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Beste adviesraadleden en overige geïnteresseerden, 
Het zijn rare tijden. Los van de stijgende coronaperikelen (harde lockdown) gebeurde er op politiek 
vlak ook van alles.        Ik denk daarbij aan het gedoe bij Forum door Democratie, anonieme ´Me Too´ 
verdachtmakingen bij D66, aftreden als lijsttrekker door Hugo de Jonge bij het CDA, onrust binnen SP 
over hun jongerenorganisatie ROOD om maar een aantal zaken te benoemen. Een rommelig einde 
van een roerig 2020. 
Ik hoop dat het u allen goed blijft gaan, dat u de kerstdagen toch nog op een gezellige manier zult 
kunnen beleven. Tip: ook al ben je alleen, samen of met een paar anderen, niet net als andere jaren 
met velen, trek toch wat leuks aan, doe je best om wat aardiger te zijn, kook of bestel wat lekkers, 
drink een wijntje: maak er wat van!  En natuurlijk alvast alle goeds voor 2021, waarvan te hopen is 
dat alles weer wat normaler zal verlopen. 
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) Vanaf 1 oktober kan in beginsel geen beslag meer worden gelegd op de inboedel. 
2) Iedereen van mijn leeftijd gaat dood. Je moet alles toch een keer loslaten 
3) Klachten en signalen over de inning van eigen bijdragen Wmo en Wlz in coronatijd 
4) Een brug naar Kaageiland 
5) Aantal jongeren dat kampt met betalingsproblemen groeit 
6) Moderniseren van koeien- en varkenstallen meer milieuwinst  als  opkopen  
7) Niemand verwijt jou iets en we willen dat je iets van je leven maakt 
8) Overstap  van gemeente  naar Stipter, de automatiseerder van backoffice in het sociaal domein 
9) Minister Hugo de Jonge van VWS wil af van de aanbestedingsplicht in het sociale domein 
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10) Of stroom van Wieringse windmolens naar woningen gaat of een datacenter maakt niet uit 
11) Gemeenten mogen lokaal eigendom zonnepark niet als harde eis opnemen in een vergunning 
12) Klakkeloos delen ze allerlei berichten van bijvoorbeeld Viruswaanzin 
13) Contract-volwassenheid is nog niet hetzelfde als daadwerkelijk regie en sturing 
14) De FNV vraagt gemeenten om schulden minima kwijt te schelden 
15) Door invoering van inkomensonafhankelijke eigen bijdrage  forse stijging huishoudelijke hulp 
16) Veel mogelijkheden om, ook als alleenstaande op leeftijd, gezelschap te hebben aan anderen 
17) Een bezoekersverbod beschermt de cliënten  niet 
18) Bij Wmo-contracten in meer dan de helft van inkoopprocedures open house procedure 
19) De gemeenten reageren fel op  brief van minister De Jonge over abonnementstarief in de Wmo 
20)  Somberder, meer gestrest en angstiger dan voor de coronamaatregelen 
21) Met kleine, eenvoudige maatregelen kunt u de energierekening verlagen 
22) Beeldbellen. Ook mensen met dementie kunnen dat leren 
23) Grote regionale aanbieders lijden jaarlijks 4 procent verlies op de wijkverpleging 
24) Allerhande regelingen om mantelzorgers te ondersteunen 
25) Per 1 januari a.s. meer mogelijkheden om  gegevens van cliënt op te vragen 
26) In Nederland bestaat nog altijd een tekort aan pleeggezinnen 
27) De juiste start in Nederland is een hele klus voor mensen met een verblijfsvergunning 
28) Diverse gemeenten hebben een speciaal meldpunt toeslagenaffaire geopend 
29)  Wie zich psychisch kwetsbaar en eenzaam voelt, heeft het niet gemakkelijk 
30) Invoering van een nieuw stelsel voor het persoonsgebonden budget 
31) Bij het luisteren vertelden de deelnemers hoe moeilijk het is om niet te onderbreken 
32) Aantal jongeren met jeugdzorg is voor het eerst sinds jaren gedaald, en wel met zes procent 
33) Van vrouwen met verstandelijke beperking heeft 60% te maken gehad met seksueel misbruik 
34) In Groningen loopt er een vierjarig experiment met basisbanen 
35) Groene golf ambtenaar moet inwoners als sparringpartner ondersteunen 
36) De jongste jeugdzorgcijfers zijn lastig te interpreteren 
37) Onduidelijkheid over hoe de continuïteit van de pgb-zorg te waarborgen 
38) Coronacrisis heeft nog niet geleid tot groeiende financiële problemen 
 
 
 
 
1) Vanaf 1 oktober kan in beginsel geen beslag meer worden gelegd op de inboedel. 
Gemeente.nu 21 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 



  

NIEUWS- EN INFORMATIEBRIEF 202                                     
ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN                                       
KAAG EN BRAASSEM 

3 

 

ruim twee jaar geleden een wetsvoorstel in om te voorkomen dat mensen met schulden onder het 
bestaansminimum zakken. ‘Om de wet zo snel mogelijk in werking te kunnen laten treden, was 
overleg nodig met onder andere banken, gemeenten en deurwaarders, omdat zij tijd nodig hebben 
hun bedrijfsvoering aan te passen.’ 
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 om bij de verrekening van schulden met een bijstandsuitkering 
standaard een beslagvrije voet te hanteren van 95 procent van de bijstandsnorm. 
           ‘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. 
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. 
 
 
 
 
2) Iedereen van mijn leeftijd gaat dood. Je moet alles toch een keer loslaten 
Leidsch Dagblad 21 oktober 2020 
Geen dag langer in dit huis zonder ziel | column over dementie 
Linda Abrol 21/10/2020 Pap en ik dwalen mistroostig door zijn huis. Ik open het laatje naast zijn bed 
en neem er een rozenkrans uit. Een erfenis van zijn moeder. 
       ’Is dit je dierbaar, pap? Zullen we deze meenemen?’ Ja, alles wat met zijn moeder te maken 
heeft, mag mee. Maar enthousiast klinkt het niet. hij wil geen dag langer in dit lege huis zonder ziel, 
zonder mam zijn. Pap mag bij haar op de gesloten afdeling van het zorgcentrum komen wonen, ook 
al is bij hem dementie nog niet officieel vastgesteld. Ze horen bij elkaar. 
        Er is toevallig een plaatsje in de kamer recht tegenover die van haar. Die kans kunnen we niet 
laten schieten. Nienke van Geriant, de organisatie die mensen met dementie begeleidt en onderzoek 
doet, heeft het stellig aangeraden. Er kan pap iets overkomen waardoor opname urgent wordt en 
dan kan je het tehuis niet zelf kiezen. Een beschikbare plek kan dan ook ver van mam zijn. 
         Op het terras staat het oude, groene gasfornuis verloren in een hoek. Het mocht niet weg. We 
konden het wel vervangen, omdat het veiliger was in verband met mam, die alles aan liet staan. Of 
juist dingen uit zette die aan hoorden te staan, zoals de telefoon, waardoor ze soms dagenlang 
onbereikbaar waren. Ron en Marja, mijn jongste broer en schoonzus, zijn druk doende met het 
inladen van wat essentiële meubels voor zijn nieuwe kamer. De bank gaat mee en zijn versleten, luie, 
leren stoel met schapenvacht. Een donkerbruine salontafel die hij ooit zelf heeft gemaakt is ook 
uitverkoren. 
         Pap wordt onrustig. ’Zullen we een rondje om, pap?’ vraag ik hem, om afleiding te bieden. Pap 
wil wel. Even weg uit het huis waar nu dingen gebeuren die hij onoverzichtelijk en pijnlijk vindt. Hij 
klampt zich vast aan het idee dat hij elk moment kan besluiten hier terug te keren. Het is tenslotte 
zijn huis. Buiten in de zon en met de frisse wind op onze wangen, kijk ik naar zijn gezicht en zeg: ’Je 
vindt dit moeilijk hè, pap?’ Er biggelt een eenzame traan uit zijn linkeroog. 
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          Ik haak mijn arm door de zijne en samen zijn we even stil. ’Ja,’ zegt hij met gebroken stem, ’het 
zijn toch je spullen.’ En onmiddellijk erachteraan, terwijl hij resoluut zijn traan weer weg wrijft: ’Eerst 
wilde ik niet weg uit Oudorp. Ik zou liever naar de Oldeburgh zijn gegaan. Maar ik heb hier behalve 
mijn broers bijna niemand meer. Iedereen van mijn leeftijd gaat dood. Je moet alles toch een keer 
loslaten.’ Zijn besluit staat vast en het laatste woord is hier wat hem betreft over gezegd. Hij kijkt om 
zich heen, ziet een meerkoet in de sloot en besluit te genieten van het moment. 
Linda Abrol (56), Alkmaarse van geboorte, is Helende Reis Practitioner, coach, energetisch healer en 
eigenaar van Praktijk de Levensvisie. Haar vader en moeder krijgen kort na elkaar de diagnose 
dementie en wonen op de gesloten afdeling van een zorgcentrum in Alkmaar. 
 
 
 
 
 
 
3) Klachten en signalen over de inning van eigen bijdragen Wmo en Wlz in coronatijd 
Google melding Wmo: Zorgkrant  21 oktober 2020 
Duidelijkheid gevraagd over eigen bijdragen Wmo en Wlz  
Er zijn klachten en signalen over de inning van eigen bijdragen Wmo en Wlz in coronatijd bij de 
Nationale ombudsman binnengekomen 
Afgelopen maanden ontving de Nationale ombudsman klachten en signalen over de inning van eigen 
bijdragen Wmo en Wlz in coronatijd. Vanwege de uitbraak van het coronavirus was het in het 
voorjaar vaak niet of nauwelijks mogelijk om op gebruikelijke wijze zorg en ondersteuning te leveren. 
Ombudsman Van Zutphen: ’We zijn in de tweede coronagolf beland. Het risico bestaat dat zorg en 
ondersteuning ook nu niet (voldoende) kan worden geleverd. Het is van belang dat burgers 
duidelijkheid krijgen over wat dit betekent voor de inning van de eigen bijdragen en waar burgers 
terechtkunnen met vragen hierover.’ 
Heen en weer   De klachten en signalen gaan onder meer over het innen van de eigen bijdragen 
Wmo over maanden waarin geen zorg is ontvangen. Maar ook over het alsnog moeten betalen van 
(hoge) eigen bijdragen voor de Wet langdurige zorg (Wlz) terwijl er minder of geen zorg is geleverd. 
Of de situatie waarin wel een eigen bijdrage moet worden betaald, terwijl er tijdelijk geen gebruik is 
gemaakt van een plek in een zorginstelling. Als burgers dit aankaarten bij het CAK, komt het voor dat 
zij heen en weer worden gestuurd tussen hun gemeente, de zorgaanbieder, het zorgkantoor en het 
CAK. 
Kwijtraken zorg      Ook hoort de ombudsman dat zorginstellingen of andere zorgaanbieders 
verschillend omgaan met de situatie. De een is bereid de zorg administratief stop te zetten zodat 
tijdelijk geen eigen bijdragen worden berekend, terwijl de andere aanbieder aangeeft dat dit tijdelijk 
stopzetten niet mogelijk is zonder de zorg of plek in de instelling ‘kwijt te raken’. 
Duidelijkheid gevraagd   De Nationale ombudsman heeft naar aanleiding van de signalen een 
brief gestuurd aan de minister. Hij wil onder meer weten wat de criteria zijn op grond waarvan de 
eigen betalingen kunnen worden gestopt. Ook wil hij een einde aan het heen en weer sturen van 
mensen tussen instanties, zonder dat ze een goed antwoord krijgen op hun vragen over de eigen 
betalingen. 
Lees hierna de brief  
 
Nationale Ombudsman 
Retouradres: Postbus 93122, 2509 AC Den Haag 
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Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Postbus 20350 
2500 EJ DEN HAAG 
Geachte heer De Jonge, 
Met deze brief attendeer ik u op klachten en signalen die ik ontvang over de inning 
van eigen bijdragen op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en 
de Wet langdurige zorg (Wlz) in coronatijd. Het gaat om eigen bijdragen voor zorg en 
ondersteuning die niet (volledig) konden worden verleend of niet (konden) worden 
afgenomen. In deze brief leg ik u een aantal vragen voor waarover burgers 
momenteel onduidelijkheid ervaren. Aan de hand van uw antwoorden hoop ik dat de 
burger beter wordt geïnformeerd over waar hij aan toe is en wat hij van de overheid 
kan en mag verwachten. 
Aanleiding    
Vanwege de uitbraak van het coronavirus was het in het voorjaar van 2020 niet of 
nauwelijks mogelijk om op gebruikelijke wijze zorg en ondersteuning vanuit de Wmo 
en Wlz te leveren. Niet voor niets heeft u in april besloten om de eigen bijdragen 
Wmo voor de maanden april en mei 2020 niet te laten innen.1 Voor Wlz-zorg vanuit 
het modulair pakket thuis (mpt) heeft het CAK de mogelijkheid om de eigen bijdragen 
te verlagen als deze zorg minder dan 20 uur per maand geleverd wordt. Voor de 
eigen bijdragen van de overige Wlz-zorg verwijst het CAK de burger op zijn website 
naar het zorgkantoor om nadere afspraken te maken. 
Afgelopen maanden ontving ik diverse klachten en signalen van burgers over de 
inning van eigen bijdragen in coronatijd. Deze werden ook door belangenorganisaties 
als MantelzorgNL, Per Saldo en Ieder(in) herkend. 
Klachten en signalen 
De ontvangen klachten en signalen variëren van onduidelijkheid en ontevredenheid 
over het innen van de eigen bijdragen Wmo over maanden (naast april en mei 2020) 
waarin geen zorg is ontvangen, tot het alsnog moeten betalen van (hoge) eigen 
bijdragen Wlz, terwijl thuis minder tot geen zorg is geleverd en de mantelzorger 
hierdoor extra is belast. Ook werd erover geklaagd dat eigen bijdragen moet worden 
betaald, terwijl tijdelijk geen gebruik is gemaakt van een plek in een zorginstelling. Als 
burgers dit aankaarten bij het CAK, komt het voor dat zij heen en weer worden 
gestuurd tussen hun gemeente, de zorgaanbieder, het zorgkantoor en het CAK. 
Ook horen wij dat zorginstellingen of andere zorgaanbieders verschillend omgaan 
met de situatie. De een is bereid de zorg administratief stop te zetten met als gevolg 
dat tijdelijk geen eigen bijdragen worden berekend, terwijl de andere aanbieder 
aangeeft dat dit tijdelijk stopzetten niet mogelijk is zonder de zorg of plek in de 
instelling 'kwijt te raken'. 
Vragen 
Inmiddels zijn we in de tweede coronagolf beland. Het risico bestaat dat de 
geïndiceerde zorg en ondersteuning ook dit keer niet (voldoende) kan worden 
--------------------------------------------- 
1 Brief van de minister van VWS van 21 april 2020, TK 25 295, nr. 277. 
 
