mijn trippelstoel   Desondanks valt er op vlakken als beeldvorming en toegankelijkheid nog veel 
te verbeteren. Maar het meest confronterend is de bureaucratie. Die maakt dat het ontzettend veel 
tijd en moeite kost om zorg en ondersteuning te organiseren. Dat blijkt maar weer eens nu ik een 
nieuwe stoel nodig heb. Om me binnenshuis te kunnen verplaatsen gebruik ik een zogeheten 
trippelstoel. Die functioneert bovendien als zitfunctie bij mijn bureau en aan de eettafel. Nu is hij aan 
vervanging toe. 
Twee doelen, twee instanties     Toen ik ging kijken hoe ik een nieuwe kon aanvragen, 
kwam ik in een doolhof aan regels en organisaties terecht. Dit soort voorzieningen kunnen in 
Nederland via de gemeente, de zorgverzekeraar, het zorgkantoor of het UWV worden aangevraagd 
en deze organisaties werken allemaal op basis van een andere wettelijke grondslag. De regelgeving is 
vaak dusdanig gedetailleerd dat het zeer moeilijk is om maatwerk te leveren. In het geval van de 
trippelstoel geldt dat ik bij de ene instantie moet zijn voor het verplaatsen binnenshuis en bij de 
andere voor het werken achter een bureau. Maar ik gebruik mijn ene stoel voor beide doelen. 
Twee maanden verder   De toegewezen leverancier kan bovendien alleen een paar 
standaarduitvoeringen leveren, zonder met de nodige precisie te kijken naar de fysieke 
eigenschappen van de aanvrager. En dat terwijl zithouding en goede ondersteuning voor iemand 
zoals ik, met cerebrale parese, essentieel zijn. Het gekke is ook: toen ik voor mijn werkplek bij mijn 
werkgever een bureaustoel aanvroeg, kwam er een ergotherapeut langs om een stoel op maat te 
kunnen leveren. Ander wettelijk regime, andere voorwaarden. Inmiddels zijn we twee maanden 
verder en het uitproberen van verschillende stoelen heeft me fysieke klachten opgeleverd. 
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Fraudeschandaal  Er wordt al decennialang gesproken over het verminderen van de 
bureaucratie. Dat dit maar niet wil lukken, komt aan de ene kant door politici die rechtszekerheid 
willen borgen, oftewel garanderen dat een ieder krijgt waar hij of zij recht op heeft. Anderzijds zijn er 
politici die bij een fraudeschandaal in een regelreflex schieten. Rechtszekerheid en fraudebestrijding 
zijn uiteraard nodig. Maar zolang ze niet gecombineerd kunnen worden met maatwerk, zullen 
zorgbehoevenden met bureaucratie te maken houden. 
Cliëntondersteuning   Zolang het regeldoolhof voortduurt, is het van belang dat 
zorgbehoevenden zich kunnen beroepen op onafhankelijke cliëntondersteuning. Deze ondersteuners 
moeten goed op de hoogte zijn van de wet- en regelgeving op uiteenlopende domeinen. Dat helpt 
mensen hun zorg en ondersteuning te kunnen organiseren binnen het huidige complexe systeem van 
zorg en sociale zekerheid. 
Sociaal Bestek 
 
 
 
18) De uitvoering van de Wmo is voor alle gemeenten in Nederland een enorme uitdaging 
Google melding Wmo: Dagblad070   28 september 2020 
VNG rolt Haags Wmo-model uit over Nederland 
27 september 2020, De uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning Wmo is voor alle 
gemeenten in Nederland een enorme uitdaging. De vergrijzing leidt  tot een (soms fors) toenemende 
vraag naar zorg, de budgetten die de rijkoverheid bij het overhevelen van de bevoegdheden mee gaf 
zijn nog steeds zwaar onvoldoende. Voor de gemeenten is er daarom maar één optie, zoals Haagse 
ambtenaren tweeëneenhaf jaar geleden al constateerden: 'De schaarse middelen die er zijn, 
moesten duurzaam en zo efficiënt mogelijk worden ingezet. Op de korte, maar ook op de 
middellange en lange termijn'. 
            Resultaat van het nadenken hoe meer zorgvraag en minder geld geen gevolgen zouden 
hebben voor de kwaliteit van de zorg, leverde de geboorte op van het zogeheten Wmo 
Voorspelmodel. Het is, zo geeft  Gerben Hagenaars, directeur Wmo en Jeugdbeleid bij de gemeente, 
in het VNG-magazine aan, 'een stuk gereedschap waarmee gemeenten bestaande data kunnen 
gebruiken om tot op wijkniveau voor een periode van vijf jaar te voorspellen hoeveel mensen 
gebruik gaan maken van de Wmo en hoeveel geld daarmee is gemoeid'.   
               Bij de ontwikkeling stonden drie aspecten centraal: het beter inschatten van de zorgvraag en 
de budgetbehoefte op de lange termijn, het eerlijk(er) verdelen van de nog schaarse middelen over 
de stad en het efectiever inzetten van de wijkteams. Hagenaars en zijn mensen realsieerden zich 
namelijk dat ook bij de Wmo datagedreven besluitvorming steeds belangrijker zou gaan worden.  
                 Denk nu niet dat het model gemeenten direct gaat helpen geld te besparen, stelt 
Hagenaars in het magazine. Het model is opgezet om betere keuzes te maken. "Wij hebben nu al veel 
nauwkeuriger beslissingen kunnen nemen over wijkbudgetten. De forse besparingsopgave waar 
gemeentes voor staan kunnen we nu iets preciezer invullen. Maar we willen meer kunnen dan 
zorgkostenbeheersing, in een volgende fase willen we het model ook kunnen gebruiken voor de 
planning van een efficiënte en effectieve inzet van onze mensen." 
             In september vorig organiseerden de gemeente en de VNG een bijeenkomst voor zo'n tachtig 
gemeenten. "Het enige dat zij moesten meenemen was data. Die konden we ter plekke in het model 
invoeren want hoe meer data, hoe beter het model wordt en hoe groter de voorspellingskracht", 
aldis Hagenaars. 
              inmiddels zit er zoveel data in het model, dat de VNG klaar staat voor een uitrol. De koepel 
heeft de verantwoordelijkheid overgenomen vanaf het moment dat wethouder Kavita Parbhudayal 
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het model overdroeg. Minimaal vijf ‘koplopergemeenten’ gaan helpen bij de doorontwikkeling en in 
de praktijk implementeren. Daarna komt het beschikbaar voor alle geïnteresseerde gemeenten. 
       Voor Hagenaars smaakte het succes van het Wmo Voorspelmodel naar meer. Hij kijkt daarbij 
naar een ander heet hangijzer voor gemeenten, de Jeugdzorg. Ook overgedragen aan gemeenten, en 
ook daar met te weinig geld, zoals VNG-voorzitter Jan van Zanen vrijdag bij de ledenvergadering nog 
maar eens duidelijk aangaf. "Wij gaan nu aan de slag met een voorspelmodel voor de jeugdhulp. En 
we trekken weer op met de VNG om te kijken of we ook dit landelijk en robuust kunnen maken", 
aldus de Haagse directeur. 
 
