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Beste adviesraadleden en overige geïnteresseerden,
´Overal zijn er die doen wat goed is´ is een tekst van Huub Oosterhuis.
Juist in deze Coronatijd is het goed dit te beseffen en te waarderen.
Mensen werkzaam in het sociaal domein, vrijwillig of beroepsmatig, reken ik zeker onder hen die
goed doen. Wellicht kan de informatie in deze aflevering van de nieuws- en informatiebrief dit werk
nog vergemakkelijken of verbeteren. Doe er uw voordeel mee!
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) Plan maken om ondanks grote meningsverschillen met elkaar in verbinding te blijven
2) Bij totaal nieuwe manier van subsidieverlening houdt gemeente Katwijk bijna twee ton over
3) Ik ben van geen enkele organisatie, ik ben van mezelf
4) Elke zorgaanbieder krijgt een zogenaamd budgetplafond
5) Het fundament van de jeugdzorg staat op instorten
6) Woonstarters hebben het moeilijk om een huur- of koopwoning te krijgen
7) Nieuwe afspraken om de aanpak van schulden en armoede te versterken
8) Voorkomen dat mensen met schulden onder het bestaansminimum terechtkomen
9) Een persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen
10) Applicatie die nauwkeurig iemands financiële situatie voor (bijstand) en na (werk) berekent
11) Vragen over de veranderingen in de Wajong bij nieuwe Informatiepunt Wajong
12) Professionals hebben moeite om te gaan met levensbeschouwelijke en religieuze vragen
13) Het stimuleren van inclusiviteit in de eigen organisatie
14) Europese subsidie: woonwijken toekomstbestendig maken door duurzame wijkwarmte
15) Er moet weer een inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen komen
16) ‘het beste jongetje van de klas’ worden met behulp van robotisering
17) Om de energietransitie mogelijk te maken moet het Rijk snel met meer duidelijkheid komen
18) Veel mensen weten niet welke kansen basis-ggz biedt
19) De wet met stikstofplannen roept gemengde reacties op
20) Weg met wollig taalgebruik en ambtelijk jargon
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21) Een op de vier gemeenten in Zuid-Holland heeft een zorgelijke financiële reservepositie
22) Zondag met Lubach zette college en wethouders van Hollands Kroon te kakken
23) Tiny houses: lagere kosten, meer tijd voor jezelf en een kleinere ecologische voetafdruk
24) Onmenselijke woonomstandigheden arbeidsmigranten
25) Wonen met hoofdzakelijk ouderen heeft voor- en nadelen
26) Collectief schuldregelen wordt door steeds meer gemeenten ingezet
27) Gemeenten moeten meebetalen aan gasloze woningaanpassingen
28) Partijen WZD aan zet om zorg voor WZD patiënten in crisis te garanderen
29) ‘Van de systeempartijen wordt veel meer gevraagd. Betaal ze daar ook naar
30) 2,5 miljoen Nederlanders moeite met lezen, schrijven, rekenen of omgaan met computers
31) Geweld tussen mijn moeder en haar geliefdes vond ik de normaalste zaak van de wereld
32) In Volante werken vier ggz-instellingen samen aan waardegedreven zorg
33) Aansluiting van de zorgplicht van scholen op het jeugdhulpaanbod van de gemeente niet goed
34) Binnenkort in één keer een regeling treffen met grote schuldeisers
35) Webinar over dementie
36) Met een heldere visie een nieuwe impuls aan toezicht en handhaving in het sociaal domein
37) Kloof op arbeidsmarkt tussen mensen met en zonder migratieachtergrond groot en hardnekkig
38) Kringloopwinkels met buurthuisfunctie van grote waarde voor kwetsbare inwoners
39) Grote zorgen over de crisisopvang van mensen met dementie
40) Eigen Kracht-coördinatoren gewend om flexibel te werken en in coronatijd is dat niet anders
41) Eigenbijdrageregeling die rekening houdt met de draagkracht van de zorgbehoevende
42) Daklozen kregen 7.500 dollar aan 'gratis geld': geven hun geld verstandig uit
43) Weg met marktwerking voor de jeugdbescherming
44) Gemeenten miljoenen tekort voor jeugdzorg, jeugdzorgbedrijven miljoenen winst
45) Een herordening van de ggz is urgenter dan ooit
46) Crisisopvang voor mensen met verstandelijke beperking struikelt over Wet zorg en dwang
47) Beschermingsbewind aanmerken als economische activiteit in het algemeen belang

1) Plan maken om ondanks grote meningsverschillen met elkaar in verbinding te blijven
Eigen Kracht Centrale 2 oktober 2020

Familiebedrijf en familieband
Een Eigen Kracht-conferentie is vaak meer dan het maken van een plan met iedereen die betrokken
is bij een situatie. Het gaat ook over herstel en verbindingen tussen mensen. Deze week bezocht een
Eigen Kracht-coördinator een familie die een plan wil maken om ondanks grote meningsverschillen
met elkaar in verbinding te blijven. “Een zestienjarige jongen besloot tijdens de lockdown te stoppen
met school en samen met de vader van een vriendje een IT-beveiligingsbedrijf op te zetten,” vertelt
de Eigen Kracht-coördinator. “Hij volgde een timmeropleiding om op termijn, als enige erfgenaam,
het familiebedrijf over te nemen.” De familie is geschrokken en boos, want het bedrijf zit al vijf
generaties in de familie.
Hoog opgelopen conflict De jongen is zonder diploma nog ‘kwalificatieplichtig’ en daarom
zocht een leerplichtambtenaar contact met de ouders en de jongen. De jongen is van plan, tegen de
zin van zijn ouders, verder te leren op het gebied van IT-beveiliging. Het conflict in het gezin en de
familie is hoog opgelopen en de jongen logeert nu bij een vriend. De leerplichtambtenaar schakelt
het wijkteam in. “De vader van de jongen is woedend,” vertelt de wijkteammedewerker. “Hij wil de
jongen dwingen weer naar school te gaan. Zijn moeder wil ondanks de grote meningsverschillen en
ondanks dat zij zijn keuze niet steunt, in contact blijven met haar zoon. Ik heb een Eigen KrachtNIEUWS- EN INFORMATIEBRIEF 201
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conferentie voorgesteld, zodat alle betrokkenen met elkaar kunnen delen wat deze situatie met hen
doet en samen kunnen nadenken over hoe ze verder willen.”
Gedrag afwijzen, niet persoon De vader weigert in te gaan op dit voorstel van de
wijkteammedewerker, maar de moeder en de jongen willen graag met hun kring nadenken over hoe
het verder moet. De Eigen Kracht-coördinator: “De jongen voelt zich afgewezen door zijn familie. Zijn
moeder zoekt een manier om duidelijk te maken aan hem en aan de familie dat ze zijn gedrag
afwijst, maar niet zijn persoon.” Na overleg met de moeder en met de jongen wordt de vraag voor de
planbijeenkomst ‘hoe kunnen we ondanks de grote meningsverschillen verbonden blijven’. In de
gesprekken van de coördinator met familieleden wordt duidelijk dat het familiebedrijf voor iedereen
heel belangrijk is, maar dat de familieband dat ook is. Bijna twintig mensen zeggen toe om te komen
en mee te denken.
Werkwijze i.v.m. coronavirus Eigen Kracht-conferenties kunnen net als altijd worden
aangevraagd. Ook nu zijn er personen of gezinnen die een plan nodig hebben en voor wie verbinding
met het netwerk van groot belang is. Planbijeenkomsten zijn onder een aantal voorwaarden weer
mogelijk, maar online bijeenkomsten worden ook nog georganiseerd. We gaan steeds uit van
maatwerk in overleg met alle betrokkenen.
Het team van de Eigen Kracht Centrale heeft met elkaar afspraken gemaakt over hoe we in
deze tijd van fysieke afstand families kunnen helpen om tot oplossingen te komen, binnen de
maatregelen die er zijn. Een deel van onze trainingen (SKJ-gecertificeerd) is geschikt gemaakt als
online training of wordt aangepast georganiseerd.
Voor vragen of aanvragen kunt u bellen met 085 - 049 85 64.
Een sterk verhaal op vrijdag Voor mij is vrijdag altijd een dag om even stil te staan bij de
verhalen uit de dagelijkse praktijk van mijn collega's en mij. Bijzondere verhalen, omdat uitzichtloze
situaties soms 180 graden draaien. Sterke verhalen, omdat ze de kracht tonen van mensen die hun
vragen durven delen met de mensen om hen heen en zo met vereende kracht tot oplossingen komen.
Ze zijn het delen waard.
Ik wens u en de uwen een goede gezondheid en veel verbinding.
Hedda van Lieshout

2) Bij totaal nieuwe manier van subsidieverlening houdt gemeente Katwijk bijna twee ton over
Leidsch Dagblad 4 oktober 2020

Katwijk houdt bijna twee ton over bij totaal nieuwe manier van
subsidieverdeling: ’Dit is appels met peren vergelijken’
Hielke Biemond 04/10/2020 KATWIJK Bij de totaal nieuwe manier van subsidieverlening houdt de
gemeente Katwijk dit jaar bijna twee ton over. Dat is opmerkelijk omdat de verdeelde 5,2 miljoen
euro al ruim een miljoen minder is dan het totaalbedrag dat vorig jaar werd uitgekeerd.
Katwijkse verenigingen en maatschappelijke organisaties maken niet langer aanspraak op een
bepaald subsidiebedrag op basis van afspraken uit het verleden of ledenaantallen. Zij moeten nu
tegenover de gemeente hun meerwaarde duidelijk maken, op basis van vooraf vastgestelde criteria.
Dat was niet alleen voor de aanvragers enorm wennen, ook voor de beoordelaars in het
gemeentehuis. ’Het voelde vaak als appels met peren vergelijken’, schrijven zij terugkijkend.
Zij merkten dat het voor veel partijen, zowel professionele als vrijwillige, moeilijk is om ’de juiste
dingen op papier te zetten’. ’Dit terwijl de ervaring leert dat zij in de praktijk heel nuttige dingen
doen, die wel degelijk bijdragen aan de maatschappelijke doelstellingen van de gemeente. Dit zien
we als een leerproces en kost tijd.’
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Onbenut

Van de 101 plannen die 76 verschillende aanvragers indienden, heeft de gemeente er
22 afgewezen. Het totale subsidiebedrag is uitgekomen op ruim 5,1 miljoen euro, waarmee 185.498
euro onbenut is gebleven. Het gemeentebestuur heeft besloten om dat ’gericht in te zetten’ om
onder meer een gezonde leefstijl van inwoners te bevorderen en armoede te bestrijden.
Het nieuwe systeem, dat door veel verenigingen en hun vrijwilligers als revolutionair werd
ervaren, had op papier de belangrijkste maatschappelijke organisatie van hun troon kunnen stoten.
Partijen van buiten de gemeente konden zich immers ook inschrijving voor deze aanbesteding van de
subsidies.
Wethouder Adger van Helden verwachtte op dat gebied bepaald geen aardverschuiving, en dat
is uitgekomen. Ten opzichte van vorig jaar deden negen nieuwe partijen een subsidieaanvraag. Het is
niet bekendgemaakt hoeveel daarvan van buiten de gemeente Katwijk komen. Twintig verenigingen
en organisaties haakten juist af.
De grote maatschappelijke organisatie Welzijnskwartier, dat als gevolg van eerdere
miljoenenbezuinigingen flink veel subsidie moet inleveren, stelde opgelucht vast dat het in de
nieuwe verdeling de prominente positie heeft behouden.
,,We zijn blij dat de gemeente onze jarenlange meerwaarde voor de Katwijkse samenleving
wederom erkent en honoreert’’, liet directeur Piet van Arkel opgelucht weten.

3) Ik ben van geen enkele organisatie, ik ben van mezelf
4 oktober 2020

Column: Ik zit hier met mijn propellor pet
Hoe kan je nou bij meerdere organisaties zitten en toch doen alsof je vandaag voor één organisatie
staat? Daar gelooft ervaringsdeskundige Maurits Boote niks van. Hij draagt altijd zijn propellor pet.
Maurits Boote
Stiekem ben ik blij dat reallife vergaderingen en overlegtafels momenteel niet doorgaan. Ik hoor in
digitale meetings namelijk veel minder vaak de zin waarop ik heel allergisch reageer: ‘Ik werk voor
[organisatie] en [organisatie], maar vandaag zit ik hier met de pet van [organisatie].’ Ik heb nooit
begrepen hoe je die andere petten thuis kunt laten. Ik zit daar als mezelf en neem ook de kennis uit
verschillende organisaties mee. Daarom zeg ik: ‘Ik zit hier met mijn propellor pet!’
Altijd mee Die propellor pet heeft namelijk meerdere vakken en kleuren. Bij mij is dat
bijvoorbeeld roze van ExpEx, blauw van Levvel, geel van BIJ1 en niet te vergeten rood voor mij als
mens. Die rode kant probeer ik meestal voorop mijn hoofd te zetten, maar het kan gebeuren dat ik
ergens echt voor een organisatie zit en dan staat hun kleur voorop. Maar alle andere kleuren van
mijn propellor pet neem ik altijd mee.
Voorbeelden van verwarring Voor mij is dat niet meer dan logisch, maar voor anderen is
het soms verwarrend. Bij de jeugdzorgorganisatie Levvel waar ik werk denken ze soms dat ons
ErvaringsKennisTeam hetzelfde is als ExpEx. En bij het ExpEx platform deel ik dingen van BIJ1, terwijl
niet iedereen daar zo antiracistisch of activistisch is als ik. Maar alle ExpEx strijden wél voor een
betere jeugdzorg. En alles wat bijdraagt aan dat doel of waaraan ExpEx hebben meegewerkt deel ik,
of het nou een motie is van de PvdA of een initiatiefvoorstel van GroenLinks. En dat is dan soms weer
verwarrend voor de mensen bij mijn politieke partij BIJ1.
Belangenverstrengeling vs belangenbehartiging Organisaties willen geen kleur
bekennen, in ieder geval geen politieke kleur. De politiek bepaald mede waar het geld en dus het
grote deel van de macht heengaat. Maar politiek is meer dan de Tweede Kamer of je gemeente: al
het persoonlijke ís politiek. Ik denk dat de angst politiek te zijn ook veroorzaakt wordt doordat we
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gewend zijn dat politiek betekent: belangenverstrengeling. Ja dat is het als je werkt bij Shell en
meepraat over het klimaatbeleid. Maar wat ik doe is belangenbehartiging. Ik werk voor een betere
jeugdzorg én politiek waarin gelijkwaardigheid en ervaringskennis de basis zijn. En dan heb ik
toevallig een positie bij de ene organisatie en wordt ik betaald door de andere. Maar ik ben van geen
enkele organisatie, ik ben van mezelf.
Van hokjes naar kruispunten We vergroten de verschillen vaker uit dan de
overeenkomsten en denken en handelen te veel vanuit rollen. Wederom draait het hier om macht:
een rol of functie zorgt voor een machtspositie. Daarom riep ik bij een bijeenkomst met bestuurders
in de jeugdzorg vorig jaar op om alle naamstickers af te doen op de borrel. Zodat we niet eerst naar
elkaars borsten keken om te weten waar iemand werkt en wat er dan te halen valt. Laatst bij een
bijeenkomst met jongerenorganisaties wilden we ook van mens tot mens communiceren en daarom
was je organisatie noemen verboden. Het enige wat gedeeld mocht worden waren persoonlijke
zaken.
Voorstelrondje Dat zouden we vaker moeten doen! Dus: deel je een volgend voorstelrondje
iets persoonlijks? Gaan we de volgende keer gewoon naambordjes maken met alleen een voornaam?
En neem jij voortaan je saaie eenkleurige pet mee, of ook een propellor pet?

4) Elke zorgaanbieder krijgt een zogenaamd budgetplafond
Google melding Wmo: De Stentor 4 oktober 2020

Zutphen roept onnodige zorgdeclaraties een halt toe: ‘Jeugdhulp bij 1 op de 8
kinderen is veel te veel’
Zorgaanbieders in de gemeente Zutphen kunnen vanaf komend jaar niet meer onbeperkt declaraties
indienen voor jeugdhulp of voor begeleiding om zelfstandig thuis te kunnen wonen. Elke
zorgaanbieder krijgt een zogenaamd budgetplafond. Is het potje op, dan geeft de gemeente geen
geld meer voor hulp.
Merten Simons 03-10-20, Jaarlijks komt Zutphen al miljoenen tekort die grotendeels ontstaan door
kosten die worden gemaakt om inwoners jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning aan te
bieden. Door maximaal uit te keren bedragen vast te stellen probeert Zutphen de elk jaar verder
oplopende kosten voor jeugdhulp en wmo (wet maatschappelijke ondersteuning) tegen te gaan.
In de wmo is geregeld dat inwoners hulp en ondersteuning krijgen om zolang mogelijk zelfstandig
thuis te kunnen blijven wonen. Jeugdhulp kan variëren van hulp bij kinderen met
concentratieproblemen of autisme tot hulp bij kinderen met een lichamelijke beperking of hulp door
pleegzorg.
Ergernis bij wethouder
Wethouder Annelies de Jonge ergert zich al jaren aan
zorgaanbieders die vooral zoveel mogelijk cliënten willen binnenhalen. ,,De zorg is geen markt. Kijk
bijvoorbeeld naar folders die bij huisartspraktijken liggen. ‘Heeft je kind concentratieproblemen?
Meldt dit bij je huisarts en je kind krijgt een indicatie. De gemeente betaalt’, lezen ouders dan. Daar
heb ik een broertje dood aan. Eén op de negen kinderen in Nederland krijgt daardoor jeugdhulp. In
Zutphen zelfs één op de acht. Dat zijn er veel te veel.’’
,,Het moet echt anders’’, zegt De Jonge. ,,Door een plafond in te stellen voor elke zorgaanbieder
weten we exact over welke bedragen we het hebben, maar leggen we ook een verantwoordelijkheid
neer bij de zorgpartijen om de oplopende kosten tegen te gaan.’’

Wie krijgt welke zorg?

Zorgaanbieders moeten daarom gaan kijken wie ze nog welke
zorg aanbieden. ,,Aanbieders moeten kijken of ze wel de juiste aanbieder zijn voor een zorgvraag en
of ze de zorg niet te lang aanbieden. Met budgetplafonds dwingen we zorgpartijen daartoe.’’
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Bang voor wachtrijen is wethouder Mathijs ten Broeke niet, op het moment dat een
zorgaanbieder door het maximale budget heen is. ,,Dat is een veelgehoorde zorg. Volgens mij moet
dit er juist voor gaan zorgen dat wachtrijen afnemen, omdat we met inwoners het gesprek aan
moeten gaan of er wellicht andere zorg mogelijk is dat beter bij iemand past.’’
Bezuiniging Jaarlijks wil Zutphen met de verandering 2 miljoen euro op jeugdhulp besparen en
650.000 euro op wmo. Binnen de maatschappelijke ondersteuning wordt daarmee alleen bezuinigd
op de begeleiding. Niet op bijvoorbeeld huishoudelijke hulp of vervoer. Per zorgaanbieder wordt het
plafond bepaald op basis van de omzet vorig jaar. Dit kan oplopen tot een vermindering van 10
procent bij zorgaanbieders die meer dan 500.000 euro per jaar omzetten.
,,Mocht een zorgaanbieder aan het eind van het jaar echt in de problemen komen en moeten
één of twee kinderen echt nog geholpen worden dan kijken we daar natuurlijk wel naar’’, zegt
wethouder De Jonge. ,,Daar hebben we een extra budget voor vrij.’’

5) Het fundament van de jeugdzorg staat op instorten
Binnenlands Bestuur 6 oktober 2020

CRUCIALE JEUGDZORGAANBIEDERS DREIGEN WEG TE VALLEN
'Als die organisaties wegvallen heeft dat direct gevolgen voor de meest kwetsbare gezinnen en
jongeren, want er is niet zomaar een vangnet', zegt Hans Spigt, voorzitter van Jeugdzorg Nederland.
Adriaan de Jonge 05 okt 2020 2 reacties
Het fundament van de jeugdzorg staat op instorten, waarschuwt Jeugdzorg Nederland. Terwijl kleine
aanbieders van eenvoudige jeugdhulp er ruime winstmarges op nahouden, dreigt een deel van de
zogenoemde systeempartijen om te vallen.
'Als die organisaties wegvallen heeft dat direct gevolgen voor de meest kwetsbare gezinnen en
jongeren, want er is niet zomaar een vangnet', zegt Hans Spigt, voorzitter van Jeugdzorg Nederland.
Kloof Een analyse door belangenvereniging Jeugdzorg Nederland van de financiële resultaten
van honderden jeugdzorgorganisaties laat zien dat er een diepe kloof ligt tussen verschillende
soorten aanbieders in de jeugdzorgsector. Aan de ene kant van die kloof staan 1351 kleine
aanbieders van basis- of enkelvoudige hulp, die in 2018 gemiddeld meer dan 35 procent winst
maakten. Aan de andere kant staan 64 systeempartijen - grote aanbieders met een breed aanbod en
een sterke kennis- en netwerkfunctie - die nog nauwelijks het hoofd boven water houden. Het
gemiddelde winstpercentage in die groep was 0,1 procent. Een derde van hen maakte verlies.
Fundament De systeempartijen bieden niet alleen cruciale jeugdhulp, ze vervullen vanwege hun
kennis en netwerk ook een essentiële rol in het hele veld, stelt Jeugdzorg Nederland. Ze hebben vaak
een regiefunctie voor de cliënt, kunnen snel op- en afschalen en doorverwijzen als het nodig is.
Bovendien worden ze veel gevraagd mee te denken met lokaal en regionaal jeugdzorgbeleid. Dat een
deel daarvan met faillissement wordt bedreigd, is dus ernstig, want daardoor komt de continuïteit
van zorg in gevaar. Voorzitter Hans Spigt van Jeugdzorg Nederland: 'Deze systeempartijen vormen
het fundament van de jeugdhulp.'
Tarief Gemeenten betalen de systeempartijen niet voor de cruciale rol die ze vervullen,
concludeert Spigt. Jeugdzorg Nederland pleit daarom voor tariefdifferentiatie bij de inkoop. Spigt:
'Dat betekent dat het tarief hoger wordt als er meer gevraagd wordt. Als organisaties naast het
bieden van hulp alleen, een veel bredere rol en functie vervullen, moeten ze daarvoor betaald
worden.'
Bedingen Bovendien zouden gemeenten lagere tarieven kunnen bedingen bij de kleinere
aanbieders, meent Richard Janssen, hoogleraar bestuur en management van zorgorganisaties aan de
Erasmus Universiteit en de universiteit van Tilburg. Gemiddeld 35 procent winst is erg veel, zegt hij in
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Trouw. Volgens hem is het logisch dat de systeempartijen minder kosteneffectief werken dan
kleinere aanbieders. 'Grotere organisaties zijn echte instellingen. Zij zorgen bijvoorbeeld ook voor
opleiding en onderzoek', legt hij uit.

6) Woonstarters hebben het moeilijk om een huur- of koopwoning te krijgen
Binnenlands Bestuur 6 oktober 2020
GEMEENTEN HEBBEN MOGELIJKHEDEN VOOR HULP STARTER
Michiel Maas 06 okt 2020 In steeds meer gemeenten hebben woonstarters het moeilijk om een
huur- of koopwoning te krijgen. In veel gemeenten worden verschillende regelingen ingezet om de
kansen voor starters te vergroten. Platform 31 zette, in opdracht van het ministerie van
Binnenlandse Zaken, op een rij (Fried: zie: https://www.platform31.nl/publicaties/starters-op-dewoningmarkt )welke oplossingen gemeenten kiezen.
Regels De woonstarter heeft het al jarenlang moeilijk. Aangescherpte regels van banken na de
kredietcrisis zette veel koopstarters op een achterstand, omdat ze nauwelijks eigen geld kunnen
meenemen bij de koop van een huis. Ook op de huurmarkt kwam het aanbod stil te liggen. Sociale
huurwoningen worden nauwelijks gebouwd, en ontwikkelaars en beleggers lieten de bouw van
middeldure huurwoningen liggen. Het gevolg was dat de wachtlijsten verder bleven oplopen.
Onbereikbaar Maar met het herstel van de economie verbeterde de positie van starters niet.
Door het grote tekort aan woningen trekken starters aan het kortste eind. Woningen die nog wel
geschikt zijn voor de beginnende koper, worden in de grote steden meer dan eens weggepikt door
doorstromers en particuliere beleggers. Vorige week waarschuwde de Raad voor de leefomgeving en
infrastructuur nog maar eens: de stad lijkt langzamerhand onbereikbaar te worden voor mensen die
afhankelijk zijn van sociale- en middenhuurwoningen en goedkopere koopwoningen. Veel starters
passen in die groep.
Maatregelen De regering heeft inmiddels een aantal fiscale maatregelen genomen om kopen
voor jonge starters vanaf volgend jaar makkelijker te maken, zoals het afschaffen van de
overdrachtsbelasting. Maar ook gemeenten hebben veel mogelijkheden, stelt Platform 31 in ‘Starters
op de woningmarkt’, waarin 34 mogelijke maatregelen voor de woonstarter worden opgesomd . Met
het overzicht willen de opstellers gemeenten inspireren en handvatten bieden om woonstarters nog
beter te kunnen helpen.
Leningen Veel starters op de koopmarkt kunnen bijvoorbeeld al bij hun gemeente in
aanmerking komen voor startersleningen, en wordt er subsidie verstrekt voor ontwikkelaars die
speciaal starterswoningen willen bouwen. Maar naast financiële maatregelen biedt het overzicht ook
oplossingen om starters voorrang te geven in de toewijzing van huurwoningen, afspraken te maken
over nieuwbouw met ontwikkelaars en woningcorporaties, het transformeren van leeg vastgoed als
kantoren tot woningen en het voeren van een grondbeleid voor starters, bijvoorbeeld door het
geven van korting op bouwgronden.