 
geleverd. Het is van belang dat burgers duidelijkheid krijgen over wat dit betekent 
voor de inning van de eigen bijdragen en waar zij terechtkunnen met vragen hierover. 
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Ik verzoek u daarom om binnen vier weken de volgende vragen te beantwoorden. 
1. Zijn er criteria (en zo ja welke?) op grond waarvan kan worden besloten dat 
vanwege het coronavirus geen of minder eigen bijdragen hoeven te worden betaald, 
wanneer: 
• één of meer maanden geen gebruik is gemaakt van beschermd wonen (Wmo), 
omdat mensen tijdelijk niet in de instelling of ander wooninitiatief verbleven? 
• zorg en ondersteuning die valt onder het abonnementstarief (Wmo) in meer 
maanden dan alleen april en mei 2020 niet werd geleverd of kon worden 
afgenomen? 
• één of meer maanden geen gebruik is gemaakt van langdurige zorg met verblijf 
(Wlz), omdat mensen tijdelijk niet in de zorginstelling verbleven? 
• ambulante zorg vanuit de Wlz één of meer maanden niet (of niet zoals 
gebruikelijk) werd geleverd of kon worden afgenomen? 
• Wmo- of Wlz-zorg via een pgb niet kon worden ingekocht, geleverd of 
afgenomen? 
2. Op welke wijze, door wie en hoe actief wordt de burger hierover geïnformeerd? 
3. Waar kan de burger terecht als hij vindt dat hij minder of geen eigen bijdragen zou 
moeten betalen, zonder vervolgens te worden rondgestuurd tussen verschillende 
instanties? 
4. En waar kan hij terecht als hij het uiteindelijk niet eens is met de beslissing over de 
hoogte van de eigen bijdragen Wmo of Wlz in coronatijd? Waar kan hij deze 
informatie vinden? Op de factuur waarmee de eigen bijdragen worden geïnd? Zo ja, 
hoe worden de mensen bij wie de eigen bijdragen automatisch van hun inkomen 
worden afgehouden, geïnformeerd? 
5. Herkent u het signaal dat zorgaanbieders verschillend omgaan met het tijdelijk 
(administratief) stopzetten van de zorg en ondersteuning, waardoor bij de ene burger 
de bijdrage wél en bij de andere in dezelfde situatie tijdelijk niet worden geïnd? Zo ja, 
wat is daarop uw visie? 
Een afschrift van deze brief wordt gestuurd aan het CAK en aan de vaste 
Kamercommissie van VWS. Verder zal deze brief op onze website worden geplaatst. 
Met vriendelijke groet, 
de Nationale ombudsman, 
Reinier van Zutphen 
 
 
 
4) Een brug naar Kaageiland 
Leidsch Dagblad 22 oktober 2020 
Daar is het weer, het idee voor een brug naar Kaageiland; maar hoe reëel is 
dat, wil Samen voor Kaag en Braassem weten 
Paul van der Kooij 22/10/2020 KAAGEILAND     Het idee van een brug naar Kaageiland: hoezeer 
bewoners zich er al jaren tegen verzetten, het komt van tijd tot tijd weer op in de raad van Kaag en 
Braassem. Maar hoe reëel is die ’de brug-optie’?, wil Samen voor Kaag en Braassem weten van 
burgemeester en wethouders. 
Wat gaat bijvoorbeeld de aanleg van zo’n brug ’bij benadering’ kosten? Wat zijn de jaarlijkse 
bijdragen voor onderhoud en reserveringen? En wat kost de bediening? Is te verwachten dat Noord- 
en Zuid-Holland bijdragen in de kosten? 
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      Volgens B en W zijn zulke vragen niet eenvoudig te beantwoorden: ’Een snelle inschatting zou de 
beantwoording tekort doen en er bovendien voor kunnen zorgen dat er keuzes worden gemaakt op 
basis van slechts een schatting.’ 
         Een goede beantwoording zou om ’gedegen onderzoek’ vragen. Maar dat kost ’tijd en 
middelen’. Omdat middelen nu juist schaars zijn in deze coronatijd vol ’financiële uitdagingen’, willen 
ze eerst weten of de raad zo’n onderzoek wel wil. 
         In 2006, toen de veerstoepen aan een dure vervanging toe waren, is berekend dat de aanleg 
een brug zoals die bij Nieuwe Wetering, hier 3,6 miljoen kost, inclusief aanpassingen aan de wal. 
Volgens B en W ging het om een ’globale berekening’ en zijn sindsdien de kosten voor grondstoffen 
en bouwmaterialen flink toegenomen: ’Het bedrag kan daardoor wel eens aanzienlijk hoger 
uitvallen.’ 
Beperkingen    De VVD vroeg al eerder om gedegen onderzoek, ’ook in het belang van de 
inwoners van Kaageiland’. ,,Iedereen ziet de beperkingen van een pont, maar ook dat de inwoners er 
veel waarde aan hechten’’, legt fractievoorzitter Peter van Dijk uit. 
         Zo stemde in 2004 94 procent van de Kaagbewoners tegen een brug, bleek bij tijdens een 
bijeenkomst over de structuurvisie van de toenmalige gemeente Alkemade. Toen B en W vorig jaar 
een open avond hielden voor de eilanders, leek het verzet nog altijd groot. Belangrijk argument 
tegen een brug: wil een zoveelste projectontwikkelaar iets doen, dan kun je het er als eilander niet 
langer op gooien dat de pont de woningen en bijbehorende auto’s niet aan kan. Het hek zou dan van 
de dam zijn. 
        Een brug zou ook al snel tot bredere wegen leiden, terwijl de weggetjes van nu juist hun charme 
hebben. Toen de kapiteins van de nieuwe pontexploitant opzichtig bleken te worstelen met het 
oversteken van de Ringvaart, is dan ook niet te lang geklaagd. Immers: alles beter dan een brug die 
het ’eilandgevoel’ aantast. 
 
 
 
 
5) Aantal jongeren dat kampt met betalingsproblemen groeit 
Binnenlands Bestuur 22 oktober 2020 
JONGEREN STEEDS VAKER IN FINANCIËLE PROBLEMEN 
In Rotterdam heeft een op de negen inwoners betalingsachterstanden. 
Adriaan de Jonge 21 okt 2020 Het aantal jongeren dat kampt met betalingsproblemen groeit. Dat 
heeft te maken met onzekere inkomsten, waardoor het moeilijk is om een buffer op te bouwen. 
Ondanks dat bleef het totale aantal mensen met betalingsproblemen de afgelopen jaren stabiel. 
Meer mannen  Dat concludeert Stichting BKR (Bureau Krediet Registratie) in de jaarlijkse 
Schuldenmonitor. Daaruit blijkt dat in 2019 zo'n 700.000 Nederlanders betalingsproblemen hadden 
die gemeld zijn door een kredietaanbieder. Opvallend is dat zes op de tien mensen met 
betalingsproblemen mannen zijn, ondanks dat vrouwen en mannen net zo vaak kredieten aangaan. 
Daarnaast blijkt kopen op afbetaling een gevaarlijke vorm van krediet te zijn: bijna een kwart van de 
mensen met een zogenaamd verzendhuiskrediet heeft daarop een betalingsachterstand. 
Randstad en Flevoland  Landelijk heeft een op de twintig mensen betalingsproblemen (4,8 
procent), maar de lokale en regionale verschillen zijn aanzienlijk. Zo heeft 7,1 procent van de 
inwoners van Flevoland betalingsproblemen, net als 11 procent van alle Rotterdammers. Andere 
gemeenten met relatief veel betalingsproblemen liggen vooral in de Randstad en Flevoland (zoals 
Amsterdam, Den Haag, Lelystad en Schiedam), maar ook in Zuid-Limburg (Heerlen en Kerkrade), 
Gelderland (Arnhem) en Groningen (Pekela). 
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Lees verder onder de afbeelding. 

 
Bron: Schuldenmonitor 2019. Klik om afbeelding te vergroten. 
 
Het aantal mensen met betalingsproblemen is sinds 2015 licht gedaald, maar bleef sinds 2017 vrij 
stabiel. Wel is de groep jongeren (tot 24 jaar) onder hen de afgelopen vijf jaar flink gegroeid: van 
19.000 eind 2015 tot 32.000 eind 2019. De gemiddelde leeftijd waarop mensen betalingsproblemen 
krijgen, daalde dan ook van 42 naar 38 jaar. Van alle Nederlanders met betalingsproblemen was eind 
vorig jaar 14 procent jonger dan 30. 
Kleinere buffer       'Jongeren zijn financieel kwetsbaar', verklaart Vanessa Vijn, beleidsadviseur 
bij Stichting BKR. 'Ze hebben minder vermogen opgebouwd en daardoor een kleinere buffer dan 
andere leeftijdsgroepen. Ook hebben ze vaak flexibeler werk. Als hun inkomen wegvalt door 
bijvoorbeeld ontslag of een relatiebreuk, moeten vaste lasten wel gewoon betaald worden. En die 
kunnen ze niet opvangen met een buffer.' 
Studieschuld   'Bovendien hebben veel van hen een flinke studieschuld', voegt Vijn toe. Die 
studieschuld wordt nu nog niet geregistreerd bij het BKR, maar uit cijfers van DUO (Dienst Uitvoering 
Onderwijs) blijkt dat twintig procent van hun debiteuren een betalingsachterstand heeft. Het totaal 
aan studieschulden bedraagt al 24 miljard euro, met een gemiddelde van 15.000 euro per persoon, 
en blijft groeien. 
 
Lees verder onder de afbeelding. 
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Bron: Schuldenmonitor 2019. Klik om afbeelding te vergroten. 
 
Schuldhulp Wat verder opvalt aan de cijfers van de Schuldenmonitor, is dat slechts een kleine 5 
procent van de groep mensen met betalingsproblemen in een schuldbemiddelingstraject zit. Wel is 
dat aantal de afgelopen jaren gegroeid: van 25.000 eind 2015 tot 33.000 eind 2019. Ook het aantal 
saneringskredieten - en vorm van schuldhulpverlening waarbij een sociale kredietbank de schulden 
overneemt - is toegenomen: van 11.000 eind 2016 naar 17.000 eind 2019. 
 
 
 
 
 
6) Moderniseren van koeien- en varkenstallen meer milieuwinst  als  opkopen  
Binnenlands Bestuur 22 oktober 2020 
OPKOPEN STAL MINDER EFFECTIEF DAN MODERNISEREN 
Hans Bekkers 22 okt 2020  Het moderniseren van koeien- en varkenstallen levert per geïnvesteerde 
euro negen keer zoveel milieuwinst op als het opkopen van de grootste stikstofdepositie 
veroorzakende bedrijven in de buurt van kwetsbare natuurgebieden. 
         Dat blijkt uit een nieuwe door -Connecting Agri & Food ontwikkelde rekenmethodiek. Aan de 
hand van die rekenmethode is becijferd dat investeren in emissiereductie vanuit de stal verreweg het 
meest kosteneffectief is vergeleken met het opkopen van zogeheten piekbelasters: agrarische 
bedrijven die verantwoordelijk zijn voor een hoge depositie van stikstof op een nabijgelegen Natura 
2000-gebied. 
924 veehouderijen     Het onderzoeksbureau nam de proef op de som in en om Natura 2000-
gebied Deurnsche Peel en Mariapeel. In een straal van tien kilometer vanaf het hart van dat 
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natuurgebied bevinden zich 924 veehouderijen. Met een speciaal – voor iedereen online toegankelijk 
– programma is de stikstofdepositie vanuit die locaties op het natuurgebied berekend, gebaseerd op 
de in vergunningen-bestanden opgenomen gegevens over de ammoniakemissie vanuit die locaties. 
De resultaten daaruit zijn vervolgens gebruikt voor het analyseren van de effectiviteit van diverse 
scenario’s, variërend van het opkopen van zware en middelzware piekbelasters tot het investeren in 
emissiereductie in veestallen in een straal van vijf tot tien kilometer. 
Kostenefficiëntie   Wat blijkt? Voor de casus Deurnsche Peel en -Mariapeel levert de analyse op 
dat de stikstofwinst op het natuurgebied bij investeren in emissiereductie binnen een straal van vijf 
kilometer van het middelpunt van het natuurgebied en het opkopen van middelzware piekbelasters 
(meer dan 70 mol per hectare per jaar) nagenoeg gelijk is. Het verschil zit ‘m in de kostenefficiëntie: 
het kost 6,2 miljoen euro meer om deze reductie te behalen met opkopen, namelijk 10,8 miljoen ten 
opzichte van 4,6 miljoen euro. Investeren in emissiereductie levert per euro dus meer 
ammoniak-reductie en een hogere afname van de stikstofdepositie op in vergelijking tot het scenario 
opkopen van piekbelasters – wat stikstofdepositie betreft is het volgens Sandra van Kampen van 
Connecting Agri & Food 2,5 keer zo gunstig, wat het terugdringen van de ammoniak-uitstoot betreft 
zelfs 9 keer zo gunstig. 
350 miljoen   Zij trekt het rekensommetje nog even door met een vergelijking van 
bovengenoemd scenario met een scenario waarbij circa 10 miljoen euro wordt geïnvesteerd in 
emissiereducerende technieken. ‘Met dat bedrag kunnen de traditionele melkkoeien- en 
varkensstallen in een straal van 6,5 km vanaf het middelpunt van Deurnsche peel en Mariapeel 
worden voorzien van een emissiereducerende techniek’, zegt Van Kampen. Een optimale combinatie 
van maatregelen en middelen is overigens nog niet onderzocht. 
         De rijksoverheid streeft er naar in 2030 op ten minste de helft van de hectares met 
stikstofgevoelige natuur in Natura 2000-gebieden de stikstofdepositie onder de kritische 
depositiewaarde te brengen. Ook de veehouderij zal een bijdrage moeten leveren aan een afname 
van de ammoniakemissie en stikstofdepositie. Voor een opkoopregeling van piekbelasters is door 
minister Schouten (LNV) inmiddels in totaal 350 miljoen euro gereserveerd. 
 