 
19) Snelle groei en succes zorgen niet automatisch voor louter rozengeur en maneschijn 
Zorgvisie 28 september 2020 
BuurtzorgT gebruikt Steward Ownership als slimme investeringsvorm 
BuurtzorgT gebruikt als eerste zorgorganisatie in de wereld de eigendomsconstructie Steward 
Ownership als slimme investeringsvorm. De idealistische Duits-Zwitserse investeerder Purpose 
Evergreen Capital betaalt miljoenen euro’s voor nieuwe eigendomsaandelen, maar krijgt geen 
zeggenschap.  ‘Jos de Blok en ik hebben een ideaal verwezenlijkt’, zegt Nico Moleman, bestuurder 
BuurtzorgT. 
Snelle groei en succes zorgen niet automatisch voor een wereld van louter rozengeur en maneschijn. 
Bij ggz-aanbieder BuurtzorgT, in 2013 opgericht door Jos de Blok en Nico Moleman, leidt de snelle 
groei tot een chronisch tekort aan werkkapitaal. BuurtzorgT levert ggz aan huis volgens het 
Buurtzorg-concept van zelfsturing. De zelfsturende teams bestaan meestal uit een psychiater, een 
psycholoog en vijf tot zes psychiatrisch verpleegkundigen. Bij de feitelijke start in 2014 waren er drie 
teams. Inmiddels werken er veertig teams, verspreid over het hele land, met uitzondering van 
Drenthe en Limburg. De omzet bedroeg 13,1 miljoen euro in 2019 en neemt elk jaar met 50 procent 
toe. 
Tekort aan werkkapitaal    Het tekort aan werkkapitaal komt door de dbc-bekostiging in de 
ggz. Ggz-aanbieders krijgen pas uitbetaald aan het einde van een behandeling. Als je snel groeit, is 
dat een probleem. De uitgaven voor onder meer personeel nemen snel toe, maar op de inkomsten 
moet je lang wachten. Voor het tekort aan liquide middelen moest BuurtzorgT daarom aankloppen 
bij de bank. ‘De Rabobank is heel behulpzaam geweest om onze groei te faciliteren’, zegt Nico 
Moleman. ‘Ze willen onze ontwikkeling ook faciliteren. Maar gezien de oplopende schuldenpositie 
vond de bank het raadzaam om ons eigen vermogen te versterken.’ 
Op zoek naar investeerder     De Blok en Moleman waren huiverig voor een nieuwe 
investeerder. Ze waren bang dat ze met de verkoop van hun aandelen ook de missie van het bedrijf 
op het spel zouden zetten. Moleman: ‘Veel investeerders willen niet alleen veel geld verdienen aan 
een lening, ze willen de aandelen op termijn ook met grote winst verkopen. Het gevaar is dat een 
organisatie zo haar ziel verliest en dat winst maken een doel op zich wordt.’ 
Purpose Evergreen Capital, een bevlogen investeerder    In hun zoektocht naar geld 
wilden Moleman en De Blok niet aankloppen bij klassieke kapitalistische investeerders. Eind 2019 
kwam Moleman in contact met Purpose Evergreen Capital. Achter dit bedrijf, opgericht door de 
Duitser Armin Steuernagel, zitten bevlogen ondernemers die vooral bedrijven helpen die 
betekenisvol werk doen. Moleman: ‘Ze nemen genoegen met een beperkt rendement. Purpose 
Evergreen Capital heeft samen met BuurtzorgT een slimme investeringsvorm bedacht waarbij niet de 
investeerder, de nieuwe eigenaar, er uiteindelijk met de opbrengst vandoor gaat, maar juist 
BuurtzorgT zelf.’ 
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Steward Ownership splitst eigendom en zeggenschap   De slimme investeringsvorm 
is gebaseerd op het concept van Steward Ownership. Bij Steward Ownership zijn de aandelen 
verdeeld in aandelen met eigendomsrechten en aandelen met zeggenschap. BuurtzorgT heeft 
nieuwe eigendomsaandelen  uitgegeven en verkocht aan Purpose Evergreen Capital. Er is 
afgesproken dat BuurtzorgT deze aandelen over een aantal jaren terugkoopt tegen dezelfde prijs. 
Purpose Evergreen Capital mag deze aandelen in de tussentijd niet doorverkopen aan een andere 
partij. De eigendomsaandelen komen uiteindelijk in handen van BuurtzorgT. 
Golden share als vetorecht      Daarnaast is er een onafhankelijke stichting. De stichting heeft 
een ‘golden share’, dat is een soort vetorecht voor handelingen die tegen de missie en belangen van 
BuurtzorgT ingaan. In de statuten staan de missies en de spelregels voor de stewards en Purpose 
Evergreen Capital. De ‘golden share’ voorkomt dat BuurtzorgT wordt verkocht of dat BuurtzorgT haar 
missie uit het oog verliest. 
Purpose heeft geen zeggenschap        BuurtzorgT heeft nu dus twee soorten aandelen: 
eigendomsaandelen zonder zeggenschap en ‘winstrechtloze’ aandelen met zeggenschap. De 
eigendomsaandelen zonder zeggenschap zijn tijdelijk in handen van Purpose Evergreen Capital. 
Purpose heeft dus geen zeggenschap over BuurtzorgT en zal zich niet bemoeien met de 
bedrijfsvoering. ‘We rapporteren elk kwartaal aan Purpose. Als het slecht gaat met BuurtzorgT, 
mogen ze daar wat van vinden. Maar ze hebben geen middelen om in te grijpen. Dat is vastgelegd in 
contractuele afspraken.’ 
Moleman en De Blok als stewards       De aandelen met zeggenschap zijn in handen van 
‘stewards’. De stewards zijn een soort rentmeesters. Ze hebben een dienende en ondersteunende rol 
om de organisatie te helpen haar doelen te bereiken. Moleman en De Blok zullen stewards zijn totdat 
medewerkers van BuurtzorgT die rol kunnen overnemen. Maar wat ontvangen zij als zij hun aandelen 
met zeggenschap overdragen? ‘Als de stewards hun aandelen overdragen aan andere stewards, 
krijgen we een symbolisch bedrag van 0,01 euro’, zegt Moleman. 
Moleman blijft bestuurder   Daarnaast blijft Moleman de komende 2,5 jaar bestuurder van 
BuurtzorgT om de overgang naar Steward Ownership te begeleiden. Moleman: ‘De golden share 
garandeert dat de stewards geen dingen doen in hun eigenbelang die tegen het belang van de missie 
van BuurtzorgT ingaan. We kunnen geen besluit nemen zonder instemming van de golden share. Jos 
en ik kunnen niet zo maar besluiten om ons inkomen te verhogen.’ 
Miljoenen euro’s    Purpose Evergreen Capital betaalt miljoenen euro’s voor de aandelen van 
de BV BuurtzorgT. Hoeveel precies wil Moleman niet zeggen. ‘Het is niet een bedrag dat in de 
tientallen miljoenen euro’s loopt, maar eerder in de miljoenen euro’s. Dat geld blijft op de rekening 
van BuurtzorgT staan en is beschikbaar voor de missie van BuurtzorgT. Als we dit bij een private 
equity hadden gedaan, zouden we zeker 12 procent rente hebben betaald. Nu betalen we Purpose 
een rente die aanzienlijk lager is dan 10 procent.’ 
BuurtzorgT is eigenaar   Juridisch gezien wordt BuurtzorgT volledig eigenaar van zichzelf 
wanneer alle eigendomsaandelen weer in bezit zijn van BuurtzorgT. Moleman verwacht dat dit over 
een periode van vijf tot zeven jaar het geval zal zijn. Dat hangt af het groeitempo van BuurtzorgT en 
externe ontwikkelingen, zoals de nieuwe bekostiging voor de ggz. Maar economisch gezien is 
BuurtzorgT nu al volledig eigenaar van zichzelf, benadrukt Moleman. ‘Naast een rentevergoeding aan 
Purpose blijven alle winsten binnen BuurtzorgT. Er is geen aandeelhouder of andere partij die geld uit 
BuurtzorgT kan halen.’ 
Geen risico voor medewerkers        Voor de medewerkers van BuurtzorgT verandert er 
niets. Zij behouden hun professionele autonomie en ze lopen geen financiële risico’s. Moleman: ‘Als 
medewerkers aandelen kopen van een BV, zijn ze die bij een faillissement kwijt. Bij een coöperatie 
moeten de medewerkers als leden ook geld investeren waarover ze risico lopen.’ 
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Wederzijds vertrouwen Dat BuurtzorgT en Purpose eruit zijn gekomen in de coronacrisis, 
vindt Moleman bijzonder. Veel investeerders haken nu juist af. Purpose heeft volgens Moleman 
vooraf  heel grondig onderzoek gedaan naar BuurtzorgT. Ze hebben de financiële bedrijfsvoering 
uitgeplozen, teams ontmoet en intensief gesproken met De Blok, Moleman en de financiële man Bas 
van Riet Paap. Het wederzijdse vertrouwen is gegroeid doordat partijen via de 
‘Rechtmakersmethode’ van advocate Digna de Bruin een inhoudelijk gesprek voerden op basis van 
openheid. ‘Meestal krijg je aan het einde van zo’n proces veel gedoe. Vanuit wantrouwen zetten 
beide partijen dure teams van advocaten aan het werk. Dit was juist een heel mooi proces.’ 
Droom verwezenlijkt   ‘Jos de Blok en ik hebben een ideaal verwezenlijkt’, zegt Moleman. 
‘BuurtzorgT kan nooit meer verkocht worden aan een private investeerder die er met de winst 
vandoor gaat en voor wie de missie van het bedrijf van ondergeschikt belang is. BuurtzorgT bepaalt 
wat er gebeurt met de opbrengsten. BuurtzorgT is dan niet alleen zelfsturend, maar ook 
zelfbesturend. Dit is een nieuwe vorm van zelfbesturend eigendom.’ 
Bart Kiers schrijft zowel over cure als care. Zijn aandachtsvelden zijn de ziekenhuizen, medisch 
specialisten, wijkverpleging en ouderenzorg. 
 
 
 
20) Het pgb bestaat 25 jaar en is een prachtig instrument 
Per Saldo 29 september 2020 
Geef het pgb weer glans 
Het pgb bestaat 25 jaar en is een prachtig instrument. Maar het staat helaas ook onder druk. Daarom 
hebben we het programma ‘Weer een sterk en stevig pgb’ gemaakt. We roepen politici, 
beleidsmakers en andere betrokken organisaties op om met ons het pgb meer glans te geven door te 
Polijsten, Groeien en Bouwen. En zo met lef te werken aan het behoud en de ontwikkeling van het 
pgb. Omdat het pgb van levensbelang is. 
Polijsten, Groeien, Bouwen 
Iedereen moet zijn leven kunnen leiden, zoals hij of zij dat wil. Ook als je een beperking of 
aandoening hebt. Heb je daar ondersteuning bij nodig, dan kan dat. Het is onze plicht mensen met 
een beperking mogelijkheden te bieden. Dit is vastgelegd in het VN-verdrag over de rechten van 
personen met een handicap. We vinden dat bij de uitvoering van dit verdrag eigen regie over de 
zorg, keuzevrijheid, autonomie en vooral ook uitgaan van vertrouwen centraal moeten staan. 
Je wilt zelf kiezen hoe je je leven leidt binnen de mogelijkheden die je hebt. Het persoonsgebonden 
budget (pgb) maakt dat mogelijk. Je hebt bewust gekozen voor het zelf organiseren van je zorg en zet 
er je leven mee op de rit. Je volgt onderwijs, hebt passende dagbesteding, studeert. Je woont waar je 
wilt, werkt waar je wilt, gaat en staat waar je wilt. 
#pgbindeknel      Maar het pgb staat onder druk, ondanks de wettelijke verankering in alle 
zorgwetten. Dit komt door: 
* Steeds strengere regels. 
* Gebrek aan vertrouwen. 
* Negatieve berichtgeving in de media. 
De jaren die komen  We hebben een programma voor de komende 4 jaar gemaakt om het 
werken met een pgb makkelijker te maken en te verbeteren. Hierdoor kunnen we op een goede 
manier met een pgb werken en ontstaat er weer vertrouwen in dit mooie instrument. We vragen 
daarom namens jou bij politici en beleidsmedewerkers in Den Haag, bij gemeenten, zorgverzekeraars 
en zorgkantoren aandacht voor het ‘oppoetsen’ van het imago van het persoonsgebonden budget 
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(pgb), dat zijn glans de laatste tijd wat heeft verloren. Het is nu tijd om met elkaar te Polijsten, 
Groeien en Bouwen. 
Polijsten   Na vijf jaar decentralisatie ervaren we achteruitgang als het gaat om zelf kunnen kiezen, 
toereikende tarieven en administratieve lasten. Het pgb is in essentie een glanzend instrument. We 
moeten terug naar de kern: vanuit eigen regie met zo min mogelijk belasting en met vrijheid 
passende zorg regelen. Om deze glans te herwinnen is het nodig dat: 
* We werken vanuit vertrouwen. 
* We zorgen dat budgethouders en vertegenwoordigers goed toegerust zijn. 
* We de hulpvraag met deskundigen vaststellen volgens een stappenplan. 
* We vinden dat bij de hulpvraag de keuze voor een pgb of zorg in natura bewust overwogen moet 
worden. Beide mogelijkheden moeten dezelfde kansen krijgen. 
* We accepteren dat juist ook familie en vrienden passende zorg kunnen geven. 
* We iedereen die een levenslange en/of levensbrede hulpvraag heeft een langdurige indicatie 
geven. 
* We komen tot een integraal budget, waarin wonen, werken onderwijs/ontwikkeling, 
maatschappelijke ondersteuning, mobiliteit en zorg hand in hand gaan. 
Groeien  Bij een aantal knelpunten is polijsten niet genoeg. Bij die punten is groei of ontwikkeling 
noodzakelijk. Met uniformiteit of gelijkheid in alle wetten zorgen we ervoor dat we voor iedereen 
zorg en ondersteuning efficiënter, mogelijk goedkoper en toegankelijker regelen. Verder moeten we 
met lef doorpakken binnen een aantal projecten, zoals het Experiment Integraal Budget (EIB), Pgb 2.0 
en (Ont)regel de zorg. 
Bouwen 
En we willen verder bouwen aan een sterk en stevig pgb door: 
 