7) Nieuwe afspraken om de aanpak van schulden en armoede te versterken
Gemeente.nu 7 oktober 2020
‘Armslag’ voor toestroom hulpvragen bij schulden en armoede
7 oktober 2020 DOOR LAURA WENNEKES
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Om de aanpak van schulden en armoede te versterken, hebben kabinet, gemeenten en andere
betrokkenen nieuwe afspraken gemaakt. Er komt 146 miljoen euro beschikbaar voor onder meer
de groeiende vraag naar schuldhulpverlening, mede door de coronacrisis. Ook krijgt het signaleren
van armoede in gezinnen meer aandacht. ‘Gemeenten moeten voldoende armslag hebben om
mensen met financiële zorgen goed te helpen.’
De komende twee jaar krijgen gemeenten extra sociaal budget (Fried: zie:
https://www.gemeente.nu/sociaal/jeugdzorg/extra-budget-voor-bijstand-jeugdzorg-en-schuldhulp/
), bleek al uit de septembercirculaire van het gemeentefonds. Bij de uitwerking van het sociaal
pakket, als aanvulling op het steun- en herstelpakket voor ondernemers en werkenden, kwam naar
voren dat het kabinet bijna 150 miljoen euro voor ondersteuning bij schulden en armoede (Fried: zie:
https://www.gemeente.nu/sociaal/werk/regionale-mobiliteitsteams-moeten-mensen-aan-het-werkhelpen/ ) uittrekt.
Geldproblemen Door de coronacrisis krijgen naar verwachting meer mensen te maken met
ernstige financiële problemen. De vereniging voor schuldhulpverlening NVVK verwacht een toename
van hulpvragen (Fried: zie: https://www.nvvk.nl/k/n323/news/view/11199/3816/nvvk-voorziet-30toename-hulpvraag-voor-2020-en-verder.html )van minimaal 30 procent voor 2020 en daarna. Ook
de Nederlandse Schuldhulproute (NSR) ziet het aantal hulpvragen bij geldproblemen (Fried: zie:
https://www.gemeente.nu/sociaal/schuldhulp/meer-vraag-naar-hulp-bij-geldproblemen/ )steeds
meer stijgen. ‘Om deze reden heeft het kabinet in zijn derde steun- en herstelpakket bijzondere
aandacht voor kwetsbare groepen,’ schrijft staatssecretaris Van ’t Wout in een kamerbrief (Fried: zie:
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-enwerkgelegenheid/documenten/kamerstukken/2020/09/28/intensivering-armoede--enschuldenaanpak )over de besteding van de tijdelijke middelen.
Het behoud van werk en de doorstroom naar nieuw werk zijn speerpunten van het pakket.
Gemeenten gaan in regionale mobiliteitsteams (Fried: zie:
https://www.gemeente.nu/sociaal/werk/regionale-mobiliteitsteams-moeten-mensen-aan-het-werkhelpen/ )mensen die hun baan verliezen door de coronacrisis helpen bij het zoeken naar ander werk.
In die teams zitten ook UWV, werkgeversorganisaties en vakbonden. Ook kunnen ze een rol spelen
bij de hulp aan mensen met schulden.
Voldoende armslag Daarnaast zet het kabinet in op ‘een versnelde en geïntensiveerde
schuldenaanpak’. Hiervoor is 146 miljoen euro beschikbaar. ‘Het is van groot belang dat gemeenten
voldoende armslag hebben om mensen met financiële zorgen goed te helpen. Ook is het belangrijk
dat mensen zich snel melden als ze in de knel komen. Dan moet de hulp wel laagdrempelig zijn en
schuldhulpverlening snel opgestart kunnen worden. Met deze extra inzet willen we dat bereiken,’
aldus Van ’t Wout.
Hiervan is 105 miljoen bestemd voor gemeentelijk schuldenbeleid en de bijzondere bijstand.
Naar een waarborgfonds om schulden sneller te kunnen afwikkelen gaat 30 miljoen euro. Zo wordt
het makkelijker saneringskredieten in te zetten. Hiermee kunnen schuldeisers in één keer
gedeeltelijk worden betaald, wordt de restschuld kwijtgescholden en houdt de hulpvrager nog
slechts één schuldeiser over.
Rondetafelafspraken Voor de verdeling van de overige 11 miljoen organiseerde de
staatssecretaris met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Divosa
rondetafelgesprekken. Er zijn met vele betrokken gemeenten en organisaties afspraken gemaakt
over concrete maatregelen. Onder meer:
* Het verkorten van schuldhulpverleningstrajecten. Het duurt nu vaak lang voordat de gemeente met
alle schuldeisers tot een akkoord komt over de aflossing van schulden. Door collectieve afspraken te
maken met schuldeisers gaat dit sneller. Een aantal gemeenten hanteert met succes deze nieuwe
schuldenaanpak. Het ministerie van Sociale Zaken, de VNG, NVVK en SchuldenlabNL geven daarom
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een impuls aan Collectief Schuldregelen (Fried: zie: https://www.schuldenlab.nl/projecten/collectiefschuldregelen/ ). Meer gemeenten en schuldeisers sluiten aan.
* De Nederlandse Schuldhulproute (Fried: zie: https://nederlandseschuldhulproute.nl/ )wordt
uitgebreid.
* Meer mensen kunnen gebruikmaken van mogelijkheden tot uitstel van betaling door het breder
toepassen van de noodstopprocedure (Fried: zie:
https://www.gemeente.nu/sociaal/schuldhulp/verplichte-schuldhulp-bij-noodstop-voor-boetes/ ) of
een vergelijkbaar instrument. Voorwaarde is dat de persoon in kwestie zich meldt bij de
gemeentelijke schuldhulpverlening.
* Meer scholen en gemeenten worden ondersteund in het signaleren van armoede. Dat betekent
een uitbreiding van de aanpak van kinderarmoede.
* Geld voor het versterken van de professionalisering en kwaliteit van de schuldhulpverlening, in
samenwerking met Divosa, Sociaal Werk Nederland, NVVK, de Landelijke Cliëntenraad en VNG.
* Impuls aan verbetering van dienstverlening aan zelfstandig ondernemers met schulden, in
samenwerking met VNG Realisatie en bovengenoemde partijen.
* Versnellen van de doorstroom in een schuldhulptraject om de druk op de gemeentelijke uitvoering
te verlichten.
De VNG is ‘erg blij met de extra middelen en aandacht voor de gemeentelijke aanpak van
armoede en schulden’. De afspraken uit de rondetafelgesprekken moeten zaken intensiveren en
versnellen. ‘Zo komt er bijvoorbeeld specifieke aandacht voor schulden bij ondernemers en
jongeren, gaat ervaringsdeskundigheid een belangrijkere rol spelen en kijkt men naar financiële
problemen vanuit gezondheidsperspectief,’ aldus de VNG.
Jongeren in de bijstand Het derde steun- en herstelpakket ging op 1 oktober van start, een
paar dagen ervoor is nog een aantal zaken aangepast (Fried: zie: https://www.nieuwsszw.nl/bredesteun-in-de-tweede-kamer-voor-steun--en-herstelpakket/ ). Jongeren in de bijstand krijgen tot 1 juli
2021 de mogelijkheid om naast hun uitkering bij te verdienen of een vergoeding voor
vrijwilligerswerk te ontvangen. Ook vervalt tot die datum de verplichte vier weken zoektermijn bij de
aanvraag van een bijstandsuitkering, voor bepaalde groepen kwetsbare jongeren. Gemeenten
houden voor andere jongeren tot 27 jaar de ruimte om de zoektermijn tijdelijk niet toe te passen.

8) Voorkomen dat mensen met schulden onder het bestaansminimum terechtkomen
Gemeente.nu 7 oktober 2020

Geen beslag meer op roerende zaken bij schuld
1 oktober 2020 DOOR LAURA WENNEKES Vandaag gaat de eerste fase van het herziene beslag- en
executierecht in. De nieuwe regels moeten onder meer voorkomen dat mensen met schulden
onder het bestaansminimum terechtkomen, en treden gefaseerd in werking. Vanaf 1 oktober kan
in beginsel geen beslag meer worden gelegd op roerende zaken, zoals de inboedel.
Dit geldt als te voorzien is dat de kosten de baten overtreffen. Een gedwongen verkoop levert niets
op voor de schuldeiser en leidt juist tot een hogere schuld, omdat de kosten voor rekening van de
schuldenaar komen. Ook worden kleding, levensmiddelen en andere zaken die iemand nodig heeft
voor persoonlijke verzorging en de dagelijkse levensbehoeften, in principe gevrijwaard. Beslag op
bijvoorbeeld kunst en sieraden kan nog wel. Daarnaast wordt verkoop via internet een optie.
Onder bestaansminimum ‘Als er beslag op spullen wordt gelegd voor de verkoop dan moet er
wel iets overblijven om van te leven,’ aldus minister Dekker voor Rechtsbescherming. Hij diende al
ruim twee jaar geleden een wetsvoorstel (Fried: zie:
https://www.gemeente.nu/sociaal/schuldhulp/wetsvoorstel-ter-bescherming-schuldenaar/ ) in om
te voorkomen dat mensen met schulden onder het bestaansminimum zakken. ‘Om de wet zo snel
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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.’

Beslagvrij bedrag

Het plan is de wet in drie stappen in te voeren. De eerste vandaag, 1 oktober
2020, de tweede op 1 januari 2021. Dan wordt een zogeheten beslagvrij bedrag ingevoerd. Bij een
beslag op de bankrekening van de schuldenaar wordt dan een deel van het tegoed vrijgehouden.
Bij beslag op loon of een uitkering geldt al iets soortgelijks (de beslagvrije voet). Aan gemeenten
werd vorig jaar gevraagd (Fried: zie:
https://www.gemeente.nu/sociaal/schuldhulp/spoedmaatregelen-voor-mensen-met-schulden/ )om
bij de verrekening van schulden met een bijstandsuitkering standaard een beslagvrije voet te
hanteren van 95 procent van de bijstandsnorm.(Fried: zie:
https://www.gemeente.nu/sociaal/bijstand/boetes-in-bijstandszaken-berekend-met-aangepastpercentage/ )
‘Daar waar ik de medewerking heb gevraagd aan gemeenten om te anticiperen op de
inwerkingtreding van de wet, zie ik dat veel gemeenten hieraan gehoor hebben gegeven,’ schreef
toenmalig staatssecretaris Van Ark afgelopen mei in een brief over de invoering van de Wet
vereenvoudiging beslagvrije voet en verbreding beslagregister.(Fried: zie:
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/05/29/kamerbrief-over-voortgangimplementatie-wet-vereenvoudiging-beslagvrije-voet-en-verbreding-beslagregister )
Derde fase De derde en laatste fase, aangekondigd voor 1 april 2021, maakt het administratief
beslag op motorrijtuigen mogelijk. Er kan dan beslag worden gelegd na inzage in het
kentekenregister en de auto is daarna niet snel meer over te schrijven op een andere naam.
9) Een persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen
IkWoonLeefZorg 7 oktober 2020

Alles over het persoonsgebonden budget (pgb)
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Heeft u hulp nodig vanwege een chronische ziekte of een lichamelijke beperking, dan kunt u een
persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen. Met dit budget koopt u zelf uw zorg in. U kiest dus
welke zorgverleners u komen helpen, u bepaalt zelf op welke tijden u ze nodig heeft en
bijvoorbeeld ook welke hulpmiddelen u nodig heeft.
Een pgb geeft veel vrijheid; u regelt het allemaal zelf. U sluit contracten af met zorgverleners, betaalt
rekeningen en houdt de administratie bij. U kunt er ook voor kiezen de zorg af te nemen die u via de
gemeente of wijkverpleegkundige krijgt aangeboden. Deze ‘zorg in natura’ komt van organisaties
waarmee de gemeenten of zorgverzekeraars contracten hebben afgesloten, bijvoorbeeld thuiszorg.
Maar als u liever zelf alles regelt, dan kunt u een pgb aanvragen.

Waar vraag ik een pgb aan?
Ouderenzorg is in drie verschillende wetten geregeld. Onder welke wet u valt, hangt af van uw
specifieke situatie. Welke zorg heeft u nodig? En welke instantie levert die zorg? En vervolgens is die
instantie ook het loket waar u moet zijn voor uw pgb-aanvraag.

1. Zoekt u hulp, begeleiding en ondersteuning in huis?
U zoekt hulp om uw huishouden te doen, hulp om aanpassingen aan uw woning te doen of bent op
zoek naar mogelijkheden voor dagbesteding.
Pgb aanvragen De zorg die u zoekt, valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
De gemeente zorgt voor de uitvoering van deze wet. Voor deze pgb-aanvraag kunt u dan ook terecht
bij het Wmo-loket (Fried: zie: https://www.ikwoonleefzorg.nl/hulp-en-zorg/het-wmo-loket-wat-isdat ) van de gemeente. U krijgt een gesprek (Fried: zie: https://www.ikwoonleefzorg.nl/hulp-enzorg/handige-tips-voor-het-keukentafelgesprek ) met iemand van de gemeente om te bepalen waar
u recht op heeft. Als u hulp nodig heeft bij het aanvragen van een pgb-Wmo kunt u geholpen
worden door een cliëntondersteuner (Fried: zie: https://www.ikwoonleefzorg.nl/hulp-en-zorg/ditdoet-de-clientondersteuner-voor-u ). Deze dienstverlening is gratis. Vraag daarnaar bij uw
gemeente.
Wat zijn de voorwaarden? Voor een pgb-Wmo-aanvraag gelden de volgende voorwaarden:
* U moet aangeven waarom in uw situatie 'zorg in natura' niet geschikt zou zijn.
* Uw budget moet worden beheerd.
* De zorg die u inkoopt moet veilig, cliëntgericht en doeltreffend zijn.
* Uw afspraken met mantelzorgers en zorgaanbieders moeten beschreven staan in een
zorgovereenkomst. Deze kunt u invullen op de website van de Sociale Verzekeringsbank. U
verantwoordt met deze zorgovereenkomst bij de gemeente hoe u uw pgb besteedt.
Hoe verloopt de betaling? U spreekt zelf een bedrag af met degene die voor u zorgt of u
helpt. De gemeente stelt wel een maximum uurtarief vast voor de hulp en/of zorg. De Sociale
Verzekeringsbank beheert uw budget. U stuurt de facturen van de geleverde zorg of hulp naar de
Sociale Verzekeringsbank. Deze betaalt vervolgens maandelijks rechtstreeks aan de zorgverleners.
Dit heet het ‘trekkingsrecht’. Dit recht geldt voor alle pgb's, behalve voor het pgb van de
zorgverzekeraar.
Moet u bijbetalen? Vaak betaalt u voor deze vorm van zorg via de Wmo een eigen bijdrage. De
hoogte daarvan is maximaal 19 euro per maand.
Eenmalige voorzieningen U kunt voor eenmalige voorzieningen die te maken hebben met
vervoer en woning ook een pgb aanvragen. Bijvoorbeeld voor een scootmobiel, rolstoel, traplift of
verhoogd toilet. Uit welke wet u uw zorg ontvangt, maakt niet uit. Voor de aanvraag van een pgb
voor eenmalige voorzieningen kunt u terecht bij uw gemeente. Hierbij stort de gemeente het pgb, na
goedkeuring van de aankoop, wel direct op uw rekening. U moet uw aankoop dus eerst zelf betalen.
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2. Intensieve, langdurige zorg
U zoekt bijvoorbeeld 24-uurs verpleging thuis of in het verpleeghuis.
Pgb aanvragen Voor deze pgb-aanvraag gaat u naar het zorgkantoor in uw regio. Uw huisarts of
het verpleeghuis kunnen u doorverwijzen en ook uw zorgverzekeraar kan u hiermee helpen.
Allereerst heeft u een indicatie nodig voor zorg via de Wet langdurige zorg (Fried: zie:
https://www.ikwoonleefzorg.nl/hulp-en-zorg/wat-regelt-de-wet-langdurige-zorg-wlz ) (Wlz,
voorheen de AWBZ). Deze indicatie wordt geregeld door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).
Wilt u zelf bepalen wie die zorg aan u levert en hoe, dan vraagt u bij het zorgkantoor een pgb-Wlz
aan. Het zorgkantoor bekijkt in uw indicatie hoe uw zorgprofiel eruitziet en of u aan de voorwaarden
voldoet. Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van een pgb-Wlz, dan kunt gratis onafhankelijke
‘cliëntondersteuning’ aangeboden krijgen. Vraag het zorgkantoor waar u hiervoor terechtkunt.
Wat zijn de voorwaarden? Voor een pgb-Wlz-aanvraag gelden de volgende voorwaarden:
* De zorg die u inkoopt moet kwalitatief goed zijn.
* Uw afspraken over welke zorg u bij welke zorgverleners inkoopt, moeten beschreven staan in een
budgetplan.
* U sluit met deze zorgverleners een contract af, waarin een beschrijving staat van de zorg die wordt
verleend. Dit mag ook door iemand uit uw eigen omgeving gebeuren, familie, vriend of buurman. Het
pgb-contract moet worden goedgekeurd door de Sociale Verzekeringsbank.
* In sommige gevallen kan het verplicht worden dat iemand anders het pgb beheert.
* Behandelingen mogen niet uit het pgb-Wlz worden betaald.
Hoe verloopt de betaling? Het zorgkantoor bepaalt de hoogte van uw budget. Dit geld gaat
naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB). U kunt uw declaraties en facturen digitaal indienen via ‘Mijn
PGB’. De SVB betaalt de rekeningen van uw zorgverleners.
Moet u bijbetalen? Iedereen van 18 jaar en ouder betaalt voor deze vorm van zorg een eigen
bijdrage.
Let op Mensen die door psychiatrische problemen blijvend 24 uur zorg nodig hebben of
permanent toezicht, vallen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en moeten bij de
gemeente een persoonsgebonden budget aanvragen.

3. Persoonlijke medisch specialistische verzorging/verpleging
(wijkverpleging).
U zoekt persoonlijke, specialistische zorg voor volwassenen (en kinderen) met een lichamelijke
beperking of chronische ziekte.
Pgb aanvragen Voor deze pgb-aanvraag moet u bij uw zorgverzekeraar zijn. Het pgb is verankerd
in de Zorgverzekeringswet (Zvw). Vraagt u voor het eerst een pgb aan of wilt u dat uw pgb opnieuw
bekeken wordt? Vraag dan een gesprek aan met de wijkverpleegkundige die door uw
zorgverzekeraar is gecontracteerd. Deze onderzoekt uw specifieke situatie en zorgbehoefte en geeft
een advies. Uw zorgverzekeraar bepaalt op basis van deze indicatie of een pgb bij u past.
Wat zijn de voorwaarden? Voor een pgb-Zvw-aanvraag gelden de volgende voorwaarden:
* U heeft een indicatie via de wijkverpleging en u voldoet aan één of meer van de volgende
zorgvragen:
* De zorgverzekeraar beoordeelt de kwaliteit van ingekochte zorg.
* U bent in staat het pgb te beheren (eventueel via een vertegenwoordiger).
* U schrijft een budgetplan waarin staat welke zorg wordt ingekocht.
Hoe verloopt de betaling? Uw zorgverzekeraar bepaalt de hoogte van uw pgb. Dit pgb-Zvw
kan worden uitbesteed aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB) (Fried: zie: https://www.svb.nl/nl/pgb
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). Daar declareert u de zorg met urenbriefjes. Uw zorgverzekeraar controleert uw declaraties.
Verloopt uw administratie niet via de SVB? Dan regelt u de betaling van uw zorgverleners zelf. U
betaalt de rekeningen en declareert die vervolgens bij uw zorgverzekeraar. In de polisvoorwaarden
staat hoe u uw pgb moet verantwoorden.
Moet u bijbetalen? U betaalt voor Zvw-zorg geen eigen bijdrage.

Overstappen van verzekering Het kan handig zijn om van zorgverzekering te wisselen aan

het einde van het jaar. Maar let op: als u een pgb heeft, dan kan het zijn dat u opnieuw een pgb moet
aanvragen bij uw nieuwe verzekeraar. De polisvoorwaarden van de zorgverzekeringen, waarin de
pgb-regels vermeld staan, verschillen.
Meer informatie over het aanvragen van een persoonsgebonden budget voor Persoonlijke
medisch specialistische verzorging/verpleging (wijkverpleging) vindt u op www.pgb.nl.
Tot slot Wat is het trekkingsrecht? Om fraude met pgb’s tegen te gaan is in januari 2015 het
trekkingsrecht ingevoerd. Pgb’s worden door de Sociale Verzekeringsbank beheerd. Deze betaalt
alleen uit aan zorgverleners die goedgekeurd zijn door de gemeente of het zorgkantoor. Deze
goedkeuring is geregistreerd in zorgovereenkomsten. In opdracht van u betaalt de SVB de door u
ingehuurde zorgverleners.
Belangenvereniging pgb-houders De landelijke belangenvereniging voor budgethouders
heet Per Saldo (www.pgb.nl)
U kunt hier terecht voor informatie en (juridisch) advies. Het basislidmaatschap van de
belangenvereniging kost 48,75 euro per jaar (tarief 2020).

10) Applicatie die nauwkeurig iemands financiële situatie voor (bijstand) en na (werk) berekent
Binnenlands Bestuur 7 oktober 2020

Rekentool WerkloonT waarschuwt tegen armoedeval
Wie een bijstandsuitkering heeft en weer aan het werk gaat overziet vaak niet de financiële
gevolgen van die stap. In het meest ongunstige geval kan zelfs sprake zijn van een armoedeval. Nu
is er voor het eerst een applicatie die nauwkeurig iemands financiële situatie voor (bijstand) en na
(werk) berekent: WerkloonT. Gemeenten kunnen zo hun inwoners een goed inzicht geven in hun
huishoudboekje en eventueel bijsturen met compenserende maatregelen bij een dreigende
armoedeval. De rekentool is ontwikkeld door kennis- en adviesorganisatie Stimulansz.

Armoedeval-berekenaar

De gedachte achter WerkloonT is, dat werken meer oplevert
dan financiële zelfstandigheid. Werken geeft ook persoonlijke voldoening, waardering,
toekomstperspectief. Maar in hoeverre ervaart een inwoner dit, als blijkt dat hij of zij er financieel
niet direct op vooruitgaat, of er zelfs op achteruit gaat? Dat kan een drempel zijn om weer aan het
werk gaan. De angst voor een armoedeval is soms heel reëel. WerkloonT berekent in hoeverre die
angst terecht is.

Landelijk en lokaal

WerkloonT biedt een compleet overzicht van het maandinkomen: het
nettoloon, de landelijke toeslagen en de verwervingskosten. Gemeenten die al gebruikmaken van
BerekenUwRecht (Fried: zie: https://www.stimulansz.nl/advies/bereken-uw-recht/ )beschikken ook
over de lokale regelingen en toeslagen. Dit geeft gemeente en inwoner een gedetailleerd en zeer
compleet beeld van de financiële effecten van de uitstroom van uitkering naar werk.

Inzicht in de knelpunten

Met WerkloonT krijgen professionals én inwoners meer inzicht
in de knelpunten. Moet een inwoner kosten maken voor woon-werkverkeer waardoor hij onder de
streep juist minder te besteden heeft? Dan zou een gemeente dit tijdelijk kunnen compenseren om
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zorgen van mensen weg te nemen, wat de uitstroom naar werk bevordert. Ook bij veranderingen in
de leefsituatie (zoals verandering in de gezinssamenstelling, het inkomen of de (huur)woning) kan
een simpele doorrekening in WerkloonT direct laten zien wat dit betekent.
Maatwerk voor gemeenten WerkloonT is ontwikkeld voor klantmanagers, werk-, inkomensen re-integratieconsulenten van gemeenten en voor werkgeverservicepunten. WerkloonT is meer
dan een losse rekentool en wordt op maat ingericht en ingebed in de uitvoering van de gemeente.
De eerste gemeente die van start gaat met WerkloonT is gemeente Arnhem.

Meer weten? Wilt u meer weten over WerkloonT?(Fried: zie:
https://www.stimulansz.nl/advies/armoedeval-werkloont/ ) Neem contact op met John Nuyten of
Sam van Grinsven.
In 2019 deed John Nuijten in opdracht van het ministerie van SZW onderzoek naar de Armoedeval.
Hij is ook de bedenker van BerekenUwRecht (Fried: zie: https://www.stimulansz.nl/advies/berekenuw-recht/ ).
Vragen? Neem contact op met onze adviseurs
Sam van Grinsven
Adviseur bedrijfsvoering. Sterk op het snijvlak van inhoud en techniek.
T: 06 12 58 82 11
E: sam.vangrinsven@stimulansz.nl
John Nuyten
Specialist Berekenuwrecht, dé webapplicatie voor een effectief minimabeleid; adviseur WerkloonT,
de webapplicatie die waarschuwt voor een armoedeval.
T: 06 12 45 96 60
E: john.nuyten@stimulansz.nl

11) Vragen over de veranderingen in de Wajong bij nieuwe Informatiepunt Wajong
Ieder(in) 8 oktober 2020

Nieuw: Informatiepunt Wajong
Vanaf 1 oktober kun je met vragen over de veranderingen in de Wajong terecht bij ons nieuwe
Informatiepunt Wajong. Contact opnemen kan per telefoon of via e-mail.
Telefoon: 085 – 400 70 22
E-mail: wajong@iederin.nl
Openingstijden zijn maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot
16.00 uur. Op woensdag is het informatiepunt alleen in de middag bereikbaar van 14.00 tot 16.00
uur.

12) Professionals hebben moeite om te gaan met levensbeschouwelijke en religieuze vragen
Zorg+welzijn 8 oktober 2020

Hoe ga jij om met jongeren die religieus zijn?
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Carolien Stam Jongeren zoeken naar hun identiteit en naar hun persoonlijkheid. Religie en
levensbeschouwing zijn daar vaak onderdeel van. Maar professionals vinden het moeilijk om die
onderwerpen mee te nemen in de hulp aan jongeren. KIS onderzocht hoe dat komt.
diversiteit
In de hulpverlening aan jongeren en gezinnen blijkt dat professionals moeite hebben om te gaan met
levensbeschouwelijke en religieuze vragen. In jargon heet dat: handelingsverlegenheid. Het
probleem is dat professionals zich soms niet realiseren hoe belangrijk de rol is van religie en
levensbeschouwing in het leven van jongeren. En dat hulpverlening niet om dit soort levensvragen
heen kan. Volgens een onderzoek uit 2015 ziet een op de vijf mensen in Nederland zich als actief
gelovige (Van Saane & Krouwel). Onder jongeren zegt 17% in een god te geloven en 31% weet het
niet.
Religieuze visie Kennisplatform Integratie & Samenleving, KIS, heeft een verkennend
onderzoek gedaan naar aanleiding van vragen van jongerenwerkers uit Rotterdam, Nijmegen en
Tilburg. En ook naar aanleiding van ervaringen in enkele KIS-projecten, waarbij ouders en jongeren te
kennen gaven dat ze religie en levensbeschouwelijke aspecten misten in de hulpverlening.
Projectleider Jamila Achahchah van KIS: ‘Wij krijgen vragen van ouders (Fried: zie:
https://www.kis.nl/sites/default/files/moeders-tweede-generatie.pdf ) over hoe ze hun kinderen
met religie op kunnen voeden in een seculiere – dus niet religieuze – samenleving. Zij ervaren dat de
hulpverlening die ze krijgen geen rekening houdt met hun religieuze visie. Bijvoorbeeld als het gaat
om seksuele opvoeding of wel of niet meedoen met de kerstviering op school. Ook in de
hulpverlening en het jongerenwerk zien we dat waarden kunnen botsen tussen professionals en
jongeren.
Levensbeschouwelijke vragen Het onderzoek gaat nadrukkelijk niet alleen om de omgang
met religie, maar ook om andere levensbeschouwelijke vragen waar jongeren alleen al vanwege hun
leeftijd vaak mee rondlopen, zegt Achahchah. Bijvoorbeeld over de zoektocht van jongeren naar:
“Wie ben ik?”. En over de verschillende gewoontes en gedragingen van jongeren vanuit een
religieuze en of levensbeschouwelijke achtergrond. Achahchah: ‘Sommige orthodox-gelovige
jongeren willen bijvoorbeeld niet meedoen aan activiteiten waarbij jongens en meisjes samen zijn.
Hoe ga je dan als jongerenwerker zonder oordeel het gesprek aan? Veel jongeren met een
migratieachtergrond zijn op zoek naar hun identiteit. Ze willen hun etniciteit en levensbeschouwing
vasthouden en vinden soms geen verbinding in de Nederlandse cultuur. Wat kun je als
jongerenwerker voor deze jongeren betekenen? Voor hulpverleners is het vaak lastig om aspecten
van religie en van cultuur uit elkaar te houden.’
Handelingsverlegen Volgens de projectleider van KIS blijkt uit het onderzoek onder
professionals dat hulpverleners in gezinnen en jongerenwerkers vaak te kampen hebben met
handelingsverlegenheid als ze vragen van levensbeschouwelijke aard, religie en etniciteit tegen
komen. Achahchah: ‘Hulpverleners nemen snel een “alarmhouding” aan als ze het woord
levensbeschouwing of religie horen. Ze komen voor een paar dilemma’s te staan; Veel professionals
vinden het gesprek over gevoelige kwesties in religies moeilijk. Zij vragen zich af waar hun rol ligt en
waar de rol van de ouder begint. Bijvoorbeeld als het gaat om biseksualiteit of genderverandering.
Hoe voer je het gesprek hierover met religieuze ouders?’
Cultuursensitief Een tweede probleem dat professionals in het KIS-onderzoek aangeven is dat
ze niet weten waar ze betrouwbare informatie kunnen vinden over religie en levensbeschouwing.
Verder geven professionals aan dat het lastig is om diversiteitsensitief te werken als het gaat over
levensbeschouwing en religie. Achahchah: ‘Als je een jongere in de groep hoort roepen “Allahu
akbar”, moet je er dan vanuit gaan dat deze jongere extremistische ideeën heeft?’
Competente hulpverlener Op basis van het verkennend onderzoek onderscheiden de KISonderzoekers drie verschillende profielen van hulpverleners in relatie tot levensbeschouwing. De
eerste is de “competente hulpverlener”, die zijn kennis en vooral ervaring gebruikt om te bepalen of
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en hoe hij/zij handelt ten aanzien van levensbeschouwelijke en religieuze aspecten. ‘Deze
hulpverlener voelt zich vaak alleen staan omdat hij een van de weinigen is die met
levensbeschouwelijke vraagstukken om kan gaan’, zegt Jamila Achahchah. ‘Zij krijgen alle casussen
die samenhangen met religie en levensbeschouwing op hun bord en hebben daardoor behoorlijke
werkdruk.’ Daarnaast is er de afzijdige hulpverlener, die levensbeschouwing en religie een privé zaak
vindt. Dan is er nog de zoekende hulpverlener, die open staat voor levensbeschouwelijke vragen,
maar zich niet voldoende competent voelt om te handelen in zo’n situatie.
Casusbespreking Volgens projectleider Achahchah is het dus nodig dat er gewerkt wordt aan de
handelingsverlegenheid van hulpverleners als het gaat om levensbeschouwelijke en religieuze
vragen. Door ‘casusbespreking in het team’, dat verbetert de kennis en de ervaring met dit
onderwerp in professionele teams. Door levensbeschouwing mee te nemen in de professionele
opleidingen en specifieke vaardigheden – zoals gespreksvoering – te trainen. Daarnaast is het goed,
zegt Achahchah, om betrouwbare bronnen over levensbeschouwelijke vraagstukken in andere
culturen te raadplegen. Aan de Vrije Universiteit in Amsterdam wordt een kennisbank ontwikkeld die
toegang geeft tot informatie over verschillende levensbeschouwelijke vraagstukken: Emoena (Fried:
zie: https://www.emoena.nl/wat-is-emoena/ ).
Carolien Stam Redacteur Zorg+Welzijn