 
 
 
7) Niemand verwijt jou iets en we willen dat je iets van je leven maakt 
Eigen Kracht Centrale 23 oktober 2020 
Iets van het leven maken 
De meeste aanvragen voor Eigen Kracht-conferenties komen via professionals (in 2019 was het 71%), 
een deel komt van mensen zelf (17% in 2019) en de overige 12% komt van iemand uit het sociale 
netwerk. Zo kwam er een vraag van een echtpaar, dat grote zorgen had over hun schoonzoon. Zij 
kenden ons via buren. De Eigen Kracht-coördinator vertelt: “Hun dochter was om het leven gekomen 
bij een ongeluk en sinds die dag had hun schoonzoon zich volledig teruggetrokken. Hij was weer bij 
zijn ouders gaan wonen omdat hij niet alleen wilde zijn en sloot zich op in zijn kamer. De 
schoonouders hadden tegen zijn ouders gezegd dat ze iets voor hem wilden doen en zij waren daar 
blij mee.” 
Schuldig       “De jongeman wilde wel met mij praten, samen met zijn ouders,” vervolgt de Eigen 
Kracht-coördinator. “Ik hoorde dat hij zijn werk was kwijtgeraakt, geen contact wilde met zijn 
vrienden en niet alleen in huis wilde zijn. Het idee van een conferentie vond hij niets. Zijn moeder 
vertelde dat hij niemand onder ogen wilde komen, omdat hij zich schuldig voelde. Op de dag van het 
ongeluk zou hij eigenlijk met de auto iets wegbrengen, maar omdat hij onverwacht niet kon was zijn 
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vrouw gegaan. Toen is ze aangereden.” Terwijl de coördinator bij de man en zijn ouders was, kwam 
onverwachts een broer langs. De broer ging erbij zitten en zei: “Er zijn zoveel mensen die zich zorgen 
om je maken en geen idee hebben hoe ze kunnen helpen. Iedereen gunt je het beste, ook je 
schoonouders. Niemand verwijt jou iets en we willen dat je iets van je leven maakt. We willen samen 
rouwen en samen verder.” 
 
Vallen en opstaan   “Zijn woorden hielpen,” vertelt de Eigen Kracht-coördinator. “Ik kon aan de 
slag. Er waren veel meer mensen betrokken dan ze dachten: familie, schoonfamilie en een groep 
vrienden. De planbijeenkomst werd gestart met een herdenking aan de vrouw. Daarna vertelde 
iedereen om beurten dat ze er voor hem zijn. Er kwam een maatschappelijk werker vertellen over 
mogelijke hulp. Vervolgens heeft de kring een plan gemaakt. Dat is nu een maand geleden. De man is 
weer in zijn eigen huis gaan wonen, heeft weer contact met vrienden en familie en is, gesteund door 
een van zijn vrienden, op zoek naar werk. Hij krijgt hulp bij de rouwverwerking. De broer: “Het gaat 
met vallen en opstaan, maar ik heb mijn broer terug.” 
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 
 
 
 
 
8) Overstap  van gemeente  naar Stipter, de automatiseerder van backoffice in het sociaal domein 
Binnenlands Bestuur 23 oktober 2020 
‘GEMEENTEN KUNNEN ADMINISTRATIEVE KOSTEN IN HET SOCIAAL DOMEIN 
REDUCEREN MET 70 PROCENT’ 
Stipter 22 okt 2020     Interview met Ingrid Dudink, directeur Stipter.      Ze heeft 17 
jaar gewerkt bij verschillende gemeenten, steeds als afdelingsmanager in het sociaal domein. Ze 
heeft de komst van de Wmo meegemaakt en de overgang van het jeugdbeleid naar de gemeenten 
begeleid. Nu heeft Ingrid Dudink de overstap gemaakt van de gemeente Hellevoetsluis naar Stipter, 
de automatiseerder van de backoffice in het sociaal domein. 
                        In juli 2020 is Ingrid algemeen directeur bij Stipter geworden. Vóór haar gemeentelijke 
carrière als ambtenaar werkte zij ook al in het bedrijfsleven, dus nieuw is de overgang niet. ‘Mijn 
vertrek bij de gemeente Hellevoetsluis was noodzakelijk, omdat deze gemeente aan de vooravond 
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staat van een fusie met Brielle. Daar zit ik in de gemeenteraad, voor D66. En je kunt natuurlijk niet 
twee petten op hebben in dezelfde gemeente, als ambtenaar en politicus.’ 
            Dus toen Stipter een nieuwe directeur zocht, was de keuze snel gemaakt. Ingrid kende Stipter 
al goed, een aantal jaren terug werkte zij bij de gemeente Spijkenisse – nu Nissewaard – toen Stipter 
langskwam met voorstellen om de backoffice van het sociaal domein te automatiseren. Ingrid: 
‘Stipter wilde dat lanceren en de wethouder voor het sociaal domein en de ambtelijke dienst waren 
enthousiast. Sindsdien heb ik altijd een goed gevoel over de samenwerking met Stipter gehouden. De 
gemeente Spijkenisse leverde de inhoudelijke kennis, Stipter de “enen en de nullen”.’ 
Kennis van sociaal domein, Inhoudelijke kennis van het sociaal domein had en heeft Ingrid 
zeker. ‘Ik zat als ambtenaar sociaal domein bij de invoering van de Wmo dicht tegen het ministerie 
aan. Ik was in onze regio ambassadeur voor de invoering van de Wmo.’ Ingrid was aanvankelijk 
enthousiast over de invoering van de Wmo. 
               Ingrid: ‘Want in eerste instantie had de Wmo iets idealistisch: het benadrukken van de civil 
society, waarin mensen voor elkaar zorgen en opkomen. Het was toen niet bedoeld als ordinaire 
bezuinigingsmaatregel, waarin alles werd teruggeschoven naar de samenleving. Uiteindelijk is het 
begrip civil society “anders” uitgelegd. Dat is nog steeds een gemiste kans.’ 
                  Ook alle perikelen rond de Jeugdwet kent Ingrid goed. Van het ene op het andere moment 
moesten gemeenten verstand hebben van jeugdzorg, wat toch een vreemde eend in de bijt is. 
‘Gemeenten hebben toen ervaren jeugdzorgmedewerkers in dienst genomen, maar het ambtelijk 
management moest alles nog leren. Als afdelingsmanager ben ik daar nooit echt blij mee geweest, 
want het gaat om precaire zorg aan kwetsbare groepen.’ 
Draaien aan de knoppen    Frustrerend voor gemeenten is ook dat er in de jeugdzorg maar 
voor een beperkt deel aan de (financiële) knoppen kan worden gedraaid. Huisartsen en 
gecertificeerde instellingen bepalen de levering van het product op de zorgvraag. ‘Dus als gemeente 
kun je aan het einde van de rit alleen maar betalen. Dat is lastig, want het kost veel geld, terwijl je de 
regie niet hebt.’ 
          Binnen jeugdzorg en ook de Wmo gaat er heel wat fout in de opdrachtverlening en facturatie. 
Vaak ontbreekt een verplichtingenadministratie, waardoor budgetten niet kunnen worden bewaakt. 
Managementrapportages zijn vaak onvolledig of ontbreken geheel. 
70 procent kostenbesparing     Wat betreft de automatisering van het sociaal domein, Ingrid 
heeft veel begrip voor de lastige positie van gemeenten. Want ze kent ook de gemeentelijke kant, de 
beperkte financiële middelen en de overschrijdingen op de budgetten. ‘Ik denk wel regelmatig: wat 
jammer dat niet iedereen ons platform gebruikt. Omdat het echt een essentieel verschil uitmaakt 
voor het inzetten van administratieve formatie. Als je daarop weet te besparen, kun je het geld 
uitgeven aan de zorg zelf.’ 
              Ingrid ziet het als haar missie om dit voordeel meer onder de aandacht van gemeenten te 
brengen. Zoals een besparing tot 70 procent op de administratieve kosten in het sociaal domein, 
door minder mensen, minder fouten en minder ‘ellende’ waar je als gemeente bijna dagelijks 
achteraan moet. Ze noemt als voorbeeld de helpdesk van Stipter voor zorgaanbieders. 
‘Zorgaanbieders bellen naar Stipter als er iets niet klopt, niet naar de gemeente.’ 
Nu ook participatie      Daarnaast is Stipter momenteel bezig om de derde poot van het sociaal 
domein te automatiseren: de Participatiewet. ‘We ontwikkelen een inkomensmodule voor de 
backoffice van de afdelingen Werk & Inkomen. Dat houdt in het berekenen van uitkeringen en 
minimaregelingen, waarbij we rekening houden met de uitzonderingen die er bestaan in de 
regelgeving.’ 
                      De nieuwe inkomensmodule kan het voor gemeentelijke afdelingen sociaal domein 
aantrekkelijker maken om met Stipter in zee te gaan. Gemeenten zijn nu huiverig voor een overstap, 
omdat ze denken dat ze te maken krijgen met (te) veel verschillende automatiseerders. 
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                      Ingrid: ‘Een onterechte angst, want je kunt beter samenwerken met verschillende 
gespecialiseerde aanbieders, dan met automatiseerders die zogenaamd “alles” doen. Dan krijg je 
alleen algemene pakketten, die je niet ontzorgen op het inhoudelijke werk in het sociaal domein. Dan 
krijg je nooit het beste van het beste. Zo bieden wij backoffice oplossingen aan voor Wmo en Jeugd, 
waarbij we samenwerken met automatiseerders die gespecialiseerd zijn in goede applicaties voor de 
frontoffice in het sociaal domein. Diverse grotere gemeenten zijn zich aan het oriënteren op nieuwe 
oplossingen. Stipter is hierbij betrokken.’ 
Complexiteit sociaal domein   Ingrid kent de complexiteit van het sociaal domein, waar 
gemeentelijke afdelingshoofden sociaal domein mee te maken hebben: de politieke omgeving, de 
problematiek van de inwoners en de complexe regelgeving. Veel gemeenten zouden gebaat zijn bij 
moderne back- en frontoffice-oplossingen, maar de overstap naar een andere leverancier is 
arbeidsintensief en lijkt kostbaar. Want je moet eerst de aanbesteding formuleren en uitvoeren, en 
dan de overstap maken naar een ander technisch platform. 
            ‘Het migreren van alle data kost al snel een half jaar. Veel gemeenten vinden het lastig om hier 
overheen te zien, ook al krijgen ze er daarna 70 procent formatiereductie voor terug’, vertelt Ingrid. 
‘Ik nodig de gemeenten graag uit onze website (Fried: zie: https://www.stipter.nl/  ) te bezoeken of 
ons filmpje (Fried: zie: https://www.youtube.com/watch?v=Py43A6nGKdI   ) te bekijken. Dan kunnen 
zij zich een beeld vormen van wat Stipter voor hen kan betekenen.’ 
 
 
 
 
9) Minister Hugo de Jonge van VWS wil af van de aanbestedingsplicht in het sociale domein 
Zorgvisie  23 oktober 2020 
‘Aanbestedingsplicht sociaal domein is onzinnig’ 
Minister Hugo de Jonge van VWS wil af van de aanbestedingsplicht in het sociale domein (Fried: zie: 
https://www.skipr.nl/nieuws/minister-de-jonge-wil-af-van-aanbesteden-in-
wmo/?_ga=2.258640970.192930767.1606394820-709659563.1588410885  ), maar dat kan niet door 
Europese regels. Een nog groter obstakel is de overtuiging van aanbestedingsgelovigen dat in 
concurrentie aanbesteden de enige manier is om schaarste te verdelen zonder willekeur en 
vriendjespolitiek, stelt Tim Robbe. ‘Voor het verdelen van schaarste moeten integere bestuurders de 
ruimte krijgen.’ 
Veel gemeenten, zorgaanbieders en ook minister de Jonge van VWS willen af van de 
aanbestedingsplicht in het sociale domein. Ze vinden dat aanbesteden niet leidt tot betere kwaliteit 
van zorg tegen een goede prijs. Maar afschaffen is niet eenvoudig. Europese regels vormen een 
belangrijk obstakel. Die verplichten gemeenten tot aanbesteden bij diensten in het sociale domein 
met een waarde boven de 750.000 euro. De minister wil graag dat Brussel (Fried: zie: 
https://www.zorgvisie.nl/afschaffen-aanbesteden-in-wmo-lijkt-kansloze-missie/  ) de regels aanpast. 
Hij heeft onderzoeksbureau Deloitte onderzoek laten doen naar de kosten van het aanbesteden en in 
welke mate er een van grensoverschrijdende markt sprake is. 
Europese aanbestedingsplicht      De Europese aanbestedingsplicht voor het sociale domein 
is kostbaar, tijdrovend en inefficiënt, concludeert Deloitte in het recente rapport (Fried: zie: 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/08/31/rapport-aanbestedingen-in-het-
sociaal-domein-studie-naar-de-uitvoeringslasten-en-grensoverschrijdendheid   ). De uitvoeringslasten 
in de hele Europese Unie bedragen 83 miljoen euro. Die lasten komen vooral terecht bij 
zorgaanbieders. Voor de Nederlandse zorgaanbieders gaat het jaarlijks om 9 miljoen euro. De 
aanbestedende gemeenten zijn jaarlijks bijna 5 miljoen euro kwijt. Tegelijkertijd is er nauwelijks 
sprake van een grensoverschrijdende markt in het sociale domein. In de hele EU doet bij 0,5 procent 
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van de aanbestedingen een buitenlandse partij mee. Veel bestuurlijke drukte om niets dus, dat 
aanbesteden. Deloitte pleit voor een herbezinning op Europees niveau. 
Europese markt bestaat niet         Dat er helemaal geen Europese markt bestaat voor het 
sociale domein, is volgens aanbestedingsjurist Tim Robbe (Fried: zie: https://www.zorgvisie.nl/open-
house-of-europees-aanbesteden-een-non-discussie/  ) al heel lang bekend. ‘Op een aanbesteding in 
Zeeuws-Vlaanderen is nooit interesse vanuit België. In Oost-Groningen doen de Duitsers ook niet 
mee. De zorg is gebonden aan taal, cultuur en wetgeving. Daar is helemaal niets Europees aan. Ik 
roep al sinds 2008 dat de aanbestedingsplicht in het sociale domein onzinnig is.’ 
Willekeur en vriendjespolitiek       Ofschoon het Deloitte-onderzoek een steun in de rug is 
voor de minister, verwacht Robbe niet dat er snel iets zal veranderen. Een nog groter obstakel dan de 
Europese regels vormt in zijn ogen het denken van deskundigen op het vakgebied van aanbesteden. 
In Robbes ogen rechtvaardigen hoogleraren, zorginkopers en adviseurs aanbesteden als adequaat 
middel om schaarste te verdelen. ‘Ze stellen dat aanbesteden weliswaar tijdrovend en kostbaar is, 
maar dat het wel allerlei goede kanten heeft. De procedure is transparant en geeft aanbieders gelijke 
kansen. Met aanbesteden voorkom je willekeur en vriendjespolitiek. Alsof dat alleen maar te 
bereiken is door in concurrentie aan te besteden.’ 
Markt-ideologie       Als de minister af wil van de aanbestedingsplicht in het sociale domein, 
moet hij volgens Robbe niet alleen de slag in Brussel winnen. ‘Hij moet ook het inhoudelijke debat 
aangaan met aanbestedingsgelovigen die het in concurrentie aanbesteden als enige middel zien om 
vriendjespolitiek te voorkomen en gelijke kansen te bieden aan ondernemers. Dat gedachtengoed zit 
ook in de Nederlandse Aanbestedingswet. In feite is de aanbestedingsplicht een marktideologie die is 
verstopt in wetgeving.’ 
Behoorlijk bestuur   Daarnaast zou de minister een alternatief moeten bieden. Voor het 
verdelen van schaarste, zoals de overheid bij zorg doet, is aanbesteden niet nodig, stelt Robbe. Hij 
schrijft een proefschrift over hoe de overheid schaarste verdeelt en kan verdelen. Net als voor al het 
overheidshandelen gelden daar beginselen van behoorlijk bestuur. Daarin staat bijvoorbeeld al ‘gij 
zult geen willekeur vertonen’. 
              ‘Voor het verdelen van schaarste moet je integere bestuurders de ruimte geven om na goed 
onderzoek besluiten te motiveren waar het verdelen van schaarste betreft. Zij moeten goed 
onderbouwd kunnen kiezen voor een aanbesteding of  voor andere manieren om schaarste te 
verdelen. Denk aan direct opdrachten verlenen. In de coronacrisis gaan we de schaarse bedden op de 
intensive care (IC) toch ook niet in concurrentie verdelen onder zorgaanbieders?’ 
Bart Kiers schrijft zowel over cure als care. Zijn aandachtsvelden zijn de ziekenhuizen, medisch 
specialisten, wijkverpleging en ouderenzorg. 
 