* Betere indicatiestelling, door onafhankelijke deskundigen en maatwerkindicaties. 
* Gespecialiseerde cliëntondersteuning. 
* Verschillende soorten onderzoek te doen en daarvan te leren. 
Samen voor een sterk en stevig pgb  We gaan ons programma de komende tijd sturen 
naar politici, beleidsmakers en andere betrokken organisaties. We roepen hen op met ons en 
budgethouders te Polijsten, Groeien en Bouwen en zo met lef te werken aan het behoud en de 
ontwikkeling van het pgb. Omdat het van levensbelang is voor onze budgethouders met een 
chronische aandoening of beperking. 
Programma Per Saldo 2021-2025 
Download pdf ⋅ 515 KB  (Fried: zie: https://files.pgb.nl/app/uploads/2020/07/01150129/Programma-
Per-Saldo-2021-2025.pdf  ) 
Flyer Oproep aan de politiek 
Download pdf ⋅ 83 KB  (Fried: zie: https://files.pgb.nl/app/uploads/2020/07/01150155/Flyer-PS-
Notitie-Politiek_DEF.pdf  ) 
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21) Het gratis telefoonnummer 0800-8115  landelijk bereikbaar voor mensen met geldzorgen 
Leidsch Dagblad 29 september 2020 
Gratis telefoonnummer biedt oplossing voor mensen met geldzorgen 
Ombudsredactie 29/09/2020   Het gratis telefoonnummer 0800-8115 is vanaf vandaag landelijk 
bereikbaar voor mensen met geldzorgen, naar schatting hebben 1,4 miljoen huishoudens financiële 
problemen. 
          Veel mensen weten niet waar ze terecht kunnen met hun zorgen, merkte de Nederlandse 
Schuldhulproute (NSR) (Fried: zie: https://nederlandseschuldhulproute.nl/  ) tijdens het testen van 
het nummer. Medewerkers van 0800-8115 brengen deze mensen in contact met lokale hulp. Het 
nummer is gratis en anoniem te bellen. 
        Afgelopen zomer is het nummer 0800-8115 uitgebreid getest in Den Haag, Deventer en Zwolle. 
De NSR merkte toen dat mensen met geldzorgen niet weten wat voor hulp er mogelijk is. Er zijn vaak 
verschillende mogelijkheden voor het oplossen van schulden. Denk aan hulp van 
vrijwilligersorganisaties, online tools, betalingsregelingen bij de bank of gemeentelijke 
schuldhulpverlening. Ook merkte de NSR dat mensen bemoediging nodig hebben om een eerste stap 
te durven zetten. Annelies (25): „Ik heb de chat van 0800-8115 gebruikt om het juiste nummer voor 
schuldhulpverlening te krijgen in mijn gemeente. Ik kwam er zelf niet uit. Volgende week heb ik mijn 
eerste afspraak.” 
1,4 miljoen huishoudens    Hans van der Meulen, algemeen directeur Kredietbank Nederland 
(Fried: zie: https://www.kredietbanknederland.nl/  )geeft aan: ,,Veel mensen weten de weg naar de 
schuldhulpverlening niet te vinden. De schuldenproblematiek in Nederland neemt ondanks alle 
inspanningen van de overheid nog steeds toe. Naar schatting zijn er 1,4 miljoen huishoudens met 
financiële zorgen. Het is landelijk niet precies bekend hoeveel mensen geen hulp ontvangen, maar de 
schatting van de Algemene Rekenkamer (Fried: zie: https://www.rekenkamer.nl/  )  is dat het 
minimaal 554.000 huishoudens zijn.” 
         De NSR wil met het telefoonnummer 0800-8115 (Fried: zie: https://0800-8115.nl/  ) 
 mensen met geldzorgen op een persoonlijke en passende manier helpen en bemoedigen om een 
stap te zetten naar hulp. Als het nodig is, worden de mensen direct doorverbonden naar een lokale 
schuldhulpverlener. Ayanna (45) „Ik begon achterstanden te krijgen in het betalen van mijn vaste 
lasten. Ik kon mijn verhaal doen bij een medewerker van 0800-8115 en samen hebben we naar mijn 
mogelijkheden gekeken. Ik heb meteen contact opgenomen met de gemeente om mijn situatie aan 
te pakken.” 
Samen aanpakken    De landelijke telefonische hulplijn is het resultaat van een samenwerking 
tussen de Nederlandse Schuldhulproute (NSR) (Fried: zie: https://nederlandseschuldhulproute.nl/  ), 
Janssen & Janssen Incasso & Gerechtsdeurwaarders (Fried: zie: https://www.janssen-janssen.nl/ ) en 
Kredietbank Nederland (Fried: zie: https://www.kredietbanknederland.nl/ ), bij elkaar gebracht door 
SchuldenlabNL (Fried: zie: https://www.schuldenlab.nl/  ). Wilbert van de Donk, Directeur Janssen & 
Janssen zegt: „We willen mensen met geldzorgen graag de juiste weg wijzen. Het is mooi als ze met 
een enkel telefoontje direct op de juiste plek terecht komen. Dit nummer geeft mensen perspectief: 
ze weten waar ze terecht kunnen met hun vragen en financiële problemen worden niet onnodig 
groter.” 

Over Nederlandse Schuldhulproute     De Nederlandse Schuldhulproute (Fried: zie: 
https://nederlandseschuldhulproute.nl/  )werkt aan een Nederland zonder schuldzorgen. Veel 
mensen weten niet waar ze terecht kunnen met hun geldzorgen. Daarom werkt de NSR samen met 
gemeenten, bedrijven en schuldhulporganisaties aan één centrale schuldhulproute. Deze route 
verwijst naar gepaste hulp bij beginnende geldzorgen, maar ook bij diepe schulden. Via Geldfit.nl 
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(Fried: zie: https://geldfit.nl/  ) kunnen mensen een test doen om te kijken hoe ze er financieel voor 
staan. Als mensen liever de telefoon pakken, kunnen ze bellen naar 0800-8115. 
Wilt u reageren of heeft u hulp nodig van de ombudsman? Mail ons!  (Fried: zie: 
ombudsman@mediahuis.nl 
 
 
 