13) Het stimuleren van inclusiviteit in de eigen organisatie
Binnenlands Bestuur 8 oktober 2020

INCLUSIVITEIT IS EEN TAAK VAN DE HELE GEMEENTE
De meest directe actie die de gemeente kan ondernemen, is het stimuleren van inclusiviteit in de
eigen organisatie. Zo geeft de gemeente het goede voorbeeld, gaat het personeelsbestand meer
lijken op een doorsnede van de samenleving, en wordt de gemeente aantrekkelijker als werkgever.
Adriaan de Jonge 08 okt 2020 1 reactie
In het bestrijden van discriminatie op de arbeidsmarkt heeft de gemeente maar liefst vijf
verschillende rollen. Werken aan een inclusievere arbeidsmarkt gebeurt dus in allerlei lagen van de
gemeentelijke organisatie, van de afdeling HRM tot Werk & Inkomen tot Communicatie.
Vijf rollen In een handreiking schept de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten)
helderheid over de verschillende taken van de gemeente in het tegengaan van discriminatie. De
gemeente speelt namelijk een rol als werkgever, normsteller, bemiddelaar, samenwerkingspartner
én toezichthouder. Soms vallen die rollen samen. De adviezen uit de handleiding roepen dus op tot
actie vanuit verschillende lagen van de gemeentelijke organisatie, en vragen bovendien om
samenwerking.
Nieuwe wet Ruim een kwart van de Nederlanders heeft in 2018 discriminatie ervaren, meldde
het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) onlangs. Vooral op de arbeidsmarkt wordt discriminatie
relatief vaak ervaren, voornamelijk door mensen met een migratieachtergrond. De handreiking richt
zich dan ook met name op die vorm van discriminatie. De nieuwe Wet inburgering geeft gemeenten
extra aanleiding om zich in te zetten voor een inclusieve arbeidsmarkt. De wet, die vanaf juli 2021 in
werking moet treden, geeft gemeenten de verantwoordelijkheid om nieuwkomers naar een plek in
de maatschappij te begeleiden.
Eigen organisatie De meest directe actie die de gemeente kan ondernemen, is het stimuleren
van inclusiviteit in de eigen organisatie. Zo geeft de gemeente het goede voorbeeld, gaat het
personeelsbestand meer lijken op een doorsnede van de samenleving, en wordt de gemeente
aantrekkelijker als werkgever. Bovendien stimuleert een inclusieve werkvloer innovatie en
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productiviteit. De gemeente kan een aantal instrumenten gebruiken om dit doel te bereiken,
waaronder anoniem solliciteren, een 'geobjectiveerde' selectieprocedure, een diverse
selectiecommissie of voorkeursbeleid.
Normaal Ook als normsteller kan de gemeente een rol van betekenis spelen, door uit te dragen
dat het bestrijden van discriminatie 'normaal' is in de samenleving. Dat kan worden bereikt door
campagnes op te zetten, dialoog te faciliteren, of door naming & faming - de positieve tegenhanger
van naming & shaming. Het prijzen van goede voorbeelden - door bijvoorbeeld een keurmerk voor
inclusief werkgeverschap in het leven te roepen - blijkt namelijk effectiever te zijn dan het publiek
veroordelen van slechte voorbeelden.
Talenten Daarnaast kan de gemeente in haar rol als bemiddelaar, bij het begeleiden van
statushouders of bijstandsgerechtigden naar werk, een stap richting inclusiviteit zetten. Gezien het
feit dat de helft van de mensen in de bijstand een migratieachtergrond heeft, is discriminatie voor
veel van hen een reëel obstakel. De taak van de gemeente ligt hier vooral in het herkennen van de
werkervaring en talenten van werkzoekers en het faciliteren van communicatie met potentiële
werkgevers.
Meldknop Verder heeft de gemeente als samenwerkingspartner een verantwoordelijkheid in
het aanjagen van actie bij bedrijven, organisaties of andere overheden. Ten slotte dient de gemeente
ook toe te zien op de handhaving van artikel 1 van de grondwet. Hoewel uiteindelijk de rechterlijke
macht een oordeel velt over discriminatiezaken, kan de gemeente wel werken aan het vergroten van
meldingsbereidheid, door informatie te verschaffen en bijvoorbeeld een duidelijke meldknop op de
gemeentewebsite te plaatsen.

14) Europese subsidie: woonwijken toekomstbestendig maken door duurzame wijkwarmte
Witte Weekmail: studio Klaag en Braassem 8 oktober 2020

Europese subsidie voor duurzame wijkwarmte in Kaag en Braassem
Gepubliceerd op 01 oktober 2020 GEMEENTE KAAG EN BRAASSEM - De gemeente Kaag en Braassem
ontvangt, samen met acht andere gemeenten in Zuid-Holland, een Europese subsidie om
woonwijken toekomstbestendig te maken door te investeren in duurzame wijkwarmte. Vanuit
Europa wordt een bedrag van in totaal 2,7 miljoen euro verdeeld, dat door de provincie wordt
aangevuld tot 3 miljoen euro.
De zogeheten ELENA-subsidie moet leiden tot een impuls aan duurzame investeringen, zoals
isolatie, duurzame warmte en warmtenetten in wijken. Volgens een woordvoerder van de gemeente
gaat het in eerste instantie om zo'n 600 maatregelen bij ongeveer 250 woningen van Stichting
MeerWonen in Kaag, Nieuwe Wetering, Oud Ade, Oude Wetering, Rijpwetering en
Roelofarendsveen.
'Verder zijn de middelen bedoeld voor bewonersinitiatieven en wijkaanpakken waar energie en
draagvlak is om collectief te gaan isoleren', meldt de woordvoerder desgevraagd. 'Dit kan dus in de
gehele gemeente gaan ontstaan, in bepaalde dorpen, in bepaalde wijken, in bepaalde straten.
Mensen die daarmee aan de slag willen kunnen het ons laten weten.'
Toekomstbestendiger Volgens gedeputeerde Berend Potjer (GroenLinks) is het een grote
uitdaging om heel Zuid-Holland aan duurzame warmte te krijgen. 'Dat moet je samen doen. Door de
intensieve en goede samenwerking tussen gemeenten samen met de provincie hebben wij nu een
paar miljoen euro binnengesleept', zegt Potjer.
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'Daar ben ik trots op, want zo kunnen wij onze wijken duurzaam verwarmen, wordt het nog
prettiger wonen in Zuid-Holland en maken wij onze gemeenten en onze provincie
toekomstbestendiger.'

15) Er moet weer een inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen komen
Google melding Wmo: Binnenlands Bestuur 9 oktober 2020

EIGEN BIJDRAGE WMO MOET OP DE SCHOP
Het Wmo-abonnementstarief moet van tafel. Er moet weer een inkomensafhankelijke eigen
bijdrage voor Wmo-voorzieningen komen. Dat stelt de Visitatiecommissie financiële
beheersbaarheid sociaal domein in haar derde tussenrapportage.
Yolanda de Koster 09 okt 2020 Er moet een einde komen aan het Wmo-abonnementstarief, waarin
mensen met een Wmo-voorziening een inkomensonafhankelijke eigen bijdrage van 19 euro per
maand betalen. In plaats daarvan moet er een afgewogen eigenbijdrageregeling komen, waarin
inwoners naar draagkracht betalen voor de ondersteuning die ze nodig hebben. Gemeenten moeten
ook meer te zeggen krijgen over de geboden hulp na verwijzingen voor specialistische jeugdhulp.
Worsteling
Dat stelt de Visitatiecommissie financiële beheersbaarheid sociaal domein in
haar vrijdag verschenen derde tussenrapportage. Het macrobudget voor het sociaal domein is
ontoereikend, gemeenten snakken naar duidelijkheid over de beschikbaarheid van het budget voor
de lange termijn, maar geld is niet de enige oplossing om gemeenten te helpen bij hun worsteling
met de uitgaven in het sociaal domein, stelt zij verder.
Beperken groei Sinds de invoering van Wmo-abonnementstarief − per 2019 voor
maatwerkvoorzieningen en per 2020 voor algemene voorzieningen − is het aantal aanvragen voor
Wmo-voorzieningen gestegen. Los van deze aanzuigende werking en de vraag of gemeenten
daarvoor voldoende door het rijk worden gecompenseerd, stelt de Visitatiecommissie dat met het
Wmo-abonnementstarief een ‘belangrijk sturingsprincipe uit het lokale stelsel is verdwenen’. Het is
‘evident dat een passende eigen bijdrage kan helpen om de groei van vraag naar ondersteuning te
beperken’.
Invloed Gemeenten worstelen eveneens met de sturing op de jeugdhulp, constateert de
Visitatiecommissie. Veel specialistische jeugdhulp wordt via wettelijke verwijzers zoals huisartsen en
gecertificeerde instellingen ingezet. Gemeenten hebben daar zicht noch grip op, maar moeten wel de
rekening betalen. De Visitatiecommissie vindt dat gemeenten invloed moeten krijgen op de
geleverde hulp en ondersteuning. Dit zou via een zogeheten ‘kan-bepaling’ kunnen. Na verwijzing
krijgt de gemeente de mogelijkheid invloed te hebben op de hulp die iemand krijgt, maar ze is
daartoe niet verplicht. Betrokkenen moeten hierover het gesprek met elkaar aangaan, adviseert de
Visitatiecommissie, en samen een ‘balans vinden tussen professionaliteit en autonomie van
verwijzers enerzijds en grip op de uitgaven anderzijds’.
Gebruik data De Visitatiecommissie komt met deze aanbevelingen na visitaties van vijftien
gemeenten. Zij constateert dat de tekorten in het sociaal domein, en de maatregelen om die
tekorten weg te werken, investeringen op de lange termijn verdringen. ‘Investeren in de echte
transformatie raakt op de achtergrond, doordat de focus nu voornamelijk ligt op bezuinigen in plaats
van investeren.’ Hoewel de vijftien gevisiteerde gemeenten op diverse vlakken van elkaar verschillen,
ziet de commissie dat ze stuk voor stuk worstelen met sturing. ‘Het samenspel tussen bestuur,
uitvoering en toegang kan beter: er is vaak een gat tussen visie en uitvoering. Ook is het gebruik van
data om te sturen en de samenhang tussen de verschillende onderdelen van het sociaal domein zeer
minimaal.’
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Preventie

Door de tekorten op het sociaal domein, die in sommige gemeenten oplopen tot een
kwart van het beschikbare budget, komen investeringen in preventie in de knel. Ook omdat het
draagvlak daarvoor wegebt. ‘Een dergelijke investering betaalt zich pas op lange termijn uit en zijn op
de korte termijn financieel minder aantrekkelijk’, aldus de Visitatiecommissie. Ze waarschuwt voor
een vicieuze cirkel, omdat het op de lange termijn ook vaak lastig is te beoordelen of een investering
in preventie ook daadwerkelijk haar vruchten heeft afgeworpen. Die vicieuze cirkel moet worden
doorbroken.
Meetbare doelstellingen Gemeenten moeten meer dan nu bestuurlijke keuzes maken, vindt
de commissie. Die moeten worden vertaald in duidelijke en meetbare doelstellingen, die vervolgens
ook moeten worden gemonitord. Daarbij moet niet alleen worden gekeken of het beleid ook wordt
uitgevoerd zoals afgesproken, maar ook of het gevoerde beleid effectief is. Daar ontbreekt het vaak
aan. ‘Meer geld is zeker niet de enige weg vooruit’, stelt de commissie.
Prijskaartje Medewerkers die belast zijn met de toegang, moeten door gemeenten meer
kostenbewust worden gemaakt. ‘Veel gemeenten geven de instructie om te sturen op tevredenheid,
en om de cliënttevredenheid zo hoog mogelijk te laten zijn. Dit geeft toegangsmedewerkers de
ruimte om te zorgen dat ze de best mogelijke zorg kunnen toewijzen. Hierbij wordt echter geen
rekening gehouden met de kosten van de verschillende interventies.’ Vaak weten de
toegangsmedewerkers ook niet wat het prijskaartje van een traject is. De Visitatiecommissie stelt dat
de instructie ‘doe wat nodig is’ moet worden aangevuld met ‘…en doe niet wat niet nodig is.’ Zonder
richtinggevend beleid tot afschalen en lichtere hulpvormen, is er ‘vaak minder grip of mogelijkheid
om effectiviteit en efficiency te vergroten.’

Informele zorg Vrijwel alle gemeenten zien een stijging in het gebruik van jeugdhulp en Wmovoorzieningen, terwijl het budget niet meegroeit. Om de kosten binnen de perken te houden, doen
gemeenten er goed aan hun algemeen toegankelijk en collectief aanbod te vergroten. Ook moet
meer worden gestuurd op de inzet van informele zorg, adviseert de Visitatiecommissie.

16) ‘het beste jongetje van de klas’ worden met behulp van robotisering
Binnenlands Bestuur 12 oktober 2020
ROBOT ROBIN VERVANGT DE INKLOPAMBTENAAR
De Belastingsamenwerking Oost-Brabant wil ‘het beste jongetje van de klas’ worden met behulp van
robotisering. Dat heeft gevolgen voor de bezetting. ‘Als ik vertel dat één robotje het werk doet dat
voorheen door drie mensen werd gedaan, dan is de reactie binnen de lokale overheid vaak dat ze er
niet op zitten te wachten om mensen eruit te sturen.’
Marjolein van Trigt 10 okt 2020 De Belastingsamenwerking Oost-Brabant wil ‘het beste jongetje van
de klas’ worden met behulp van robotisering. Dat heeft gevolgen voor de bezetting. ‘Als ik vertel dat
één robotje het werk doet dat voorheen door drie mensen werd gedaan, dan is de reactie binnen de
lokale overheid vaak dat ze er niet op zitten te wachten om mensen eruit te sturen.’
Het is stil in het gemeentehuis van Oss. Op de verdieping waar de Belastingsamenwerking
Oost-Brabant (BSOB) is gevestigd, zijn bijna alle bureaus leeg nu de meeste medewerkers vanuit huis
werken. Alleen het beeldscherm van Robin licht op. Hier gebeurt heel veel tegelijk. Programma’s
worden geopend, tabellen geraadpleegd, schermen aan- en weg geklikt. In een hoog tempo verwerkt
Robin beslissingen op bezwaarschriften over de hoogte van de WOZ-belasting. Toch blijft ook Robins
stoel leeg.
Bassie en Adriaan
Robin is een robot, genoemd naar de robot uit een film van Bassie en
Adriaan. Robots hebben geen stoel nodig en eigenlijk ook geen beeldscherm; dat staat alleen even
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aan om te laten zien hoe robotisering bij de belastingsamenwerking van elf gemeenten en het
Waterschap eruit ziet. Het oogt alsof er een geest zit te werken.
Het is een strategische keuze om de robot direct op een complex proces te zetten, zegt Grard
van der Zanden, directeur van BSOB. ‘Als dit werkt, hoef ik niet achteraf de discussie te voeren met
medewerkers dat hun werk véél moeilijker is en dus met geen mogelijkheid gerobotiseerd kan
worden.’
Kosteneffectiever
En het werkt. Twee robots zijn inmiddels dagelijks aan de slag op de
afdeling en de derde is onderweg. Als het aan Van der Zanden ligt, volgen de vierde, de vijfde en de
zesde binnenkort. Samen met Hans Julsing van het Noordelijk Belastingkantoor en Gerard Gouw van
IT-leverancier GouwIT start BSOB een samenwerking op het gebied van robotisering, AI en
datasturing. Het moet een proeftuin voor innovatie worden op het gebied van de gemeentelijke- en
waterschapsbelastingen. Zowel interne processen als externe dienstverlening kunnen efficiënter en
(kosten)effectiever, stelt het drietal.
Minder mensen
Alle taken die te maken hebben met data-entry, het invullen van gegevens,
zullen bij BSOB op den duur verdwijnen. Het is een efficiencyslag die vijftien jaar geleden al werd
geslagen door de banken en de verzekeringsmaatschappijen en volgens Van der Zanden is het hoog
tijd dat ook gemeenten en belastingkantoren zich eraan wagen. Toch loopt niet iedereen er warm
voor. ‘Als ik vertel dat één robotje het werk doet dat voorheen door drie mensen werd gedaan, dan
is de reactie binnen de lokale overheid vaak dat ze er niet op zitten te wachten om mensen eruit te
sturen.’
Het is de onvermijdelijke consequentie van robotisering: BSOB kan het straks met minder
mensen af. Om hoe veel mensen het gaat, weten ze nog niet, maar voor een aanzienlijk deel van de
80 medewerkers betekent de komst van Robin dat hun baan op de tocht staat. Al heeft het hem zelf
niet weerhouden, Van der Zanden begrijpt wel dat sommige organisaties om deze reden de knoop
niet omhakken. ‘Op korte termijn bespaar je niet veel en krijg je wel een hoop problemen. Maar ik
ben ervan overtuigd dat we een flinke kwaliteitsslag slaan.’
Uitzonderingen Hij vindt het vervelend voor de mensen die hun baan verliezen, maar verwacht
dat het werk voor de mensen die overblijven uitdagender wordt. ‘Je houdt de uitzonderingen over,
waarvoor analysevaardigheden nodig zijn. Niemand kan mijn wijsmaken dat data-entry leuk werk is.’

17) Om de energietransitie mogelijk te maken moet het Rijk snel met meer duidelijkheid komen
Binnenlands Bestuur 12 oktober 2020

GEMEENTEN WILLEN MEER DUIDELIJKHEID ROND ENERGIETRANSITIE
Gemeenten hebben aan het proces om onder meer van het gas af te gaan, randvoorwaarden gesteld.
Zo moet het voor inwoners en gemeenten betaalbaar blijven. Maar volgens VNG blijft uit hoe het Rijk
daaraan wil voldoen.
09 okt 2020 Om de energietransitie mogelijk te maken moet het Rijk snel met meer duidelijkheid
komen voor gemeenten. Anders dreigen de energiedoelen uit beeld te raken, waarschuwt de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Randvoorwaarden
Gemeenten hebben aan het proces om onder meer van het gas af te gaan, randvoorwaarden gesteld.
Zo moet het voor inwoners en gemeenten betaalbaar blijven. Maar volgens VNG blijft uit hoe het Rijk
daaraan wil voldoen.
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Vertraging ‘Op alle punten dreigt er vertraging op te lopen en raken de doelen voor 2030 uit
beeld’, aldus VNG. ‘Gemeenten en provincies willen hier hun schouders onder zetten, maar staan
met lege handen. Wij verzoeken het kabinet dan ook om de minister van Binnenlandse Zaken te
vragen snel met duidelijkheid te komen.’
Aardgasvrije wijken Als voorbeeld noemt de VNG het Programma Aardgasvrije Wijken.
Daarvoor konden gemeenten zich opgeven om met financiering van de rijksoverheid woonwijken van
het aardgas af te helpen. Zo'n 70 gemeenten meldden zich dit jaar aan, terwijl maar voor 25 wijken
subsidie beschikbaar is. Welke wijken het zijn geworden laat nog op zich wachten, terwijl dat
eigenlijk op 1 oktober bekend zou worden.
Behoefte Volgens VNG voorziet het programma ‘in een grote behoefte’ van gemeenten en
provincies om van start te gaan. ‘We zien dus graag dat de minister van Binnenlandse Zaken zo snel
mogelijk duidelijkheid geeft over het proces van de aardgasvrije wijken en de toekenning van de
subsidie. (ANP)

18) Veel mensen weten niet welke kansen basis-ggz biedt
Zorgvisie 12 oktober 2020

Basis-ggz wil laten zien wat ze kan
Generalistische basis-ggz draagt bij aan kortere wachttijden en dito behandelduur bij gelijke
behandeluitkomsten en cliënttevredenheid. Dat constateren ggz-aanbieders Indigo Gelderland en
Pro Persona op basis van een pilot in de regio Veluwe Vallei. Toch weten veel behandelaars zich nog
altijd niet goed raad met ggz-generalisten die dicht bij de cliënt opereren, terwijl de generalistische
basis-ggz veel te bieden heeft, denkt GZ-psycholoog Ronald Roskam.
‘Ik krijg de indruk dat veel mensen niet weten welke kansen basis-ggz biedt’, zegt Ronald Roskam, die
als gz-psycholoog van Indigo Gelderland bij de pilot betrokken was. ‘Zelfs collega’s in de
specialistische ggz moet ik geregeld uitleggen wat we doen. Hoewel bestuurders en managers achter
ons staan, zijn we door de jaren heen in een bescheiden hoekje blijven zitten. De realiteit is ook dat
wij verhoudingsgewijs met minder mensen zijn; zo’n tachtig procent van de cliënten van Pro Persona
gaat naar de specialistische ggz.’
Breedtespecialist Onbekend maakt onbemind. En dat begint volgens Roskam al bij de
beroepsopleidingen tot verpleegkundige, psycholoog en psychiater. Een zichzelf respecterende
professional leert een plek in de specialistische ggz te ambiëren, want waarom is hij anders expert
geworden? ‘Ik vind basis-ggz ook een specialisme’, zegt Roskam. ‘Niet voor niets spreekt het nieuwe
Handboek Generalistische Ggz van een “bijzonder specialisme”, alleen geen dieptespecialist, maar
een breedtespecialist.’
Geen stoornisgericht zorgpad Als ggz-professional heeft Roskam ervaring met zowel sggz
als generalistische basis ggz. ‘Ik werkte op een afdeling voor angst-, dwang- en posttraumatische
stressstoornissen. Ergens is het prettig om in zo’n kader te zitten, maar soms lijkt het alsof we met al
die programma’s vooral onszelf als hulpverlener proberen te structureren en daardoor de cliënt uit
het oog verliezen. De behandeling in de specialistische ggz heeft iets van een keurslijf. In de
generalistische basis-ggz kun je cliënten meteen iets meegeven. Ik moet natuurlijk wel de
zorgstandaarden aanhouden en professioneel werken, maar ik hoef geen stoornisgericht zorgpad te
volgen.’
Dicht bij de cliënt Laagdrempelige, betaalbare geestelijke gezondheidszorg, direct en dicht bij
de cliënt, dat was wat de oprichters van Indigo in 2006 voor ogen stond. Inmiddels wordt
generalistische basis-ggz door een flink aantal reguliere ggz-aanbieders aangeboden op zo’n twee
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honderd plekken in Nederland. Die groei lijkt logisch, want de generalistische basis-ggz heeft het
beleidsmatige tij mee. De overheid probeert al geruime tijd zorg zo dicht mogelijk bij de burger te
organiseren. Daarbij sluit de generalistische basis-ggz ook goed aan bij de uitgangspunten van
positieve gezondheid, die sterk leunen op eigen regie en het betrekken van verschillende
levensdomeinen.
‘We kijken naar klachten in de context van de omgeving’, legt Roskam uit. ‘We focussen niet zozeer
op de diagnose, maar op de hulpvraag. Zorgstandaarden zijn fijn en nodig om te weten welke richting
je opgaat, maar niet volledig leidend. We zijn steeds met de cliënt aan het afstemmen wat we
kunnen halen binnen relatief korte tijd.’
Basis-ggz afhankelijk van samenwerking De recente pilot van Indigo Gelderland en Pro
Persona bewijst eens te meer dat deze aanpak vruchten kan afwerpen, zoals een kortere
behandelduur en kortere wachttijden, terwijl de resultaten en klanttevredenheid gelijk blijven zo niet
verbeteren. Maar de pilot leert ook dat generalistische basis-ggz voor een optimaal functioneren
afhankelijk is van de samenwerking met huisartsen en de specialistische ggz. En juist op dit vlak zijn
de ervaringen ‘wisselend’.
Inflexibele zorg Ook binnen Pro Persona en Indigo Gelderland is in de samenwerking tussen
generalisten en specialisten nog ruimte voor verbetering. ‘Wat wij merken is dat we ver van elkaar af
staan ondanks dat we onder hetzelfde dak zitten. Binnen Pro Persona is alles door de jaren heen
mooi in zorgprogramma’s weggezet. Dat heeft goede kwaliteit opgeleverd, maar ook inflexibele zorg.
Er is een afstand ontstaan tussen zorgprogramma’s, met een neiging tot vasthouden aan eigen
expertise en ideeën over wat goed is.’
Omdraaien: meer generalistisch en minder specialistisch Toch is en blijft kwaliteit
van zorg een kwestie van samen optrekken, is Roskams stellige overtuiging. ‘Ik ben de laatste die zegt
dat iedere patiënt in de generalistische basis-ggz behandeld moet worden. Er zijn mensen die
intensievere zorg nodig hebben en voor wie een behandeling in de sggz meer passend en correct is.
Maar er is een hele groep voor wie dat niet nodig is. Die zet je in de generalistische basis-ggz juist
meer in hun kracht. Het neveneffect van werken vanuit een diagnose is dat je benadrukt dat er iets
mis is, waardoor mensen zich ook zo gaan gedragen. Door het kort en positief te houden en meer
focus op herstel is dat etiket minder aanwezig. Dus we kunnen elkaar uitstekend aanvullen. Alleen de
verhouding van 80 procent specialistische ggz en 20 procent generalistische basis-ggz, zou mogen
verschuiven. Laten we het omdraaien: 80 procent generalistisch en 20 procent specialistisch, net
zoals in de algemene gezondheidszorg.’
Philip van de Poel Redacteur Zorgmanagement

19) De wet met stikstofplannen roept gemengde reacties op
Tubantia 13 oktober 2020

Gemengde reacties op definitieve stikstofplannen die woningbouw moeten
redden: ‘pappen en nathouden’
De wet met stikstofplannen die landbouwminister Carola Schouten vandaag naar de Tweede Kamer
stuurt, roept gemengde reacties op. Volgens de natuurorganisaties kiest het kabinet voor ‘pappen en
nathouden’, terwijl boerenorganisatie LTO echte oplossingen voor ondernemers mist.
Redactie politiek 13 okt. 2020 Het kabinet trekt tussen 2021 en 2030 een miljard euro extra uit om
de bouw uit het slop te trekken. Een half miljard van het geld gaat naar schonere vrachtwagens en
machines, zodat de bouw en sloop minder stikstof uitstoten. De andere helft van het bedrag blijft
nog even op de plank liggen. Dit kan voor de bouw of andere stikstofmaatregelen worden ingezet.
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Deze kabinetsplannen zullen onvermijdelijk leiden tot nieuwe gerechtelijke procedures,
zeggen natuur- en milieuorganisaties. ,,Die zal de staat dan weer verliezen”, stelt Johan Vollenbroek,
de voorzitter van Mobilisation for the Environment (MOB).
Vollenbroeks organisatie vocht het stikstofbeleid al eerder met succes aan bij de rechter. De
Raad van State oordeelde in mei vorig jaar dat het zogeheten Programma Aanpak Stikstof (PAS) in
strijd was met Europese natuurwetgeving, zoals MOB had betoogd.
Minder vergaand Het kabinet moet meer doen om de uitstoot van stikstofverbindingen die de
natuur schaden terug te dringen. Johan Remkes, die in opdracht van het kabinet onderzoek deed
naar de problematiek, adviseerde maatregelen te nemen om de uitstoot de komende tien jaar te
halveren. Dat doel zou wettelijk vastgelegd moeten worden. Schouten wil minder ver gaan en slechts
vastleggen dat de stikstofneerslag in de helft van de beschermde natuurgebieden tot een gezond
niveau moet zijn gedaald.
,,Absurd, want alleen die halvering kan unieke en kwetsbare natuur daadwerkelijk
beschermen”, zegt Vollenbroek. Hij spreekt mede namens Greenpeace en Milieudefensie. Ook
Natuurmonumenten ziet de plannen als ‘een papieren oplossing, ten koste van onze natuur'.
,,Daarmee sorteren we voor op een volgende stikstofcrisis”, aldus directeur Marc van den Tweel.
Hij noemt het verder onbegrijpelijk dat het kabinet in Brussel wil proberen de
natuurbeschermingsregels af te zwakken. ,,Juist door de natuur te versterken ontstaat
ontwikkelruimte voor woningbouw, economie, gezonde leefomgeving en natuur”, stelt Van den
Tweel. ,,Als we daar nu wel de juiste keuzes in maken, geeft ons dat perspectief voor de lange
termijn.”
Boeren en bouwers Landbouwsectororganisatie LTO Nederland mist in de kabinetsplannen
om stikstof terug te brengen ‘oplossingen voor ondernemers die te goeder trouw hebben gehandeld
maar nu zonder vergunning zitten'. Ook wil de brancheorganisatie een deugdelijk systeem om
stikstofreductie te registreren en een nadruk op innovatie.
De wet is dus een stuk beter dan wat eerst voorlag.
Er komt nu een einde aan het juridisch pappen en nathouden van de PAS
Tjeerd de Groot, D66

In de plannen van Schouten zaten vooral op het gebied van de bouw nieuwe elementen, zoals de
forse subsidie voor het kopen en ombouwen van elektrische vrachtwagens en machines.
Stikstofreductie via de landbouw moet nog altijd via bijvoorbeeld het uitkopen van veehouders en
het inzetten op kringlooplandbouw, plannen die Schouten al eerder had gepresenteerd. Een plan dat
de uitstoot uit de mest van melkkoeien moest verminderen door het voer aan te passen, is van tafel.
‘Stuk beter’ Coalitiepartij D66 roept de minister op snel aan de slag te gaan met de plannen
om de uitstoot van stikstof te verlagen en natuurgebieden te versterken. ,,De natuur kan niet langer
wachten", zegt Kamerlid Tjeerd de Groot, die eerder pleitte voor een halvering van de veestapel. ,,De
wet is dus een stuk beter dan wat eerst voorlag. Er komt nu een einde aan het juridisch pappen en
nathouden van de PAS", zegt De Groot over het stikstofbeleid dat de Raad van State in mei vorig jaar
afschoot. Het Kamerlid wil met Schouten in debat over verdere mogelijkheden om de natuur beter te
beschermen.
Het is belangrijk dat iedereen - van huizenbezitter tot boer, van autorijder tot
luchtvaartmaatschappij - meedoet en zijn verantwoordelijk-heid neemt
Carla Dik-Faber, ChristenUnie

Volgens de ChristenUnie is de wet ‘opnieuw een stap in de goede richting. We kiezen voor goed
rentmeesterschap en zorg voor de schepping’, zegt Kamerlid Carla Dik-Faber. ,,Met een structurele
aanpak, monitoring en bijsturing én een resultaatsverplichting in de wet, wil dit kabinet ervoor
zorgen dat de stand van natuurgebieden in ons land verbetert en de trend van biodiversiteitsverlies
keert", aldus de partijgenoot van Schouten. Wel is het belangrijk dat iedereen, ‘van huizenbezitter
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tot boer, van autorijder tot luchtvaartmaatschappij’, meedoet en zijn verantwoordelijkheid neemt,
zegt Dik-Faber.
‘Veel te mager’
Veel minder enthousiast is GroenLinks. De ambitie van het kabinet is volgens
Kamerlid Laura Bromet ‘veel te mager’. De wet ‘gaat het stikstofprobleem niet oplossen. Dat is slecht
voor de natuur, slecht voor de bouw en slecht voor het geloof in de politiek om problemen op te
lossen'. Bromet wijst op het wetsvoorstel dat GroenLinks zelf heeft gemaakt en ‘dat wel werkt’ om
de stikstofproblemen op te lossen. De partij wil hierover graag in gesprek met het kabinet.
Een uitspraak van de Raad van State vorig jaar zorgt ervoor dat milieuvergunningen voor
bijvoorbeeld de bouw niet verleend kunnen worden, omdat de stikstofuitstoot te hoog is en de
stikstofneerslag gevoelige natuurgebieden beschadigt. Het Nederlandse beleid was in strijd met
Europese regels hierover. Daarom trok Schouten eerder al 5 miljard euro uit: 2 miljard om de
stikstofuitstoot door de landbouw, industrie en bijvoorbeeld scheepvaart te verlagen en 3 miljard om
de speciale natuurgebieden te versterken.
Prangend dossier Bovenop het aangekondigde bedrag komt dus geld voor een schonere
bouw. Dat is voor het kabinet belangrijk, omdat het gebrek aan woningen een van de meest
prangende politieke dossiers is. De uitstoot van woningbouw is bovendien slechts tijdelijk. Voor
groene energieprojecten geldt zelfs dat de aanleg ervan dan wel vervuilend is, maar het project zelf
juist bijdraagt aan bijvoorbeeld de energietransitie, als het er eenmaal staat.
,,In een sterke natuur ligt een groot deel van de oplossing van het stikstofprobleem. Hoe
robuuster de natuur, hoe meer die ook tegen een stootje kan en economische ontwikkelingen
mogelijk worden”, zegt de bewindsvrouw. Over haar plannen is lange tijd gediscussieerd binnen de
coalitie. Eerdere versies werden al gewijzigd. Een voorstel om krachtvoer aan te passen zodat
melkkoeien minder stikstof uitstoten, ging al van tafel na fel protest van boeren.