 
 
10) Of stroom van Wieringse windmolens naar woningen gaat of een datacenter maakt niet uit 
Binnenlands Bestuur 23 oktober 2020 
EIGEN STROOM EERST? 
Michiel Maas 23 okt 2020    Wethouder Theo Meskers van Hollands Kroon kon er wel om lachen dat 
hij in Zondag met Lubach genadeloos te kakken werd gezet. De stroom die door honderd windmolens 
in de Wieringenmeer wordt opgewekt, gaat namelijk niet naar de woningen in de gemeente, -zoals 
eerder beloofd. 
          Energiereus Vattenfall verkocht de stroom aan datacenters van Google en Microsoft, en streek 
nog subsidie op ook. Het beeld was duidelijk: de wethouder had zich als pion laten gebruiken door de 
energiesector en Amerikaanse techreuzen. 
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          Om ingrijpende ruimtelijke maatregelen als windmolen- en zonne-parken aan te prijzen zeggen 
politici en energiebedrijven graag een zin als: ‘hiermee kunnen we duizenden huishoudens van onze 
gemeente van schone stroom voorzien!’ Zo weten wij, simpele burgers, over hoeveel stroom het 
gaat, en het houdt het lekker dichtbij: onze stoom komt van die windmolen even buiten de stad. 
        Maar dat is natuurlijk niet waar. Ons stroomnet stuurt de duurzaam opgewekte stroom in 
Flevoland net zo makkelijk naar een woning in Limburg, naar de kassenverlichting in het Westland, of 
naar de -vaatwasser van wethouder Meskers. In 2030 moet de helft van onze stroom duurzaam zijn. 
Dus of de stroom van de Wieringse windmolens nu naar woningen gaat of een datacenter maakt 
echt niet uit. 
          De komende jaren moet er een ongemakkelijk verhaal worden verteld: om de klimaatdoelen te 
halen, zal een deel van ons landschap worden opgeofferd voor windmolens en -zonneparken. En, je 
kan er niet omheen, die maken het landschap er alleen maar -lelijker op. 
          Het is een aansprekend frame: eigen wind eerst. Maar het slaat helemaal nergens op. De vraag 
is niet voor welke doelen we onze duurzame stroom gaan gebruiken, en welke data er in datacenters 
wordt opgeslagen. De vraag is of we onze weilanden moeten opofferen voor grote gebouwen. Of 
voor windmolens en zonneparken. En of we daar grote energiebedrijven voor moeten subsidiëren, of 
dat we de lusten terecht laten komen bij degenen die de grootste lasten dragen: de omwonenden 
van een windmolenpark. 
 
 
 
 
11) Gemeenten mogen lokaal eigendom zonnepark niet als harde eis opnemen in een vergunning 
Binnenlands Bestuur 23 oktober 2020 
GEMEENTE KAN DEELNAME ZONNEPARK NIET VERPLICHTEN 
Initiatiefnemers van zonneparken moeten streven naar een participatie van 50% van de 
omwonenden. Maar gemeenten mogen lokaal eigendom niet als harde eis opnemen in een 
vergunning. Dat blijkt uit een factsheet van het Nationaal Programma RES. Toch worden die eisen 
regelmatig gesteld, zegt de brancheorganisatie van ondernemers in zonne-energie. 
Michiel Maas 22 okt 2020 Initiatiefnemers van zonneparken moeten streven naar een participatie 
van 50% van de omwonenden. Maar gemeenten mogen lokaal eigendom niet als harde eis opnemen 
in een vergunning. Dat blijkt uit een factsheet van het Nationaal Programma RES. Toch worden die 
eisen regelmatig gesteld, zegt de brancheorganisatie van ondernemers in zonne-energie. 
Deelname     In het Klimaatakkoord hebben overheden, marktpartijen en andere organisaties 
afspraken gemaakt over het participeren van de lokale bevolking bij duurzame energieprojecten. 
Door omwonenden direct te laten profiteren van een zonne- of windmolenpark hopen ze dat het 
draagvlak groter wordt. Afgesproken is dat de partijen streven naar een deelname van 50%. 
Duidelijk   Maar die bepaling is niet heel duidelijk. Want betekent dit nu dat zonneparken alleen 
mogen worden aangelegd als de omwonenden er voor 50% in participeren? Of moet 50% van de 
opbrengst ten goede komen aan een omgevingsfonds? Voor veel gemeenten is dit onduidelijk, dus 
daarom hebben de verschillende partijen uit het klimaatakkoord nu juridisch onderzoek gedaan en 
een factsheet geschreven: 50% participatie of een verplichte afdracht aan een omgevingsfonds kan 
bij het vergunnen van een zonnepark niet worden verplicht. 
Eisen  Holland Solar, de brancheorganisatie van zonne-energiebedrijven, is volgens woordvoerder 
Alex Kaat blij dat nu duidelijk is welke eisen gemeenten kunnen stellen aan de initiatiefnemers voor 
een zonne-energieproject. ‘Gemeenten als Midden-Groningen en West Betuwe en de toekomstige 
gemeente Eemsdelta hebben een leidraad of beleidskader opgesteld, de een dwingender dan de 
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ander, waarin die deelname wordt geëist. Uit het juridisch onderzoek en de factsheet blijkt dus dat 
dat niet kan.’ 
Betaalplanologie Volgens Kaat betekent een eis alleen maar dat nieuwe projecten moeilijker 
van de grond komen. ‘In veel gebieden is het sowieso moeilijk om genoeg mensen te vinden die 
bereid zijn om als particulier te investeren. Dat gaat in een gebied als Rijnenburg, bij Utrecht, 
misschien makkelijk. Maar in Oost-Groningen ligt dat anders. Bovendien maakt die eis het voor een 
exploitant moeilijk om het project financieel rond te krijgen. Een zonnepark vraagt veel investeringen 
die over langere tijd moeten worden terugverdiend. Bovendien is de SDE-subsidieregeling minimaal, 
en zijn de marges krap. Als een gemeente dan de eis stelt dat er òf een participatie moet zijn van 50% 
of dat bedrag moet worden gestort in een omgevingsfonds omdat er anders geen vergunning komt, 
dan heb je het eigenlijk over betaalplanologie.’ 

Draagvlak  Kaat benadrukt dat de branche de afspraken uit het Klimaatakkoord onderschrijft. 
‘Maar uiteindelijke doel is dat er draagvlak is voor een project. Dat hoef je niet per se met een 
deelname te doen. Die deelname is uiteindelijk slechts een middel om een doel te bereiken. Maar je 
kan het draagvlak ook op andere manieren verhogen. Bijvoorbeeld door de omgeving groener te 
maken dan het was door de aanleg van een park of bos of door andere ruimtelijke maatregelen. Dat 
wordt door zonneparken ook volop gedaan.’ 
 
 
 
 
12) Klakkeloos delen ze allerlei berichten van bijvoorbeeld Viruswaanzin 
Leidsch Dagblad 24 oktober 2020 
Help, een complotdenker in de tent! Corona splijt families. ’Mijn moeder 
blokkeerde mij op Facebook’ 
Annemarie de Jong 24/10/2020  Kijken familie en vrienden jou met de nek aan omdat jij corona een 
’griepje’ noemt en lak hebt aan de gedeeltelijke lockdown? Of word jij juist bespot omdat je alle 
coronamaatregelen strikt volgt en overal een mondkapje draagt? Verschillen in corona-opvattingen 
kunnen de sfeer flink verzieken. Verbijsterd is Milou (niet haar echte naam) als ze teksten van haar 
moeder op Facebook leest. „Het ergste vond ik dat ze beweert dat er nanochips en menselijke 
embryo’s in vaccins worden verwerkt. Kom op zeg, denk even na!” Hetzelfde ziet Milou gebeuren bij 
haar tante en nicht. „Klakkeloos delen ze allerlei berichten van bijvoorbeeld Viruswaanzin.” 
          Milou leeft de verscherpte coronamaatregelen nauwgezet na. „Ik neem gewoon mijn 
verantwoordelijkheid en neem het virus wél serieus. Ik zie de ernst van de situatie. De capaciteit in 
ziekenhuizen is een probleem, ik weet waarvoor ik het doe.” 
         Met haar moeder komt het tot een clash. „Iedere keer stelde ik gewoon heel simpele vragen: 
’Hoe weet je dat, waar heb je dat vandaan?’ Het enige antwoord dat ik kreeg was: bekijk het filmpje, 
lees het bericht maar. Alsof wat daar staat waar is.” 
         Kennelijk gaat Milou te ver met haar vragen. „Mijn moeder begon te mokken. Blokkeerde mij op 
Facebook en verwijderde me toen als ’vriend’. Echt triest, ik schaamde me kapot. Wat is dit nou?” 
Tante en nichtje doen hetzelfde. 
Mondkapjes     Ook in het echte leven verloopt de relatie stroever. De mededeling dat Milou 
haar verjaardag vanwege corona een jaartje overslaat, valt verkeerd. „Dan belt ze toch: ’Wanneer 
vier je het?’ Gaat ze er toch op door. Ze vond het gek dat ik het niet vier, wilde gewoon komen.” Als 
Milou haar moeder ziet, bewaart ze anderhalve meter afstand. „Het is wel eens bijna fout gegaan, 
dat ze een knuffel wilde geven en ik zei: ’Nee, niet doen’.” Mondkapjes vindt Milous’ moeder ’echt 
belachelijk’. „Daar wil ze helemaal niet aan. Maar ze zal wel moeten als het straks verplicht wordt.” 
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           Het zit Milou niet lekker dat het complotdenkende deel van de familie haar oude oma volop 
bezoekt. „Dat vind ik eigenlijk helemaal niet zo leuk en dat heb ik ze ook verteld. Zo’n virus gaat mijn 
oma er ook onder krijgen.” Zelf blijft ze uit de buurt. „Ik vind dat heel vervelend, maar ik zou er niet 
mee kunnen leven als ik mijn oma aansteek.” 
         Milou snapt niet dat haar moeder totaal andere denkbeelden over corona heeft. „Ze heeft me 
opgevoed. Ik ben een product van haar. En ze denkt zo anders. Ik stoor me daar enorm aan. Het is 
gewoon bizar. Er valt niet op een normale manier met haar over te praten, want ze geeft geen 
antwoord. Ik heb besloten om het maar te negeren, dat helpt voor mij het best. Zodat het niet tussen 
ons in gaat staan. Wie weet komt er ooit een dag, dat ze het snapt. Ik laat het los, maar ik vind het 
wel jammer.” 
        Inmiddels zijn Milou en haar moeder en nicht weer vrienden op Facebook. „Maar mijn tante 
heeft me nog steeds geblokkeerd.” 
Killervirus     Pieter (niet zijn echte naam) zit zelf in de hoek van de ’complotdenkers’. 
Ongetwijfeld heeft dat effect op relaties met bekenden. „Die zien mijn berichten op social media ook 
en denken: ’Als die gast overal schijt aan heeft, draagt hij misschien dat killervirus bij zich’. Nou als 
het allemaal zo erg was, had ik al duizend keer corona gekregen. Ik ben overal geweest, op vakantie, 
in restaurants, heb mensen geknuffeld. Ik leef mijn leven zoals ik altijd deed. Geef iedereen een 
hand. Tenzij iemand een boks of elleboog wil, dat respecteer ik.” Zijn visie op corona en de 
maatregelen? „Alles wat ze ons vertellen is een grote leugen.” 
            Niet dat hij corona ontkent. „Het is een naar griepvirus op het moment dat je al ziek, zwak en 
misselijk bent. Dan kun je er best ziek van worden en de ic komen te liggen. Maar als je feitelijk de 
cijfers analyseert, zijn dat mensen van boven de tachtig, die al wat hadden. En toch moet de horeca 
dicht en wordt een land platgelegd, alsof het een killervirus is. Als het echt zo dodelijk was, denk je 
dan dat Rutte de koning naar Griekenland laat gaan?” 
          Zijn boodschap roept weerstand op. „’Hou eens op met dit soort onzin’, krijg ik soms als reactie 
op Facebook. In principe reageer ik niet. Het heeft geen zin.” Op een verjaardag doet een vriendin 
letterlijk een stap achteruit als ze hem hoort praten. „’Dit soort mensen die zo denken zijn een 
gevaar voor het land’, zei ze.” 
          Bekenden nemen soms persoonlijk contact op. „’Gaat alles wel goed met je?’ Ze denken echt 
dat je volledig in de war bent.” Terwijl het voor Pieter zo logisch en helder is. „De massa loopt als een 
kudde schapen achter Pinokkio Rutte en Hugo de Jonge aan. Verdiep je in de cijfers. Het is 
aantoonbaar onjuist wat ze zeggen. De angst regeert. De vraag is of de meerderheid op tijd wakker 
wordt.” 
Eén wereldregering     Hij gelooft dat overheden wereldwijd de ernst van corona overdrijven 
’om er een andere agenda doorheen te drukken’. „Corona is een dekmantel voor een hoger plan. Het 
doel is: controle over de bevolking en een economische reset. Ze willen naar één wereldregering. 
Verdeel en heers. We moeten thuis zitten en vrijheden worden je ontnomen. Straks is het verhaal: 
als je die weer terug wil, moet je gevaccineerd worden. Zonder vaccin kom je gewoon nergens meer 
in; het vliegtuig niet, evenementen niet.” 
         Volgens Pieter trekken ’de Bill Gates, Rothschilds en Rockerfellers’ op deze aarde aan de 
touwtjes. „Honderd procent zeker.” Hij voorspelt ook dat de Tweede Kamerverkiezingen worden 
uitgesteld naar 2022. „Die gasten willen aan de macht blijven.” Vaak gebruikt hij de woorden 
’aantoonbaar’, ’bewezen’, ’de feiten’, ’cijfers’ en ’dat weet ik zeker’. 
         De anderhalve meter is ’bullshit’. „Je moet gewoon niet in een drukke, slecht geventileerde 
ruimte gaan staan.” Een mondkapje draagt hij niet. „Alleen als het echt niet anders kan, in een 
vliegtuig. Dan doe ik ’m onder mijn neus, want het is bewezen slecht voor je en het helpt niet.” Voelt 
hij zich nooit verketterd? „Nee, ik zoek toch de mensen op die hetzelfde denken als ik.” 
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Hoe houd je het gezellig in de familie?      Een vrouw die vanwege de ’gedeeltelijke 
lockdown’ haar wekelijkse bridgemiddag afzegt, krijgt in de appgroep de wind van voren. Wat 
overdreven, vinden haar vriendinnen. Ze wordt tot haar verdriet als spelbreker gezien. 
           Ook de man die zijn broer in de auto vraagt een mondkapje te dragen, kan op opgetrokken 
wenkbrauwen rekenen. Oké, ze komen niet uit één huishouden. ’Maar ik heb toch geen corona?’, 
denkt de broer, die overigens braaf zijn mondkapje voordoet. Of het stel dat op bezoek bij familie 
alleen in de tuin wil koffiedrinken en na afloop hoofdschuddend wordt uitgezwaaid. 
         Alledaagse dingen veroorzaken in coronatijd ineens gedoe. Niet iedereen kijkt hetzelfde tegen 
corona en de maatregelen aan. Dat kan tot spanningen in relaties leiden, zegt relatie- en 
gezinstherapeut Tineke Rodenburg uit Kortenhoef. „Alles wat bedreigend is in een mensenleven 
roept tegenstellingen op. Het ene mens laat zich nu niet weerhouden om te doen wat-ie altijd doet. 
De ander vertrouwt juist op de overheid en volgt de regels. In tijden van nood doen we zoals we 
gebakken zijn. Grote veranderingen brengen mensen niet altijd dichter bij elkaar, het kan ze ook uit 
elkaar drijven, omdat ze er anders mee omgaan.” 
Zussen     De therapeut ziet het in haar eigen praktijk. „Twee zussen, waarvan de een wel op 
bezoek ging bij de oude moeder in het verpleeghuis en de ander niet. De een verweet de ander de 
coronapandemie aan te grijpen om nóg minder naar moeder te gaan. Op dit moment luisteren ze in 
elk geval goed naar elkaar. Wanneer deze zussen zich realiseren dat als ze zich vasthouden aan het 
conflict, de waardevolle zussenband verloren gaat, wordt hun conflict zachter.” 
         „Corona doet een appel op samenwerken en overleggen”, vervolgt ze. „In het normale leven, als 
jij vegetarisch bent en je partner eet vlees, dan is dat prima te doen. Maar nu kan iemands keuze of 
vrijheid een regelrechte bedreiging van iemand anders gezondheid vormen. Dat kan mensen uiteen 
drijven. De polarisatie in de samenleving is op dit moment groot.” 
Scheiden    Ze geeft een voorbeeld uit haar eigen leven. „Toen de horeca nog open was kwamen 
we uit een café en mijn man deed de deur dicht. ’Desinfecteer je handen nog even’, zei ik. ’Wat een 
onzin’, reageerde hij. Het is een klein verschil in benadering, maar ik zou me daardoor niet meer 
veilig kunnen voelen. Dat kan spanningen geven. Als je dan als stel al niet goed over gewone dingen 
kunt praten, kan zo’n coronacrisis partners verder uiteen drijven. Tot scheiden aan toe, al is er dan 
vaak wel al meer aan de hand. De coronacrisis kan patronen in relaties blootleggen, die anders 
bedekt zijn door de waan van de dag. Je bent aan huis gekluisterd en opeens wordt duidelijk dat je 
fundamenteel anders in het leven staat.” 
            Echt lastig wordt het als binnen een relatie de een complotdenker is en de ander niet. „Dat 
komt niet uit de lucht vallen”, zegt Rodenburg. „Grote kans dat je elkaar al bij andere fundamentele 
kwesties bent kwijtgeraakt. Maar je weet het niet, sommigen zijn vatbaar voor dit soort theorieën.” 
            Hoe houd je het gezellig met iemand die zo rigoureus anders denkt dan jij? „Soms moet je met 
elkaar afspreken om het er maar niet meer over te hebben. Dat is dan de enige manier om het goed 
te houden.” Kan wel lastig zijn. „Het virus laat zich namelijk niet de mond snoeren. Dus als je met zijn 
tweeën onder één dak woont en de een draagt geen mondkapje, wast zijn handen niet regelmatig en 
houdt geen afstand, dan is dat mogelijk een bedreiging voor de ander. Dat kan dat ontwrichtend 
zijn.” 
             Toch de discussie aangaan? Rodenburg: „Als iemand echt zó vast zit in zijn overtuiging kun je 
die daar niet vanaf brengen. Onbegonnen werk, gaat ten koste van je hart. Je kunt je wel vragend 
opstellen: ’Waarin ben je nou zo geraakt?’ En hopen dat iemand een keer de weg terugvindt. Ook 
therapeutische hulp kan behulpzaam zijn.” 
Gekkie       „Maar zet nooit iemand weg als gekkie of wappie, want dan snijdt je het contact door. 
Het helpt niet, daardoor worden mensen alleen nog maar extremer. En het is wel zaak dat we met 
elkaar in gesprek blijven.” 
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          Het kan verkeren, zegt ze. „Ik zag vandaag een bericht op social media van iemand die corona 
heeft gekregen in een erge vorm. Hij had het steeds gebagatelliseerd en afgedaan als ’het is maar 
een griepje’. Daar had hij nu veel spijt van.” 
           De gouden tip? „Reik elkaar in deze tijd uit liefde de helpende hand. Waar gaat het nou om? 
Waar word ik gelukkig van? Dat ik op mijn strepen ga staan, of dat ik die relatie goed houd?” 
Tineke Rodenburg schreef met Leoniek van der Maarel het boek ’Vechten voor je scheiding’. Het duo 
leidt hulpverleners, mediators en echtscheidingsadvocaten op om volgens de SCHIP-methode 
vechtscheidingen te voorkomen of stoppen. Rodenburg: ,,De SCHIP-aanpak is ook effectief bij relaties 
die zich ‘in slecht weer’ bevinden. Deze aanpak heeft al menig relatie gered.” 
(De echte namen van Milou en Pieter zijn bij de redactie bekend) 
 