22) ‘Opgesloten in je baan’ 
Binnenlands Bestuur 29 september 2020 
De kracht van senioriteit; het verhaal van Ad van Zetten 
Ad van Zetten (61 jaar) werkt jarenlang met veel plezier en naar volle tevredenheid als sectiehoofd 
Ruimtelijke Ordening en Huisvesting bij een grote gemeente. In 2015 treedt een nieuwe directie aan. 
Vanaf dat moment gaat het bergafwaarts. Hij kan nog maar weinig goed doen. Ad legt zijn 
managementtaken neer en krijgt een andere functie. Loyaal als hij is, blijft hij zijn werkgever trouw. 
Totdat het in 2019 écht niet meer gaat. Hij start met het Executive Career Coaching traject bij POSG. 
“Ik had eerder hulp moeten vragen.” 
           Het verhaal van Ad staat niet op zich. Er zijn zovelen die jarenlang bij een gedegen werkgever 
een stevige MT-functie bekleden en op een gegeven moment vastlopen. ‘Opgesloten in je baan’ zoals 
dat heet. “Ik had een uitdagende managementfunctie, met een goed salaris en dito pensioen,” 
vertelt Ad. “Ik ging elke dag met een lach naar m’n werk.” Totdat de nieuwe directie besloot hem een 
functie als stafjurist te geven. Geen managementtaken meer. “Dat voelde als gezichtsverlies. Toch 
besloot ik ervoor te gaan en te laten zien wat ik waard was”, vertelt Ad. 
Moeilijke stap     Maar hoe Ad ook vocht, hij kreeg het tij niet gekeerd. “Het leek alsof iedereen 
het op mij gemunt had,” zegt hij. “Er werd óver mij gepraat en niet met mij. Ik voelde me een 
buitenstaander.” Uiteindelijk neemt hij zijn nieuwe manager in vertrouwen. 
          “Dat was een moeilijke stap, waar ik lang over heb gedaan om die te zetten”, vertelt Ad. “Ik 
vertelde hem dat ik bij deze werkgever niet gelukkig meer was. Dat er iets moest gebeuren.” Zijn 
manager erkent zijn kwaliteiten en gunt hem een nieuwe start. Hij brengt Ad in contact met POSG. 
Spiegel         In februari 2019 start Ad met het Executive Career Coaching traject bij POSG. Gerard 
Kerkhof begeleidt hem. “Ik trof een teleurgestelde, onzekere man aan. Ad begreep niet hoe het zo 
mis was gegaan. Waarom was hij van een goede manager, zo in achting gedaald? Laagje voor laagje 
ben ik gaan afpellen.” 
          Al snel blijkt dat Ad heel veel kennis heeft, een fantastische jurist is, maar het maken van 
verbinding met mensen lastiger vindt. “Dat was ontzettend confronterend”, vond Ad. “Gerard hield 
mij steeds weer een spiegel voor. Na een aantal gesprekken zag ik in dat hij gelijk had. Ik dacht altijd 
dat een managementfunctie mij goed paste, maar het inhoudelijke vak jurist past mij veel beter.” 
Tom Poes   Vooral in complexe, bestuurlijke vraagstukken liggen Ad’s kwaliteiten. “Ik herinnerde 
me dat een oud-wethouder me Tom Poes noemde. Dan belde hij me en zei: ‘Tom Poes, verzin een 
list.’ Ik heb altijd overal een oplossing voor. Hoe moeilijker de bestuurlijke kwestie, hoe leuker ik het 
vind.” Ad omarmt zijn kwaliteiten en leert die kwaliteiten én zijn senioriteit ook in een sollicitatie te 
verkopen. “Dat was wel even oefenen, maar ik werd er aardig bedreven in”, vertelt Ad. 
            Het leverde hem een interimbaan als bestuursjurist bij de gemeente Alkmaar op; een 
netwerkcontact van POSG. “Ineens werd ik weer gewaardeerd”, vertelt Ad. “Sterker nog: er werd 
lyrisch over me gesproken. Ik wist niet wat me gebeurde.” In die interimjob kon hij eindelijk laten 
zien wat hij in huis heeft. Dat zijn senioriteit juíst een meerwaarde is. “Ik kwam los van mijn vorige 
werkgever. Dat was ook echt nodig.” 
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Vis in het water    Naast tal van sollicitatiegesprekken bij gemeenten, kreeg hij uiteindelijk een 
baan bij de Nationaal Coördinator Groningen als bestuursadviseur. De Nationaal Coördinator 
Groningen is een samenwerking van zes Groninger gemeenten in het aardbevingsgebied. Hij is daar 
op 61 -jarige leeftijd in vaste dienst aangenomen vanwege zijn veelzijdige kennis en bestuurlijke 
ervaring. Gerard: “Ad wordt enorm gewaardeerd om zijn goede inzicht over de samenhang der 
dingen. Zijn senioriteit is nu juist een enorme pre tussen jongere collega’s.” “Ik voel me hier als een 
vis in het water”, vertelt Ad. “Ik doe waar ik goed in ben, het kost me geen enkele moeite en ze zijn 
erg tevreden over me.” 
Taboe  Ad had niet durven hopen dat hij deze stap nog zou gaan maken op zijn leeftijd. Hij hoopt 
dat zijn verhaal dan ook een motivatie voor anderen is. “Twijfel nooit aan jezelf, maar vraag hulp als 
je vastloopt*. Het heeft mij zo ontzettend veel gebracht.” Gerard vult aan: “55-plussers denken dat 
ze niet zoveel kans op de arbeidsmarkt meer hebben. Dat is niet waar. Vooral hbo’ers en wo’ers 
worden gewaardeerd om hun kracht, wijsheid en kennis. Helaas is het een taboe om met iemand te 
gaan praten en hulp te zoeken als je vast zit in je baan. POSG kan helpen om je verder te brengen. Er 
zijn tal van mogelijkheden, juist voor 55-plussers.” 
 
 
 
 
23) Niet acceptabel als gemeenten huishoudelijke ondersteuning uit de Wmo schrappen 
Google melding Wmo: Binnenlands Bestuur 29 september 2020 
‘DOLDRIESTE INGREPEN’ IN WMO ONACCEPTABEL 
Het is niet acceptabel als gemeenten huishoudelijke ondersteuning uit de Wmo schrappen. Dat stelt 
Tweede Kamerlid Maarten Hijink (SP) in reactie op de wens van Oldenzaal om de huishoudelijke 
ondersteuning onder te brengen bij de bijzondere bijstand. 
Yolanda de Koster 28 sep 2020 5 reacties 
Het is onacceptabel als gemeenten huishoudelijke ondersteuning uit de Wmo schrappen. Tekorten 
bij gemeenten los je niet op door belangrijke onderdelen van de zorg af te schaffen. 
Opheldering  Dat stelt Tweede Kamerlid Maarten Hijink (SP) in reactie op de wens van Oldenzaal 
om de huishoudelijke ondersteuning uit de Wmo te halen en onder te brengen bij de bijzondere 
bijstand. Hiertoe is vorige week in Oldenzaal een motie aangenomen. Oldenzaal hoopt op steun van 
alle gemeenten, om zo hiervoor een stevige lobby naar Den Haag te kunnen voeren. Een onzalig plan, 
vindt Hijink, die minister Hugo de Jonge (VWS) in Kamervragen om opheldering heeft gevraagd. 
Duurdere zorg    Hijink wil onder meer weten of er meer gemeenten overwegen de 
huishoudelijke zorg uit de Wmo te halen. Ook wil hij weten welke middelen de minister tot zijn 
beschikking heeft om Oldenzaal ‘van dit slechte plan af te houden’. Huishoudelijke verzorging is de 
basis is van de zorg, vindt Hijink. ‘Het wegvallen van deze zorg kan leiden tot verarming, 
vereenzaming, extra belasting voor mantelzorgers, een hoger risico op vallen en daardoor juist 
mogelijk tot duurdere zorg.’ 
Dramatische besluiten   Hij ziet dat gemeenten worstelen met tekorten op het sociaal 
domein, onder meer door de invoering van het Wmo-abonnementstarief. De SP vindt het echter 
onwenselijk als gemeenten daardoor willen overgaan tot ‘dergelijke dramatische besluiten’. Hijink wil 
van de minister weten of het kabinet gemeenten financieel tegemoet wil komen ‘zodat doldrieste 
ingrepen zoals het schrappen van de huishoudelijke zorg voorkomen kunnen worden.’ 
Aanzuigende werking   Veel gemeenten geven aan dat het aantal aanvragen voor een Wmo-
voorziening sinds de invoering van de inkomensonafhankelijke eigen bijdrage van 19 euro per maand 
(het Wmo-abonnementstarief) fors is gestegen. In Oldenzaal is sprake van een stijging van 10 
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procent, met name aanvragen voor huishoudelijke verzorging. Binnenkort komt VWS met een nieuw 
onderzoek naar de gevolgen van de invoering van het Wmo-abonnementstarief, waarbij gekeken 
wordt naar gebruik van Wmo-voorzieningen en kosten voor gemeenten. Op basis daarvan gaan rijk 
en VNG met elkaar in overleg, waarbij de vraag aan de orde komt of gemeenten door het rijk 
voldoende worden gecompenseerd door het wegvallen van de opbrengsten van eigen bijdragen en 
de toename in gebruik (‘aanzuigende werking’). 
 
 
 