20) Weg met wollig taalgebruik en ambtelijk jargon
Google melding Wmo: BN DeStem 13 oktober 2020

Inmiddels zijn 20.000 overheidsteksten verbeterd, blijkt uit een enquête van Knops onder 188
organisaties, zoals gemeenten en provincies. © AD / Mark Reijntjens
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Weg met wollig taalgebruik en ambtelijk jargon: taalexperts helpen
ambtenaren simpeler schrijven
Veel ambtenaren hebben geen zin om brieven en andere teksten van de overheid begrijpelijker te
maken. Sommigen vrezen minder serieus te worden genomen als ze simpeler schrijven. Volgens
staatssecretaris Knops is een ‘cultuurverandering’ nodig.
Peter Winterman 13-10-20, Een jaar geleden stelde staatssecretaris Raymond Knops (Binnenlandse
Zaken) een ‘Direct Duidelijk Brigade’ van honderd taalexperts aan om brieven van de overheid
duidelijker te maken. Sindsdien trekken taalcoaches het land in om ambtenaren te helpen bij het
schrijven van begrijpelijke teksten.
Inmiddels zijn 20.000 overheidsteksten verbeterd, blijkt uit een enquête van Knops onder 188
organisaties, zoals gemeenten en provincies. ,,Dat is echt veel meer dan de 1000 teksten die we
vooraf als doel hadden gesteld’’, zegt Knops. ,,We zien dat de sneeuwbal gaat rollen.’’
Toch blijkt er nog veel weerstand onder ambtenaren te zijn. Van de organisaties die zijn
begonnen met het verbeteren van teksten geeft 33 procent aan ‘vaak of zeer vaak’ weerstand te
ondervinden van collega’s. Bij nog eens 42 procent is er sprake van ‘gemiddelde weerstand’. Slechts
een kwart proeft enthousiasme over het schrijven van begrijpelijke teksten.
,,Het gaat niet vanzelf’’, erkent Knops. ,,Ik denk dat ambtenaren die direct contact hebben met
burgers heel goed begrijpen waarom dit moet gebeuren. Het zijn de mensen die daar wat verder
vanaf zitten, die weerstand hebben. Dit laat alleen maar zien dat de cultuur en de houding verder
moeten veranderen.’’
Vakkennis Uit de enquête blijkt dat vooral ict’ers en juristen moeite hebben om hun
taalgebruik aan te passen. Juristen willen alles ‘dichtgetimmerd hebben’, waardoor teksten
onbegrijpelijk kunnen worden. Ambtenaren krijgen ook het gevoel dat hun vakkennis niet serieus
wordt genomen door de versimpeling van taal. Verder vinden ze het niet altijd nodig om teksten te
veranderen. ‘Inwoners begrijpen het toch wel’, is de gedachte.
,,Wij hebben als overheid de plicht om begrijpelijke boodschappen uit te zenden’’, reageert
Knops. ,,Als twee juristen met elkaar in gesprek gaan, en praten over hun vak, begrijpen de meeste
mensen niet waar het over gaat. Dat vind ik niet zo erg. Het wordt anders als die jurist met burgers in
gesprek gaat. Dan moet je het duidelijk willen uitleggen.’’
Hulplijn Het kabinet trok vorig jaar 3 miljoen euro uit voor de ‘Direct Duidelijk Brigade’. Het geld
wordt onder meer gebruikt voor een hulppakket voor overheidsinstanties. Daarin zitten
voorbeeldbrieven, een woordenlijst met alternatieven voor ambtelijk jargon en een checklist voor
het schrijven in heldere taal. Volgend jaar komt er ook een speciale ‘taalhulplijn’ voor ambtenaren,
net als een app die helpt om moeilijke teksten te herschrijven.

Metamorfoses van ambtelijke teksten
Voorbeeld 1 (uitnodigingsbrief)
Oud:
‘Deze verdieping en bezinning op de toekomst van de tippelzone willen wij vormgeven door het
gesprek met u aan te gaan via de publieke waarde cyclus met een zogeheten multiloogtafel.’
Nieuw:
‘We willen graag met u praten over de tippelzone.’
Voorbeeld 2 (WMO-brief)
Oud:
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‘U ontvangt sinds (datum) ondersteuning op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
(Wmo 2015) en de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2017. Uw indicatie vanuit de Wmo
is geëindigd of gaat binnenkort eindigen. Een huisbezoek voor het onderzoeken van een nieuwe
indicatie is gepland op (datum).’
Nieuw:
‘U krijgt sinds (datum) hulp in de huishouding, u heeft hier recht op volgens bepaalde wetten. In de
bijlage bij deze brief kunt u lezen welke wetten dat zijn. Binnenkort verloopt uw hulp in het
huishouden. Wij komen op (datum) bij u op bezoek om te praten over welke hulp u nodig heeft en of
we uw hulp gaan verlengen, stoppen of uitbreiden.’
Voorbeeld 3 (brief over bomenkap)
Oud:
‘De (straatnaam) wordt aan de even zijde gemarkeerd door twaalf lindebomen op het trottoir. De
gemeente is voornemens deze bomen te rooien en geheel of gedeeltelijk te vervangen. Reden van de
voorgenomen kap van de lindebomen is dat de bomen geen groei meer vertonen en/of geen
groeimogelijkheden hebben en jaarlijks flinke wortelopdruk aan de verharding - en daarmee gepaard
gaande overlast - veroorzaken.’
Nieuw:
‘U woont aan de (straatnaam). De gemeente is van plan bijna alle bomen in deze straat te vervangen
en nieuwe te planten. Aan de kant met de even huisnummers staan twaalf lindebomen. Waarom
willen wij deze bomen (voor een deel) vervangen? De lindebomen zijn groter geworden dan de
standplaats. De wortels van de bomen drukken hierdoor de straattegels omhoog.’

21) Een op de vier gemeenten in Zuid-Holland heeft een zorgelijke financiële reservepositie
Binnenlands Bestuur 13 oktober 2020

ZORGELIJKE FINANCIËLE SITUATIE ZUID-HOLLANDSE GEMEENTEN
Een op de vier gemeenten in Zuid-Holland heeft een zorgelijke financiële reservepositie, blijkt uit
voorlopige resultaten van adviesbureau Berenschot. Gemeenten kunnen reserves gebruiken om
tegenvallers op te vangen. De provincie laat Berenschot onderzoek doen om te kijken wat de
coronacrisis betekent voor de financiële vrijheid van gemeenten
Alexander Leeuw 12 okt 2020 Een op de vier gemeenten in Zuid-Holland heeft een zorgelijke
financiële reservepositie, blijkt uit voorlopige resultaten van adviesbureau Berenschot. Gemeenten
kunnen reserves gebruiken om tegenvallers op te vangen. De provincie laat Berenschot onderzoek
doen om te kijken wat de coronacrisis betekent voor de financiële vrijheid van gemeenten.
Moeilijk ‘Berenschot verwacht dat bij ongewijzigd beleid de financiële situatie de komende jaren
nog verder verslechtert’, schrijft de provincie (Fried: zie: https://www.zuidholland.nl/actueel/nieuws/oktober-2020/financiele-situatie-zuid-hollandse-gemeenten/ ). Zoals alle
provincies houdt Zuid-Holland toezicht houdt op de financiën van haar gemeenten. Gemeenten
hadden het al moeilijk, maar wisten hun begrotingen met moeite nog op orde te krijgen. De
coronacrisis zorgt er nu dus voor dat de positie rap verslechtert.
Kosten Het onderzoek (Fried: zie: https://www.binnenlandsbestuur.nl/financien/nieuws/zuidholland-onderzoekt-financiele-vrijheid.14441194.lynkx ) heeft als doel om uit te zoeken welke
ruimte overheden nog hebben om zelf plannen te maken en hoeveel geld zij hieraan kunnen
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spenderen. Vooral de overheveling van de jeugdzorg en huishoudelijke hulp (Wmo) zorgen met
oplopende kosten voor een inperking van de financiële vrijheid.
Toezicht Eind vorig jaar werd al duidelijk dat veel gemeenten met dezelfde problemen kampten
– Zuid-Holland maakte bekend dat drie gemeenten in 2020 onder verscherpt toezicht (Fried: zie:
https://www.binnenlandsbestuur.nl/financien/nieuws/verscherpt-toezicht-voor-drie-zuidhollandse.11782292.lynkx )zouden komen te staan - maar veel gemeenten kregen hun begroting
wel sluitend. Er bestonden bij de provincies echter twijfels over hoe realistisch die cijfers waren.

22) Zondag met Lubach zette college en wethouders van Hollands Kroon te kakken
Binnenlands Bestuur 13 oktober 2020

THEO MESKERS: ‘IK HEB OM LUBACH KUNNEN LACHEN’
Zondag met Lubach zette college en wethouders van Hollands Kroon te kakken. Ze zouden
windmolens plaatsen om energieslorpende datacenters van Google en consorten te faciliteren in
plaats van de eigen inwoners. Wethouder Theo Meskers (Economische Zaken, VVD) moest het
ontgelden.
Martin Hendriksma 12 okt 2020 Zondag met Lubach zette college en wethouders van Hollands
Kroon te kakken. Ze zouden windmolens plaatsen om energieslorpende datacenters van Google en
consorten te faciliteren in plaats van de eigen inwoners. Vooral wethouder Theo Meskers
(Economische Zaken, VVD) moest het ontgelden.
Nog gelachen, gisteravond? Theo Meskers: ‘Ja! En zeker niet als een boer met kiespijn. Ik
vond het verfrissend hoe het programma een aantal zaken rond de energietransitie doorprikt. Al zat
er ook het nodige in de uitzending wat niet klopt.’
Zoals? ‘Datacenters vormen een enorme groeimarkt. Wij leveren energie aan de regio
Amsterdam. Kijk ook naar andere Europese steden als Parijs, Frankfurt en Londen, kijk naar Finland
of Zwitserland: overal zie je datacenters oprukken in de periferie van grote steden. Het is booming
business. En die is hard nodig, ook. Door de voortschrijdende digitalisering werken we steeds meer
thuis. Dat bespaart CO2-uitstoot. Onze data slaan we op in de cloud. Maar die cloud moet wel ergens
worden bewaard. Dat gebeurt in de datacenters.’

Lubach voerde aan dat in Hollands Kroon vooral data van Afrikaanse landen
wordt bewaard. Die hebben zelf toch ruimte genoeg?
‘Dat klopt voor een deel. Maar dat heeft een reden. Het gaat om een back-up van de data van
sommige Afrikaanse landen. Je wil niet dat ze alles kwijt zijn wanneer daar een ramp gebeurt. Net
zoals er van al onze data ook elders in de wereld back-ups bestaan. Stel dat er zich in Middenmeer
een keer een ramp voltrekt, dan wil je ook niet dat we alle gegevens in één keer kwijt zijn.’

Ik zie dergelijke nuanceringen nog niet op uw twitter-account voorbij komen.
‘In het verleden hebben we weleens op publicaties in landelijke media gereageerd. Zeker als daar
fouten in stonden. Maar dit is satire. Dat maakt het lastig. In bredere zin is het niet zo dat alle energie
uit onze windmolens voor het datacenter wordt gebruikt. De opgewekte energie komt uit op een
landelijk grid waar we met z’n allen gebruik van maken. Maar we zijn er als gezamenlijke overheden
nog niet goed genoeg in om dat verhaal te verkopen.’

Denkt u dat de uitzending de discussie in Hollands Kroon gaat beïnvloeden?
‘De discussie over de windmolens gaat al jaren terug, tot 2003. Toen bestond deze gemeente nog
niet eens. Er is destijds voor een bescheiden aantal windmolens gekozen, maar door een
rijksinpassingsplan werden dat er gaandeweg tegen onze zin in steeds meer. Je merkt dat sinds de
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uitzending van Lubach de verwarring onder onze inwoners compleet is. Ik krijg heel veel reacties van
bewoners, vanuit het lokale bedrijfsleven. Maar we zullen de energiekwestie in onze omgevingsvisie
nog uitgebreid aan de orde stellen en zorgen voor een zorgvuldige politieke afweging.’

Naast uw wethouderschap leidt u een bedrijf in facilitaire diensten voor filmen tv-programma’s. Hebt u zich al bij Arjen Lubach aangeboden?
‘Dat bedrijf bestaat alleen in naam nog. Ik heb er sinds mijn wethouderschap geen bemoeienis meer
mee. Dus nee: ik heb me nog niet aan hem aangeboden.’

23) Tiny houses: lagere kosten, meer tijd voor jezelf en een kleinere ecologische voetafdruk
hetkanWEL 13 oktober 2020

Dromen over klein wonen en tiny houses op TinyFindy
Geplaatst door Wyke Potjer | 9 oktober 2020 Dromen over je volgende woning is razend populair.
Maar word je er wel zo blij van, als bijna alles wat je te koop ziet staan onbetaalbaar voor je is?
Gelukkig is er sinds een paar jaar TinyFindy, waar je heerlijk weg kunt dromen over kleine en
betaalbare tiny houses.
Klein wonen Naast het feit dat het gemiddelde huis onbetaalbaar is geworden voor een groot
deel van de Nederlandse bevolking, vragen steeds meer mensen zich af of groot wonen nu wel zo
nodig is. Of zelfs wenselijk. Een derde van de Nederlanders woont alleen, wat moet je dan met een
groot huis? Je blijft maar schoonmaken en ook onderhoud vraagt veel tijd en geld. Bovendien ben je
nutteloze ruimte aan het verwarmen en we willen toch graag een steentje bijdragen aan de
energietransitie, niet waar?
Tiny houses Dan is een tiny house misschien helemaal niet zo’n verkeerd idee. Je bent minder
geld kwijt aan wonen waardoor je meer hoeft te werken en meer tijd hebt om te doen waar je blij
van wordt. Zoals even lekker gestrekt op de bank ploffen met een goed boek. Of met een goed glas
wijn quality time doorbrengen en het leven vieren met vrienden en familie. Of een lange wandeling
maken door de natuur. Moestuinieren. De mogelijkheden zijn legio. Daarbij komt dat je met klein
wonen ook je ecologische voetafdruk verkleint, omdat je in een tiny house minder stroom, water en
spullen verbruikt. Een echte win-win situatie dus: lagere kosten, meer tijd voor jezelf en een kleinere
ecologische voetafdruk.
Het is dus niet zo gek dat de vraag naar tiny houses enorm toeneemt. Op de website
TinyFindy vind je een assortiment aan tiny houses van diverse Nederlandse leveranciers. Dat aanbod
is in een kleine drie jaar behoorlijk gegroeid. Per dag vinden ruim 1200 mensen hun weg naar de site.
Je vindt er fabrieksmatig geproduceerde huisjes maar ook tiny house bouwers die je kleine stulpje
helemaal naar jouw persoonlijke wensen ontwerpen en bouwen.
Een kavel zoeken De meeste huisjes koop je zonder grond, dus je moet er dan zelf nog een
kavel bij zoeken (Fried: zie: https://www.hetkanwel.nl/2019/02/20/hoe-kom-ik-aan-een-stuk-grondvoor-mijn-tiny-house/ ). TinyFindy-oprichter Marjolein Jonker, zelf Tiny House bewoonster van het
eerste uur, legt uit: ‘TinyFindy komt voort uit mijn droom dat er een website is waar mensen die in
een Tiny House willen wonen, op zoek kunnen gaan naar een kavel waar dat mag. Helaas zijn die
plekken er nog niet zo veel en staan er momenteel dus vooral Tiny Houses zonder grond op
TinyFindy. Maar als ik zie hoe de Tiny House beweging groeit, dan weet ik zeker dat dit in de
toekomst gaat veranderen!’
Zelf bouwen Voor de mensen die graag zelf een tiny house willen bouwen(Fried: zie:
https://www.hetkanwel.nl/2020/05/18/bouke-en-iris-bouwen-hun-eigen-tiny-house/ ) is er ook
genoeg te vinden op TinyFindy. Je kunt er allerlei producten vinden, van speciaal op maat gemaakte
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tiny housekozijnen tot zonnepanelen installaties. Sinds 8 oktober is er een nieuwe versie van de site
gelanceerd. Naast tiny houses, kavels en producten voor tiny houses vind je er een nieuwe categorie:
tiny housediensten. Hierbij kun je denken aan architecten die gespecialiseerd zijn in kleine woningen,
maar bijvoorbeeld ook aan relevante cursussen.
Maar voor veel mensen blijft het scrollen door het aanbod van de bijzondere huisjes toch het
leukste dat er is. Dromen wordt pas echt leuk wanneer je dromen ook echt haalbaar zijn. En dat is zo
met tiny houses.

24) Onmenselijke woonomstandigheden arbeidsmigranten
Email Henk van Tol 14 oktober 2020
L.S.,
Vandaag, 14 oktober nam PS van Zuid-Holland de in de bijlage opgenomen
motie aan.
Een wake up call ,die eerder (2018) ook al in de Staten klonk, maar nog
niet effectief genoeg opschiet.
PVV, FvD en Groep Otten stemden tegen.
Henk van Tol.
M 951

Titel motie : Onmenselijke woonomstandigheden arbeidsmigranten
Datum PS : 14 oktober 2020
Voordrachtnr. : XXXX
Onderwerp : Motie vreemd aan de orde
Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op woensdag 14 oktober 2020;

Constaterende dat:
- Er een grote woningnood is in Zuid-Holland die ook impact heeft op het vinden van goede
woonruimte voor arbeidsmigranten;
- Er vele arbeidsmigranten op verzoek van Zuid-Hollandse bedrijven voor de instandhouding van
hun bedrijfsvoering in Zuid-Holland werken en verblijven;
- Dat afgelopen week breed uitgemeten werd in het nieuws zichtbaar gemaakt werden dat
arbeidsmigranten zelfs in hutjes en tentjes wonen in Zuid-Holland;
- Een deel van de arbeidsmigranten via te dure, brandonveilige en te kleine ‘woonruimtes’ kennelijk
uitgebuit worden in onze provincie;

Overwegende dat:
- Iedereen in onze provincie fatsoenlijk moet kunnen wonen;
- Uitwassen van woonomstandigheden zoals hierboven omschreven onacceptabel zijn;
- Niet alle bedrijven en verhuurders over een kam geschoren kunnen worden, maar de Staten van
Zuid-Holland wel onmenselijke uitwassen ziet;

Spreken als mening uit dat:
- De uitwassen van slechte woonomstandigheden van arbeidsmigranten in Zuid-Holland omdat er
onvoldoende goede huisvesting is, onacceptabel zijn;
- De uitbuiting via te dure en te kleine huisvesting van arbeidsmigranten in Zuid-Holland
onacceptabel en verwerpelijk is.
- De oplossing voor het hierboven omschreven probleem gevonden moet worden samen met alle
betrokken actoren;

Verzoeken het college:
NIEUWS- EN INFORMATIEBRIEF 201
ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN KAAG EN BRAASSEM

29

- Met spoed met de betrokken actoren om tafel te gaan om een structurele menswaardige
woonoplossing voor arbeidsmigranten in de provincie te vinden.
en gaan over tot de orde van de dag!
Lies van Aelst (SP)
Kirsten Wilkeshuis (D66)
Gerard van de Breevaart (CU/SGP)
Moniek Sandick – Sopers (CDA)
Anneloes van Hunnik (GroenLinks)
Karima Bouchtaoui (VVD)
Metin Çelik (denk)
Rosalie Bedijn (PvdA)

25) Wonen met hoofdzakelijk ouderen heeft voor- en nadelen
IkWoonLeefZorg 14 oktober 2020

De voor- en nadelen van wonen met leeftijdgenoten
Als u nu in een gemengde buurt woont en nadenkt over verhuizen naar een woonvorm voor 55plussers, vraagt u zich misschien af hoe dat zal zijn. Wonen met hoofdzakelijk ouderen heeft voor- en
nadelen. Dit kunt u verwachten.
Er zijn veel verschillende woonvormen (Fried: zie: https://www.ikwoonleefzorg.nl/zelfstandigwonen/welk-woontype-past-bij-u ) voor senioren. Denk aan een aanleunwoning (Fried: zie:
https://www.ikwoonleefzorg.nl/zelfstandig-wonen/de-aanleunwoning ), een serviceflat (Fried: zie:
https://www.ikwoonleefzorg.nl/zelfstandig-wonen/een-serviceflat-iets-voor-u ), een hofje (Fried:
zie: https://www.ikwoonleefzorg.nl/zelfstandig-wonen/wonen-in-een-hofje )of wonen met zorg in
een verzorgingshuis nieuwe stijl (Fried: zie: https://www.ikwoonleefzorg.nl/zelfstandig-wonen/hetverzorgingshuis-nieuwe-stijl ). In deze woonvormen woont u bijna altijd met mensen van dezelfde
leeftijdsgroep bij elkaar. Ook seniorenwoningen (Fried: zie:
https://www.ikwoonleefzorg.nl/zelfstandig-wonen/de-seniorenwoning ) liggen vaak bij elkaar in een
bepaalde buurt. Iedere woonvorm heeft bepaalde voor- en nadelen. En natuurlijk is ook uw eigen
voorkeur van belang. We noemen in dit artikel een aantal kenmerken van woonvormen voor 55plussers die u kunnen helpen om na te denken over uw eigen voorkeuren. Als eerste een aantal
voordelen.
Toekomstgeschikte woningen Woningen die speciaal voor senioren zijn gebouwd of
aangepast, zijn bedoeld om tot op hoge leeftijd in te wonen. Ze zijn vaak gelijkvloers. U kunt er
makkelijk met een rollator lopen en vaak kunt u ook een rolstoel gebruiken. Heeft u zorg nodig bij
het wassen en aankleden, dan is daar alle ruimte voor.
Minder kans op eenzaamheid U heeft meer kans op contact in een buurt of woonvorm
met veel ouderen, omdat bijna iedereen in dezelfde levensfase zit. Bent u alleen en vindt u het fijn
om met iemand te kunnen praten? De kans is groot dat u in een woonvorm voor senioren
verschillende mensen vindt voor wie dat ook geldt. In sommige woonvormen worden ook activiteiten
georganiseerd, zoals een koffieochtend, spelletjesmiddag of samen koken. Dat maakt het nog
makkelijker om mensen te ontmoeten.
Makkelijk om zorg te regelen In een woonvorm voor senioren is zorg altijd dichtbij. Vaak
komt er al regelmatig een thuiszorgorganisatie langs bij bewoners die zorg nodig hebben. Bij
sommige woonvormen is er zelfs de garantie dat er binnen 10 minuten iemand van de thuiszorg
aanwezig kan zijn. Dat maakt het ook mogelijk om bijvoorbeeld ’s nachts op afroep zorg te kunnen
krijgen. Bij sommige woonvormen heeft u een medische indicatie (Fried: zie:
https://www.ikwoonleefzorg.nl/hulp-en-zorg/een-zorgindicatie-hoe-komt-u-er-aan )nodig om voor
de woning in aanmerking te komen. Kijk dus vooraf goed naar de voorwaarden.
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Makkelijk om samen hulp te regelen

Kunt u niet meer zelf klussen in huis? Of heeft u
hulp nodig bij het bijhouden van de tuin? Misschien kunt u elkaar daarbij helpen. Lukt dat niet meer,
dan kunt u misschien samen een klussenbedrijf (Fried: zie:
https://www.ikwoonleefzorg.nl/zelfstandig-wonen/zo-vindt-u-een-goede-klusjesman ) of hovenier
laten komen. Voor een dienstverlener is het aantrekkelijker om verschillende klussen op één adres te
kunnen doen. Daardoor kan het goedkoper zijn om samen met uw buren een bedrijf in te huren dan
alleen.
Voorzieningen in de buurt Seniorenwoningen worden vaak gebouwd in een omgeving met
veel voorzieningen. U vindt er meestal een supermarkt en een huisarts op loopafstand, vaak ook een
bibliotheek, apotheek en sportcentrum. Ook het openbaar vervoer is er vaak goed geregeld. Dat is
handig als u niet meer zo ver kunt lopen of bijvoorbeeld niet meer kunt autorijden.
Veiligheid In een seniorenwoning kunt u zich als 55-plusser veilig voelen. Vaak is er een centrale
toegangsdeur, zodat niet iedereen zomaar het gebouw in kan. Met behulp van een intercom kunt u
controleren wie er voor de deur staat voordat u opendoet. Het gebouw is binnen en buiten goed
verlicht en soms is er ook camerabewaking aanwezig.
Wat een voordeel is voor de een, kan een nadeel zijn voor de ander. Een aantal nadelen op een rijtje.