 
 
 
13) Contract-volwassenheid is nog niet hetzelfde als daadwerkelijk regie en sturing 
Google melding Wmo: Zorgvisie 14 oktober 2020 
Vier misverstanden over gemeente-inkoop van Wmo en jeugdzorg 
Sterre ten Houte de Lange        ‘De open-houseconstructie leidt tot contracten met honderden 
aanbieders.’ ‘Wij moeten elk jaar opnieuw aanbesteden.’ En: ‘Grote aanbieders zijn beter in 
aanbesteden en krijgen dus de opdracht.’ Onzin, zeggen wetenschappers Niels Uenk en Madelon 
Wind. Zij onderzoeken al vijf jaar de gemeentelijke inkoop en helpen deze misverstanden graag de 
wereld uit. 
‘Gemeenten en aanbieders praten elkaar makkelijk na, terwijl de realiteit anders uitwijst’, 
constateert Niels Uenk. Al sinds 2015 onderzoekt hij samen met collega Madelon Wind, vanuit 
onderzoekscentrum PPRC, hoe gemeenten daadwerkelijk Wmo-maatwerkvoorzieningen inkopen. 
Sinds 2018 doen zij dit in opdracht van VWS, en is het onderzoek uitgebreid met jeugdzorg. Het 
ministerie publiceerde woensdag 21 oktober de onderzoeksresultaten van de contracten die zijn 
ingegaan per 1 januari 2020. 
Volwassen gemeenten   Gemeenten zijn volgens de onderzoekers ‘volwassener’ geworden in 
contracteren. ‘Voorheen hadden gemeenten vaak één type contract voor alle typen zorg. Nu zie je 
verschillende contracten voor verschillende typen zorg’, vertelt Wind. ‘Simpele, ambulante zorg 
wordt via simpelere contracten en procedures ingekocht. Terwijl specialistische, complexere zorg 
specifiekere contracten krijgen, met daarin expliciete en langetermijndoelstellingen.’ 
Niet hetzelfde als regie   Deze contract-volwassenheid is nog niet hetzelfde als daadwerkelijk 
regie en sturing, stellen de onderzoekers. Uenk: ‘Zeker in de jeugdzorg hebben gemeenten behoefte 
aan meer grip op de uitgaven. Het is maar de vraag in hoeverre je als gemeente invloed hebt op de 
zorg die inwoners nodig hebben. Maar uit het contractbeheer zien we wel dat gemeenten relaties 
aangaan met aanbieders en proberen te sturen op de kwaliteit en kwantiteit van de zorg.’ 
Misverstand 1: Open House leidt tot honderden aanbieders 
Dan is er de discussie over open-house contracteren versus aanbesteden. Minister De Jonge hekelt 
de open-houseconstructie, maar is ook niet gelukkig met Europees aanbesteden voor lokale zorg 
(Fried: zie: https://www.zorgvisie.nl/aanbestedingsplicht-sociaal-domein-is-onzinnig/  ). Open house 
zou ertoe leiden dat gemeenten de grip op de zorginkoop totaal verliezen, er een wildgroei aan 
aanbieders is en gemeenten zouden niet bij al die honderden aanbieders de kwaliteit van zorg 
kunnen controleren. 
        ‘Allereerst moeten we beseffen dat als er gesproken wordt over driehonderd aanbieders, het 
gaat over álle gecontracteerde aanbieders voor Wmo én jeugdzorg in de hele regio. Voor 
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afzonderlijke zorgvormen als beschermd wonen of jeugd-ggz zijn in heel Nederland niet eens 
honderden aanbieders’. 
         ‘Als er al tweehonderd aanbieders zijn gecontracteerd, dan hebben de eerste honderd geen 
cliënten’, vervolgt Uenk. ‘Daar hoeven gemeenten dus ook de kwaliteit van zorg niet te controleren. 
Dan zijn er tientallen aanbieders met een paar cliënten. Daarvan wil je natuurlijk wel dat de zorg 
goed en veilig is, maar daar ga je niet wekelijks mee om tafel. Al met al zit 80 procent van de cliënten 
bij zo’n vijf à zes, hooguit tien aanbieders. Op die aanbieders kunnen gemeenten prima intensief 
controleren en contractmanagement voeren.’ 
Misverstand 2: Controleverlies door open house  Dan is er onduidelijkheid over wat 
aanbesteden en wat open house is. Uenk: ‘Gemeenten kunnen zorg op drie manieren uitbesteden: 
aanbesteden, open house en subsidiëren. Dat laatste zien we heel weinig, omdat je dan de diensten 
niet kunt afdwingen. Bij aanbesteden stel je vooraf vast waarop je gaat rangschikken en hoeveel 
aanbieders je uiteindelijk contracteert. Dan contracteer je bijvoorbeeld de beste, of de beste tien 
aanbieders. Bij een open house maak je geen rangschikking; iedereen die aan de geschiktheids- en 
kwaliteitseisen voldoet krijgt een contract. Dat is niet hetzelfde als ongezien iedereen contracteren. 
Je kunt ook met een open house de drempel verhogen door specifieke eisen stellen, waaraan maar 
enkele aanbieders voldoen.’ 
 
Minder open house      Aangezien VWS de onderzoekers vroeg om expliciet te onderzoeken 
hoeveel gemeenten via een open house contracteren, hebben de onderzoekers hiernaar gekeken. 
‘Het aantal gemeenten dat daadwerkelijk een open house heeft, is gedaald, maar het aantal 
gemeenten dat hun manier van inkopen daadwerkelijk een open house noemt, is toegenomen.’ 
        Dat zit zo: gemeenten weten niet altijd precies hoe ze hun type inkoop moeten noemen. Er zijn 
ook gemeenten die het een “overheidsopdracht” noemen, maar waarbij het in feite een open house 
is. Maar ook hier leren gemeenten bij. Uenk verheldert: ‘Gemeenten kopen minder vaak in via een 
open-houseconstructie, maar noemen het beestje wel vaker bij de naam.’ 
Misverstand 3: Wij moeten elk jaar opnieuw aanbesteden Een ander misverstand 
dat de onderzoekers graag uit de wereld helpen, is dat gemeenten ‘elk jaar opnieuw aanbesteden’. 
Uenk: ‘Geen enkele gemeente contracteert jaarlijks alle vormen van Wmo en jeugdzorg opnieuw. We 
zien dat elk jaar ongeveer een kwart van de gemeentes inkopen. Wat erop neerkomt dat de 
contracten gemiddeld vier jaar duren. Over het algemeen hanteren gemeenten dus voor alle typen 
zorg een meerjarencontract.’ 
       ‘De loopduur van die contracten loopt zelfs op dit jaar’, vult Wind aan. ‘Wel zien we minder 
contracten voor onbepaalde tijd. Gemeenten spreken vaker een x-aantal jaar af. Zodat zowel 
gemeente als aanbieder weet waar ze aan toe zijn.’  Volgens de onderzoeker blijkt hieruit dat 
gemeenten comfortabeler zijn in de contracten die ze afsluiten. 
Misverstand 4: Grote partijen zijn beter in aanbesteden Ten slotte is er het 
misverstand dat grote partijen iemand kunnen aannemen om de aanbestedingen te schrijven, 
waardoor ze grotere kans maken op een contract. ‘Dat was vóór de decentralisatie zeker aan de 
hand’, vertelt Uenk, en ‘grotere aanbieders hebben wel degelijk specifieke ‘zorgverkopers’ in dienst’. 
‘Maar we horen van kleinere aanbieders dat het nu makkelijker is om er tussen te komen dan voor 
2015. En dat zien we ook in de inkoop: er komen zeker bij de simpele ambulante hulp veel 
nieuwkomers.’ 
Flirten met idee van één hoofdaannemer Wel ziet Uenk dat steeds meer gemeenten 
‘flirten met het idee van één hoofdaannemer’. ‘Eigenlijk vooral omdat het minder gedoe is en je als 
gemeente dan maar met één aanbieder te maken hebt. Maar geen enkele aanbieder is in staat om 
ook daadwerkelijk alle zorg te leveren. Dus dan moeten ze andere, kleinere aanbieders als 
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onderaannemer inschakelen. Met als nadeel voor de gemeente dat ze geen zicht en controle hebben 
over die onderaannemers. En het nadeel voor die onderaannemers is dat ze afhankelijk zijn van die 
ene grote partij. Die grote partij kan dan, zoals voor de decentralisatie ook gebeurde, dingen zeggen 
als: onderaannemers krijgen -70% van het gemeentetarief.’ De flirt met deze gedachte ziet Uenk bij 
steeds meer gemeenten, maar nog niet heel veel in de praktijk. 
Sterre ten Houte de Lange 
 
 
 