 
24) Coronacrisis zal naar verwachting veel schuldproblemen met zich meebrengen 
Binnenlands Bestuur 29 september 2020 
VIER INNOVATIES OM DE SCHULDENGOLF HET HOOFD TE BIEDEN 
Adriaan de Jonge 23 sep 2020   De financiële kater van de coronacrisis zal naar verwachting veel 
schuldproblemen met zich meebrengen. Wat kunnen schuldhulpverleners nu al doen om zich daarop 
voor te bereiden? Schuldhulporganisatie Stadsring51 bedacht de afgelopen maanden vier innovaties 
om processen te versnellen en arbeidsuren vrij te spelen om in de toekomst de verwachte instroom 
aan te kunnen. 
Ironisch  De schuldhulpverlening verwacht het binnenkort erg druk te krijgen met een 'boeggolf' 
van schuldproblemen als vertraagd gevolg van de coronacrisis, maar zag de afgelopen tijd de 
instroom juist dalen. De nieuwe groep mensen met beginnende schulden weet de weg naar de 
schuldhulpverlening nog niet te vinden, en bovendien maakten de contactbeperkingen het contact 
tussen schuldhulpverleners en hulpvragers moeilijker. De schuldhulpverleners wéten dat er een 
grote berg werk op ze staat te wachten, maar kunnen er nog niet aan beginnen. En ondertussen 
hebben ze het, ironisch genoeg, minder druk dan voorheen. 
Dip   Dick van Maanen, directeur van Amersfoortse schuldhulporganisatie Stadsring51, vertelt dat 
de vraag naar hulp bij schuldproblemen ook bij zijn organisatie daalde tijdens de coronacrisis. 
'Inmiddels zitten we, na een dip, weer op het niveau van 2019. Dat herken ik wel van de vorige crisis, 
toen heeft het wel twee jaar geduurd voordat mensen zich meldden bij Stadsring51. Mensen 
overschatten vaak hun eigen vermogen om zelf de zaken op orde te krijgen. En de 
overheidsmaatregelen zorgen er ook voor dat mensen het wat langer uithouden, dat geeft het 
gevoel dat het allemaal nog niet zo erg is.' 
Vrijspelen     Stadsring51 bedacht vier manieren om de stilte voor de storm toch goed te 
benutten. Van Maanen: 'We zijn aan het voorsorteren op de grote toestroom die we verwachten.' De 
innovaties zijn erop gericht om de schuldhulpverlening efficiënter te maken. Schuldhulpverleners 
zullen immers meer mensen moeten gaan helpen. 'De toestroom zou kunnen toenemen met 30 
procent, maar ik krijg geen 30 procent meer financiering', legt Van Maanen uit. Het is dus zaak om nu 
de arbeidsuren vrij te spelen die straks nodig zijn om de boeggolf aan te kunnen. 
Terugwerkende kracht De eerste innovatie is het 'omkatten' van lopende schuldregelingen 
naar saneringskredieten. De trend om sterker in te zetten om saneringskredieten (Fried: zie: 
https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/achtergrond/achtergrond/saneren-helpt-schuldenaar-
het-meest.14398438.lynkx  )  is ook bij andere schuldhulporganisaties te zien, maar uniek aan deze 
aanpak is dat het gaat om het omzetten van bestaande schuldregelingen. 'Saneren met 
terugwerkende kracht', noemt Van Maanen het. In zes weken zijn vijftig schuldregelingen omgezet in 
saneringskredieten. Een 'forse inspanning' volgens Van Maanen, maar wel een operatie die ruim 600 
arbeidsuren heeft vrijgespeeld - uren die de komende tijd hard nodig gaan zijn. 
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Eigen boontjes  Twee andere innovaties zijn specifiek gericht op de nieuwe doelgroep: een 
groep die mogelijk voor het eerst met schulden in aanraking komt en voornamelijk zal bestaan uit 
jongeren, flexwerkers en zzp'ers. Voor hen heeft Stadsring51 de speciale online tool ‘Stap uit je 
schulden’ opgezet waarin ze zelf zaken kunnen regelen, contact kunnen leggen met een vrijwillige 
budgetcoach en kunnen chatten met professionals van Stadsring51. 'Dit is bedoeld voor de groep die 
zich tot voorkort prima redde, en ook nog niet toe is aan traditionele schuldhulp. Die mensen zijn 
altijd in staat geweest om hun eigen boontjes te doppen. Die moet je niet heel strak gaan 
begeleiden. Met deze laagdrempelige tool kunnen ze hun leven weer op de rails krijgen en 
voorkomen dat de problemen erger worden.' 
Band plakken     Ook komt deze nieuwe groep in aanmerking voor een 'coronakrediet'. Van 
Maanen: 'Wij merken dat er bij sommige mensen, zonder dat er al echt sprake is van serieuze 
schuldenproblematiek, betalingsachterstanden ontstaan die ertoe kunnen leiden dat je het ene gat 
met het andere gaat vullen. Wij nemen nu bij wijze van spreken de twee maanden huurachterstand 
over, zodat je ruimte overhoudt om andere dingen te betalen. Dit gaat vaak om mensen die net op of 
boven een modaal inkomen zitten, die niet op gemeentelijke regelingen kunnen aansluiten.' Ook dit 
is een vorm van preventie die tijd en moeite in de toekomst moet besparen: 'Als je de band nu plakt, 
dan gaat het wiel niet kapot.' 
Niet revolutionair  Ten slotte heeft Stadsring51 ook het intakeproces versneld. Van Maanen: 
'Voorheen waren er twee fysieke gesprekken, waar mensen ook documenten mee moeten nemen. In 
plaats daarvan hebben we nu een quickscan gemaakt, die ook aan de telefoon kan, en na afloop 
daarvan wordt er nog voor dezelfde week een afspraak gemaakt met de consulent. Daarmee help je 
mensen direct, win je tijd en speel je capaciteit vrij. Het is helemaal niet revolutionair, maar past heel 
goed in het pakket.' 
 
 
 
25) Drie wegen die de zorgsector kan bewandelen om te verduurzamen 
Zorgvisie 29 september 2020 
Duurzame zorg: minder vlees, lager energieverbruik en plastic scheiden 
Minder vlees, beter onderhoud van verwarmingsinstallaties en het scheiden van plastic afval. Het zijn 
drie wegen die de zorgsector kan bewandelen om te verduurzamen. Onder aanvoering van 
inkoopcoöperatie Intrakoop gaan binnenkort drie pilotprojecten van start om hier handen en voeten 
aan te geven. 
Het project is onderdeel van het Programma Duurzame Zorg in het kader van de Green Deal 
Duurzame Zorg, een samenwerking tussen brancheorganisaties in de zorg en de rijksoverheid. De 
afgelopen jaren is er al flink geïnvesteerd om de zorg ‘groener’ te maken, stelt Intrakoop vast. 
Tegelijkertijd blijven zorgaanbieders door de aard van het werk en hun omvang grootverbruikers van 
energie, water, voedsel, materialen en grondstoffen. Het ministerie van VWS heeft Intrakoop 
opdracht gegeven om drie pilots uit te voeren om verduurzaming in de zorg te stimuleren op het 
gebied. 
Verkennende ontmoeting     De drie pilots moeten op korte termijn van start gaan, vertelt 
Jan Holsappel, die als consultant vanuit Intrakoop bij het project betrokken is. ‘We hebben in het 
voorjaar al een verkennende ontmoeting gehad met een aantal ziekenhuizen en andere 
zorginstellingen. Dat was bedoeld om samen na te denken over de kaders en een plan van aanpak. 
Met die groep gaan we in ieder geval door. Begin september zijn we begonnen met werven van meer 
deelnemers voor de pilots.’ 
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      ‘De mensen die vanuit hun organisatie aan de pilot gaan deelnemen, zijn bijvoorbeeld 
duurzaamheidscoördinatoren, maar ook inkopers die zich met facilitair bezig houden’, vervolgt 
Holsappel. ´Hoe dan ook zijn het mensen met een kloppend hart voor duurzaamheid. Per groep 
zoeken we zo’n tien deelnemers. Daarbij proberen we de groep zo divers mogelijk samen te stellen, 
vanuit de verschillende branches in de zorg, ggz, VVT, ziekenhuizen, noem maar op.’ 
          ‘Het doel is om per onderwerp zichtbaar te maken wat de huidige situatie is. Vervolgens gaan 
we met elkaar brainstormen hoe we die situatie kunnen veranderen waar dat nodig is. Als we er 
samen uit zijn wat de beste manier is om dat te doen, gaan we dat testen in de praktijk en meten of 
dat het gewenste effect geeft. Uiteindelijk willen we met de opgedane ervaring tot een document 
komen waar de hele sector wat aan heeft.’ 

Minder vlees      De pilot op het gebied van voeding is erop gericht om de hoeveelheid vlees 
in de menu’s bij zorgorganisaties te verkleinen. ‘We weten allemaal dat vlees een behoorlijke 
bijdrage levert aan de productie van CO2 en dat de productie van vlees ook niet bepaald 
energiezuinig is. Tegelijkertijd weten we dat het stukje vlees ook enorm wordt gewaardeerd. Hoe 
kunnen we nu die menu’s zo aanpassen dat het eten ook gezond en lekker blijft? Daar hopen we in 
deze pilot ideeën voor op te doen.’ 
       Deelnemers aan deze pilot krijgen inzicht in de duurzaamheid en CO2-uitstoot van hun aankopen 
voor eten en drinken. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de Zorgmonitor Duurzaam & Gezond van 
Foodstep en Intrakoop. Daarnaast wordt samengewerkt met externe voedingsexperts als Stichting 
Eten & Welzijn aan alternatieve menu’s die op locatie worden getest. De resultaten, aanpak en 
menu’s zijn daarna voor de hele zorg beschikbaar. 
Plastic verpakkingen      Met de pilot op het gebied van afvalscheiding richt de sector de pijlen 
op plastics.  ‘Er zitten veel plastics in de keten of je dit nu wil of niet’, zegt Holsappel. ‘Het is er. Er zijn 
ook regels, zoals HACCP, die voorschrijven dat producten op een bepaalde manier moeten worden 
verpakt. Maar hoe gaan we met die plastics  om? Hoe zouden we het kunnen scheiden? Dat zijn de 
vragen die we willen beantwoorden. Waar bewaar je het? Hoe doet een cliënt met een kleine woning 
dat? En hoe spreek je het af met de afvalverwerker, zodat het niet alsnog op de grote hoop belandt 
of wordt verbrand?’ 
Onderhoudsafspraken       Voor de pilots rondom voeding en plastics was direct veel animo. 
Dat het onderhoud aan technische installaties kan bijdragen aan het verduurzamen van 
zorgorganisaties, ligt voor veel mensen minder voor de hand. Uit onderzoek van TNO blijkt echter dat 
zo’n 70 procent van alle verwarmings- en verkoelingsinstallaties niet goed werkt. Daardoor ontstaat 
er een slecht binnenklimaat en wordt veel energie verspild. 
            ‘Als je dat uitlegt, gaan de oren hier ook meer naar staan. Het gaat vooral over de installaties 
die koelte en warmte regelen. Hoe goed die worden onderhouden, speelt een rol in hoe ze werken 
en ook in hoe zuinig ze zijn. Ook hier is het welbevinden van patiënten en cliënten van belang. Hoe 
doe je het zuiniger aan zonder dat het koud wordt? In de pilot over dit onderwerp gaan we met 
name kijken naar de manier waarop er wordt ingekocht en welke onderhoudsafspraken er worden 
gemaakt met installateurs.’ 
              De samenwerkende partijen willen op een congres op 4 maart komend jaar de eerste lessen 
uit de pilots delen. ‘Voor 1 juli hopen we een document voor de hele sector te kunnen presenteren’, 
aldus Jan Holsappel. 
Samira Ahli   redacteur Zorgmanagement 
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26) Handelen zorgkantoren onzorgvuldig door tarieven voor volgend jaar met 6% te verlagen 
Leidsch Dagblad 
Rechter tikt zorgkantoren op de vingers: eenzijdige wurgcontracten mogen 
niet 
Annalaura Molducci   01/10/2020 DEN HAAG  De zorgaanbieders die langdurige zorg aanbieden, 
hebben donderdag het kort geding gewonnen dat ze tegen hun geldverstrekkers, de zorgkantoren, 
hadden aangespannen. De rechter vindt dat de zorgkantoren onzorgvuldig hebben gehandeld door 
de tarieven voor volgend jaar met zes procent te verlagen. Ze moeten daar onmiddellijk mee 
stoppen. 
          Het gaat om 68 zorgaanbieders voor gehandicapten, psychiatrische patiënten, ouderen, blinden 
en slechtzienden. Ze stapten een paar weken geleden naar de rechter voor de ’wurgcontracten’ die 
vijf zorgkantoren in het land ze aanboden. 
            Ze vonden het niet kunnen dat er zomaar zes procent minder werd betaald, zonder dat die 
verlaging werd onderbouwd. De rechter is het daarmee eens. Van hem moeten de inkoopprocedures 
stopgezet worden en de tarieven van 2020 betaald. 
Kostendekkend  De zorgaanbieders vonden de nieuwe tarieven niet reëel, niet kostendekkend 
en er wordt geen recht gedaan aan de verschillen tussen zorgaanbieders in de Wet langdurige zorg. 
De zorgkantoren vinden dat van de geboden tarieven prima zorg kan worden geleverd. 
         Volgens de rechter moeten de vijf zorgkantoren reële tarieven bieden, omdat zij gebonden zijn 
aan de aanbestedingsbeginselen. De zorgkantoren hebben dat volgens de rechter niet gedaan en 
zomaar een korting opgelegd op het door de Nederlandse Zorgautoriteit vastgestelde maximum 
tarief. 
          Zij hebben ook niet weten te onderbouwen dat de zorg in alle gevallen doelmatiger kan worden 
georganiseerd en dat dit in alle gevallen kan worden bereikt door het hanteren van een 
kortingspercentage van zes procent. 
Haalbaar  Volgens de rechter hadden de vijf zorgkantoren per sector moeten bekijken wat 
haalbaar is qua tarief, in welk opzicht en in welke mate doelmatiger kan worden gewerkt en in 
hoeverre het vastgestelde maximum tarief zich ervoor leent om daarop een korting toe te passen. 
Volgens de rechtbank kan zo’n maatregel alleen worden opgelegd als er deugdelijk onderzoek is 
gedaan en dat is niet gebeurd. 
          De directeur van de Parnassiagroep, een grote GGZ-organisatie met kantoren in Noord- en 
Zuid-Holland, hield een paar weken geleden een emotioneel betoog over de in zijn ogen onterechte 
bezuiniging, terwijl de kosten voor zijn patiënten alleen maar oplopen. 
 