Buren kunnen elkaar minder goed helpen
Heeft u een keer iemand nodig die u kan helpen iets zwaars te tillen of een boodschap voor u mee te
nemen? Die vindt u minder makkelijk in een woonbuurt of flat met vooral oudere bewoners, omdat
zij vaak zelf minder fit zijn. Daardoor bent u meer afhankelijk van een jonge mantelzorger of
professionele hulp.
Wonen met ouderen is niet hetzelfde als wonen met gelijken Verwacht van
wonen met senioren niet dat iedereen dezelfde levensstijl heeft. Tussen ouderen onderling zijn vaak
net zoveel verschillen als tussen ouderen en jongeren. Wilt u graag met gelijkgestemden wonen, dan
kunt u beter kiezen voor een woongroep (Fried: zie: https://www.ikwoonleefzorg.nl/zelfstandigwonen/wonen-in-een-woongroep )die selecteert op een bepaalde levensstijl of achtergrond.
Gevoel dat u echt oud bent De leeftijdsgrens voor een woonvorm voor senioren ligt soms
op 55 jaar, maar de gemiddelde leeftijd ligt meestal veel hoger. U voelt zich als 55-plusser misschien
nog te jong om tussen de 70-plussers te wonen. Aan de andere kant kunt u in een gemengde buurt
het gevoel krijgen dat het leeftijdsverschil tussen u en uw jongere buurgenoten steeds groter wordt.
Maar uw buren kunnen u ook jong houden. Dat zal in een woonvorm voor senioren minder snel
gebeuren.

Lange wachtlijst Als u een seniorenwoning wilt huren, moet u vaak lang wachten. Ook voor
woongroepen bestaan wachtlijsten. U komt sneller aan een woning als u een gewone woning wilt
huren of als u een woning koopt. Er zijn ook koopwoningen speciaal voor senioren. Als u nu een
koopwoning heeft met overwaarde, is verhuizen naar een andere, kleinere koopwoning (Fried: zie:
https://www.ikwoonleefzorg.nl/zelfstandig-wonen/kleiner-wonen-wat-zijn-de-voordelen )meestal
goed haalbaar.

26) Collectief schuldregelen wordt door steeds meer gemeenten ingezet
Binnenlands Bestuur 14 oktober 2020

NELLERE SCHULDHULP DOOR SLIMME AFSPRAKEN
Den Haag en Amsterdam werken al met de methode en 86 andere gemeenten zijn begonnen met de
invoering ervan of doen dat binnenkort, vertelt woordvoerder Auke Schouwstra van de NVVK.
Adriaan de Jonge 13 okt 2020 Collectief schuldregelen wordt door steeds meer gemeenten ingezet
om de schuldhulp efficiënter in te richten. Bijna negentig gemeenten zijn al aangehaakt op het
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instrument dat door de gemeente Den Haag gepionierd werd, en wat schuldhulpkoepel NVVK betreft
doen op termijn alle gemeenten mee.
Groeiend In Den Haag, waar de methode werd ontwikkeld, wordt het collectief schuldregelen
sinds 2018 ingezet. Daar is gebleken dat de aanpak tijd scheelt en de administratieve last verlicht voor zowel schuldhulpverleners als schuldeisers. De interventie is inmiddels, onder meer door de
inspanningen van platform SchuldenlabNL en vereniging voor schuldhulpverleners NVVK, onder de
aandacht van een groeiende groep gemeenten gekomen.
Vlucht Naast de gemeente Den Haag werkt ook Amsterdam al met de methode, en 86 andere
gemeenten zijn begonnen met de invoering ervan of doen dat binnenkort, vertelt woordvoerder
Auke Schouwstra van de NVVK. En daar zal het volgens hem niet bij blijven: 'We zijn vanmorgen ook
weer gebeld door gemeenten die interesse hebben. Dat gaat nog wel een vlucht nemen.'
Sneller Bij de totstandkoming van een schuldregeling moeten schuldhulpverleners doorgaans
voor elke vordering apart onderhandelen met de schuldeiser. Daarbij gaat kostbare tijd verloren
waarin schulden zich nog verder kunnen opstapelen. Het doel van collectief schuldregelen is om dat
te voorkomen. De schuldhulporganisatie maakt dan van tevoren algemeen geldige afspraken met
schuldeisers over schuldregelingen, waardoor het proces sneller en soepeler gaat.
Golf
Door die tijdwinst blijft er meer tijd over voor begeleiding van mensen met schulden. De
vrijgespeelde tijd zal ook goed van pas komen wanneer de voorspelde golf van coronaschulden
(Fried: zie: https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/wees-voorbereid-op-schuldengolfwaarschuwt-nvvk.13947500.lynkx ) op het bordje van de schuldhulpverleners terecht komt. De
NVVK verwacht dat het aantal mensen met problematische schulden al voor het einde van dit jaar
met zo'n 30 procent toeneemt. Schuldhulporganisatie Stadsring 51 kwam onlangs ook met een
aantal methodes om de schuldhulp nu al voor te bereiden (Fried: zie:
https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/vier-innovaties-om-de-schuldengolf-het-hoofdte.14584834.lynkx )op die golf.
Convenanten De NVVK is ondertussen bezig met het afsluiten van convenanten met grote
schuldeisers. Daarbij worden algemeen geldende afspraken gemaakt tussen de NVVK, die
schuldhulporganisaties vertegenwoordigt, en schuldeisers. Die convenanten zorgen ervoor dat
gemeenten niet alle afspraken zelf hoeven te maken. Dat maakt het collectief schuldregelen dus nog
effectiever, en daarom nog interessanter voor gemeenten. 'Het ligt voor de hand om die twee
aanpakken te combineren', aldus Schouwstra.
Overheid In april van dit jaar sloot de NVVK al een convenant met zes grote
overheidsorganisaties (Fried: zie: https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/convenantvoor-schuldregelingen-komt-precies-op.12853516.lynkx ) die samen schuldeiser zijn van een flink
deel van de schuldenstapel in Nederland. De afspraak houdt in dat de schuldeisers geen extra boetes
opleggen zodra een traject in de schuldhulpverlening is begonnen en dat ze in principe altijd akkoord
gaan met een schuldregeling. Ook met private partijen als netwerkprovider KPN en waterbedrijf
Vewin zijn convenanten gesloten.
Pact Ook andere schuldhulpinterventies waarvoor SchuldenlabNL zich de afgelopen tijd heeft
ingezet, landen bij steeds meer gemeenten. Dinsdagochtend presenteerde Koningin Máxima het pact
'Naar een schuldenzorgvrij Nederland', waarmee een groot aantal gemeenten zich committeren om
een of meer van de vijf door SchuldenlabNL 'beproefde' methoden te implementeren. Zo hebben 55
gemeenten zich bijvoorbeeld verbonden aan de VoorzieningenWijzer (Fried: zie:
https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/schulden-voorkomen-door-te-werken-aanfinanciele.13517647.lynkx ).
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27) Gemeenten moeten meebetalen aan gasloze woningaanpassingen
Binnenlands Bestuur 14 oktober 2020

‘GEMEENTE MOET MEEBETALEN AAN GASLOZE MAATREGELEN’
Nederlanders vinden dat gemeenten aan zet zijn als het gaat om de energietransitie en het
klimaatneutraal maken van woningen. Een meerderheid vindt dat gemeenten moeten meebetalen
aan gasloze woningaanpassingen. Dat blijkt uit een enquête van onderzoeksbureau Citisens onder
meer dan 3500 Nederlanders.
Michiel Maas 13 okt 2020 Nederlanders vinden dat gemeenten aan zet zijn als het gaat om de
energietransitie en het klimaatneutraal maken van woningen. Een meerderheid vindt dat gemeenten
moeten meebetalen aan gasloze woningaanpassingen. Dat blijkt uit een enquête van
onderzoeksbureau Citisens onder meer dan 3500 Nederlanders.
Kosten Uit het onderzoek blijkt dat de meeste Nederlanders willen dat Nederland van het gas af
gaat. Maar als het om hun eigen huis gaat, zijn ze minder enthousiast. Slechts 19 procent wil dat de
eigen woning van het gas af gaat. Een grote groep (44%) twijfelt nog. Vooral de vrees voor hoge
kosten speelt een rol, maar ook de het gebrek aan keuzevrijheid. Daarnaast betwijfelt bijna de helft
of een alternatief wel duurzaam is.
Lening Voor veel Nederlanders zijn de kosten een belangrijke zorg als het om het verduurzamen
van de eigen woning gaat. Slechts 10 procent zegt dat bedrag te kunnen en willen betalen, maar uit
het onderzoek blijkt ook dat veel ondervraagden niet precies weten hoe hoog de kosten zijn. Toch is
de helft niet geïnteresseerd in het afsluiten van een lening om de maatregelen te betalen. Van
degenen die dat wel zijn, willen de grootste groep het liefst een lening afsluiten bij de overheid.
Meebetalen Maar die overheid moet daar dan wel meebetalen, vindt de Nederlander. En dat is
dan vooral de gemeente. Volgens 62% van de Nederlanders ligt dáár vooral de verantwoordelijkheid
voor het aardgasvrij maken van woningen. Gemeenten hebben daarnaast ook een taak om een opmaar advies te maken en informatie beschikbaar te stellen.

28) Partijen WZD aan zet om zorg voor WZD patiënten in crisis te garanderen
Zorgvisie 14 oktober 2020

Psychiaters stoppen met crisisopvang patiënten Wzd
De ggz stopt per 1 januari met de crisisopvang van patiënten met een psychogeriatrische aandoening
(PG) en mensen met een verstandelijke handicap (VH). Door de invoering van de Wet zorg en dwang
zijn de gehandicaptenzorg en ouderenzorg verantwoordelijk voor crisisopvang. Maar zij hebben geen
crisisbedden of specialisten die de beoordeling kunnen doen.
De Wet zorg en dwang (Wzd) en de Wet verplichte ggz (Wvggz) vervangen sinds 1 januari de Wet
Bijzondere opname in psychiatrische ziekenhuizen. Hiermee valt gedwongen zorg voor mensen met
PG of VH die zorg weigeren, onder de verantwoordelijkheid van specialisten ouderengeneeskunde
(SO’s) en artsen verstandelijk gehandicaptenzorg (AVG’s), en niet langer onder de
verantwoordelijkheid van psychiaters en ggz-crisisdiensten.
Crisisopvang Maar met die crisisopvang is een probleem. Bij de vorige wet vingen ggzinstellingen alle mensen in psychische crisis op, nu zouden mensen met PG of een VH eigenlijk
opgevangen moeten worden in respectievelijk de ouderenzorg en de gehandicaptenzorg. Deze zijn
nog niet klaar om die crisisopvang te realiseren en dus hebben de psychiaters en ggz-instellingen for
the time being de opvang van verwarde ouderen en mensen met een VH in crisis gedaan.
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Stop

22 september schreven de psychiaters en brancheorganisatie de Nederlandse ggz in
een openbare brief aan minister De Jonge dat zij per 1 januari 2021 stoppen met deze opvang.
‘Partijen WZD aan zet om zorg voor WZD patiënten in crisis te garanderen’, staat boven de brief. Ze
bieden aan wel nog de triage te doen, mits ze een SO of AVG kunnen consulteren en er een bed
beschikbaar is bij de ouderen- of gehandicapteninstellingen als zij een Wzd vaststellen. De
psychiaters hebben hun handen namelijk vol aan de uitvoering van de Wvggz.
Uren wachten De eerste stap in een Wvggz- of Wzd-bepaling is dat bij een crisissituatie een ter
zake kundige arts de patiënt en de situatie beoordeelt. Nu zijn dat vooral de psychiaters. ‘Ook als op
voorhand duidelijk is dat het iemand is met dementie’, vertelt Elnathan Prinsen, voorzitter van de
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. ‘Wij denken dat het passender is als in dat geval een SO de
beoordeling doet. Zij zijn veel meer ter zake kundig dan wij. Is het op voorhand niet duidelijk, dan
hebben wij psychiaters gezegd dat we met alle liefde naar de patiënt gaan en de beoordeling doen,
maar dan willen we wel kunnen consulteren met een SO of AVG en de garantie dat een crisisplek
beschikbaar is in een verpleeghuis.’
Crisisbedden in ouderen- en gehandicaptenzorg Die bedden zijn er vaak niet, omdat
lege bedden niet vergoed worden door de zorgkantoren. ‘Dat geldt evengoed in de psychiatrie’, vult
Prinsen aan. ‘Psychiaters hebben zicht op bedden in hun eigen ggz-instelling, maar wij hebben geen
enkel zicht op bedden in vvt-instellingen in de regio. Wat er nu dus gebeurt is dat wij bij iemand in
crisis komen, een Wzd bepalen en vvt’s moeten bellen en wachten tot iemand ons terugbelt met de
boodschap dat er een bed vrij is. Dat kan soms uren duren. Dus of je zit bij zo iemand thuis te
wachten, of je besluit iemand dan maar naar de crisisopvang van je eigen ggz-instelling te laten gaan.
In het laatste geval wordt de situatie minder urgent, omdat iemand dus al een plekje heeft.
Waardoor iemand veel langer dan wenselijk in een psychiatrische omgeving zit. Om deze reden gaan
crisisdiensten regelmatig pas beoordelen als er een plek geregeld is. Er zijn overigens lokaal ook hele
goede voorbeelden van samenwerking.’
Patiënten met een psychogeriatrische achtergrond en mensen met een verstandelijke
handicap hebben volgens de psychiaters ‘baat bij zorg die op hun problematiek is toegesneden.’ Dat
is niet de crisisopvang in een ggz-instelling. Prinsen: ‘Het liefst wil je daarom dat iemand direct op de
juiste plek komt. Het is verschrikkelijk voor mensen met dementie om heen en weer te moeten en
steeds in een andere omgeving te zitten.’
Ultimatum De brief klinkt als een ultimatum van de psychiaters. De exacte formulering is dat de
psychiaters ‘voornemens’ zijn om te stoppen met de opvang van patiënten met psychogeriatrische
problemen of mensen met een verstandelijke handicap. Het is hoe dan ook een noodkreet. Prinsen:
‘Deze wet is al jaren in aantocht en zeker de Wzd is niet recent gewijzigd. De gehandicaptenzorg en
ouderenzorg zijn te afwachtend, vinden wij. We zien ons genoodzaakt om via deze brief de urgentie
van de zaak aan te geven. Als we niks doen, verandert er niks.’
Sterre ten Houte de Lange

29) ‘Van de systeempartijen wordt veel meer gevraagd. Betaal ze daar ook naar.’
Zorgvisie 14 oktober 2020

´Zware jeugdzorg verdient eigen financiering´
Veel grote, essentiële jeugdzorgorganisaties staan er financieel slecht voor. Een derde van de 64
zogeheten systeempartijen draait verlies. Veel kleinere zorgaanbieders gaat het financieel juist voor
de wind. Volgens Hans Spigt, voorzitter van Jeugdzorg Nederland, bieden kleinere partijen veelal
lichtere vormen van zorg. ‘Van de systeempartijen wordt veel meer gevraagd. Betaal ze daar ook
naar.’
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Bijna de helft van de zogenoemde systeempartijen scoort financieel onder de norm. Een
derde maakt zelfs verlies, zo meldde de Jeugdzorg Nederland vorige week. Volgens de
brancheorganisatie is de continuïteit van gespecialiseerde jeugdzorg in gevaar en daarmee het
fundament van de hele jeugdhulp. De partijen bieden niet alleen cruciale jeugdhulp, ze vervullen
vanwege hun kennis en netwerk ook een essentiële rol in het hele veld, aldus de organisatie.
35 procent winst Het verschil met kleinere zorgaanbieders is opvallend. Aanbieders van basisof enkelvoudige hulp maakten in 2018 gemiddeld meer dan 35 procent winst. Volgens Spigt moet in
de financiering van de jeugdzorg een onderscheid worden gemaakt tussen dit soort partijen, die ook
de zwaardere zorg bieden en kleine partijen die basiszorg of enkelvoudig specialistische hulp bieden.
‘Een zorginstelling die zware, gesloten jeugdzorg aanbiedt kun je niet vergelijken met een aanbieder
van dyslexiehulp. Beide moeten er zijn, maar ze krijgen met heel verschillende vraagstukken te
maken. Je kunt ze niet op een hoop gooien. De ene vorm van zorg is een stuk duurder dan de
anderen, maar van de goedkopere zorg is er opeens wel heel veel aanbod. Als je als gemeente één
budget verdeelt over zulke verschillende partijen, dan betalen die instellingen die 24/7 zorg leveren
vaak de rekening.’
Administratieve last Spigt ziet verder dat de grote zorgaanbieders de voordelen van hun
schaal verliezen door de administratieve lasten die zij dragen. Sinds de decentralisatie van de
jeugdzorg naar de gemeenten in 2015 is die last enorm toegenomen. ‘Sommige van die
systeempartijen leveren verschillende vormen van zorg in alle gemeente. Dat zijn evenveel
verschillende contracten als gemeenten, met allemaal verschillende manieren van afrekenen en heel
veel verschillende zorgcodes die gebruikt moeten worden.’
De administratieve last is niet alleen een financiële last. De administratiedruk komt ook neer
op de schouders van jeugdzorgmedewerkers. Die zijn veel tijd aan verantwoording kwijt die ze niet
aan de zorg voor jongeren en kinderen kunnen besteden, stelt Jeugdzorg Nederland. ‘Het gevolg van
die druk is een hoge uitval van personeel en die dwingt zorgorganisaties om duurdere hulp van
buiten in te huren, wat weer zwaar weegt op de budgetten’, licht Spigt toe. ‘Met al deze berichten
wordt het soms ook wel moeilijk om jonge mensen ervan te overtuigen dat het leuk en dankbaar
werken is bij de jeugdzorg.’
Inkoop via regio Om uit deze vicieuze cirkel te komen moet volgens de brancheorganisatie
iets worden gedaan aan de administratieve last. Uit eerder onderzoek is gebleken dat een derde van
het geld dat in de jeugdzorg omgaat, opgaat aan de coördinatie en administratie van de zorg. ‘Als je
de bureaucratie vermindert, kun je dat geld weer in de zorg stoppen. Dat geeft de zorgaanbieders
weer wat lucht en rust. Dan kun je met organisaties ook makkelijker gaan praten over de
vernieuwing van de zorg.’
Jeugdzorg Nederland stelt ook een concrete manier om in die administratieve last te snoeien.
Dat zou kunnen door niet meer iedere gemeente of door vrijblijvende regionale
samenwerkingsverbanden afzonderlijk zorg te laten inkopen. De inkoop zou moeten gebeuren via
regionale organen, waarin de gemeenten zich vertegenwoordigd weten.
Wijziging Jeugdwet Meer regionale samenwerking is ook onderdeel van een voorgenomen
wijziging van de Jeugdwet. De ministers De Jonge (VWS) en Dekker (Rechtsbescherming) besloten
vorig jaar dat de wet op schop moest. Dat deden ze na een rapport van de samenwerkende
inspecties, waaruit bleek dat de jeugdzorg in Nederland te versnipperd is en de meest kwetsbare
kinderen en jongeren niet bedient.
Volgens Jeugdzorg Nederland biedt de voorgestelde wijziging perspectief om de jeugdzorg te
verbeteren. Op punten vindt de brancheorganisatie de voorgestelde wijzigingen nog te vrijblijvend of
niet concreet genoeg. ‘Veel zaken moeten verder worden uitgewerkt in AMvB’s (Algemene
Maatregelen van Bestuur, red.) die wij liever in de wet vastgelegd zouden zien. Er is nog veel ruimte
voor gemeenten om het zelf in te vullen. Ook wil het Rijk richtlijnen (kaders) opstellen voor reële
tarieven, maar die hebben we ook nog niet gezien.’
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Toegang tot zorg Op het gebied van de toegang tot zorg zou de brancheorganisatie concrete
kwaliteitseisen willen zien. ‘Er zijn grote verschillen tussen gemeenten. Ouders willen de beste zorg
voor hun kind. Ze moeten ervan op aan kunnen dat hun gemeente hen de weg weet te wijzen.’
Samira Ahli redacteur Zorgmanagement

30) 2,5 miljoen Nederlanders moeite met lezen, schrijven, rekenen of omgaan met computers
Zorg+welzijn 15 oktober 2020

Laaggeletterdheid is een blinde vlek in het sociaal domein
2,5 miljoen Nederlanders hebben moeite met lezen, schrijven, rekenen of omgaan met computers.
Problemen in andere leefdomeinen hebben vaak laaggeletterdheid ten grondslag. Daarom opent
Movisie het Expertisepunt Basisvaardigheden, waar ze onderwijs, sociaal domein, werkgevers en
ervaringsdeskundigen aan elkaar verbinden.
moeilijk lezen
‘Het is echt schokkend hoeveel mensen moeite hebben met basisvaardigheden zoals lezen, schrijven,
rekenen en digitale vaardigheden’, zegt Lou Repetur, programmaleider Sociale Basis bij Movisie. ‘Het
aantal laaggeletterden neemt toe. Uit feiten en cijfers van Stichting Lezen en Schrijven blijkt dat in
1995 9,4 procent van de bevolking laaggeletterd was, en in 2012 was dat maar liefst 12 procent. Het
is ook een groot misverstand dat het vooral nieuwkomers zijn die laaggeletterd zijn. Meer dan de
helft van de laaggeletterden is autochtoon – gewoon hier in Nederland geboren en naar school
geweest. Zelfs mensen die een middelbare beroepsopleiding hebben gedaan, hebben kans op
laaggeletterdheid. De onderwijsinspectie zegt al jaren dat niet alle kinderen voldoende
leesvaardigheden hebben als ze van de lagere school afkomen.’
Meer dan onderwijs Laaggeletterdheid klinkt als een probleem dat in het onderwijs
thuishoort, maar daar is Repetur het absoluut niet mee eens. ‘Juist de sociaal werkers komen – als
het goed is – deze mensen tegen. Want laaggeletterdheid uit zich vaak in andere problemen: het niet
kunnen vinden van een baan, armoede, schulden, gezondheidsproblemen. Met bijvoorbeeld
gebrekkige digitale vaardigheden of niet goed kunnen lezen kun je ook niet goed deelnemen in
maatschappelijke politieke debatten. Sterker nog: de meeste communicatie met de overheid gaat
tegenwoordig digitaal. Je hebt het gewoon nodig in het dagelijks leven.’
Blinde vlek ‘Sociaal werkers moeten dit dus tegenkomen en signaleren. Maar dat lukt kennelijk
niet’ vervolgt Repetur. ‘In het beroepscompetentieprofiel van Sociaal Werk Nederland wordt het
nergens genoemd. Bij het “toeleiden tot werk” worden potentiële doelgroepen genoemd:
nieuwkomers, vluchtelingen, mensen met psychische problemen en anders soortige problemen.
Nederlandstalige laaggeletterden worden niet eens genoemd, terwijl dat de grootste groep is. Deze
groep wordt nauwelijks bereikt met het vele taalaanbod. Ook in de Wat Werkt dossiers van Movisie
vond ik de term nauwelijks terug. Je kunt wel concluderen dat het een blinde vlek is in het sociaal
domein.’
Juiste groep Daarom moeten sociaal werkers verbinding maken met werkgevers en -nemers,
beleidsmakers, ervaringsdeskundigen, onderzoekers en onderwijs professionals. ‘In het
onderwijsveld wordt bijvoorbeeld veel aandacht besteed aan laaggeletterdheid, maar vooral in de
vorm van cursussen en lesmateriaal. Daar moeten vervolgens wel de juiste mensen komen’, vindt
Repetur. ‘De autochtone laaggeletterden zie je amper bij die taalcursussen. Terwijl dat, ik zeg het nog
maar eens, de grootste groep is. Sociaal werkers, maar ook huisartsen en werkgevers zouden moeten
helpen bij de toeleiding naar dat prachtige onderwijsaanbod.’
Expertisepunt Basisvaardigheden Dit samenwerken tussen de domeinen is precies wat
Movisie voor ogen heeft met het Expertisepunt Basisvaardigheden, dat donderdag 29 oktober
gelanceerd wordt door Movisie en Stichting Lezen en Schrijven. Het centrum zal onder andere dienen
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als vraagbaak voor vragen over laaggeletterdheid. ‘De mensen van het expertisecentrum gaan dan
opzoek naar wie het antwoord op de vraag heeft. Zo leren zij gelijk de spelers in het veld kennen, ze
leren welke vragen er spelen, welke behoeften er zijn, en ze kennistekorten aanvullen met
onderzoek.’
Onderzoek is namelijk een andere peiler van het expertisepunt. ‘Dat hoeft niet altijd
uitgevoerd te worden door Movisie’, benadrukt Repetur. ‘We hebben ook geld van de ministeries
BZK, OCW, SZW en VWS gekregen om onderzoek van anderen te financieren. Wij coördineren wel de
onderzoeksagenda.’
Het centrum zal ook de netwerken tussen de verschillende domeinen versterken, onder andere
via reflectiesessies. En zorgen dat kennis, onderzoek en ervaringskennis bij elkaar gebundeld wordt
en toegankelijk gemaakt worden voor alle doelgroepen.
Sterre ten Houte de Lange

31) Geweld tussen mijn moeder en haar geliefdes vond ik de normaalste zaak van de wereld
Zorg+welzijn 15 oktober 2020

Zorg dat kinderen die huiselijk geweld meemaken gezien worden
Hij weet nog goed hoe blij hij als kind was met de kleren van de buren. Dat die winterjas en schoenen
er wat afgedragen uit zagen, maakte hem niets uit. ‘In mijn beleving zorgde mijn moeder juist goed
voor ons. Ook het geweld tussen mijn moeder en haar geliefdes vond ik destijds de normaalste zaak
van de wereld. Waarom zou ik het daar op school over hebben?’ Danny Dijkhuizen (28) houdt
professionals graag een spiegel voor.
Verplaats je nu eens in een kind, stelt Dijkhuizen. ‘Dat klinkt zo vanzelfsprekend. Maar probeer
het eens echt te doen.’ Zelf nodigt hij bij lezingen professionals regelmatig uit om ‘in gesprek te gaan
met de elfjarige Danny, de jongen die net een gezinsdrama achter de rug heeft.’ Op die leeftijd
kwamen zijn moeder en twee broertjes om het leven door huiselijk geweld. ‘Dat vinden professionals
heel lastig. Het ongemak is dan echt voelbaar in de zaal.’
Geen verborgen agenda Dijkhuizen, oprichter van Kids4Dreams, zet zijn eigen ervaringen
vaak in om kinderen en jongeren te helpen en professionals te inspireren. ‘Ik zie dat sociaal
professionals en docenten met de beste bedoelingen zich heel strak vasthouden aan protocollen en
stappenplannen. En natuurlijk is het heel goed dat er nu een Meldcode is. In mijn tijd was er geen
crisisdienst, de school en hulpverleners moesten het allemaal maar zelf uitzoeken.’ De aandacht en
protocollen rondom huiselijk geweld juicht hij dan ook toe. ‘Maar vergeet niet om zo’n gesprek in te
gaan als mens. Met je hart. Wat zou je zeggen wanneer dit het zoontje van een goede vriendin of
vriend was? Ga het gesprek niet in met een verborgen agenda maar neem de tijd.’
Gezien worden De mensen die hem weer vertrouwen en hoop hebben gegeven, waren geen
hulpverleners. ‘Meester Taco, mijn tante en mijn pleegouders waren de cruciale personen die het
verschil hebben gemaakt. Ik heb me op latere leeftijd vaak afgevraagd wat zij gedaan hebben dat
zo’n grote impact heeft gemaakt.’ Dijkhuizen weet inmiddels wat de belangrijkste key-elementen zijn
geweest. ‘Ze hebben me de ruimte gegeven om te vallen en op te staan. Ze hebben me altijd positief
benaderd én waren altijd heel persoonlijk. Alle drie deelden zij hun verhalen, ervaringen met mij. De
kern komt toch neer op: gezien worden.’
Balans Het zijn deze elementen die Dijkhuizen voortdurend bij hulpverleners en docenten onder
de aandacht brengt. ‘Het gaat erom dat kinderen gezien worden. Ik denk dat veel professionals
worstelen met afstand en nabijheid. Maar daar moet je de juiste balans in vinden. Je bent aan de ene
kant een maatje voor het kind, een rolmodel, maar tegelijkertijd behoud je wel een stuk autoriteit,
waardoor hij of zij je natuurlijk wel serieus neemt. Die haargrens moet je op zoeken.’
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Waarom?