14) De FNV vraagt gemeenten om schulden minima kwijt te schelden 
Google melding Wmo: FNV 24 oktober 2020 
Scheld minima schulden kwijt die ze krijgen door storingen bij het CAK 
'Zij kunnen dat geld niet zomaar eventjes ophoesten' 
Door Peter te Lintel Hekkert   23 oktober 2020 Scheld bij mensen met een laag inkomen de schulden 
kwijt die zij krijgen door storingen bij het CAK (Centraal Administratie Kantoor). Die oproep doet de 
FNV in een brief aan de Nederlandse gemeenten. 
De FNV vraagt gemeenten om schulden minima kwijt te schelden 
Falende computers bij de overheid 
‘Kwetsbare mensen met weinig geld mogen niet de dupe worden van falende computers bij de 
overheid. Dus kwijtschelding zou in dit geval echt wel op zijn plek zijn’, zegt Maureen van der Pligt, 
bestuurder van FNV Uitkeringsgerechtigden. 
Betalen uit nieuw steunpakket 
Gemeenten hebben hier straks geld voor. ‘Zij kunnen dit betalen uit het nieuwe steunpakket dat het 
Rijk heeft aangekondigd vanwege corona. Daarin is extra geld opgenomen voor armoedebestrijding 
en voor schuldhulpverlening.’ Van dat geld kunnen gemeenten bijvoorbeeld al meteen het 
abonnementstarief voor de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) bij mensen kwijtschelden 
voor de eerste maanden van volgend jaar. ‘Dan kunnen die mensen hun betalingsachterstand 
inlopen en straks weer met een schone lei beginnen.' 
Stapels met rekeningen  Het CAK kampt al een tijdje met technische problemen. Deze 
instantie schrijft de eigen bijdrage af bij mensen die gebruikmaken van zorg die valt onder de Wmo. 
Denk aan dagbesteding of begeleiding voor oudere mensen of mensen met een beperking. Door 
storingen aan het systeem stapelen de rekeningen zich op.                                                                  
Zij kunnen hier niks aan doen     Van der Pligt: ‘En dat is voor mensen die leven van het 
minimum een groot probleem. Die hoesten zulke bedragen niet zomaar eventjes op en belanden in 
de schulden. Dat is niet eerlijk, zij kunnen er niks aan doen dat het bij de overheid misgaat.’ 
Zoon Tineke: zeven rekeningen ineens  
De zoon van Tineke heeft een beperking en krijgt begeleiding bij het wonen. Zij vertelt: ‘Hij belde me 
in paniek op en zei dat hij zeven rekeningen tegelijk in de bus had gekregen. € 130 in één keer! Dat 
hakt er in hoor. We hadden er niet op gerekend, ook omdat er gezegd was dat door corona de eigen 
bijdrage was gestopt voor de maand april en mei. Als je dan maanden niks hoort, denk je dat dat nog 
steeds zo is en denk je niet aan een computerprobleem.' 

Gratis mondkapjes in veel gemeenten  Veel minima hebben het door corona en 
meer zorgkosten extra zwaar. Daarom vroeg de FNV gemeenten eind september al om gratis 
mondkapjes voor mensen met een kleine portemonnee. Tientallen gemeenten hebben daar 
inmiddels gehoor aan gegeven. 
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15) Door invoering van inkomensonafhankelijke eigen bijdrage  forse stijging huishoudelijke hulp 
Google melding Wmo: Binnenlands Bestuur 25 oktober 2020 
‘SCHOONMAAKSUBSIDIE RIJKEN’ NIET DOOR KABINET VERGOED 
Het kabinet gaat gemeenten niet verder compenseren voor het toegenomen gebruik van Wmo-
voorzieningen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is laaiend en dreigt ‘ingrijpende 
stappen’ te nemen. 
Yolanda de Koster 24 okt 2020    Het beroep om Wmo-maatwerkvoorzieningen is sinds de invoering 
van de inkomensonafhankelijke eigen bijdrage flink toegenomen. Bij mensen met een inkomen van 
100.000 euro of meer, is het beroep op huishoudelijke hulp met bijna tachtig procent gestegen. Het 
kabinet gaat gemeenten niet verder compenseren voor deze zogeheten aanzuigende werking. De 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is laaiend en dreigt ‘ingrijpende stappen’ te nemen. 
Forse stijging    Het staat nu onomstotelijk vast dat de invoering van de inkomensonafhankelijke 
eigen bijdrage van 19 euro per maand heeft geleid tot een forse stijging van met name het beroep op 
de Wmo en met name de huishoudelijke hulp, zo blijkt uit de tweede monitor abonnementstarief 
Wmo. Vorig jaar, toen het abonnementstarief werd ingevoerd voor maatwerkvoorzieningen, steeg 
het aantal cliënten met ruim 64.000; een stijging van 6 procent ten opzichte van 2018. ‘Deze 
trendbreuk is vooral zichtbaar bij middeninkomens en hogere inkomens, en bij de voorziening hulp 
bij het huishouden. Bij hulp bij het huishouden is het aantal cliënten in 2019 zelfs gestegen met 12,7 
procent’, aldus de onderzoekers van Significant. Bij inkomens van 100.000 euro of meer is sprake van 
een toename van bijna tachtig procent van het beroep op huishoudelijke hulp. 
Geen extra compensatie      De inkomsten uit eigen bijdragen voor gemeenten zijn in 2019 
ten opzichte van 2018 met 53,5 procent gedaald; van 191,6 miljoen naar 89,1 miljoen euro. De Wmo-
uitgaven stegen met 10,1 procent, aldus het onderzoek. Volgens minister Hugo de Jonge (VWS) 
wordt het totale budgettaire effect voor gemeenten geschat op 229 miljoen euro. In het 
regeerakkoord was rekening gehouden met een stijging van de kosten van 290 miljoen euro. Als 
compensatie voor de financiële gevolgen van het Wmo-abonnementstarief voor gemeenten, is 
structureel 143 miljoen euro (oplopend tot 145 miljoen in 2021) aan het gemeentefonds toegevoegd. 
De minister wil samen met de VNG maatregelen verkennen die 'bijdragen aan een betere sturing op 
de uitgaven in de Wmo'. De Jonge ziet op basis van het onderzoek geen reden om gemeenten extra 
te compenseren. 
Bezuinigen    Dat is bij de VNG in het verkeerde keelgat geschoten. In een brief op poten aan de 
Tweede Kamer stelt VNG-directeur Leonard Geluk dat het abonnementstarief ‘een 
‘schoonmaaksubsidie’ voor de rijken is geworden’. De financiële gevolgen van de gederfde inkomsten 
en aanzuigende werking zijn hoger dan de aan het gemeentefonds toegevoegde compensatie. ‘De 
nood voor aanvullende compensatie is hoog.’ Als de minister vasthoudt aan zijn ‘halsstarrige 
houding’ moeten gemeenten op het sociaal domein gaan bezuinigen. Dat gaat ten koste van 
kwetsbare burgers, waarschuwt de VNG. 
Grens bereikt    ‘De grens is bereikt’, stelt de VNG in haar brief aan de Kamer. Gemeenten 
moeten volledig worden gecompenseerd voor de effecten van de invoering van het 
abonnementstarief. Als dat niet gebeurt, moeten gemeenten, gezien de grote tekorten in het sociaal 
domein, verder bezuinigen. Ze kunnen de Wmo niet blijven uitvoeren zoals beoogd. De VNG ziet zich 
zonder extra compensatie voor de jaren 2019-2021 genoodzaakt ‘ingrijpende stappen te zetten om 
de uitgaven te beheersen.’ Gemeenten zullen actief worden opgeroepen de Wmo ten goede te laten 
komen aan de kwetsbare bewoners die Wmo hulp en ondersteuning nodig hebben. Aan welke 
maatregelen worden gedacht, is nog niet duidelijk. Daarover wordt nog nagedacht. 
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Teruggefloten     Verschillende gemeenten proberen op diverse manieren de nadelen van de 
aanzuigende werking op eigen houtje binnen te perken te houden. Assen stelde in oktober vorig jaar 
het abonnementstarief niet te gaan invoeren voor algemene Wmo-voorzieningen. Assen werd door 
de minister teruggefloten. De gemeenteraad van Oldenzaal heeft onlangs een motie aangenomen 
met de strekking de huishoudelijke hulp uit de Wmo te halen en naar de bijzondere bijstand over te 
hevelen. Zij hopen op steun van meer gemeenten om zo een krachtige lobby richting Den Haag te 
kunnen voeren. Kamervragen daarover van SP-Kamerlid Ronald van Raak zijn nog niet door de 
minister beantwoord. 
 
 

 
 
Bron: Monitor abonnemenstarief Wmo, tweede rapportage. Significant.  
 
 
 
 
 
 
16) Veel mogelijkheden om, ook als alleenstaande op leeftijd, gezelschap te hebben aan anderen 
Alleszelf 26 oktober 2020 
Meer sociaal contact op hoge leeftijd 
Geplaatst op 4 oktober 2020 door  Alleszelf.nl         Wordt uw sociale leven minder groot en komt u 
steeds minder in aanraking met andere mensen? Bijvoorbeeld omdat u geen kinderen heeft, deze 
niet in de buurt wonen, u minder mobiel bent of uw partner en oude vrienden en vriendinnen zijn 
komen te overlijden? In Nederland staat u er dan niet alleen voor. Er zijn veel mogelijkheden om, ook 
als alleenstaande op (hoge) leeftijd, gezelschap te hebben aan anderen. Sociaal contact, of dit nu uit 
of thuis is. Alleszelf.nl geeft overzicht en wijst u de weg. 
Persoonlijk sociaal contact en gezelschap In dit artikel richten we ons op 
vriendschappelijk, persoonlijk contact waarbij u elkaar daadwerkelijk ontmoet. Daarbij hebben we 
het dus niet over online contact via bijvoorbeeld digitale platforms (Fried: zie: 
https://www.alleszelf.nl/ontmoetingsgelegenheid/digitaleplatforms  ) of telefonische 
contactmogelijkheden(Fried: zie: https://www.alleszelf.nl/ontmoetingsgelegenheid/telefoondiensten  
) en ook niet over dating- of relatiesites. De informatie is speciaal bedoeld voor mensen die, 
bijvoorbeeld door beperkte mobiliteit of minder energie, niet makkelijk actief kunnen participeren in 
vrijwilligerswerk of aan maatschappelijke activiteiten. Terwijl dat juist kansen zijn om contacten op te 
doen! 
Ondersteuning door vrijwilligers  In Nederland zijn veel organisaties met vrijwilligers die 
helpen bij contact en ontmoeting met ouderen. Denk hierbij aan onder andere de volgende 
organisaties: 
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* Humanitas (Fried: zie: https://www.humanitas.nl/  ): een vereniging met een groot aantal 
vrijwilligers die mensen die dat nodig hebben, meestal tijdelijk, ondersteunen. Alleszelf.nl besteedde 
eerder aandacht aan deze organisatie en brengt hier (Fried: zie: 
https://www.alleszelf.nl/administratie/wat-doet-humanitas  )in kaart welke afdeling deze diensten 
verzorgt. 
* Rode Kruis(Fried: zie: https://www.rodekruis.nl/  ): het Rode Kruis biedt ‘huisbezoek’ door 
vrijwilligers aan. Via deze pagina (Fried: zie: 
https://www.alleszelf.nl/ontmoetingsgelegenheid/watdoetrodekruis  ) kunt u de beschikbaarheid in 
uw omgeving nagaan. 
* De Zonnebloem (Fried: zie: https://www.alleszelf.nl/diensten-voor-ouderen/ontmoeting/de-
zonnebloem-activiteiten  ): de vrijwilligers van de Zonnebloem komen langs voor een kop koffie of 
gaan samen met u op pad. Via deze pagina (Fried: zie: https://www.alleszelf.nl/diensten-voor-
ouderen/begeleiding-gezelschap/de-zonnebloem-bezoek-aan-huis?FAC_ResetForm=on  ) kunt u uw 
interesse kenbaar maken voor bezoek aan huis of zelf contact opnemen. 
* Unie van Vrijwilligers (Fried: zie: http://uvvnet.nl/  ): “mensen blij maken, bezoeken, helpen” geeft 
deze vrijwilligersorganisatie op de website aan. In 51 plaatselijke afdelingen is de UVV actief. Via deze 
pagina Fried: zie: https://uvv.nl/contact/de-uvv-bij-u-in-de-buurt/   ) kunt u in contact komen met de 
afdeling in uw omgeving. 
* Digitale platforms om vrijwilligers en burenhulp te vinden. In Nederland zijn veel websites en 
initiatieven waar u sociaal contact kunt vinden. Eerder zette Alleszelf.nl deze op een rij. Denk hierbij 
aan WeHelpen (Fried: zie: https://www.alleszelf.nl/diensten-voor-ouderen/klussen-huis-tuin/we-
helpennl-vind-een-klus-of-tuinhulp-in-de-buurt-ook-coronahulpclosebracket  ) , Buuv (Fried: Zie: 
https://www.alleszelf.nl/diensten-voor-ouderen/klussen-huis-tuin/buuv-buurtmarktplaats-voor-en-
door-bewoners ), Vraagelkaar (Fried: zie: www.vraagelkaar.nl  ), NLvoorelkaar.nl (Fried: zie: 
https://www.alleszelf.nl/diensten-voor-ouderen/begeleiding-gezelschap/nlvoorelkaar-vrijwilliger-
voor-gezelschap?FAC_ResetForm=o ) 
en Thuiswoonservice (Fried: zie: https://www.alleszelf.nl/diensten-voor-ouderen/klussen-huis-
tuin/thuiswoonservicenl-gratis-hulp-voor-tuin-en-erf   . 
* Vrijwilligerscentrales: in veel gemeenten zijn vrijwilligerscentrales actief, waar u uw vraag en 
behoefte prima kunt neerleggen. Een goed begin voor het vinden van uw vrijwilligerscentrale kan 
deze pagina zijn.(Fried: zie: https://www.alleszelf.nl/informatie-advies/wmo-loketten-nederland  ) 
* In veel gemeenten is een welzijnsorganisatie actief. Eén van de kerntaken van welzijnsorganisaties 
is het ‘bevorderen van participatie en het bestrijden van eenzaamheid’. U mag daarom verwachten 
dat uw lokale welzijnsorganisatie u actief ondersteunt bij het vinden van gezelschap. 
* Komt er u niet uit? Dan kunt u altijd bellen of mailen met het Wmo-loket van uw gemeente. 
Participatie, sociaal contact en bestrijden van eenzaamheid horen in veel gemeenten tot hun beleid. 
Van het Wmo-loket mag u daarom verwachten dat zij u actief helpen. Zie ons overzicht van 
contactgegevens van alle Wmo-loketten in Nederland (Fried: zie: 
https://www.alleszelf.nl/informatie-advies/wmo-loketten-nederland  ). 
Betaalde ondersteuning   Wat u misschien nog niet weet is dat er ook organisaties zijn waar u 
sociaal contact kunt ‘inkopen’. Tegen een vergoeding is het mogelijk iemand aan huis te ontvangen 
om samen een wandelingetje te maken, een uitstapje te maken, samen de krant te lezen, of eten 
voor u klaar te maken. Ook licht huishoudelijk werk of meegaan naar bijvoorbeeld de huisarts is vaak 
mogelijk. Nadrukkelijk gaat het dan niet over medische zorg. Eerder gaf Alleszelf.nl inzicht (Fried: zie: 
https://www.alleszelf.nl/begeleiding-gezelschap/betaaldediensten2  ) in dienstverleners die dit als 
onderdeel van hun aanbod hebben. Er bestond echter nog geen overzicht van hierin gespecialiseerde 
aanbieders, die vaak lokaal of regionaal werken. 
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Enkele landelijk werkzame organisaties zijn: 
* Senioren-assistent,(Fried: zie: https://www.alleszelf.nl/diensten-voor-ouderen/begeleiding-
gezelschap/senioren-assistent-gezelschap?FAC_ResetForm=on   )  de “persoonlijke assistent voor 
senioren”; 
* Seniorenstudent,(Fried: zie: https://www.alleszelf.nl/diensten-voor-ouderen/begeleiding-
gezelschap/seniorservice-begeleiding-verzorging?FAC_ResetForm=on  ) die studenten koppelt aan 
ouderen voor hulp en gezelschap; 
* Senior Service,(Fried: zie:  https://www.alleszelf.nl/diensten-voor-ouderen/begeleiding-
gezelschap/seniorservice-begeleiding-verzorging?FAC_ResetForm=on ) die zegt onderdeel te willen 
“uitmaken van de mantel rondom een senior en daarmee de bestaande mantelzorger en de senior 
ondersteunen”. 
De prijsstelling van deze aanbieders varieert van € 16,50 tot  € 29,50 per uur. Soms is een 
lidmaatschapsbijdrage verplicht en zijn er mogelijkheden voor korting bij afname van meer uren of 
meerdere diensten. Ook zijn soms aanvullende kosten verschuldigd, zoals voor parkeren, reiskosten 
en de uitgaven voor de activiteit die u samen onderneemt. Denk, behalve over de prijs, ook na over 
het type gezelschap dat u wilt hebben. Bijvoorbeeld een jonge student of iemand met 
levenservaring. Of iemand voor een korte periode in uw leven of voor langere tijd. Daarnaast is de 
‘klik’ uiteraard belangrijk: past u goed bij elkaar, hebt u plezier samen en krijgt u nieuwe energie? 
Gebruik de Keuzehulp voor sociaal contact: 
Direct alle ontmoetingsmogelijkheden zoeken en vinden >>  (Fried: zie: 
https://www.alleszelf.nl/diensten-voor-ouderen/ontmoeting   ) 
Direct begeleiding & gezelschap zoeken en vinden >>   (Fried: zie: https://www.alleszelf.nl/diensten-
voor-ouderen/begeleiding-gezelschap  )                                                                                                                                                                          
Conclusie sociaal contact   Uw partner, kinderen en goede vrienden vervangen: dat is vaak 
niet mogelijk. Toch zijn er in Nederland veel mogelijkheden om nieuwe sociale contacten op te doen. 
U kunt kiezen uit vrijwilligers of betaalde dienstverlening. Afhankelijk van uw wensen en 
mogelijkheden kunt u hier gebruik van maken. 
 