 
 
27) Online hulpverlening biedt zeker mogelijkheden in de aanpak van huiselijk geweld 
Zorg+welzijn 1 oktober 2020 
Kun je de kwaliteit wel waarborgen als je online hulp verleent? 
Online hulpverlening biedt zeker mogelijkheden in de aanpak van huiselijk geweld. ‘Natuurlijk niet 
alles kan online, maar met een gecombineerde aanpak kunnen we mogelijk eerder en meer 
slachtoffers bereiken’, zegt Jeroen Traas, directeur-bestuurder van stichting Kadera Aanpak Huiselijk 
Geweld. 
De uitbraak van het coronavirus dwong Kadera – zoals veel andere organisaties – om razendsnel over 
te stappen naar online hulpverlenen. Naar beeldbellen met cliënten. Dat was zeker wennen en 
pionieren, zegt Jeroen Traas, sinds dit voorjaar de nieuwe directeur van Kadera. Maar inmiddels ziet 
hij ook de voordelen van het zogeheten blendend hulpverlenen, waarbij online en face-to-face hulp 
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worden gecombineerd. Het geeft professionals ruimte om efficiënter – zonder verlies van reistijd – 
meer cliënten te helpen. ‘We weten dat ongeveer een op de twintig volwassenen in Nederland te 
maken heeft met geweld in huiselijke kring. Wanneer we dat vertalen naar ons werkgebied – de 
provincie Overijssel – dan ziet Kadera nu slechts een zeer beperkte groep. We hoeven niet iedereen 
te zien, maar we willen mensen wel graag in beeld hebben als ze ons nodig hebben.’ 
Prevalentieonderzoek   Uit een grootschalig prevalentieonderzoek naar huiselijk geweld en 
kindermishandeling uitgevoerd onder regie van het WODC bleek vorig jaar dat 5,5 procent van de 
Nederlandse bevolking van achttien jaar of ouder de afgelopen vijf jaar te maken gehad met ten 
minste één voorval van fysiek of seksueel geweld dat werd gepleegd door iemand uit de huiselijke 
kring. Daarnaast wordt naar schatting zeker 3 procent van de kinderen mishandeld – veel daarvan 
betreft ernstige verwaarlozing. Kadera bereikte vorig jaar 249 volwassenen en 159 kinderen. 
Opname voorkomen  Slachtoffers zoeken pas hulp wanneer het water hen aan de lippen staat. 
De kunst voor hulpverleners is om juist eerder achter de voordeur te komen, stelt Traas. ‘Zodat we 
opname in de opvang kunnen voorkomen. Natuurlijk staat de veiligheid voorop, maar we moeten 
ook niet vergeten hoe ontwrichtend het voor het slachtoffer en kinderen is om voor lange periode in 
de opvang te verblijven.’ 
Online is laagdrempelig  Juist in de preventie kan online hulpverlening uitkomst bieden. 
‘Online kan voor sommige cliënten juist erg laagdrempelig werken. Ze kunnen op momenten dat ze 
bijvoorbeeld alleen thuis zijn, contact met de hulpverlener hebben. Maar dit vraagt natuurlijk nog 
wel heel wat van betrokken organisaties. Denk ook aan de online veiligheid van onze medewerkers. 
Er zijn plegers die veel handiger zijn met de computer dan wij. Nee, het is zeker geen kwestie van 
alleen de computer aanzetten.’ 
Maatwerk  Traas weet dat online hulpverlenen haar beperkingen heeft en dat veel hulpverleners 
er kritisch naar kijken. ‘Die zorgen gaan met name over het waarborgen van de kwaliteit. Er zijn 
mensen die vinden dat online hulpverlenen niet kan met onze doelgroep, maar we moeten volgens 
mij met elkaar in gesprek over de voordelen die het kan hebben en over wanneer het wel kan en 
wanneer het niet kan. En hoe dan? Een eerste intake werkt online inderdaad niet, dan mis je als 
professional alle context. Maar een vervolggesprek kan misschien wel prima online. Het gaat om 
maatwerk.’ 
Nieuwe interventies    Met nieuwe interventies zoals bijvoorbeeld een zelfmonitor-applicatie 
zouden cliënten ook dagelijks of wekelijks aan kunnen geven hoe het met hen gaat. Afhankelijk 
daarvan kan een professional beslissen of een huisbezoek gewenst is. 
Wiel uitvinden     Traas steekt inmiddels zijn licht op bij andere organisaties in het land. Hoe ver 
zijn zij met de digitale hulpverlening? ‘We hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden. Ik ben zelf ook 
erg nieuwsgierig naar ervaringen in het buitenland. Hoe doen ze dit bijvoorbeeld in Nieuw-Zeeland of 
Australië, waar hulpverleners te maken hebben met grote afstanden. Misschien zijn ze daar al veel 
verder met blended hulpverlening? Ik wil bij Kadera in ieder geval voorkomen dat we over een half 
jaar gewoon weer verder gaan op de vertrouwde voet, zonder iets geleerd te hebben van deze 
periode.’ 
Lessen van corona  In verschillende overleggen over de Transformatie-agenda Aanpak Huiselijk 
Geweld en Kindermishandeling, waar Kadera nauw betrokken bij is, wordt gesproken over nieuwe 
interventies en de lessen van de corona. ‘We zullen ook de komende jaren onze maatschappelijke 
opdracht binnen beperkte budgettaire kaders moeten uitvoeren en dan kan blended hulpverlening 
helpen dit zo efficiënt en goed mogelijk te doen.’ 
Jessica Maas 
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28) Ga naast je cliënt staan en kijk naar wat iemand nodig heeft. 
Zorg+welzijn 1 oktober 2020 
Cliënt ondersteunen is onwrikbaar door de bril van de burger kijken 
Iedereen die vragen heeft over zorg, begeleiding en participatie kan daarvoor de hulp van een 
cliëntondersteuner via de gemeente inroepen. In een online landelijk congres van Movisie, VNG, 
Ieder(in) en het ministerie van VWS hield Jet Bussemaker – voorzitter van de RVS – een pleidooi: ‘Ga 
naast de inwoner die een zorgvraag heeft staan’. Dat hoeft volgens haar niet altijd een professional 
te zijn. 
‘Ik verbaas mij erover hoe we met ingewikkelde regelgeving en systemen de toegang tot zorg en 
begeleiding vaak lastig hebben gemaakt’, begon Jet Bussemaker, voorzitter van de Raad voor 
Volksgezondheid en Samenleving, haar betoog. Bijna 300 ingelogden waren aanwezig tijdens het 
online landelijk congres Clientondersteuning van Movisie. ‘Hoe complexer de zorg, hoe ingewikkelder 
het systeem erachter’, volgens Bussemaker. Zij hield een pleidooi om ‘over de grenzen van de 
verschillende logica’s’ voor zorg en ondersteuning te kijken: ‘Ga naast je cliënt staan en kijk naar wat 
iemand nodig heeft.’ 
Drie logica’s Tijdens het online congres op dinsdag 29 september gingen deelnemers achter de 
studiocamera’s in gesprek over: ‘Wat we kunnen leren van cliëntondersteuners en wat er in de 
toekomst nodig is’. Jet Bussemaker maakte in haar lezing duidelijk dat de RVS in een analyse van 
zorgondersteuning onderscheid maakt tussen drie logica’s: de zorglogica van de professionals; de 
verdeellogica over hoe je de zorg rechtvaardig verdeelt waar vooral ambtenaren zich mee 
bezighouden; de regellogica die op het bordje van de bestuurders ligt en zich vaak richt op hoe 
misbruik fraude en gemakzucht is te voorkomen. ‘De kunst is’, zegt Bussemaker, ‘dat de personen 
binnen de verschillende logica’s buiten hun grenzen gaan kijken en gaan meedenken met 
professionals in de andere kaders. Een voorbeeld: de bestuurder denkt mee over de uitvoering van 
de zorg voor de inwoner die een zorgvraag heeft en de gemeenteambtenaar denkt mee over hoe de 
regels aan te passen.’ 
Systeem moet eenvoudiger  Volgens Bussemaker is het zorgsysteem inmiddels zo 
ingewikkeld geworden, dat er steeds meer bypasses nodig zijn om de verschillende professionals – 
bijvoorbeeld zorgverleners, ambtenaren, specialisten, zorgmanagers, activiteitenbegeleiders – per 
cliënt samen te houden. ‘Hoe meer complexiteit, hoe meer ondersteuning nodig is.’ Het systeem 
moet eenvoudiger worden en de cliëntondersteuner heeft de taak om naast de cliënt te gaan staan 
en de simpele weg te vinden: ‘Ga terug naar de bedoeling van ondersteuning.’ 
Vertrouwde andere Is het mogelijk om de kennis van de cliëntondersteuner te gebruiken 
en wat is daarvoor in de toekomst nodig? Deze centrale vraag lag tijdens het online-congres op tafel. 
Bussemaker beaamde de vraag en suggereerde dat: ‘Niet in alle gevallen een professionele 
cliëntondersteuner nodig is. Die rol kan ook door een familielid, een buurvrouw of een vrijwilliger 
worden opgepakt. Het is de rol van een “vertrouwde andere”.’ Daar was een van de tafelgasten, Ilya 
Stoffer van belangenvereniging Ieder(in) het niet mee eens: ‘Een familielid of vrijwilliger kan nooit 
een professionele cliëntondersteuner vervangen. Als je echt specialistische en meer complexe hulp 
nodig hebt, zeker voor langere tijd, dan is een professional belangrijk.’ 
Sociale logica  Janny Bakker, voorzitter van Movisie, benadrukte dat de cliëntondersteuning er 
uiteindelijk toe leidt dat de zorg goedkoper wordt. Zij miste in het betoog van Jet Bussemaker een 
belangrijk aspect in de cliëntondersteuning, namelijk de sociale logica: ‘Dat gaat over de dagelijkse 
leefwereld van de cliënt; hoe kun je behalve zorgbehoevend, ook een goede moeder zijn in je gezin 
en hoe kun je sociaal participeren? Gemeenteambtenaren die zich bezighouden met het geld en de 
regels voor zorg en ondersteuning moeten ook kennis hebben van deze sociale logica.’ 
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Koplopersproject  Tot slot gaf projectleider Joost de Haan van Movisie het zogenoemde 
“koplopersproject” van Movisie, Ieder(in) en VNG voor cliëntondersteuning een pleidooi voor de 
toekomst: ‘Passende ondersteuning betekent dat een cliënt op zoek is naar een onafhankelijk 
persoon die naast hem staan en hem informeert over de mogelijkheden en de toekomstige 
processen voor hulp en zorg. Cliëntondersteuning gaat over meerdere levensdomeinen. Hulpvragen 
kennen geen schotten of regels, maar wat nodig is, is verheldering van de vraag. Dat is de rol van de 
cliëntondersteuner, de vraag achter de vraag vinden en vervolgens vaak creatieve mogelijkheden 
vinden om zorg en ondersteuning aan elkaar te koppelen. We moeten blijven leren van elkaar en 
daar hebben gemeenten, professionals en inwoners met een hulpvraag gezamenlijk een rol in door 
samen te werken.’ 
Meer weten over cliëntondersteuning op de website van Movisie>>(Fried: zie: 
https://www.movisie.nl/clientondersteuning  ) 
Carolien Stam Redacteur Zorg+Welzijn 
 