Kinderen of jongeren die op een negatieve manier aandacht vragen, worden volgens
Dijkhuizen te hard toegesproken. ‘De nadruk ligt vaak te veel op wat er niet goed gaat, maar waarom
gedraagt een kind zo? Waarom ontploft hij ineens op het schoolplein? Misschien zit daar veel meer
achter. Misschien was hij in de ochtend getuige van een ruzie tussen zijn ouders?’
Corona
Het aantal meldingen over huiselijk geweld in Nederland is tijdens de eerste
lockdown – ondanks de grote zorgen van professionals – niet gestegen. De zorgen bij onder meer
Veilig Thuis zijn groot dat veel ellende achter de voordeur verdwijnt. Dijkhuizen: ‘Ik begrijp de zorgen,
ik denk dat hulpverleners zeker alert moeten zijn op signalen. Maar er zitten twee kanten aan de
medaille. Ja, in sommige gezinnen neemt de stress door corona en misschien onzekerheid over werk
toe, maar er zijn ook gezinnen die juist veel meer tot rust komen tijdens een soort lockdown. En waar
meer aandacht voor elkaar is. Ik ben zeker niet alleen maar pessimistisch
Jessica Maas

32) In Volante werken vier ggz-instellingen samen aan waardegedreven zorg
Qruxx nieuwsbrief 15 oktober 2020

Herma van der Wal: ‘Waardegedreven ggz gaat meer om het proces dan om
de resultaten’
Datum: 15 okt '20 In Volante werken vier ggz-instellingen samen aan waardegedreven zorg. Dat
doen ze door uitkomsten te vergelijken en zo van elkaar te leren. Er zijn nog geen data over
uitkomsten gepresenteerd, maar daar gaat het volgens bestuurder Herma van der Wal niet om. “Wel
om het proces van het van elkaar leren.”
De Dimence Groep, GGZ NHN, Lentis en GGzE maken sinds 2017 deel uit van Volante. Herma
van der Wal is bestuurder van de Dimence Groep en van Volante. “We zijn begonnen met Volante
omdat we een andere vorm van kwaliteit wilden. Medewerkers van de vier instellingen bepalen
samen met patiënten wat betekenisvolle uitkomsten zijn die er echt toe doen voor de patiënt.
Vervolgens vergelijken ze deze indicatoren om van elkaar te leren. Ze kijken dan niet meer alleen
naar de cijfers, maar ook naar het verhaal van de cijfers”
Er lopen op dit moment drie projecten, een voor angst en stemming, een voor
autismespectrumstoornissen en een voor acute psychiatrie. Van der Wal: “Dat we met die projecten
gestart zijn, hebben alle deelnemers aan de eerste Volante-bijeenkomst samen bepaald. Ik zie het
soms als voetbal. Er zijn nu al drie teams aan het spelen. Het vierde team, de
persoonlijkheidsstoornissen, is zich aan de zijlijn aan het warmlopen. Andere teams kijken nu nog
vanaf de tribune mee maar willen ook graag gaan spelen.”
Bepalen van waarde Medewerkers en patiënten komen voor de eerste projecten in een aantal
keren per jaar bij elkaar. De eerste stap is het samen bepalen van waarde. Van der Wal: “Je hebt in
de ggz ongelofelijk veel cijfers. Denk bijvoorbeeld aan de ROM-metingen. Maar welke doen er nu
echt toe voor de patiënt? Dat is nooit met ze besproken. Het is heel goed dat we dat nu wel doen. ”
Voordat er begonnen kan worden met vergelijken en verbeteren, moet eerst voor alle
deelnemers duidelijk zijn dat iedereen het over hetzelfde heeft. “Als je in de acute psychiatrie wilt
kijken hoe lang mensen in een crisis worden opgenomen, dan lijkt dat heel eenvoudig. Dat is het niet.
Kijk je naar de pure crisissen door een psychische stoornis of vallen onder spoedzorg ook zaken die
eigenlijk bij een andere tak van sport horen? Je moet de definities scherp hebben voor je verder
kunt. En als dan behandelaren en patiënten met elkaar tot de conclusie komen dat niet iedere crisis
een crisis is en dat het ook anders kan, is dat heel mooi.”
Geen resultaten Er zijn nog geen resultaten naar buiten gebracht, maar dat vindt Van der Wal
niet zo belangrijk. “We spiegelen ons vaak aan Santeon. Daar duurde het ook tien jaar voordat voor
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de eerste aandoening resultaten naar buiten gebracht werden. Het proces is belangrijker dan de
uitkomst. Het gaat erom dat mensen elkaar opzoeken, dwars door het land heen, en dat ze leren om
te vergelijken. Dat de wil om te verbeteren er is.”
“Het kan zijn dat de ene organisatie een kortere doorlooptijd heeft voor mensen met
depressie dan andere. Dat biedt een kans om te leren. Het gaat veel meer over een nieuwe attitude
om over kwaliteit te denken dan om te publiceren over de uitkomsten. Ik vind het bijna een non-item
om te weten dat de behandeling van depressie in Groningen beter is dan die in Eindhoven.
Dwarsverbanden Van der Wal benadrukt dat het proces van onderaf moet lopen. “Wij voelen
ons als bestuur van Volante niet meer dan facilitator.” Ze ziet wel een leuk bijeffect aan de contacten
tussen de vier instellingen. “Mensen door het hele land zoeken elkaar nu op. Dat gaat ook om
afdelingen die niet in een verbetertraject zitten. Zo hebben bijvoorbeeld de mensen die bezig zijn
met vastgoed en huisvesting samen een verbeterplan voor duurzaamheid opgesteld. Er ontstaan dus
allerlei dwarsverbanden. Ook cliëntenraden, ondernemingsraden en raden van toezicht hebben
elkaar al opgezocht. Medewerkers vragen mij regelmatig of ze dingen waar ze tegenaan lopen met
Volante-collega’s mogen bespreken. En dat is natuurlijk prima. Tijdens de Volantedagen die we eens
in de negen maanden organiseren, zijn mensen van alle afdelingen van de vier instellingen welkom.
Dat is een mooi moment om contact te maken.”
Ingewikkeld Het is volgens Van der Wal voorlopig niet de bedoeling om Volante uit te breiden.
“Met vier instellingen is het al ingewikkeld genoeg. Meer zouden we er niet kunnen hebben. Voor je
het weet word je elkaars concurrent. We zitten nu niet in elkaars vaarwater omdat we verspreid over
het hele land zitten.”
Beperking Corona vormt net als overal een beperking. Ook op dit gebied weten de medewerkers
van de vier organisaties elkaar te vinden om de zorg zo goed mogelijk te blijven organiseren. De
Volante-dag die nog dit jaar gepland stond, gaat niet door. “We doen het nu digitaal. Dat kan ook,
maar het is toch anders. Over negen maanden hoop ik dat we echt bij elkaar kunnen komen. De
ontmoeting doet er ook toe.”
Auteur: Maaike Zweers

33) Aansluiting van de zorgplicht van scholen op het jeugdhulpaanbod van de gemeente niet goed
Schulinck 15 oktober 2020

De niet-optimale samenwerking tussen het onderwijs en gemeentes
14 oktober 2020 - mr. Lysanne Bergsma
De kinderombudsman heeft naar aanleiding van een
onderzoek over passend onderwijs eind september een rapport uitgebracht. Conclusie van het
rapport is onder andere dat de aansluiting van de zorgplicht van scholen op het jeugdhulpaanbod van
de gemeente niet goed is. De ombudsman roept in het rapport het Rijk op om meerdere acties uit te
zetten. Op dit moment biedt de wet echter al mogelijkheden en verplichtingen om jeugdhulp en
zorgplicht van scholen op elkaar af te stemmen. In deze opinie wil ik de geconstateerde
problematische samenwerking tussen gemeente en onderwijs vanuit het huidige wettelijke systeem
bekijken.
Wat gaat er mis? Het rapport noemt als kritiekpunten op de samenwerking tussen gemeentes
en scholen een aantal zaken. Zo wordt genoemd dat bij het nemen van jeugdhulpbesluiten de
expertise van de school niet goed wordt meegenomen. Omgekeerd geven scholen aan niet te
beschikken over voldoende kennis van mogelijke jeugdproblematiek, zeker als het om meervoudige
complexe problemen gaat. De scheidslijn tussen onderwijs (zorgplicht) en jeugdhulp
(jeugdhulpplicht) wordt als onduidelijk ervaren. Het eerder toepassen van jeugdhulp zou blijkens het
rapport in bepaalde gevallen meer omvangrijke hulpverlening kunnen voorkomen. Door tijdig
ingrijpen zou dan bijvoorbeeld kunnen worden tegengegaan dat kinderen onnodig thuis komen te
NIEUWS- EN INFORMATIEBRIEF 201
ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN KAAG EN BRAASSEM

39

zitten of naar het speciaal onderwijs moeten. Organisatorisch is er verder sprake van wachtlijsten bij
jeugdhulp in het algemeen en jeugd-ggz in het bijzonder en zou het “jeugdhulppotje” soms
eenvoudigweg leeg zijn. Zowel de ouders als de kinderen geven tot slot aan dat zij zich onvoldoende
geïnformeerd voelen over het hulpaanbod.
Zorgplicht en jeugdhulpplicht Passend onderwijs brengt met zich mee dat scholen een
zorgplicht hebben. Zij moeten extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dat nodig hebben. Uit
rechtspraak blijkt dat het moet gaan om ondersteuning bij problemen die zich overwegend voordoen
bij het behalen van onderwijsdoelen. Zo valt hulp bij het beter leren rekenen of huiswerkbegeleiding
onder de zorgplicht van de school. De gemeente is aan zet als een jeugdige (daarnaast)
ondersteuning nodig heeft op andere terreinen. Zo zal sociale vaardigheidstraining vaak jeugdhulp
betreffen. Problemen op dit gebied beperken zich immers meestal niet tot de schoolsituatie.
Gemeentes hebben een jeugdhulpplicht als er sprake is van opgroei- en opvoedingsproblemen,
psychische problemen en stoornissen. Hulp die in die gevallen noodzakelijk is om een jeugdige
gezond en veilig te laten opgroeien, te laten groeien naar zelfstandigheid en/of voldoende
zelfredzaam te zijn en maatschappelijk te participeren kan jeugdhulp betreffen.
de jeugdhulpplicht houdt niet op te bestaan als er wachtlijsten zijn
of als budgetten krap zijn
De scheiding tussen zorgplicht en jeugdhulpplicht lijkt in eerste instantie duidelijk. Toch merkt het
rapport naar mijn mening terecht op dat het in een concreet geval lastig kan zijn om te bepalen tot
hoe ver de zorgplicht reikt en waar de jeugdhulpplicht begint. Wat wel duidelijk is, is dat de
jeugdhulpplicht van de gemeente niet ophoudt op het moment dat er wachtlijsten zijn of als
budgetten krap zijn. De jeugdhulpplicht van gemeentes brengt immers met zich mee dat noodzakelijk
bevonden jeugdhulp geboden moet worden. Kan een wachtlijst vanwege de aard of ernst van de
problematiek niet worden afgewacht, dan moet er vanuit de gemeente (tijdelijk) een alternatieve
oplossing komen. Dergelijke knelpunten zouden dus niet uit het onderzoek naar voren mogen
komen.
Samenwerking tussen onderwijs en gemeente Als ik het rapport zo lees valt er denk ik
veel winst te behalen bij het eerder of structureel betrekken van de gemeente bij leerlingen waarbij
de zorgen mogelijk verder reiken dan alleen de leerprestaties. Zowel vanuit de Jeugdwet als vanuit
de onderwijs(gerelateerde) wetten wordt aangestuurd op samenwerking over en weer. Beide kaders
schrijven voor dat in individuele gevallen, waarin zorgplicht en jeugdhulpplicht samenkomen, zo
nodig contact tussen de school en de gemeente plaats moet vinden. Ik vraag mij af of deze
mogelijkheid momenteel wel optimaal wordt benut. Gaan gemeentes en scholen daadwerkelijk
samen met ouders om de tafel om alle zorgen in kaart te brengen en afgestemde ondersteuning te
bieden? Gemeentes zijn daartoe op grond van de Jeugdwet in ieder geval verplicht als overleg nodig
is om te bepalen welke jeugdhulp er moet worden ingezet. Dat is ook het geval als ouders en/of
jeugdigen niet willen dat overleg tussen school en gemeente plaatsvindt. Zij kunnen dit overleg niet
met een beroep op privacy tegenhouden.
Tevens bestaat er een verplichte algemene overlegstructuur tussen de
samenwerkingsverbanden en de gemeente. Middels zogenaamde OOGOs moeten gemeentes en
samenwerkingsverbanden proberen hun plannen voorzover zij hetzelfde terrein beslaan, op elkaar af
te stemmen. Effectieve samenwerking moet worden nagestreefd. Vanuit de gemeentes bezien moet
in deze overleggen onder andere de samenwerking bij de uitvoering van zowel preventie als
jeugdhulp met het onderwijs centraal staan. Daar waar het gaat om preventie lijkt mij dat deze
overlegstructuur ruimte kan bieden om met het samenwerkingsverband af te stemmen hoe ouders
en leerlingen (en leerkrachten) structureel geïnformeerd zouden kunnen worden over het
hulpaanbod van de gemeente.
Opvallend is tot slot dat in het rapport van de kinderombudsman vanuit het onderwijs wordt
aangegeven dat, als het komt tot het inzetten van jeugdhulp, er weinig gebruik wordt gemaakt van
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de expertise van de school. Uit de toelichting op de Jeugdwet blijkt namelijk dat bij het instellen van
de OOGO-plicht nu juist heeft meegespeeld dat de expertise van de school belangrijk is bij het
inzetten van jeugdhulp.
Extra aanbeveling Resumerend zouden een aantal van de in het rapport genoemde
knelpunten in de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp niet nodig hoeven zijn. Nader
onderzoek naar de oorzaak van deze knelpunten in een systeem dat aansluiting en samenwerking
beoogt lijkt mij dan ook, in aanvulling op de aanbevelingen van de kinderombudsman, geen
overbodige luxe.

34) Binnenkort in één keer een regeling treffen met grote schuldeisers
Schulinck 15 oktober 2020

Burger met grote schulden kan straks in één keer regeling treffen
13 oktober 2020
Burgers met grote schulden kunnen binnenkort in één keer een regeling treffen
met grote schuldeisers, zoals de Belastingdienst, Wehkamp, zorgverzekeraars, telecombedrijven en
corporaties. Een geslaagde proef uit Den Haag met ‘collectief schuldregelen’ krijgt navolging in
tientallen gemeenten, schrijft de Volkskrant.
Momenteel hebben een half miljoen huishoudens problematische schulden. Gemiddeld
duurt het vijf jaar voordat mensen hulp zoeken. De gemiddelde schuld is dan al opgelopen tot zo’n
40 duizend euro bij veertien schuldeisers.
Daarna duurt het nog ruim een jaar voordat alle schuldeisers akkoord zijn met een
saneringsvoorstel. Ze moeten stuk voor stuk instemmen met een regeling. Bij collectief schuldregelen
maken gemeenten en schuldeisers vooraf afspraken over de afhandeling van openstaande schulden.
Het ‘collectief schuldregelen’ heeft de gemeente Den Haag 84.000 brieven gescheeld van en
naar schuldeisers.
Bron: ANP

35) Webinar over dementie
Koepel Adviesraden Sociaal Domein 15 oktober 2020

Terugblik webinar 'Dementie in de wijk'
Op dinsdag 6 oktober verzorgden Josephine Lambregts (medewerker belangenbehartiging Alzheimer
Nederland) en Aleid van der Meer (secretaris Adviesraad Sociaal Domein Kaag en Braassem &
Voorzitter dementievriendelijk Kaag en Braassem) namens de Koepel ASD een webinar over
dementie. Door middel van een presentatie en een interactief element - waarbij deelnemers hun
vragen stelden - bespraken we vragen als; Hoe verhoudt de gemeenschap zich tegenover mensen
met dementie en hun mantelzorgers? Wat is de uitdaging voor buurtgenoten om een bijdrage te
leveren aan een dementievriendelijke wijk? En wat is de verantwoordelijkheid van de gemeente? U
kunt de webinar terugkijken via deze link.(Fried: zie:
https://zoom.us/rec/play/PPkbMAz9mK6uNoZTLM_3Qcbt5F7HFtH70EOXJcRCCIwdWrcESEJZB7I0OEi99I7JJqxEjyB14IlJUgI.X4KJycajdFzVOeN9?continueMode=true&_x
_zm_rtaid=K8iIgf1HQgCRB17s0CWZQ.1605797354163.155881b9609ba86f4cf0c15821dc80ad&_x_zm_rhtaid=671 )
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Volgend jaar zullen we vanuit de Koepel opnieuw webinars organiseren over thema’s die aansluiten
bij de belevingswereld van lokale advies- en cliëntenraden. U blijft hiervan op de hoogte via onze
nieuwsbrief.

36) Met een heldere visie een nieuwe impuls aan toezicht en handhaving in het sociaal domein
Google melding Wmo: Vng 15 oktober 2020

Van visie naar uitvoering bij toezicht Wmo en Jeugdwet
dinsdag 13 oktober 2020 De Dienst Noardwest Fryslân gaf eind vorig jaar met een heldere visie een
nieuwe impuls aan toezicht en handhaving in het sociaal domein. Volgens teamleider Sije Dijkstra
is vertrouwen hierin het belangrijkste uitgangspunt. Annie Strikwerda en Rudolf Venema geven
deze visie vorm in hun toezicht op de Wmo en Jeugdwet.

Noodzaak en draagvlak voor de visie
‘Het sociaal domein is een groot, complex geheel met veel actoren’, begint Sije. ‘Zonder een visie als
cement tussen deze actoren kom je niet heel ver. Daarnaast voeren wij als Dienst een
gemeenschappelijke regeling uit voor de gemeenten Harlingen, Terschelling, Vlieland en Waadhoeke.
Die gemeenten zijn via de gebiedsteams zelf verantwoordelijk voor de toegang tot de Wmo en
Jeugdwet. Ook in dat opzicht zorgt de visie voor verbinding.’
Vanuit de behoefte aan deze verbinding mandateerde het bestuur van Gemeenschappelijke
Regeling om visie en beleid voor toezicht en handhaving voor De Dienst te ontwikkelen. Het
bestuurlijke draagvlak ligt hierin besloten. Ook binnen de verschillende organisatieonderdelen sijpelt
de visie meer en meer door. ‘Het is belangrijk dat je naar elkaar kunt uitspreken welke rollen, taken
en verwachtingen er zijn’, vindt Sije. ‘Het is aan de teamleiders om dit steeds meer in te laten dalen
bij de teams.’
Daarbij helpt het dat De Dienst voor het bepalen, vertalen en uitvoeren van de koers heeft
gekozen voor het sturingsmodel Richten, inrichten, verrichten. Sije: ‘Dit model staat in onze optiek
het dichtst bij de uitvoering. Vaak bestaat er een wig tussen visie en beleid aan de ene kant en
uitvoering aan de andere kant. Dit model is vrij basaal en duidelijk voor iedereen.’
‘Onopvallend opvallend aanwezig’
Annie en Rudolf maken als toezichthouders
rechtmatigheid en kwaliteit Wmo en Jeugdwet deel uit van het team Toezicht & Handhaving. Ze zijn
in hun werk ondersteunend en adviserend en functioneren onafhankelijk en zelfstandig met directe
lijnen naar alle stakeholders. Ze zijn, zoals Sije het schetst, onopvallend opvallend aanwezig. Het
team bestaat verder uit twee handhavers Participatiewet, voor wie het primaire proces als
opdrachtgever fungeert.
‘Op ons werkterrein zijn de consulenten de eerste lijn en wij de tweede lijn’, legt Rudolf uit.
‘Het is aan hen om signalen te herkennen, door te geven in het meldingssysteem en er desgewenst
actie op te nemen. Natuurlijk is overleg met ons altijd mogelijk. We zien ook dat we daarin gevonden
worden, maar het is niet zo dat de verantwoordelijkheid voor zo’n melding dan direct bij ons ligt. Het
is belangrijk dat de consulenten erbij betrokken blijven. Dat is soms wel balanceren.’
Annie vervolgt dat ze zowel organisatorisch als fysiek buiten de processen zijn gepositioneerd.
‘Stel we zitten fysiek bij de gebiedsteams, dan ontkomen we niet aan beïnvloeding door wat er
gezegd wordt. En juist onze objectiviteit en onafhankelijkheid zijn goud waard. We zijn daarbij wel
heel toegankelijk, schuiven aan bij overleggen en ondersteunen de teams om fraude-alerter te
worden. Maar we willen waarborgen dat we onze onderzoeken en adviezen niet baseren op een
opinie, maar neerleggen vanuit een breder perspectief. Daarbij houden we elkaar gelukkig ook heel
scherp.’
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Bij de inrichting van toezicht en handhaving speelt ook de cirkel van naleving een belangrijke rol.
Er zijn zelfs percentages ingevuld voor de inzet op de verschillende onderdelen van de cirkel:
vroegtijdig voorlichten, optimaliseren dienstverlening, vroegtijdige detectie en afhandeling en
daadwerkelijk sanctioneren. ‘Omdat we net zijn begonnen is die inschatting nog niet heel secuur’,
geeft Sije toe. ‘Op basis van behoeften en ervaringen zal de nauwkeurigheid toenemen. Het mooie is
dat we kunnen bijsturen in het model. Bovendien stimuleert het ons om aan alle onderdelen
aandacht te besteden. Een grote valkuil voor gemeenten is dat ze blijven hangen in het reactieve
deel, het optreden op basis van signalen.’ Annie noemt het optimaliseren van de dienstverlening nog
als voorbeeld. ‘Het is goed en nodig om te zorgen dat zorgaanbieders hun werk goed doen. Maar als
er iets fout gaat, is het ook nodig om te kijken of we zelf misschien steken hebben laten vallen. Die
wederkerigheid zit heel sterk in de cirkel van naleving.’
Vertrouwen als belangrijkste uitgangspunt ‘Vertrouwen in wat je doet, in collega’s en
gerechtvaardigd vertrouwen in zorgaanbieders en cliënten’, vertaalt Rudolf de visie naar zijn
dagelijkse werk. ‘Ga je uit van wantrouwen, dan moet je toezicht en handhaving ook heel anders
inrichten’, vult Sije aan. ‘We hebben de morele kant expliciet benadrukt.’ Rudolf wijst daarbij op het
gezamenlijke belang: betaalbare en goede zorg. ‘Wij willen niet met het vingertje wijzen, maar waar
nodig zullen we de vinger wel op de zere plek leggen. Het is balanceren tussen nabijheid en
strengheid. Maar we zoeken altijd de dialoog. Hebben we rechtmatigheidssignalen, dan nemen we
de aanbieder daarin mee als dat mogelijk is. Die kan de feiten dan weerleggen. Maar natuurlijk komt
het ook voor dat zijn reactie, het gesprek en/of nader onderzoek nog meer belastende of andere
interessante informatie boven tafel brengt.’
Annie ervaart dat het open aangaan van de dialoog zorgt voor veel minder weerstand. ‘Wij
komen ook niet langs om een zorgaanbieder naar beneden te duwen, maar om samen te kijken hoe
we mogelijke problemen kunnen oplossen. Begrijp me niet verkeerd, we grijpen echt in als dat nodig
is. Maar de meeste zorgaanbieders doen elke dag weer hun uiterste best. Sommigen doen het zelfs
voortreffelijk. Vanuit het gebiedsteam kwam zelfs het idee om deze aanbieders een pluim te geven.
Dat past wel bij onze manier van werken.’
Wat daar ook bij past is het activeren van zorgaanbieders. ‘We kregen signalen van
hulpverleners die hun werk niet goed deden’, vertelt Annie. ‘De bestuurder van de zorgorganisatie
schrok van onze bevindingen. Uiteindelijk ging de organisatie op zoek naar manieren om dit zelf
beter te controleren. Dat is het mooie aan vertrouwen en samenwerken.’ Rudolf geeft aan dat de
onafhankelijke positie ze daarbij helpt. ‘De bestuurder vroeg zich af wat de gevolgen zouden zijn voor
het contract. Wij kunnen dat ongemak dan even laten bestaan omdat wij daar niets over kunnen
zeggen. Kijk, een bestuurder hoort natuurlijk te weten wat er in zijn organisatie speelt. Maar blijkt uit
onze contacten met contractbeheer of de gebiedsteams dat er verder niets speelt, dan mag je wel
vertrouwen geven voor de toekomst.’
Netwerk in beeld in werkprocessen Kijk je naar de breedte van het speelveld, dan is
samenwerking onmisbaar. Rechtmatigheid, kwaliteit, Wmo, Jeugdwet, pgb, ZIN, themaonderzoeken
en ga zo maar door. Voor dat hele veld zijn werkprocessen ontwikkeld. Rudolf: ‘Hierin zien we wie we
op welk moment in het proces nodig hebben en met wie we zaken moeten afstemmen. We merken
dat die procesbeschrijvingen enorm behulpzaam zijn.’
Draagvlak voor de visie is belangrijk, bovenstaande impliceert dat die visie ook in de uitvoering
gedragen moet worden. ‘Alleen zo kunnen we overal recht aan doen en zaken goed prioriteren’,
vindt Rudolf. Annie: ‘Dat zie je terug in onze werk- en jaarplanning. ‘Daarin komen de ervaringen van
de gebiedsteams, contractmanagement en bijvoorbeeld planning & control terug. Maar we
bespreken het ook met het bestuur.’ ‘Neem proactief toezicht’, zegt Rudolf. ‘We kunnen hier wel
met z’n tweeën beleid voor maken, maar dan houden we het heel erg bij onszelf. Terwijl goede en
betaalbare zorg voor onze inwoners een gezamenlijk belang van de hele organisatie is.’
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Informatie en documentatie over visie, werkprocessen en meer

Wilt u meer
informatie en documentatie ontvangen over de ontwikkeling van de visie, het plan van aanpak en het
sturingsmodel? Neem dan contact op met Sije Dijkstra. De in het artikel genoemde werkprocessen
voor de uitvoering kunt u opvragen bij Annie Strikwerda (Fried: zie: a.strikwerda@sozawe-nwfryslan.nl ) of Rudolf Venema Fried: zie: r.venema@sozawe-nw-fryslan.nl ).
In onze routekaart (Fried: zie: https://vng.nl/artikelen/routekaart-toezicht-handhaving-en-nalevingwmo-2015-en-jeugdwet ) vindt u een totaal aan handvatten om toezicht en handhaving van visie tot
uitvoering effectief vorm te geven.