 
 
 
17) Een bezoekersverbod beschermt de cliënten  niet 
Zorgvisie 26 oktober 2020 
‘Gehandicaptenzorginstellingen weren nog steeds mantelzorgers’ 
Instellingen weten te weinig over de Wet zorg en dwang, vindt KansPlus. ‘De wet moet cliënten 
beschermen tegen vrijheidsbeperkende maatregelen. Maar door onwetendheid gebeurt het nog 
steeds dat bezoekers niet toegelaten worden als er ergens in het pand iemand besmet is’, zegt 
Pouwel van de Siepkamp, de voorzitter van de cliëntenbelangenorganisatie. 
Het beste voorbeeld van de onwetendheid rond de wet is de manier waarop instellingen omgaan 
met de coronamaatregelen. Van de Siepkamp bevestigt het beeld dat gezondheidsjurist Brenda 
Frederiks in Zorgvisie (Fried: zie: https://www.zorgvisie.nl/corona-is-soms-als-excuus-gebruikt-om-
de-wzd-te-negeren/  ) schetste: in de eerste golf is de bewegingsvrijheid van cliënten met een 
verstandelijke beperking ernstig beperkt. Van de Siepkamp: ‘In de ouderenzorg was er een nationale 
verordening om geen bezoek toe te laten. In de gehandicaptenzorg moesten instellingen dat per 
situatie bepalen. In beide sectoren is men tot inkeer gekomen dat het geen goed idee is om bezoek 
te weren. Helaas gebeurt het nu nog steeds op verschillende plaatsen.’ 
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Coronawet   Het besef dat het stoppen van bezoek grote gevolgen heeft, is zelfs doorgedrongen 
tot de Tweede Kamer. In de tijdelijke coronawet, waar aanstaande dinsdag in de Eerste Kamer (Fried: 
zie: 
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35526_tijdelijke_wet_maatregelen?zoekrol=vgh5mt4dsd
k1  ) over gestemd wordt, staat expliciet dat ten minste één mantelzorger te allen tijde toegang moet 
hebben tot de cliënt. Maar nog lang niet alle instellingen weten dat. 
Bezoekersverbod   Onlangs nog kreeg Van de Siepkamp zelf het bericht dat de instelling waar 
zijn zoon woont een paar dagen dicht ging omdat er iemand positief was getest. ‘Ik heb gelijk de 
locatiemanager gebeld en uitgelegd dat dat in strijd is met de wet. Dat wist ze niet en ze heeft het 
teruggedraaid. Het lijkt een oude reflex te zijn dat bezoekers niet toegelaten kunnen worden als er 
ergens in het pand iemand besmet is. Terwijl ik dan ook denk: als het virus al in het pand is, wat heeft 
het dan überhaupt voor zin om bezoekers te weren? Een bezoekersverbod beschermt de cliënten 
dan niet.’ 
Overleg met cliënten  ‘Veel beter is het om te overleggen met cliënten of 
cliëntenvertegenwoordigers hoe je in deze tweede golf wilt omgaan met besmettingen’, vervolgt Van 
de Siepkamp. Uit een enquête onder leden van KansPlus (mensen met een verstandelijke handicap, 
familieleden en andere cliëntenvertegenwoordigers) blijkt dat bij 60 procent geen overleg is geweest 
over de maatregelen voor de tweede golf. Eveneens 60 procent van de leden zegt tevreden te zijn 
met de huidige maatregelen. ‘Overleggen helpt wel degelijk’, zegt Van de Siepkamp. ‘Bij de mensen 
met wie wél overleg is geweest, is 90 procent tevreden over de huidige maatregelen. Omdat die zijn 
aangepast. Daar zijn de maatregelen bijvoorbeeld flexibeler of kan er meer bezoek komen, terwijl het 
evengoed veilig is.’ 
Sterre ten Houte de Lange 
 
 
 
 
18) Bij Wmo-contracten in meer dan de helft van inkoopprocedures open house procedure 
Google melding Wmo: Binnenlandsbestuur  27 oktober 2020 
LOOPTIJD CONTRACTEN WMO EN JEUGDHULP WORDT LANGER 
Yolanda de Koster 27 okt 2020  Voor de inkoop van Wmo-diensten hanteren gemeenten nog steeds 
volop de open house procedure. Bij Wmo-contracten die per 2020 zijn afgesloten, was dit in meer 
dan de helft van de inkoopprocedures het geval. Bij de inkoop van jeugdzorg is het aandeel open 
house teruggelopen, ten gunste van de ‘klassieke aanbesteding’. De looptijd van contracten in zowel 
de jeugdhulp als de Wmo neemt toe. 
Inkooptrends   Dat blijkt uit de recent verschenen Monitor gemeentelijke zorginkoop 2020 dat in 
opdracht van het ministerie van VWS is gemaakt door PPRC. PPRC brengt al jaren de inkoop- en 
bekostigingstrends van de Wmo en jeugdhulp in beeld. Bij overheidsopdrachten (aanbesteding) 
wordt steeds vaker gekozen voor selectieve procedures. Het gaat daarbij om aanbestedingen waarbij 
gemeenten een beperkt aantal aanbieders contracteert. Bij open house krijgen alle aanbieders een 
raamcontract als ze aan vooraf gestelde eisen voldoen. 
Taakgerichte bekostiging      De bekostigingsvormen in de Wmo zijn drastisch gewijzigd. 
Waar voorheen vooral sprake was van inspanningsgerichte bekostiging (prijs maal hoeveelheid), is 
sinds dit jaar nu een duidelijke verschuiving zichtbaar naar taakgerichte bekostiging 
(resultaatgerichte bekostiging op het niveau van een populatie) of een gemengde bekostigingsvorm. 
Bij de bekostiging van jeugdhulp is die kentering niet zichtbaar. Inspanningsgerichte bekostiging is bij 
de jeugdhulp nog steeds de meest voorkomende bekostigingssystematiek. Na een ‘dip’ in 
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outputgerichte bekostiging (resultaatgerichte bekostiging) in de jeugdhulp in 2019 wint deze 
bekostigingsvorm weer aan populariteit, zo blijkt uit het onderzoek. 
Lange looptijd   De looptijd van de jeugdhulp-contracten neemt toe. In 2018 hadden 48 procent 
van de contracten een maximale looptijd van zes jaar of langer. Dit jaar ligt dat percentage op 62 
procent. Opvallend veel jeugdcontracten in 2020 zijn slechts voor een jaar afgesloten, constateren de 
onderzoekers. Dat betreft voor een groot deel overbruggingsovereenkomsten. Die worden 
afgesloten omdat er bijvoorbeeld een rechtszaak speelt over de aanbesteding. De inwerkingtreding 
van de nieuwe contracten kan niet op de geplande datum ingaan en de bestaande contracten 
worden met een jaar verlengd. Dat is onder meer in de jeugdzorgregio Haaglanden het geval.    
            Ook de looptijd van Wmo-contracten neemt toe. Er is vooral een groei zichtbaar bij de 
contracten met een duur van negen tot twaalf jaar. Het percentage contracten met een onbeperkte 
looptijd ligt met 21 procent van de nieuw gesloten overeenkomsten lager dan vorig jaar. In 2019 lag 
dat percentage op 31 procent. 
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Bron tabellen: Monitor gemeentelijke zorginkoop 2020, PPRC 
 
 
 
 
19) De gemeenten reageren fel op  brief van minister De Jonge over abonnementstarief in de Wmo 
Google melding: Zorgvisie  27 oktober 2020 
Gemeenten zijn ‘halsstarrige’ minister De Jonge zat 
Samira Ahli    De gemeenten reageren fel op een brief van minister De Jonge over het 
abonnementstarief in de Wmo. De Jonge schrijft dat de extra kosten van dit vaste tarief voor onder 
meer huishoudelijke hulp binnen de afspraken van het regeerakkoord blijven. Extra maatregelen zijn 
dus niet nodig. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) werpt tegen dat er met de 
gemeenten geen afspraken zijn gemaakt. De gemeenten eisen een hogere compensatie voor de 
kosten. 
Het abonnementstarief (Fried: zie: https://www.zorgvisie.nl/abonnementstarief-wmo-gaat-door-
ondanks-protest-en-haperende-ict/  ) is in 2019 ingevoerd. Voor hulp vanuit de Wet 
Maatschappelijke ondersteuning zou voortaan een vast bedrag, nu 19 euro per maand, als eigen 
bijdrage worden gerekend. Dat moest voor de lagere inkomens de eigen bijdrage verlagen. 
            De gemeenten waarschuwden echter dat een vast tarief ook zou betekenen dat de hogere 
inkomens minder zouden meebetalen, terwijl er tegelijkertijd een aanzuigende werking vanuit zou 
gaan. Het kon niet anders dan dat er extra kosten mee zouden zijn gemoeid. 
            De verwachtingen zijn allemaal uitgekomen, blijkt uit de tweede monitorrapportage (Fried: 
zie: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-
sport/documenten/kamerstukken/2020/10/23/kamerbrief-monitor-en-implementatie-
abonnementstarief-wmo  )over het tarief, die minister Hugo de Jonge (VWS) aan de Tweede Kamer 
heeft gestuurd. ‘De maatregel leidt voor veel Wmo-cliënten tot een lagere eigen bijdrage waardoor 
de stapeling van zorgkosten wordt beperkt’, schrijft de bewindsman. ‘Het abonnementstarief van 
2019 leidt, zoals verwacht, tot een toename van het gebruik van Wmo-maatwerkvoorzieningen.’ 
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229 miljoen euro         De kosten: 229 miljoen. Hierin zit 105 miljoen euro aan gemiste 
inkomsten uit eigen betalingen voor de gemeenten. Daarnaast nemen de uitgaven aan hulp bij het 
huishouden en hulpmiddelen en diensten toe met 124 miljoen euro. De totale uitgaven aan de Wmo 
stegen in 2019 met 10,1 procent na een stijging van 8,7 procent in 2018. 
         Volgens de minister zijn extra maatregelen echter niet aan de orde. Hij schrijft dat de kosten 
binnen de verwachtingen ten tijde van het regeerakkoord blijven. Toen werd uitgegaan van 290 
miljoen euro. De gemeenten krijgen er 145 miljoen euro structureel bij. ‘En voor het overige deel is in 
het Interbestuurlijke Programma (IBP) afgesproken dat dit gefinancierd zou worden uit het accres 
van het Gemeentefonds.’ 
Schoonmaaksubsidie voor de rijken         De gemeenten reageren woest op het schrijven 
van de minister. De Wmo is verworden tot een ‘schoonmaaksubsidie voor de rijken’, zo is te lezen in 
een brief van de VNG (Fried: zie: https://vng.nl/sites/default/files/2020-
10/20201023_brief_parlement_vng-reactie-abonnementstarief-in-de-wmo-tbv-
begrotingsbehandeling-vws-def.pdf  )  aan de Tweede Kamer. De gemeenten eisen volledig 
gecompenseerd te worden voor de extra kosten en dreigen zelf in te grijpen door te bezuinigen op 
andere delen van de gemeentelijke zorgtaken. 
         ‘De halsstarrige houding van de minister klemt temeer, gezien de zeer zorgelijke financiële 
situatie waarin vele gemeenten zich nu bevinden. Niet verder compenseren zal bijdragen aan 
verdere bezuinigingen op het sociaal domein. Daar waar het voor gemeenten eerder nog mogelijk 
bleek om bezuinigingen elders in de organisatie op te vangen, zitten we inmiddels in de situatie dat 
bezuinigingen niet anders dan ten koste kunnen gaan van de meest kwetsbare burgers’, aldus de 
gezamenlijke gemeenten.                                                                                                                             
Geen afspraken gemaakt        Volgens de VNG zijn er helemaal geen afspraken met de 
gemeenten gemaakt over de extra kosten van het Wmo-abonnementstarief. ‘Het ministerie van VWS 
verwijst steeds naar ‘afspraken’ in het regeerakkoord en het Interbestuurlijk Programma (IBP). Deze 
afspraken zijn echter nooit met de VNG  gemaakt. Ten eerste is de VNG of een gemeente niet 
gebonden aan een regeerakkoord en wat het IBP betreft, hebben we indertijd duidelijk aangegeven 
niet mee te gaan in open einde-regelingen.’ 
          Tot slot zijn de gemeenten boos omdat zij vinden dat De Jonge met zijn opstelling geen 
navolging geeft aan de aangenomen Kamermotie van onder meer SP’er Maarten Hijink. De motie 
vraagt de minister om in samenspraak met gemeenten maatregelen te treffen als blijkt dat sprake is 
van knelpunten bij de uitvoering van het abonnementstarief. Volgens de VNG doet de minister dit nu 
niet. 