 
 
 
29) Woonzorgboerderijen als alternatief voor het verpleeghuis 
Platform 31  1 oktober 2020 
Zorgboerderijen als innovatief woonzorgconcept voor ouderen 
Woonzorgboerderijen zijn afgelopen jaren als kleinschalige woonzorgvoorzieningen ontstaan op het 
platteland als alternatief voor het verpleeghuis. Vaak ontwikkeld door dwarsdenkers uit de reguliere 
zorg. Of vanuit burgerinitiatieven die langdurige zorg voor kwetsbare groepen willen integreren met 
het ‘gewone’ buurt- of dorpsleven, zodat kwetsbare ouderen in hun vertrouwde omgeving kunnen 
blijven wonen en deel kunnen nemen aan activiteiten in het dorp. De woonzorgboerderijen bieden 
24-uurs zorg aan en combineren zo agrarische activiteiten (zoals het houden van dieren) met 
zorgactiviteiten. Maar lukt deze 24-uurszorgverlening ook? Ja, blijkt uit ons onderzoek van de 
Universiteit Maastricht. Wij pleiten dan ook voor meer aandacht voor zorgomgeving van kwetsbare 
senioren, zowel fysiek, sociaal als organisatorisch. 
         In woonzorgboerderijn is de zorgomgeving radicaal veranderd ten opzichte van reguliere 
verpleeghuiszorg. De fysieke omgeving van de zorgboerderij is anders: waar een verpleeghuis vaak 
een groot en herkenbaar instituut is aan de rand van een dorp of wijk, zijn deze kleinschalige 
woonzorgvormen vaak niet te onderscheiden van de rest van de bebouwing. Bewoners hebben de 
mogelijkheid om naar buiten te gaan, en om voor de tuin en/of dieren te zorgen. Het is een open 
omgeving waarin bewoners een grote mate van bewegingsvrijheid hebben. 
              In de sociale omgeving zijn de activiteiten van bewoners vaak onderdeel van het gewone 
leven: eten maken, iets in de tuin doen, was opvouwen. Daarbij proberen medewerkers zoveel 
mogelijk bewoners te stimuleren om actief te blijven en uit te gaan van wat men nog wel kan. De 
organisatie van zorg wordt bepaald vanuit het ritme van bewoners, in tegenstellig tot het reguliere 
verpleeghuis waar de ritmes en routines van de organisatie veelal het dagelijks leven bepalen. De 
zorgboer fungeert hierbij als rolmodel voor medewerkers, en coacht hen op competenties om 
bewoners te ondersteunen en activeren. 
            Wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van zorgboerderijen is schaars. Onze studie 
van de Universiteit Maastricht onderzocht als eerste het concept woonzorgboerderijen. Resultaten 
laten zien dat bewoners van zorgboerderijen een actiever dagelijks leven hebben dan bewoners van 
reguliere verpleeghuizen. Ze hebben meer betekenisvolle activiteiten, meer sociaal contact met 
anderen, kunnen zich vrijer bewegen en komen vaker buiten. Dit is belangrijk, omdat een actiever 
dagelijks leven waarin mensen met dementie meer buiten zijn, samenhangt met een hogere kwaliteit 
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van leven. In onze studie rapporteerden bewoners zelf een hogere kwaliteit van leven op 
zorgboerderijen in vergelijking met reguliere verpleeghuizen. De zorgboerderij is vaak het 
middelpunt van allerlei activiteiten samen met het dorp. Op zorgboerderijen helpen bewoners mee: 
onkruid wieden of boontjes plukken. Dat geeft contact, is nuttig en geeft de dag structuur. Ouderen 
leven daarvan op, blijkt. 
         Niet iedereen kan en/of wil op een zorgboerderij wonen. Echter, succesvolle elementen van de 
zorgboerderij zijn wellicht ook toe te passen in andere vormen van verpleeghuiszorg. Het gaat dan 
om zaken als: hoe kunnen we bewoners stimuleren om betekenisvol actief te laten zijn, hoe 
gebruiken we de fysieke omgeving hierin en ondersteun je medewerkers in hun dagelijkse werk. . 
Ons onderzoek in samenwerking met het RIVM geeft hiervoor enkele handvatten. 
         Zowel nationaal als internationaal, worden vergelijkbare innovatieve concepten ontwikkeld op 
het snijvlak van wonen, zorg en welzijn voor ouderen, zoals wooncorporaties of woongroepen. Een 
nieuwe zorgomgeving opstarten, doe je als (zorg)organisatie niet zomaar. Het spreekwoord luidt 
‘oude bomen moet men niet verplanten’. Wat is de impact van zo’n verhuizing op ouderen? En 
wanneer is het juiste moment voor ouderen om überhaupt te verhuizen? Dit zijn vragen waar we 
momenteel vervolgonderzoek naar doen. 
Prof. dr. Hilde Verbeek 
Hoogleraar Zorgomgeving voor kwetsbare ouderen 
Universiteit Maastricht 
www.academischewerkplaatsouderenzorg.nl 
 
 
 