37) Kloof op arbeidsmarkt tussen mensen met en zonder migratieachtergrond groot en hardnekkig
Binnenlands Bestuur 15 oktober 2020

ARBEIDSMARKTPOSITIE VAN MIGRANTEN BLIJFT ACHTER
Nederland scoort internationaal slecht als het gaat om de arbeidskansen van mensen met een
migratieachtergrond. Als samenleving hebben we veel te winnen bij sterker integratiebeleid op de
arbeidsmarkt: een groter arbeidspotentieel, lagere uitkeringslasten, meer kansengelijkheid en sociale
cohesie.
Adriaan de Jonge 15 okt 2020 De kloof op de arbeidsmarkt tussen mensen met en zonder een
migratieachtergrond is nog altijd groot en hardnekkig. Om het gat te dichten, zullen gemeenten aan
de slag moeten met intensieve begeleiding voor statushouders en bijstandsgerechtigden. Een
investering daarin kan het arbeidspotentieel vergroten en uitkeringslasten besparen.
Dat stellen onderzoekers van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Centraal
Planbureau (CPB) op basis van een gezamenlijke publicatie die donderdag verschijnt.
Slecht nieuws Nederland scoort internationaal slecht als het gaat om de arbeidskansen van
mensen met een migratieachtergrond. Als samenleving hebben we veel te winnen bij sterker
integratiebeleid op de arbeidsmarkt: een groter arbeidspotentieel, lagere uitkeringslasten, meer
kansengelijkheid en sociale cohesie. Gemeenten spelen daarin een sleutelrol.
Onderzoeker Egbert Jongen (CPB) begint met het slechte nieuws: 'Er zijn hardnekkige verschillen
in de arbeidsmarktparticipatie tussen mensen met en zonder een migratieachtergrond in Nederland.'
Hoewel het gat de afgelopen twintig jaar kleiner is geworden, is het verschil nog altijd 8 procentpunt
(bij mensen met een niet-westerse migratieachtergrond).
Willen, kunnen, mogen Daarmee doet Nederland het in internationale vergelijkingen niet
goed. 'Dat was wel even slikken', aldus Jongen. 'Dat heeft enerzijds te maken met het feit dat
migranten die in het verleden zijn gekomen vrij laag opgeleid waren. Verder blijkt ook dat migranten
uit landen komen waar ideeën over verdeling van arbeid en zorg wat anders zijn. Maar ook geven
veel mensen aan dat ze te maken hebben met discriminatie op de arbeidsmarkt.'
Het probleem - en dus ook de oplossing - ligt volgens onderzoeker Sander Muns (SCP) in 'een
samenspel van willen, kunnen, mogen'. Beter beleid zou ervoor moeten zorgen dat mensen met een
migratieachtergrond geprikkeld worden om te willen werken, kansen krijgen om te kunnen werken
en mogelijkheden hebben om te mogen werken.
Het vergroten van arbeidsparticipatie is goed voor de doelgroep zelf, maar ook voor de
maatschappij als geheel, benadrukt Jongen: 'We hebben nu al tekorten in de zorg en de techniek, dus
we hebben dat arbeidspotentieel nodig.’ Bovendien kan werkloosheid leiden tot slechtere
gezondheid en het gevoel er niet bij te horen, wat ongelijkheid en polarisatie in de samenleving
versterkt.
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Intensieve begeleiding

Vooral als het gaat om het vergroten van mogelijkheden om te kunnen
werken, heeft de gemeente een belangrijke rol. Binnenkort wordt de gemeente, onder de nieuwe
Wet inburgering, verantwoordelijk voor de begeleiding van nieuwkomers. Daarbij is maatwerk - hoe
afgekloven de term ook is - het sleutelwoord, zegt Jaco Dagevos, SCP-onderzoeker en hoogleraar
Integratie en Migratie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Onderzoeken in binnen- en buitenland
tonen aan dat intensieve en persoonlijke begeleiding op de lange termijn het meeste rendement
opleveren.
Dat betekent dat de gemeente, op het moment dat een nieuwkomer een asielaanvraag doet,
zo snel mogelijk moet beginnen met het werken aan taal, opleiding en toeleiding naar werk.
Hoogleraar Dagevos noemt de gemeente Amsterdam als goed voorbeeld, waar taallessen en
voorbereiding op de arbeidsmarkt samengaan. Jobcoaching is daar vaak één-op-één. Dagevos
adviseert om de caseloads van werkconsulenten laag te houden: 'Werkconsulenten hebben soms wel
tweehonderd mensen onder hun hoede. Dertig tot veertig mensen is op lange termijn veel
efficiënter.'
Rendement Het bieden van intensieve begeleiding en maatwerk kost geld, maar het betaalt
zich ook terug in lagere uitkeringslasten, zeggen de onderzoekers. 'Iedere persoon die je uit de
bijstand haalt, levert je toch geld op aan de marge', aldus Jongen. En dat geldt niet alleen voor
statushouders, maar ook voor mensen in de bijstand, een doelgroep die relatief veel mensen met
een migratieachtergrond bevat.
Verder kan het plaatsingsbeleid van statushouders ook slimmer. Jongen: 'Nu wordt er gekeken: waar
is er nog woonruimte? Je kan beter kijken naar de aansluiting van iemands vaardigheden op de lokale
arbeidsmarkt.' Dagevos: 'Internationaal onderzoek laat zien dat landen met gericht plaatsingsbeleid
het beter doen.'
Bijverdienen Als het gaat om het motiveren van mensen met een migratieachtergrond om te
willen werken, adviseren de onderzoekers om financiële prikkels in te zetten. Jongen: 'Als je werk
financieel aantrekkelijker maakt, heeft dat een groter effect op mensen met een
migratieachtergrond dan op mensen met een Nederlandse achtergrond.' Daarin zijn twee smaken te
onderscheiden: het versoberen van de bijstandsuitkering of het verhogen van de beloning voor werk.
Jongen: 'Je hebt de wortel- en de stokvariant.' Welke van die twee de voorkeur heeft, hangt van
politieke keuzes af, zegt Jongen. Het verlagen van de uitkering zorgt namelijk ook voor grotere
inkomensongelijkheid en armoede.
Een manier om werken aantrekkelijker te maken zonder ongelijkheid te vergroten is door
ruimere mogelijkheden voor bijverdienen in de bijstand te bieden. In een experiment in veertien
Nederlandse gemeenten bleek bijvoorbeeld dat een premie van 4 euro per gewerkt uur met name
voor alleenstaande moeders met een migratieachtergrond een sterke stimulans was om in deeltijd te
gaan werken. Hierdoor werden de uitkeringslasten bovendien verlaagd.
Monster Tot slot lopen mensen met een migratieachtergrond ook tegen discriminatie op de
werkvloer aan. Dagevos: De gemeente is een grote werkgever, die kan veel doen in het eigen
personeelsbestand. Door de sollicitatieprocedure aan te passen, bijvoorbeeld.' De Vereniging van
Nederlandse Gemeenten publiceerde onlangs ook tips om de werkvloer inclusiever te maken.
Het aanpakken van kansenongelijkheid op de arbeidsmarkt vraagt dus inzet op verschillende
fronten. ‘Het blijft een veelkoppig monster’, concludeert Jongen. En de urgentie om dat monster aan
te pakken zal in de toekomst alleen nog maar groter worden: ‘Het aandeel mensen met
migratieachtergrond in de bevolking gaat groeien van 24 procent nu richting de 40 procent in 2060.’

NIEUWS- EN INFORMATIEBRIEF 201
ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN KAAG EN BRAASSEM

45

38) Kringloopwinkels met buurthuisfunctie van grote waarde voor kwetsbare inwoners
Movisie 15 oktober 2020

Kringloopwinkels van grote betekenis voor kwetsbare inwoners
22 september 2020 Kringloopwinkels met een buurthuisfunctie zijn van grote waarde voor de wijken
waar ze gevestigd zijn, in het bijzonder voor kwetsbare inwoners. Dat blijkt uit het rapport ‘Een
sociaal kloppend hart. De maatschappelijke betekenis van kringloopwinkels met een buurthuisfunctie
van Schroeder van der Kolk’.
Het rapport, opgesteld door Movisie, werd afgelopen juli officieel overhandigd aan de Haagse
wethouder Martijn Balster van Wonen, Wijken en Welzijn. Hij roemde de warme, gezellige sfeer in
kringloopwinkels met een buurthuisfunctie en benadrukte het belang van dergelijke plekken in de
wijken, die helpen voorkomen dat bewoners in een isolement terecht komen. De gemeente Den
Haag heeft in 5 kringloopwinkels een buurthuis ontwikkeld en daarmee een laagdrempelige
voorziening voor buurtbewoners gecreëerd waar iedereen terecht kan voor een kopje koffie, een
luisterend oor of een activiteit.
Bekijk hier het rapport (Fried: zie: https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2020-09/Hetsociaal-kloppend-hart.pdf )
Sociale steun Het rapport, ‘Een sociaal kloppend hart’, maakt duidelijk dat een grote
diversiteit aan bezoekers profiteert van deze kringloopwinkels met een buurthuisfunctie, in het
bijzonder een groep kwetsbare burgers. Ze vinden er een laagdrempelige gastvrije plek waar ze naast
sociale steun en aandacht ook gezelligheid, rust en structuur vinden.
De kringloopwinkels hebben een bredere betekenis voor de wijken waarin ze gevestigd zijn.
Bezoekers die elkaar daar hebben leren kennen en vriendschap hebben gesloten, zoeken ook buiten
het buurthuis contact met elkaar. De kringloopwinkels dragen zo hun steentje bij aan de sociale
cohesie en leefbaarheid van de wijk.
Corona De buurthuizen in de kringloopwinkels van Schroeder hebben tijdens de corona-periode
hun deuren moeten sluiten, maar door een belcirkel op te zetten, regelmatig vaste bezoekers te
bellen en maaltijden bij hen te bezorgen, hebben ze hun buurthuisfunctie zo goed mogelijk vervuld.
Ook openden ze een informatiepunt bij de ingang van de kringloopwinkels, waar mensen
terecht konden met vragen of om boeken of spelletjes te lenen, en werd een speciale
Facebookpagina geopend. Verder organiseerden ze onder andere een buitenbingo en rondritjes in
een fietstaxi tijdens Koningsdag.
Kringloopwinkels met een buurthuisfunctie spelen in steeds meer gemeenten een belangrijke
rol voor inwoners. Movisie volgt deze ontwikkelingen vanuit het programma sociale basis op de voet.

39) Grote zorgen over de crisisopvang van mensen met dementie
Zorgvisie 15 oktober 2020

Artsen struikelen over crisisopvang ouderen
Verenso, de beroepsvereniging voor specialisten ouderengeneeskunde, heeft grote zorgen over de
crisisopvang van mensen met dementie. Door de wijziging van de wet BOPZ naar twee verschillende
wetten Wzd en Wvggz zien psychiaters zich genoodzaakt de opvang voor mensen die vallen onder de
Wzd per 1 januari te staken, zonder dat een andere oplossing is gevonden. Psychiaters en
specialisten ouderengeneeskunde willen in overleg met betrokken instanties om dit op korte termijn
te regelen.
‘Als een vrouw met dementie verward door de stad dwaalt, een gevaar is voor zichzelf en/of haar
omgeving en weigert om zorg te ontvangen, dan heb je een crisis’, legt de nieuwe Verenso-voorzitter
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Jacqueline de Groot uit. Vanaf komend jaar heeft niet alleen deze oudere dame een crisis, ook de
zorg heeft een probleem: de psychiaters die dit soort crisisopvang doen hebben aangegeven dat ze
daarmee stoppen per 1 januari 2021. De specialisten ouderengeneeskunde (SO’s) zijn het echter niet
eens met deze overgang.
Wzd-partijen aan zet ‘Sinds de invoering van de Wet zorg en dwang op 1 januari 2020 is
onduidelijk wie de beoordeling en opvang van mensen met psychogeriatrische problemen in crisis op
zich neemt’, zegt De Groot. De psychiaters hebben, naar eigen zeggen ‘uit collegialiteit’, de
beoordeling en opvang op zich genomen, zoals ze ook al deden in de BOPZ. Aan die collegialiteit lijkt
nu een einde te komen. In een brandbrief aan minister De Jonge stellen de Nederlandse Vereniging
voor Psychiatrie (NVvP) en de Nederlandse ggz dat ze per 1 januari stoppen met deze opvang. ‘Wzdpartijen zijn aan zet om zorg voor de Wzd-patiënten in crisis te garanderen’, kopte de brandbrief.
Randvoorwaarden niet op orde ‘Wij zijn het eens met de constatering van de psychiaters
dat er iets moet gebeuren,’ zegt De Groot, ‘maar de randvoorwaarden zijn niet op orde. Het zou
jammer zijn om iets wat nu werkt vroegtijdig stop te zetten. Stappen we over, dan is er een risico dat
verwarde ouderen over straat gaan dwalen of in een cel moeten overnachten tot er plaats voor hen
in.’ De belangrijkste randvoorwaarden zijn voor Verenso voldoende crisisbedden en betaaltitels voor
de zorg.
Crisisbedden onbetaald De ouderenzorg heeft dus vooral bedden nodig die wel betaald zijn,
maar ook leeg kunnen staan. Zonder die speling kunnen ze geen crisisopvang garanderen. Voor de
inkoop van de bedden zit de ouderenzorg te wachten op de zorgkantoren. ‘Zij zouden real time
inzicht moeten hebben op hoeveel crisisbedden er per regio nodig zijn. Verenso en andere Wzdpartijen hebben aangedrongen op die bedden, maar de zorgkantoren lijken er weinig haast bij te
hebben’, zegt De Groot. In de tussentijd worden er links en rechts omwegen gevonden en creatieve
oplossingen bedacht om ouderen in crisis toch op te vangen. Bijvoorbeeld door hen op een Wlz-bed
te leggen, en achteraf pas de Wlz-indicatie te krijgen.
Psychiater en voorzitter van de NVvP Elnathan Prinsen zegt hierover: ‘Ook in de psychiatrie
wordt de beschikbaarheid van crisisbedden niet vergoed. Daar gaat de hele aanrijd-discussie over.
Wij pleiten er al jaren voor dat wij, net als brandweer en ambulance, betaald worden voor onze
beschikbaarheid en niet alleen de zorg die we leveren.’
Lees ook: Psychiaters stoppen met crisisopvang patiënten Wzd (Fried: zie:
https://www.zorgvisie.nl/psychiaters-stoppen-met-crisisopvang-patienten-wzd/ )

Betaaltitel consultatie
De andere voorwaarde is de betaaltitel voor consultatie en Wzd-beoordelingen. Voor de zorg die
SO’s en verpleegkundigen moeten verlenen aan crisispatiënten is nog geen tarief vastgesteld door de
NZa. ‘Als een SO nu als onafhankelijk arts optreedt en een rechterlijke machtiging of een beoordeling
over inbewaringstelling doet, worden ze daar niet voor vergoed,’ legt De Groot uit. ‘Kort gezegd doen
ze dit momenteel of onder een andere betaaltitel of in hun vrije tijd. Dat is natuurlijk geen houdbare
situatie. De NZa zegt ermee aan de slag te zijn. Dat vinden wij rijkelijk laat. Het is hoog tijd dat zij met
een concreet voorstel komen.’
Sterre ten Houte de Lange

40) Eigen Kracht-coördinatoren gewend om flexibel te werken en in coronatijd is dat niet anders
Eigen Kracht Centrale 16 oktober 2020

Meebewegen in coronatijd
“Is jullie werk erg veranderd door corona?”, vroeg een gemeenteambtenaar deze week aan een
collega. Het antwoord op die vraag is ja en nee tegelijk. ’De familie bepaalt het tempo’ is een
uitdrukking die wij veel gebruiken als het over Eigen Kracht-conferenties gaat. Zo is er soms tijd nodig
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voor mensen om over de drempel te stappen en met naasten te delen wat er aan de hand is. Ook
komt een familie soms pas in beweging als een oma, een oom of een relatieve buitenstaander als
een buurvrouw met de vuist op tafel slaat. En soms is de familie direct actief en ligt er binnen een
week een uitgebreid plan bij de kinderrechter. De Eigen Kracht-coördinatoren zijn gewend om
flexibel te werken en in deze coronatijd is dat niet anders.
Groot scherm Beroepskrachten vragen nu vaker ondersteuning bij het vergroten van de kring
om iemand heen. De onzekerheid over mogelijk nieuwe maatregelen is groot. De kern van ons werk
is het aansluiten bij de mensen zelf, dat is in deze tijd niet anders. De bijeenkomsten vinden zowel
digitaal als in levende lijve plaats, conform de voorschriften vanuit de overheid. Deze week is een
Eigen Kracht-coördinator bezig met een voorbereiding voor een planbijeenkomst waar bijna dertig
mensen aansluiten, deels live en deels online via een groot scherm. Familie die online meedoet is
niet nieuw voor ons, dat doen we al jaren. Die ervaring komt nu goed van pas.
Midden in de kring Mijn collega vertelt over een bijeenkomst vorig jaar, van een moeder en
twee kinderen: “Met de oudste dochter ging het niet goed. Ze wilde weg uit huis, maar had geen plek
waar ze heen kon. Er waren familieleden en vrienden die wilden meedenken. Al snel bleek dat het
meisje een goede band had met haar tante uit Spanje. Die wilde graag komen, maar toen stelde de
jeugdbeschermer een deadline. Zo snel kon de tante niet komen, maar ze kon wel digitaal meedoen.
Ik was onder de indruk hoe ze dat deden: ze zetten het scherm midden in de kring, omdat deze tante
voor het meisje én haar moeder heel belangrijk was. Haar aanwezigheid hielp enorm, doordat zij het
meisje stimuleerde om mee te denken in een oplossing. Mede daardoor kwam er een plan waarin ze
bij de zus van haar vader ging wonen.”

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

41) Eigenbijdrageregeling die rekening houdt met de draagkracht van de zorgbehoevende
Google melding Wmo: Nationale Zorggids 16 oktober 2020

'Rekening houden met draagkracht bij eigen bijdrage Wmo'
Het Wmo-abonnementstarief dat in 2019 en 2020 is geïntroduceerd, levert gemeenten te veel
problemen op. De visitatiecommissie financiële beheersbaarheid sociaal domein vindt daarom dat
gebruik van dit tarief moet stoppen en daarvoor in de plaats een eigenbijdrageregeling komt die
rekening houdt met de draagkracht van de zorgbehoevende. Dit meldt Binnenlands Bestuur.
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Gemeenten hebben een niet toereikend budget voor het sociaal domein om de zorg vanuit de Wmo
(Wet maatschappelijke ondersteuning) met een abonnementstarief te kunnen dekken. Bovendien
vinden veel gemeenten dat er nog veel onduidelijkheid is over het langetermijnbudget hiervoor.
Sturingsprincipe Naast de geldkwestie, speelt ook het verdwijnen van ‘een belangrijk
sturingsprincipe’ een rol dat de visitatiecommissie als kritisch punt beoordeelt. Kunnen gemeenten
een passende eigen bijdrage vragen, dan neemt de groei van vraag naar ondersteuning ook weer af.
Het huidige lage tarief zuigt alleen maar aan, stelt de commissie.
Door: Nationale Zorggids

42) Daklozen kregen 7.500 dollar aan 'gratis geld': geven hun geld verstandig uit
Binnenlands Bestuur 16 oktober 2020

GRATIS GELD HELPT CANADESE DAKLOZEN AAN EEN HUIS
Adriaan de Jonge 16 okt 2020 Daklozen in de Canadese stad Vancouver kregen 7.500 dollar aan
'gratis geld'. Wat blijkt? Ze geven hun geld verstandig uit en vinden eerder een woning, waardoor
fors wordt bespaard op de kosten van opvang. Daar kunnen we in Nederland ook lessen uit trekken,
denkt Frans Tjallingii, een van de initiators van het experiment.
Direct cash transfer In een uniek wetenschappelijk experiment genaamd New Leaf Project
ontvingen vijftig daklozen een direct cash transfer van 7.500 Canadese dollar. Ze mochten zelf kiezen
wat ze daarmee deden. Onderzoekers van de University of British Columbia volgden de
proefpersonen een jaar lang en brachten onlangs de veelbelovende resultaten naar buiten.
Gratis geld 'Het mooiste vind ik dat mensen sneller een huis vinden. Binnen één maand zie je al
dat de proefpersonen minder nachten in de opvang doorbrengen', vertelt Frans Tjallingii, een van de
bedenkers van het New Leaf Project. Tjallingii, die in Canada woont maar oorspronkelijk uit
Nederland komt, kwam op het idee voor het experiment toen hij Rutger Bregmans boek Gratis Geld
voor Iedereen las.
Terugverdiend Tjallingii: 'Iemand die op straat leeft is ontzettend duur. De vraag is: moet je
iemand dat trauma aandoen, en hoeveel kost dat?' Uit het experiment blijkt dat er per proefpersoon
8.100 dollar per maand aan kosten voor opvang is bespaard. Alleen al met die besparing wordt de
cash transfer dus terugverdiend. 'Maar het belangrijke verhaal daarachter is het trauma dat je ermee
voorkomt', aldus Tjallingii.
Drugs Dat het welzijn van de proefpersonen er inderdaad op vooruitgaat, blijkt uit het feit dat de
mensen die het geld kregen minder gingen uitgeven aan alcohol, drugs en sigaretten. Bovendien was
er binnen die groep gedurende het hele jaar een grote verbetering zichtbaar in voedselzekerheid.
In één keer In plaats van het bedrag in maandelijkse termijnen uit te keren, zoals in sommige
andere experimenten gebeurt, werd bij het New Leaf Project gekozen om de som geld in één klap
over te maken. Daar zijn een aantal redenen voor, vertelt Tjallingii. 'We wilden testen: maakt het uit
of je het in één keer geeft? Daklozen krijgen hier al een maandelijkse uitkering. Maar daarvan kun je
bijvoorbeeld nooit een huis betalen, want dan moet je in één keer borg én de eerste maand huur
neerleggen. Het helpt niet om iets te hebben wat je alleen maar dakloos houdt.'
Vertrouwen Daarnaast heeft het ontvangen van een geldbedrag in één keer ook psychologisch
gezien een ander effect. ‘We geven deze groep mensen het gevoel dat we erop vertrouwen dat ze de
juiste keuzes zullen maken. Daardoor zie je mensen ook met een stuk meer levenskracht
terugkomen.'
Innoveren Het belangrijkste advies dat Tjallingii aan Nederlandse bestuurders en organisaties
meegeeft, is: zet zelf ook experimenten op. 'Als samenleving moet je blijven innoveren', aldus
NIEUWS- EN INFORMATIEBRIEF 201
ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN KAAG EN BRAASSEM

49

Tjallingii. Het New Leaf Project werkt ook aan een uitbreiding van het onderzoek waarbij de
onderzoeksgroep nog groter wordt en er ook onderscheid tussen verschillende subgroepen kan
worden gemaakt. Het huidige experiment richtte zich namelijk op een groep mensen die relatief
recent dakloos was geworden en sloot bovendien mensen met problematisch drugsgebruik uit.
Tjallingii gelooft dat cash transfers ook voor andere groepen zouden kunnen werken, zoals mensen
die vanuit de gevangenis of een afkickkliniek terugkomen in de samenleving. 'Het belangrijkste
criterium is dat mensen klaar zijn voor een verandering.'

43) Weg met marktwerking voor de jeugdbescherming
Binnenlands Bestuur 16 oktober 2020

INSPECTIES: VERBETERING JEUGDZORG BLIJFT UIT
Kinderen die een kinderbeschermings- of jeugdreclasseringsmaatregel hebben, worden nog steeds
niet tijdig en goed geholpen. Er is onmiddellijk actie nodig. Deze nieuwe noodkreet uiten de Inspectie
Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid.
Yolanda de Koster 15 okt 2020 Kinderen die een kinderbeschermings- of
jeugdreclasseringsmaatregel hebben, worden nog steeds niet goed en tijdig geholpen. Het afgelopen
jaar is er onvoldoende gebeurd voor deze kinderen. Er is onmiddellijk actie nodig. Gemeenten, lokale
teams, gecertificeerde instellingen en zorgaanbieders moeten, ondersteund door het rijk, samen aan
de bak om de juiste zorg voor deze kwetsbare kinderen te regelen.
Noodkreet Deze nieuwe noodkreet uiten de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie
Justitie en Veiligheid in de donderdagmiddag verschenen ‘Voortgangsrapportage kwetsbare kinderen
onvoldoende beschermd’. De inspecties stellen vast dat de jeugdbescherming en jeugdreclassering
nog niet op orde zijn gebracht. Er is onvoldoende gebeurd om de acute, ernstige situatie die de
inspecties in november vorig jaar constateerden op korte termijn op te lossen. De situatie is eerder
verslechterd dan verbeterd. Als er door betrokken partijen, waaronder gemeenten, niet snel een
doorbraak wordt geforceerd, dreigen de inspecties met ingrijpen en handhaven. ‘We hopen dat het
net zo ver hoeft te komen’, aldus een woordvoerder van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.
Forse ingrepen De voortgangsrapportage is een vervolg op het alarmerende rapport
‘Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd’ van november vorig jaar. Dat rapport was destijds
voor minister De Jonge (VWS) en Dekker (VenJ) aanleiding om forse ingrepen in de Jeugdwet aan te
kondigen. Het wetsvoorstel daartoe is in voorbereiding en wordt rond de jaarwisseling naar de Raad
van State gestuurd.
Niet acceptabel De inspecties oordeelden bijna een jaar geleden dat de manier waarop
jeugdbescherming en jeugdreclassering op dat moment werd uitgevoerd niet acceptabel was. De
overheid nam onvoldoende haar verantwoordelijkheid om kwetsbare kinderen te beschermen. Het
gaat om kinderen waarvan de (kinder)rechter vaststelt dat het niet goed met ze gaat omdat ze
bijvoorbeeld worden verwaarloosd of mishandeld of omdat ze strafbare feiten plegen. De door
rechters uitgesproken maatregelen werden niet onmiddellijk uitgevoerd. Noodzakelijke hulp voor
deze kinderen en hun ouders moest zonder vertraging worden verleend en hulp die door de rechter
werd opgelegd, moest per direct beschikbaar zijn, stelden beide inspecties in november.
Innovatie De situatie is er na elf maanden niet beter op geworden. Hoewel de inspecties zien dat
gemeenten en instellingen structurele verbetering en innovatie in de jeugdbeschermingsketen willen
realiseren, duurt het te lang voordat concrete verbeteringen worden doorgevoerd en ten goede
komen aan kwetsbare kinderen. Datzelfde geldt voor de inspanningen van het rijk om de
jeugdbeschermingsketen structureel te veranderen.
Verslechterd In mei dit jaar waren er nog bijna 800 kinderen met een
jeugdbeschermingsmaatregel zonder vaste jeugdbeschermer, stellen de inspecties in hun
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voortgangsrapportage. ‘De beschikbaarheid van specialistische jeugdhulp voor kinderen met
complexe problematiek (waaronder kinderen met een jeugdbeschermingsmaatregel) is eerder
verslechterd dan verbeterd.’ Ook de verbeterplannen die de jeugdhulpregio’s met de gecertificeerde
instellingen hebben opgesteld, leiden onvoldoende tot de verbeteringen op korte termijn. Tussen
gemeenten en rijk is sprake van een patstelling over wie de rekening voor de noodzakelijke
verbeteringen moet betalen.
Doorbraak nodig Er is nu een doorbraak nodig voor kinderen met een maatregel, benadrukken
de inspecties. Zij verwachten dat gemeenten, lokale teams, gecertificeerde instellingen en
zorgaanbieders ‘onmiddellijk na het uitbrengen van deze tussenrapportage starten met een
onorthodoxe actiegerichte aanpak en dat zij hierin ondersteund worden door het rijk.’ Gemeenten,
zorgaanbieders en professionals bij gecertificeerde instellingen moeten de ruimte krijgen om voor
deze kinderen met elkaar te doen wat nodig is. ‘De aanpak moet ertoe leiden dat voor elk kind met
een jeugdbeschermingsmaatregel tijdig een gedragen koers is uitgezet (binnen zes weken, red) en
dat tijdig passende hulp wordt ingezet (binnen drie maanden, red) die leidt tot het opheffen van de
ontwikkelingsbedreiging, respectievelijk het verminderen van het recidive risico. En dat daarmee de
uitspraak van de rechter wordt uitgevoerd’, aldus de inspecties.
Voldoende hulpaanbod De inspecties benadrukken dat het hele netwerk aan de slag moet.
‘Jeugdbeschermingsinstellingen kunnen dit niet alleen. Zij hebben de gemeenten nodig, omdat die
verantwoordelijk zijn voor voldoende hulpaanbod. Zij hebben zorgaanbieders nodig die deze
kinderen zonder vertraging de juiste hulp bieden. En de lokale teams kunnen een rol vervullen in het
directe contact met het gezin. Alleen samen kunnen de partijen zorgen voor passende hulp aan
kinderen met een jeugdbeschermingsmaatregel.’
Aanwijzing De inspecties gaan de acties van de betrokken partijen op de voet volgen. Als er niet
snel resultaten worden geboekt, zullen maatregelen worden genomen. Gedacht kan worden aan
verscherpt toezicht of aan een aanwijzing. Daarbij kan de inspectie een jeugdhulpaanbieder
verplichten maatregelen te nemen om de zorg te verbeteren.

Fundamentele verandering

In een reactie stelt Jeugdzorg Nederland de zorgen van
de inspecties te delen. De brancheorganisatie heeft bij gemeenten en het rijk aangedrongen op
afspraken. 'Dat is gelukt voor de korte termijn', aldus voorzitter Hans Spigt. 'De komende tijd wordt
in de regio per kind gekeken welke hulp nodig is en hoe die zo snel mogelijk kan worden ingezet.
Daar moeten we nu direct mee aan de slag.' Voor de kinderen van de toekomst is echter meer nodig,
benadrukt Spigt. 'We blijven aandringen op fundamentele verandering van het stelsel.'
Weg met marktwerking Jeugdzorg Nederland wil naast verplichte samenwerking door
gemeenten en een sterke rol voor de Jeugdautoriteit, af van de marktwerking voor de
jeugdbescherming. In plaats daarvan moeten landelijke tarieven en een landelijk
verantwoordingskader komen. Voor de jeugdhulp moet worden gekeken naar tariefdifferentiatie.
Spigt: 'Organisaties die cruciale jeugdhulp bieden voor de meest kwetsbare kinderen moeten betaald
krijgen naar hun systeemfunctie.'
Structureel meer geld De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) omarmt de oproep
van de inspecties om een onorthodoxe doorbraakaanpak te organiseren. ‘In deze aanpak moeten
professionals van gecertificeerde instellingen (GI’s), jeugdhulpaanbieders en gemeenten in staat
worden gesteld om een doorbraak te forceren voor kinderen die te lang moeten wachten. We
roepen gemeenten op om hier stevig de vinger aan de pols te houden.’ Een dergelijke aanpak is
nodig, stelt de VNG, maar vraagt veel van professionals, GI’s, jeugdhulpaanbieders en gemeenten.
‘Dit onderstreept de noodzaak voor meer structurele middelen voor gemeenten.’
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44) Gemeenten miljoenen tekort voor jeugdzorg, jeugdzorgbedrijven miljoenen winst
Google melding Wmo: Noordhollands Dagblad 18 oktober 2020

'Jeugdzorg in Brabant: publieke tekorten maar private winsten'
17/10/2020 Waar gemeenten in de regio Hart van Brabant miljoenen tekortkomen voor de
jeugdzorg, maakten de jeugdzorgbedrijven in die regio samen 100 miljoen euro winst. Dat laat zien
hoe die grote tekorten in de Nederlandse jeugdzorg ontstaan, meldt Follow the Money, in een
gezamenlijke analyse met het Brabants Dagblad.
Op zoek naar een verklaring voor financiële problemen van de jeugdzorg onderzocht Follow the
Money alle gecontracteerde zorgaanbieders in één regio: de regio Hart van Brabant, met als grootste
gemeente Tilburg. Met 13,6 miljoen euro had Tilburg het grootste tekort van de provincie Brabant.
Van de 228 aanbieders met een contract deponeerden 121 zorgbedrijven een jaarrekening. Van
61 bedrijven en 60 stichtingen is de jaarrekening van 2018 bekeken. Deze aanbieders bieden
jeugdhulp en begeleiding en beschermd wonen via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
Winstmarge De onderzoekers kwamen 24 bedrijven tegen met een winstmarge van boven de
10 procent. Van de commerciële jeugdzorgbedrijven maakt 40 procent meer dan 10 procent winst.
Daarvan levert de helft onder andere dyslexiezorg. Volgens Follow the Money is een winstmarge van
2 tot 3 procent "gewoonlijk al heel netjes".
Vooral door de jeugdzorg kampen veel gemeenten met geldtekorten. Doordat ondernemers in
die branche zulke grote winsten maken, gaan alleen in Tilburg al tientallen miljoenen niet naar de
zorg. De onderzochte bedrijven leveren vaak niet alleen zorg in de regio Tilburg, maar ook in andere
regio’s verspreid over het land. Volgens de onderzoekers beperkt de scheefgroei zich niet tot
Brabant, maar is het een landelijke tendens.
Salarissen Uit het onderzoek blijkt ook dat tientallen bestuurders van vooral grote stichtingen in
2018 meer verdienden dan de Wet Normering Topinkomens toestaat, al vallen hun salarissen
volgens de verantwoordingen binnen de overgangsregeling. 32 Personen kregen meer dan de
171.000 euro die premier Rutte ontvangt.
De gemeente Tilburg stelt in een reactie dat de verhouding tussen de zorgkosten en winst
"echt uit balans" is geraakt. "Dat geldt overigens niet enkel voor de jeugdzorg maar voor veel
sectoren binnen de zorg en is dus ook een landelijk vraagstuk. De manier waarop we de zorg in
Nederland georganiseerd hebben en de wet- en regelgeving maken het niet altijd eenvoudig om hier
goed zicht op te krijgen en op in te grijpen", aldus de gemeente.
Aanpak probleem Toch is de gemeente begonnen met het aanpakken van het probleem. Zo
wordt er een nieuwe inkoopstrategie ingevoerd en "een striktere aanpak van ondoelmatige en
onrechtmatige zorg en zorggeld". Daarbij komt er een nauwgezetter toezicht op zorgaanbieders.
"Tegelijkertijd blijven we ons inzetten om noodzakelijke zorg zo goed mogelijk rond het kind te
organiseren", vervolgt de gemeente.

45) Een herordening van de ggz is urgenter dan ooit
Zorgvisie 19 oktober 2020

Jacobine Geel: ‘Coronacrisis maakt nieuwe ordening ggz urgent’
De ggz moet de instroom van cliënten afremmen door hen veel beter te ondersteunen in hun eigen
leven en leefomgeving. Een herordening van de ggz is daarom urgenter dan ooit, vindt Jacobine Geel:
‘Richt het stelsel zo in dat je ergere problemen voorkomt.’
De coronacrisis legt de problemen in de ggz genadeloos bloot. De lange wachttijden voor mensen
met ernstige psychische problematiek blijken zeer hardnekkig. Psychiaters, psychologen en
verpleegkundigen keren de ggz de rug toe, omdat ze ‘verdrinken’ in de administratieve rompslomp.
Zorgaanbieders worstelen om financieel het hoofd boven water te houden. Door de tweede
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coronagolf verwachten ggz-aanbieders extra aanwas van mensen in psychische nood. De combinatie
van psychische problemen en sociaal isolement leidt vooral tot problemen in de jeugdzorg,
verslavingszorg en voor kwetsbare ouderen.
Herordening ggz is urgent Dat beeld komt naar voren in een peiling die de Nederlandse ggz,
de brancheorganisatie voor ggz-aanbieders, heeft gedaan onder haar leden. Loopt de ggz loopt
vast?(Fried: zie: https://www.zorgvisie.nl/ggz-partijen-maken-toekomstplan-met-stevigehervormingen/ ): ‘De coronacrisis maakt duidelijk dat we niet weg kunnen blijven van een
herordening van de zorg. De uitstroom moet sneller, de doorstroom moet beter en de instroom
moet worden gedempt. We krijgen dat niet voor elkaar doordat de ggz is verkokerd’, zegt Jacobine
Geel (Fried: zie: https://www.zorgvisie.nl/jacobine-geel-wegvallen-zorgvraag-ggz-vraagt-om-actiefzoekbeleid-huisartsen/ ), voorzitter van de Nederlandse ggz in de podcast Voorzorg (Fried: zie:
https://www.zorgvisie.nl/podcast-voorzorg/ )
van Zorgvisie en Skipr.
Instroom ggz temperen Als grootste verandering in de zorg ziet Geel de veranderende
opvatting over ziekte en gezondheid. ‘Gezondheid werd gedefinieerd als afwezigheid van ziekte en
een toestand van volslagen welbevinden. Het wordt nu veel meer gezien als het vermogen om
vaardig om te gaan met fysieke, emotionele en sociale belasting. Het is niet meer zo dat mensen naar
de mentale garage gaan om zich te laten fiksen. Behandelen is soms nog nodig, maar maakt
onderdeel uit van een bredere sociale ondersteuning. Maar de zorg is nog steeds georganiseerd rond
het “garagemodel”. Mensen gaan naar de huisartsen omdat ze iets mankeren. Ze hopen op een
pilletje of een verwijzing naar de specialist om beter te worden. Als we het “voorveld” anders
organiseren, kunnen we de instroom temperen. Dat is natuurlijk niet morgen geregeld. Daar moeten
we al onze denk- en organisatiekracht op gaan zetten.’
Verbinding ggz met sociale domein De ggz moet daarvoor meer de verbinding zoeken
met het sociale domein, huisartsen en andere eerstelijnszorgaanbieders. In het huidige stelsel is
domein-overstijgend samenwerken echter lastig. ‘Nu straft de financiering samenwerking tussen
gemeenten en ggz soms af (Fried: zie: https://www.zorgvisie.nl/huidige-bekostiging-staatsamenwerking-ggz-en-sociaal-domein-in-de-weg/ ). De financiële prikkels zouden die samenwerking
moeten belonen. We behandelen nu jaarlijks meer dan 1 miljoen mensen in de ggz. Dat neemt elk
jaar met 4 procent toe. We moeten meer werk maken van ondersteuning in het sociale domein,
zodat mensen hun leven beter op de rit krijgen. Voor een andere groep volstaat misschien een
kortere behandeling. De gespecialiseerde ggz kan zich dan richten op de mensen met complexe
problemen.’
Maar de Wmo en de Zvw zijn gescheiden werelden. Hoe verbind je die? ‘Het
begint met de erkenning dat daar kansen liggen. Er zijn dappere bestuurders die al langs die lijnen
werken. Denk aan de “Optimaal-Leventeams” in Drenthe. Huisartsen werken daarin nauw samen
met sociale wijkteams, andere eerstelijnszorgaanbieders en ggz Drenthe. Ze zitten fysiek samen en
kunnen snel schakelen over wat er nodig is als mensen aankloppen voor hulp. Het vergroot het
werkplezier, de hulp is sneller en adequater. Vaak is het ook nog kosteneffectiever.’
Waarom gebeurt dat dan niet overal? ‘Je hebt bestuurders nodig die het risico durven
nemen dat het misschien eerst wel iets kost, maar uiteindelijk ook wat oplevert. Dat vraagt om lef en
visie. We moeten van ziekte behandelen naar gezondheid en preventie bevorderen. Dan kunnen we
de bakens verzetten. Inspirerende voorbeelden helpen daarbij. In Zuid-Limburg (Fried: zie:
https://www.zorgvisie.nl/pilot-anderhalvelijnszorg-zuid-limburg/ ) is de coöperatie de Nieuwe ggz
opgericht. Daar kijken alle partijen wat er nodig is om mensen weer greep op hun leven te geven. Dat
kan ook gaan om problematiek op het gebied van schulden of wonen. Alle partijen doen de
geldstromen in één potje en verrekenen dat achteraf. Dat soort experimenten zijn vaak tijdelijk. Wij
zouden graag zien dat dit staande praktijk wordt. Dit soort samenwerking moet beloond worden, niet
belemmerd.’
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Zorgaanbieders zijn vaak bang dat ze er financieel bij inschieten. ‘Er is vaak angst
dat de winst van een aanpak niet komt bij degene die geïnvesteerd heeft. Dat is bij preventie altijd de
discussie. Maar daar zit wel de ruimte. Zorgverzekeraars zien ook in dat de ggz domeinen moet
overstijgen en dat dit nu lastig is. Dat besef dringt door. We moeten financiering vinden voor het
investeren in mentale weerbaarheid en zelfredzaamheid.’
Wat verwacht je daarbij van zorgverzekeraars? ‘We hebben in het hoofdlijnenakkoord
afgesproken dat er een betaaltitel komt voor huisartsen die een psychiater of psycholoog willen
consulteren. Iedereen wil een snelle consultatiefunctie tussen huisarts en specialist, maar qua
regelgeving krijgen we dat niet voor elkaar. Daarom kijken we ook naar de wetgever en de NZa om
dat te realiseren. Beloon nou snelle uitwisseling van kennis, zodat je ergere problemen voorkomt.
Richt het stelsel daarop in. Het mooie is dat veldpartijen het daarover eens zijn. Ik ben niet somber
dat we het niet willen of voor elkaar krijgen. Alleen moeten we wel tempo maken.’
Welke concrete stappen zijn nodig? ‘We moeten het met elkaar eens zijn over de richting.
We moeten het eens zijn wie met wie werkmodellen ontwikkelt. Dat moeten het ministerie van VWS
(Fried: zie: https://www.zorgvisie.nl/blokhuis-over-wat-fout-en-goed-gaat-in-de-ggz/ ) en
Nederlandse Zorgautoriteit ondersteunen en niet belemmeren.’
En er moet tempo gemaakt worden. ‘We zitten met een prop in de ggz. We praten al heel
lang over de wachtlijsten. Die zijn te lang en te hardnekkig. We hebben van alles opgetuigd om die te
verminderen. Er zijn ook best wel resultaten geboekt (Fried: zie: https://www.zorgvisie.nl/interesseggz-instellingen-voor-aanpak-wachtlijsten-rotterdam/ ). Maar die winst verdampt snel doordat de
instroom jaarlijks met 4 procent groeit. Dat vraagt om een andere ordening van de instroom,
doorstroom en uitstroom in de ggz. De enige route is vermindering van de instroom aan de voorkant.
Preventie betekent investeren in gezondheid en mentale veerkracht. En het betekent erger
voorkomen. Als je psychoses weet te voorkomen, boek je zoveel “lijdenswinst”. Preventie betekent
ook voorkomen dat mensen terugvallen. Je moet ze dus ondersteunen na hun behandeling. Daarvoor
moet je kijken naar werk, wonen en sociale structuren.’

Kan dat allemaal zonder stelselhervorming? Nu kunnen niet-gecontracteerde
zorgaanbieders mikken op maximalisatie van hun dbc’s. ‘Met de nieuwe

prestatiebekostiging vervalt die verkeerde prikkel. We zitten nu eenmaal in een systeem van
concurrentie. Maar we hebben al sommige onderdelen uit de markt getild. Het beste voorbeeld is de
acute psychiatrie. Daarvoor hebben we nu beschikbaarheidsbekostiging, zoals de brandweer heeft.
Voor enkelvoudige problematiek, zoals een depressie, hebben we wel wat aan de markt. Maar voor
mensen met langdurige zware complexe problemen proberen we een uitzondering te maken. Dat
gaat maar om 20 procent van de cliënten, maar ze maken wel 80 procent van de kosten. Het risico
van een stelselherziening is dat het alleen nog maar daarover gaat. We kunnen ook het huidige
stelsel herordenen.’
Wel sleutelen aan het stelsel dus? ‘Ja, dat doen we toch al. Binnen de juiste zorg op de
juiste plek is het concept van de regio ontstaat. In een regio met een oude populatie, waar mensen
ternauwernood nog zelfstandig kunnen wonen, heb je met een totaal ander verhaal te maken dan in
een regio met veel jonge werkende mensen. Als je weet wat de zorgopgave in een regio is, kun je
zorgvoorzieningen op maat maken.’
Maar wie stuurt er dan in zo’n regio? De zorgverzekeraars? ‘Zorgverzekeraars
hikken daartegenaan. De een is daar meer toe genegen dan de ander. Dat gesprek moeten ze
onderling voeren. Helemaal de regiehouder zal de verzekeraar niet gauw worden. Het helpt als
zorgaanbieders zicht hebben op de regionale zorgopgave. Wat regionaal niet lukt, moet je
bovenregionaal organiseren. De vraag is wel welke regio-indeling je kiest, want er zijn wel meer dan
dertig indelingen. Wij denken aan de ROAZ-regio’s, want dat is een handige schaal en ze hebben al
een werkende organisatie-infrastructuur.’
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Wachtlijsten en uitstroom ggz
De uitstroom van psychiaters, psychologen en verpleegkundigen komt voor
een belangrijk deel door de enorme bureaucratie. Het programma ‘Ontregel
de zorg’)Fried: zie: https://www.zorgvisie.nl/vws-ontregelen-van-zorg-gaat-te-langzaam/ ) lijkt
niet zoveel op te leveren. Hoe komt dat zo’n hardnekkig probleem maar niet
wordt getackeld? ‘Dat komt voor een deel door de manier waarop de zorg is georganiseerd. Het
aantal financiers is met de decentralisatie van de jeugdzorg enorm toegenomen. Ze hebben allemaal
net weer een andere wijze van verantwoording. Dat is een bron van ervaren regeldruk.’
Een andere oorzaak voor de regeldruk komt volgens Geel uit de zorg zelf, zoals de
kwaliteitsregistraties. ‘Professionals ervaren de regeldruk als een vorm van onteigening. Ze komen
niet toe aan wat ze willen doen en dat is patiënten helpen en beter maken. Ze moeten zich eerst een
weg banen door een woud aan regels. Dat demotiveert en leidt tot uitsprong. Dat leidt ook tot een
narrig beeld over het werken bij een grote aanbieder. Goed werkgeverschap houdt in dat je
zorgprofessionals een plek geeft in de manier waarop de zorg is georganiseerd. Psychiaters,
psychologen en verpleegkundigen willen zich best wel verantwoorden over hun werk. Maar het slaat
dood als ze allemaal vinkjes moeten plaatsen en niet aan hun echte werk toekomen. Arkin doet een
experiment waarbij zorgprofessionals zelf bepalen waarover ze zich verantwoorden. De registratie
kost er veel minder tijd. Professionals hebben dus meer tijd voor cliënten, doen hun werk weer met
meer plezier en het ziekteverzuim daalt. Dat moeten we echt opschalen. Maar regeldruk is
veelkoppig monster. Dat hebben we morgen niet opgelost.’

Moeten zorgverzekeraars genoegen nemen met 95 procent foutloze
administratie in plaats van 99 procent? ‘Die laatste 5 procent is in een grillige sector als

de ggz erg lastig. De laatste jaren is het vertrouwen van verzekeraars in de betrouwbaarheid van de
registraties in de ggz wel gegroeid. Er zijn nu vormen van horizontaal toezicht waarbij er afspraken
zijn over wat je aan de voorkant wilt verantwoorden, zodat je achteraf niet alles hoeft te
verantwoorden.’
Je bent nog een jaar voorzitter. Wanneer ben je tevreden? ‘Ik zou het fantastisch
vinden als het ons lukt het hele veld te organiseren vanuit de andere definitie van gezondheid. Dat
we mensen echt samen ondersteunen bij het vermogen om vaardig om te gaan met de fysieke,
sociale en emotionele uitdagingen van het leven. Dat zorgaanbieders geen afschuifmentaliteit
hebben. Dat ze, vanwege financiële prikkels, niet meer zeggen “dat is niet van mij, maar van jou en
daar bemoei ik me verder niet mee”. Dat we in het gezamenlijke gesprek en visie echt stappen
zetten. Daarmee sluiten we aan bij echte vernieuwingsbewegingen in de ggz. Ik denk aan de
herstelbeweging en de recoverycentra waar ervaringsdeskundigen met academici de mentale kracht
van mensen oefenen. We moeten ons in ggz realiseren dat we mensen niet gelukkig kunnen maken.
We kunnen ze alleen in het leven op weg helpen, waardoor de kans op geluk groter is.’
CV Jacobine Geel Jacobine Geel is deels opgegroeid in Nederlands-Indië, waar haar vader als
predikant zendingswerk deed. Ze is de oudste van vier zussen. Ze is getrouwd en heeft een zoon. Na
het gymnasium studeerde zij theologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Ze won in 1997 de
preekwedstrijd van Trouw. Ze werkte enige tijd als pastoor en maakte diverse radio- en tvprogramma’s, waaronder sinds 2004 de talkshow Schepper & Co, tegenwoordig onder de naam
Jacobine. Geel leidde diverse nationale herdenkingsdiensten, onder meer voor slachtoffers van de
MH17-ramp. Zo nu en dan preekt zij nog. Sinds 2013 is ze voorzitter van de Nederlandse ggz.
Bart Kiers schrijft zowel over cure als care. Zijn aandachtsvelden zijn de ziekenhuizen, medisch
specialisten, wijkverpleging en ouderenzorg.
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46) Crisisopvang voor mensen met verstandelijke beperking struikelt over Wet zorg en dwang
Zorgvisie 19 oktober 2020

Crisisopvang gehandicaptenzorg loopt vast
De crisisopvang voor mensen met een verstandelijke beperking struikelt, net als de ouderenzorg,
over de uitvoering van de Wet zorg en dwang. Als een patiënt in crisis komt, is er geen passende
opvang beschikbaar. Het begrip ‘crisisbed’ is te onduidelijk, vindt Matijn Coret, voorzitter van de
NVAVG. ‘Iemand die psychotisch en suïcidaal is, kun je niet opvangen in een open zorginstelling in
een woonwijk, zonder bekwame begeleiding of een behandelend arts.’
Wanneer iemand met een verstandelijke beperking in een crisis terechtkomt, en geen vrijwillige zorg
accepteert, kan een ter zake kundige arts een rechterlijke machtiging (RM) of om bewaringstelling
(IBS) uitspreken. Bij een IBS moet de arts binnen 24 uur een opvangplek vinden voor de patiënt. Dat
is bij voorkeur een bed in een veilige omgeving met kundige begeleiders en de beschikking over een
behandelaar.
Geen bedden voor gehandicapten Die bedden zijn er echter amper in Nederland. Voor
iemand in crisis bij wie de verstandelijke beperking op de voorgrond staat, is het schier onmogelijk
om een geschikte plek te vinden, vertelt Matijn Coret, voorzitter van de Nederlandse vereniging van
artsen voor verstandelijk gehandicapten (NVAVG). ‘Iemand met een verstandelijke beperking kan
overprikkeld raken en dan psychotisch decompenseren. Ik heb bijvoorbeeld iemand meegemaakt die
zo schrok van een brief van de belastingdienst dat hij suïcidaal werd.’
Ggz-crisisopvang In zo’n situatie belt de begeleider de huisarts, die op zijn beurt de crisisdienst
van de ggz belt. In het geval van een zelfstandig wonende cliënt kan het een buurman of de politie
zijn die via de huisarts de crisisdienst van de ggz inschakelt. Vervolgens komt er psychiater om te
beoordelen wat er met de patiënt aan de hand is en welke zorg deze persoon nodig heeft. ‘Als het
gaat om iemand met een verstandelijke beperking waarbij een overprikkeling psychotische
symptomen triggerde, is de crisisopvang op een ggz-afdeling niet de beste plek’, stelt Coret.
Hoort niet in ggz Maar de crisisopvang die de gehandicaptenzorg heeft, is meestal ook niet
passend. ‘Er zijn wel crisisbedden in de gehandicaptensector, maar die zijn vaak niet meer dan een
bed, en eten en drinken. Vaak staan deze bedden in open instellingen voor minder zware
problematiek, gelegen in een woonwijk, soms in een woning waar ook kinderen wonen. Als de
patiënt in crisis suïcidaal is en in een omgeving terechtkomt waar allemaal losse voorwerpen liggen,
dan is er heel veel op te pakken, te gooien of op een andere manier te misbruiken. Zo’n crisisbed is
kortom niet voldoende.’
Negen uur zoeken Om een plek te vinden moet de psychiater gehandicaptenzorginstellingen
bellen en zij beoordelen of zij op hun crisisbed de zorg kunnen leveren die nodig is. Coret: ‘Het komt
voor dat drie of vier instellingen de patiënt niet overnemen en dat een psychiater soms wel negen
uur bij een patiënt thuis moet blijven tot hij een plek heeft gevonden in een
gehandicaptenzorginstelling of dan toch maar op de crisisopvang van de ggz-instelling.’
Psychiaters stoppen
Nu de psychiaters hebben aangegeven dat ze de opvang van deze
patiënten niet meer op zich willen nemen (Fried: zie: https://www.zorgvisie.nl/psychiaters-stoppenmet-crisisopvang-patienten-wzd/ ), is de zaak nog nijpender geworden. Er liggen twee vragen: wie
gaat de beoordeling doen van patiënten in crisis met een verstandelijke beperking? En waar kunnen
deze patiënten opgevangen worden, als de ggz geen uitwijkmogelijkheid meer is?
Beoordeling door AVG ‘Wij pleiten er al jaren voor dat wij als Artsen voor Verstandelijke
Gehandicapten (AVG’s) ook ter zake kundig zijn om dit soort beoordelingen te doen’, vertelt Coret.
‘In het verleden, onder de wet BOPZ, wilden rechters regelmatig per se een beoordeling van een
psychiater. Dat lijkt nu te veranderen, maar die tijd is nog niet voorbij.’
Consultatie AVG Of de AVG’s moeten meedraaien in de crisisdiensten, is de vraag. ‘Per
zorgregio dient zich een tot vier keer per kwartaal aan dat er een crisis is met iemand met een
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verstandelijke beperking, bij wie de verstandelijke beperking op de voorgrond staat’, weet Coret. ‘Of
je daarvoor in elke regio een AVG-crisisdienst moet optuigen is de vraag. Helemaal omdat er maar
260 AVG’s zijn in Nederland. Wel kunnen wij psychiaters ruggespraak bieden, zoals de psychiaters in
hun brief ook vragen. Er zijn al regio’s waar AVG’s beschikbaar zijn voor consultatie. ’s Heerenloo
werkt in enkele regio’s samen met de ggz-crisisdiensten. En meerdere instellingen bieden regionaal
24/7 telefonische consultatie.’
Wat is een crisisbed? Om het probleem met de crisisbedden op te lossen, denkt Coret ‘dat
we dezelfde taal moeten gaan spreken over wat een crisisbed is.’ Een bed is namelijk niet alleen een
fysiek bed in zomaar welke instelling dan ook. ‘Je moet de juiste zorg kunnen bieden. Als er een
prikkelarme kamer nodig is, moet je die hebben. En er moet een begeleider zijn en een behandelaar
beschikbaar zijn. Die beschikbaarheid kost geld.’
Artsen om tafel heeft geen zin Over de crisisdiensten, consultatie en opvang zijn de
betrokken partijen met elkaar in gesprek. ‘Ik snap dat de psychiaters aan de bel trekken. Dat is geen
verrassing. Wij hebben, samen met andere beroeps- en brancheorganisaties uit de gehandicaptenen ouderenzorg een brief (Fried: zie: https://www.zorgvisie.nl/artsen-struikelen-over-crisisopvangouderen/ )gestuurd naar de minister dat de randvoorwaarden geregeld moeten worden. VWS wil
dat de artsen met elkaar aan tafel gaan. Dat willen we best, maar de oplossing ligt niet bij ons
artsen’, zegt Coret. ‘Ik hoop dat we er met alle betrokkenen samen uitkomen. Maar het is zo 1
januari.’
Ook in de ouderenzorg is de crisisopvang van verwarde ouderen een probleem. Lees hier meer over de
situatie in de ouderenzorg(Fried: zie: https://www.zorgvisie.nl/artsen-struikelen-over-crisisopvangouderen/ ).
Crisisondersteuningsteam in oprichting Ondertussen lijkt er een tussenoplossing in de
maak: de ‘crisisondersteuningsteams’ (COT’s). Dit zijn regionale multidisciplinaire teams met een
zorgregisseur vanuit het zorgkantoor. Die regisseur is belast met het vinden van een geschikte plek,
niet langer de psychiater of de AVG. ‘Dat lijkt me een mooie tussenoplossing’, zegt Coret. ‘Ook omdat
je als arts dan maar één keer een dossier hoeft op te sturen en niet naar elke instelling opnieuw.
Alleen al om privacyredenen is het een vooruitgang.’ Bovendien krijgt het zorgkantoor dan beter
zicht op de beschikbaarheid van de juiste crisisopvang en -bedden in de regio.
Sterre ten Houte de Lange

47) Beschermingsbewind aanmerken als economische activiteit in het algemeen belang
Binnenlands Bestuur 20 oktober 2020

BESCHERMINGSBEWIND IS ACTIVITEIT IN ALGEMEEN BELANG
De gemeente 's Hertogenbosch omzeilt de Wet Markt en Overheid door beschermingsbewind aan te
merken als economische activiteit in het algemeen belang.
Adriaan de Jonge 20 okt 2020 De gemeente 's Hertogenbosch trekt de uitvoering van
beschermingsbewind naar zich toe. De dienstverlening aan inwoners met financiële problemen moet
daarmee beter en goedkoper worden. Eenzelfde poging van de gemeente Deventer bleek in strijd te
zijn met wetgeving rondom concurrentie.
Logisch Waar inwoners met een laag inkomen normaal gesproken de kosten voor een private
bewindvoerder vergoed kunnen krijgen vanuit de bijzondere bijstand, kunnen ze vanaf 1 januari 2021
alleen nog maar bij de gemeente 's Hertogenbosch terecht voor beschermingsbewind. Wethouder
Huib van Olden (werk en inkomen, CDA) vindt het een logische stap, omdat de gemeente de rest van
de keten van schuldhulpverlening ook al uitvoert. 'Dat zorgt ervoor dat we nog meer maatwerk
kunnen bieden aan onze inwoners. En dat we minder geld uitgeven aan bijzondere bijstand.'
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Prikkel

Wethouder Van Olden wil daarmee ook een einde maken aan een perverse prikkel die
speelt bij private bewindvoerders. Van Olden: 'In het eerste jaar moet een bewindvoerder meer
kosten maken, en die worden in het tweede en derde jaar terugverdiend. Dan is er een prikkel om
het beschermingsbewind langer te laten duren dan nodig.' De gemeente heeft er juist belang bij dat
mensen zo snel mogelijk financieel zelfstandig worden.
Concurrentie De gemeente Deventer probeerde in 2017 hetzelfde te bereiken (Fried: zie:
https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/bewindvoerders-boos-op-gemeentedeventer.9558613.lynkx ): een besparing op de bijzondere bijstand door het beschermingsbewind in
eigen beheer te nemen. De gemeente besloot bewindvoering niet meer te vergoeden, waardoor veel
inwoners aangewezen waren op de gratis bewindvoering door de gemeente zelf. Dat bleek echter in
strijd met de Wet Markt en Overheid: de gemeente maakte zich schuldig aan oneerlijke concurrentie
(Fried: zie: https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/deventer-teruggefloten-omvergoeding.9576517.lynkx ). Onlangs moest de gemeente daarom een schadeclaim betalen(Fried:
zie: https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/deventer-betaaltschadevergoeding-aan.14749256.lynkx ) aan een bewindvoerder die de dupe was geworden van het
beleid.
Algemeen belang De gemeente 's Hertogenbosch omzeilt de Wet Markt en Overheid echter,
door beschermingsbewind aan te merken als economische activiteit in het algemeen belang. Dat
besluit kan de gemeenteraad onder bepaalde voorwaarden nemen. De Bossche gemeenteraad nam
het algemeen belang besluit in september met algemene stemmen aan. Het feit dat de gemeente de
rest van de keten van schuldhulpverlening ook zelf aanbiedt, speelt volgens wethouder Van Olden
een belangrijke rol bij dat besluit.
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