30) Bij beslag op iemand zijn spullen moet er wel iets overblijven om van te leven 
Schulinck nieuwsbrief 1 oktober 2020 
Herziening van beslag- en executierecht biedt schuldenaar meer zekerheid 
1 oktober 2020            De wet die onder meer moet voorkomen dat mensen met schulden onder het 
bestaansminimum terechtkomen, treedt gefaseerd in werking. Als er beslag op iemand zijn spullen 
wordt gelegd voor de verkoop dan moet er wel iets overblijven om van te leven. Om de wet zo snel 
mogelijk in werking te kunnen laten treden, was overleg nodig met onder andere banken, 
gemeenten en deurwaarders omdat zij tijd nodig hebben hun bedrijfsvoering aan te passen. Er is 
besloten de wet in drie stappen in te voeren, te beginnen op 1 oktober 2020. 
           Minister Dekker (Rechtsbescherming): “Een schuldeiser mag maatregelen nemen als zijn 
rekeningen niet worden betaald. Maar het moet niet zover gaan dat mensen geen kant meer op 
kunnen. Daarom zijn de regels voor het executie- en beslagrecht herzien.” 
Eerste fase     De eerste fase begint op 1 oktober 2020. In beginsel mag dan geen beslag meer 
worden gelegd op roerende zaken, zoals de inboedel, als redelijkerwijs voorzienbaar is dat de kosten 
de baten overtreffen. Een gedwongen verkoop levert in zo’n geval niets op voor de schuldeiser. 
Sterker nog, het leidt alleen maar tot een hogere schuld, omdat de kosten voor rekening van de 
schuldenaar komen. Het beslag wordt dan puur een drukmiddel om de schuldenaar te laten betalen, 
terwijl hij hier geen geld voor heeft. 
            Verder mogen kleding, levensmiddelen en andere zaken die iemand nodig heeft voor 
persoonlijke verzorging en de algemene dagelijkse levensbehoeften, in beginsel niet in beslag 
worden genomen. Het gaat daarbij om zaken die over het algemeen weinig waarde 
vertegenwoordigen. Beslag op bijvoorbeeld kunst en sieraden blijft wel mogelijk. Daarnaast wordt 
verkoop via internet mogelijk. Zo kan een breder publiek worden bereikt. Dit kan bijdragen aan een 
hogere opbrengst tegen lagere kosten. 
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Tweede fase  Bij de start van de tweede fase op 1 januari 2021 wordt een zogeheten beslagvrij 
bedrag ingevoerd. Bij een beslag op de bankrekening van de schuldenaar wordt dan een deel van het 
tegoed vrijgehouden (het beslagvrij bedrag). Bij beslag op loon of een uitkering geldt al iets 
soortgelijks (de beslagvrije voet). Zo kunnen mensen met schulden niet onder het bestaansminimum 
terechtkomen en houden zij geld over om van te leven. 
Derde fase   De derde en laatste fase op 1 april 2021 maakt het administratief beslag op 
motorrijtuigen mogelijk. Dit betekent dat het in beslag nemen van een auto of aanhangwagen 
efficiënter wordt. Nu moet een deurwaarder het voertuig daadwerkelijk zien om er beslag op te 
kunnen leggen, terwijl via het kentekenregister van de RDW eenvoudig is vast te stellen of iemand 
een auto op zijn naam heeft staan. Daarom kan straks beslag worden gelegd na inzage in het 
kentekenregister en wordt het niet meer mogelijk om de auto na een beslag snel over te schrijven op 
een andere naam. Zo wordt een koper beschermd tegen een verkoper die zijn auto met een beslag 
erop wil verkopen. 
Brede Schuldenaanpak      Het kabinet werkt samen met gemeenten, uitvoeringsorganisaties 
en maatschappelijke organisaties onverminderd door aan het uitvoeren van het Actieplan Brede 
Schuldenaanpak, een van de doelstellingen van het huidige regeerakkoord. Het gaat om een 
veertigtal acties op tal van fronten om de schuldenproblematiek terug te dringen, gericht op 
preventie, snelle en effectieve schuldhulpverlening en een zorgvuldige, maatschappelijk 
verantwoorde incasso. 
Bron: Rijksoverheid.nl 
 
 
 
31) Als ik een kunstenaar in huis haal, volgt de kunst vanzelf 
Beter Oud 1 oktober 2020 
Directeur ouderenzorg haalt kunstenaar letterlijk in huis  
Als ik een kunstenaar in huis haal, volgt de kunst vanzelf, dacht Rob Kusters, directeur Intramurale 
Ouderenzorg bij Zorggroep Almere. Dus bood hij Hein Walter een atelier aan onder het dak van 
woonzorgcentrum de Archipel. Hein vertelde hierover eerder in deze nieuwsbrief. Nu het verhaal 
vanuit de directie.  
‘Kunst in huis is te waardevol om te laten lopen’  ´Altijd thuis is onze visie. Kunst draagt daaraan bij. 
Veel mensen gaan naar de bioscoop of een museum. Voor mensen in een woonzorginstelling is dat 
lastig. Daarom haal ik kunst in huis. Dat draagt bij aan thuis zijn.’  
Atelier in huis  ‘Ik ken Hein vanuit de cliëntenraad van Stichting de Archipel. Toen hij een atelier 
zocht, zei ik: “Als je twee dagen per week kunst maakt met onze bewoners, krijg je een ruimte bij 
ons.” Dat was tien jaar geleden. Hein werkt vooral met mensen met dementie. Hij laat hen tekenen, 
dichten, schilderen en fotograferen. Het mooie is dat kunst zo voor verbinding zorgt; tussen 
bewoners tijdens het maken van de kunstwerken en tussen bewoners en bezoekers tijdens de 
expositie ervan. Mensen praten erover.’  
Zwaan kleef aan   ‘We begonnen met één kunstenaar. Nu heeft Hein zes kunstenaars om zich 
heen verzameld die actief zijn in onze woonzorgcentra. De een fotografeert met hen, de ander laat 
ze schilderen. Beeldende kunst, podiumkunst. Alles kan.’ 
Effect   ‘Het effect van kunst is lastig te kwalificeren. Je kunt het niet uitdrukken in bijvoorbeeld 
minder medicatie. Voor mij telt dat mensen zinvol bezig zijn, plezier hebben en dat de kunst hen 
trots maakt. Naarmate onze bewoners langer kunst maken, ontwikkelen ze zich hierin. Dat raakt mij, 
maar ook hun familie die ziet dat hun familielid, dat in alles achteruitgaat, plotseling groei laat zien 
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bij het maken van kunst. Kunst spreekt hen aan op iets wat ze wél kunnen. Ik raad alle 
woonzorgcentra aan om kunst- en cultuuractiviteiten in huis te halen.’  
Kunst versus activiteiten  ‘De kunst van Hein botste in het begin soms met onze 
activiteitenbegeleiders die dat ook dachten te kunnen. Maar kunst gaat verder en dieper. Het is lastig 
uitleggen, maar het spreekt de diepere laag van onze bewoners aan. Wat ze maken komt écht uit 
henzelf. Inmiddels zien de activiteitenbegeleiders dat ook en nu versterken ze elkaar. Dat ging heel 
organisch. Het had alleen wat tijd nodig. Als Hein een doek ophangt in de tuin om ouderen en 
jongeren samen te laten schilderen, organiseren de activiteitenbegeleiders bijvoorbeeld een 
barbecue. Zo haal je mensen van buiten naar binnen en ontstaat weer meer verbinding.’  
Contact met de wijk   ‘Als woonzorgcentrum heb je een rol in de wijk. Daar wonen ouderen die 
soms ook meedoen aan activiteiten in huis. Bij de Archipel regelt Hein dat. Hij kent veel mensen in de 
wijk en hij heeft een groot netwerk. Soms organiseert hij een excursie en gaat hij met een groepje 
(wijk)bewoners naar een andere kunstenaar. Dan regelt hij ook het busje. Dat is een tip voor andere 
woonzorgcentra: haal iemand in huis die verbinding zoekt, met bewoners, en in de wijk.’ 
Kosten    ‘Als je een kunstenaar gratis een atelier aanbiedt, mis je als woonzorginstelling huur, 
maar omdat de kunstenaar met de bewoners werkt, bespaart dat ook personeelskosten. Wat ook 
helpt is het aanvragen van subsidies bij de gemeente of andere partijen. Bespreek vooraf of de 
kunstenaar dat wil doen. Natuurlijk moet je als woonzorgcentrum ook bijdragen, maar het hoeft 
helemaal niet duur te zijn.’  
COVID-19  ‘Tijdens de coronacrisis stond het atelier leeg. Dat was een hard gelag voor onze 
bewoners. Nu zijn ze weer begonnen met het maken van kunst, natuurlijk strikt binnen de regels. 
Waar het atelier voorheen gezellig vol was, handhaven we nu 1,5 meter. We doen er alles aan om 
het virus buiten de deur te houden.’   
Tips ‘Mijn advies aan directeuren van woonzorginstellingen: zoek een kunstenaar die wil 
samenwerken. Die zijn er in iedere stad en dorp. Iedere woonzorginstelling is onderdeel van een wijk. 
Er zijn overal uitingen van kunstenaars die je kunt benaderen. Werk daarna aan intern draagvlak. Ga 
in gesprek met de activiteitenbegeleiders, de cliëntenraad en mensen uit de zorg. Laat hen, samen 
met de kunstenaar, de mogelijkheden verkennen. Hier is geen draaiboek voor. Mijn belangrijkste tip: 
begin gewoon en ervaar het. Dan raak je vanzelf overtuigd van de enorme meerwaarde van kunst in 
een woonzorgcentrum. Als Hein stopt, ga ik onmiddellijk op zoek naar een 2.0-versie. Kunst in huis is 
te waardevol om te laten lopen.’  
            In de nieuwsbrief van juni stond een blog over Hein Walter en zijn visie op kunst, ouderen en 
zijn atelier in de Archipel. Lees de blog over Hein Walter. (Fried: zie: 
https://www.beteroud.nl/nieuws/kunstenaar-hein-walter-ouderen-floreren-dankzij-kunst  ) 
               Voor meer informatie over kunst en ouderen kun je contact opnemen met LKCA, 
ingridsmit@lkca.nl of met angelavandijk@lkca.nl. Ook voor specifieke vragen aan Rob Kusters kun je 
bij hen terecht. 