Grens bereikt  ‘De grens is bereikt’, schrijft de vereniging dan ook. ‘Als er nu met het huidige 
kabinet niet tot een oplossing wordt gekomen (voor de periode 2019-2021), ziet de VNG zich 
genoodzaakt ingrijpende stappen te zetten om de uitgaven te beheersen. We zullen onze leden dan 
actief oproepen hiertoe maatregelen te treffen waarmee het voor gemeenten mogelijk wordt de 
Wmo-zorg te richten op de kwetsbare bewoners die deze zorg nodig hebben. Wij beraden ons 
momenteel op de inhoud van dit advies.’ 
Samira Ahli     redacteur Zorgmanagement 
  
 
 
 
 
 
 



  

NIEUWS- EN INFORMATIEBRIEF 202                                     
ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN                                       
KAAG EN BRAASSEM 

30 

 

20)  Somberder, meer gestrest en angstiger dan voor de coronamaatregelen 
Leidsch Dagblad 28 oktober 2020 
Gedragsonderzoek GGD Hollands Midden: ’Wat vinden we die tweede golf 
erg! Intussen gaan we wel met gezondheidsklachten naar buiten’ 
Marieta Kroft  28/10/2020 LEIDEN   Verkouden? Koorts? Benauwdheid of andere klachten die op 
conona kunnen duiden? Bijna tweederde van de ondervraagden in het gebied Hollands Midden gaat 
tegen het advies in toch naar buiten. Eenderde ontvangt zelfs bezoek, terwijl dat medisch niet 
noodzakelijk is, blijkt uit onderzoek van de GGD. 
 

 
© Grafiek Hollands Midden 
De reden om naar buiten te gaan met coronaklachten is vooral voor het regelen van praktische zaken 
of omdat men denkt dat corona niet de oorzaak is. Een op de acht gaat naar buiten om naar het werk 
te gaan. 
            En de bereidheid om te testen bij klachten? Die neemt af. 73 procent wil zich laten testen bij 
klachten. Tijdens het vorige gedragsonderzoek van half augustus was dat nog 83 procent. Van de 
deelnemers aan het onderzoek met klachten heeft 43 procent zich laten testen. Half augustus was 
dat nog 50 procent. Inmiddels kennen twee op de vijf ondervraagden iemand in hun naaste 
omgeving met corona. 
               De gezondheidsdienst vindt de bevindingen opmerkelijk. Temeer omdat bijna iedereen ook 
in het onderzoek aangeeft het erg te vinden dat er een tweede golf is gekomen. 
               De bevindingen komen uit het zevende gedragsonderzoek van GGD Hollands Midden sinds 
de coronauitbraak. Tussen 30 september en 4 oktober hebben 3250 inwoners van de Leidse en 
Goudse regio, de Duin- en Bollenstreek en de Rijn- en Veenstreek een vragenlijst over corona en hun 
eigen gedrag ingevuld. Dat is net na de persconferentie waarin een verontruste premier Mark Rutte 
mensen opriep zich aan de regels te houden, maar voor de gedeeltelijke lockdown die 14 oktober 
inging. Het resultaat is niet representatief, aldus de GGD, maar geeft wel een indicatie. 
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Gedragsregels     In het algemeen worden de gedragsregels goed nageleefd, concludeert de 
GGD. Het niet meer handen schudden zit inmiddels bij iedereen wel tussen de oren. Daarnaast geven 
negen op de tien ondervraagden aan niet meer dan drie bezoekers per dag te ontvangen en niet 
vaker dan drie keer per week. Ook lukt het om het bezoek aan mensen met een slechte gezondheid 
te beperken, te niezen in de elleboog en papieren zakdoekjes te gebruiken. Moeite hebben mensen 
met het meer dan tien keer op een dag handen wassen en het niet samenkomen met meer dan drie 
mensen. 

 
 
© Grafiek GGD Hollands Midden 
 
 
 
Afstand houden is het moeilijkst bij het doen van boodschappen, geeft ruim de helft aan. 43 procent 
kan geen afstand houden op het werk, 30 procent op school. Een kwart geeft aan te dicht bij iemand 
te komen tijdens feestjes, georganiseerd sporten of het zorgen voor een ander. 
 
Het draagvlak om alle maatregelen na te leven is er bij driekwart van de deelnemers. Wel neemt het 
draagvlak af als het langer dan een halfjaar gaat duren voor wat betreft het thuiswerken, maximaal 
drie bezoekers ontvangen en de sluiting van sportkantines. Bijna vier op de vijf is het eens met het 
dragen van een mondkapje. 
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Somber 

 
© Grafiek Hollands Midden 
Meer dan een kwart van de ondervraagden voelt zich somberder, meer gestrest en angstiger dan 
voor de coronamaatregelen. Een op de vijf voelt zich eenzamer en 14 procent slaapt slechter. Half 
april was er meer angst en somberheid, maar die leek begin juli minder te worden. Met de stijging 
van de besmettingen en de daarmee gepaard gaande maatregelen, nemen deze klachten toe. 
 
 
 
 
21) Met kleine, eenvoudige maatregelen kunt u de energierekening verlagen 
IkWoonLeefZorg 28 oktober 2020 
Zeven eenvoudige maatregelen voor een lagere energierekening 
U hoeft niet altijd grote investeringen te doen om energie en geld te besparen. Ook met kleine, 
eenvoudige maatregelen kunt u de energierekening verlagen. Deze maatregelen leveren al snel geld 
op. 
1. Vervang gloeilampen door ledlampen 
Gloeilampen en halogeenlampen worden niet meer gemaakt omdat ze te veel stroom verbruiken. 
Ledlampen zijn veel zuiniger, terwijl ze net zo goed licht geven. U kunt nu ook ledlampen kopen die 
gezellig, warm licht geven en die u ook kunt dimmen. Op de verpakking kunt u zien hoe warm het 
licht is dat de lamp geeft. Dat kunt u zien aan het getal met daarachter de letter K (van Kelvin). De 
meeste ledlampen zijn 2700K. Dat is vergelijkbaar met de warmte van het licht van een gloeilamp. 
Hoe minder Kelvin, hoe warmer het licht. Omdat ledlampen erg zuinig zijn, kunt u geld besparen door 
gloeilampen en halogeenlampen te vervangen, ook als ze nog niet kapot zijn. Het jaarlijkse 
stroomverbruik van een ledlamp van 4,5 Watt is 50 cent. Een gloeilamp van 40 Watt geeft net zoveel 
licht en kost 5 euro per jaar aan stroom. Een verschil van 4,50 euro. Vermenigvuldig dat met het 
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aantal lampen in uw huis en u weet hoeveel geld u kunt besparen op de energierekening. Vervang de 
lampen die het vaakst branden het eerst. Een ledlamp van 4,5 Watt kost enkele euro's. Wilt u weten 
met welke ledlamp u een gloeilamp het beste kunt vervangen? Op de website van de 
Consumentenbond (Fried: zie: https://www.consumentenbond.nl/ledlamp/hoeveel-lumen-heb-ik-
nodig  ) vindt u een overzicht van de lichtopbrengst van gloeilampen. Kies een ledlamp met ongeveer 
dezelfde lichtopbrengst. Laat lampen niet onnodig branden in een ruimte waar u niet bent. Ook 
daarmee kunt u energie besparen. 
2. Breng radiatorfolie aan 
Radiatorfolie is een dunne folie die u tegen de buitenmuur achter de radiator plakt. Hierdoor blijft de 
warmte binnen en bespaart u energiekosten. Radiatorfolie is te koop bij de bouwmarkt. Als u voor 
alle radiatoren in huis folie koopt, kost dat gemiddeld 20 euro. De besparing kan oplopen tot 30 euro 
per jaar. U kunt radiatorfolie gemakkelijk zelf aanbrengen, bijvoorbeeld door het met magneetjes of 
tape op de achterkant van de radiator te plakken. Er zijn nog veel meer manieren om te voorkomen 
dat warmte uit uw huis ontsnapt, bijvoorbeeld door tochtstrips. Lees hier meer over energiezuinig 
wonen (Fried: zie: https://www.ikwoonleefzorg.nl/zelfstandig-wonen/energiezuinig-wonen-wat-
houdt-dat-in   ). 
3. Doe de verwarming een uur eerder uit 
Een goed geïsoleerd huis koelt langzaam af. Daar kunt u gebruik van maken door een uur voordat u 
naar bed gaat de verwarming lager te zetten. U merkt er weinig van en het bespaart zo'n 20 euro per 
jaar. U kunt op meer manieren geld besparen door zuiniger te stoken. Sluit in het stookseizoen alle 
deuren in huis en verwarm alleen de kamers waar u veel bent. Dat bespaart gemiddeld 250 euro per 
jaar. U kunt ook de thermostaat een graad lager zetten dan u gewend bent. Dat bespaart 100 euro. 
Als u in beweging bent, is 19 graden vaak warm genoeg. Een trui of vest aantrekken helpt ook. Gaat u 
overdag weg, zet dan de thermostaat op 15 graden. Ook kunt u de verwarming in de slaapkamer 
uitzetten. Dat bespaart 80 euro per jaar. Vindt u het te koud, dan kunt u met een kruik of elektrische 
deken het bed opwarmen. 
4. Was zuiniger 
Veel mensen hebben een zuinige wasmachine, maar weten niet hoe ze zuinig kunnen wassen. Voor 
normale was is het eco-progamma de zuinigste oplossing. Daarmee gebruikt u een kwart minder 
energie. Wasgoed dat niet zo vuil is kunt u op 30 graden wassen. Dat is veel zuiniger dan wassen op 
60 graden. Was altijd met een volle trommel. U hoeft dan minder vaak te wassen en per kilo 
wasgoed verbruikt u minder energie. Gebruikt u een droger, centrifugeer dan altijd op de hoogste 
stand. Nog zuiniger is het natuurlijk om de was buiten aan de lijn of binnen te drogen. U kunt 
daarmee 23 tot 77 euro per jaar besparen, afhankelijk van uw type droger. 
5. Voorkom sluipverbruik 
Sommige apparaten verbruiken ook energie als ze op stand-by of 'uit' staan. Een deel van die 
apparaten werkt niet zonder stand-by, zoals de cv-ketel en de deurbel. Andere apparaten kunt u 
gewoon uitzetten om energieverbruik te voorkomen. Nieuwe apparaten verbruiken minder energie 
in ruststand dan oude apparaten. Apparaten met een uitknop kunt u uitzetten in plaats van op stand-
by. Is dat niet mogelijk, dan kunt u de stekker eruit trekken als u het apparaat een tijdje niet gebruikt. 
Heeft u enkele apparaten bij elkaar, zoals computer, beeldscherm en printer? Of een tv en een dvd-
speler? Dan kunt u een stekkerdoos gebruiken met een aan/uit-schakelaar. Dan zet u alles in een 
keer uit. De Consumentenbond schat de gemiddelde besparing op 75 euro per jaar als u alle 
elektrische apparaten echt uitzet. Wilt u weten hoeveel stroom een apparaat verbruikt op stand-by? 
Koop dan voor 10 à 15 euro een energiemeter bij de bouwmarkt of elektronicazaak. Heeft u een 
apparaat met een hoog verbruik dat u niet kunt uitzetten? Dan kunt u het beter vervangen door een 
nieuw exemplaar. 
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6. Douche met minder water 
Heeft u al een waterbesparende douchekop of spaardouche? Daarmee gebruikt u ongemerkt tot 20 
procent minder water. Tegelijkertijd bespaart u energie, omdat het water dat u bespaart ook niet 
hoeft te worden opgewarmd. Zo kunt u in totaal 45 euro per jaar besparen. Weet u niet zeker of u al 
een spaardouche heeft? Laat het water van de douche dan een minuut lang in een emmer stromen. 
Als er 7 liter of meer in de emmer zit, kunt u met een nieuwe douchekop geld besparen. Een 
waterbesparende douchekop kunt u zelf kopen, bijvoorbeeld bij de bouwmarkt. 

7. Vervang uw koelkast door een zuiniger exemplaar 
Deze tip kost wel wat geld, maar dat verdient u uiteindelijk wel terug. Een moderne koelkast met 
energielabel A+++ (Fried: zie: https://www.ikwoonleefzorg.nl/zelfstandig-wonen/wat-betekenen-die-
energielabels  ) verbruikt veel minder energie dan een oude koelkast. Een model A+ bijvoorbeeld 
heeft meer dan twee keer zoveel stroom nodig dan een A+++ koelkast. Oudere koelkasten met een 
lager energielabel gebruiken nog meer energie. Volgens Milieu Centraal is het bijna altijd verstandig 
een oudere koelkast te vervangen door een nieuw, zuinig exemplaar. Een A+++ koelvriescombinatie 
verbruikt 36 euro aan stroom per jaar, een tafelmodel A+++ verbruikt 18 euro. Vervangt u een 
koelvriescombinatie van 15 jaar oud, dan bespaart u 50 euro (220 kWh) per jaar. Een 25 jaar oude 
koelkast vervangen levert 80 euro (340 kWh) besparing per jaar op. Een zeer zuinige 
koelvriescombinatie is te koop vanaf 600 euro. Ook bij andere elektrische apparaten is het goed om 
op het energielabel te letten. 
Nog meer ideeën 
Bent u benieuwd wat u nog meer kan doen? Op de website Iedereen doet wat (Fried: zie: 
https://www.iedereendoetwat.nl/wat-kan-jij-doen  ) kunt u nog meer ideeën vinden en een test 
doen om uw mogelijkheden om energie te besparen te ontdekken. 
 
 
 
 
22) Beeldbellen. Ook mensen met dementie kunnen dat leren 
IkWoonLeefZorg 28 oktober 2020 
Tips voor beeldbellen bij dementie 
Kunt u niet op bezoek bij iemand met dementie of zou u graag vaker contact willen? Misschien kunt 
u beeldbellen. Ook mensen met dementie kunnen dat leren. Daar is wel wat oefening voor nodig en 
soms ook begeleiding. 
Als er gevaar voor besmetting is, kunnen mensen met dementie vaak geen bezoek ontvangen. Sinds 
het begin van de coronacrisis is veel ervaring opgedaan met beeldbellen, bijvoorbeeld via Skype, 
FaceTime en WhatsApp. Deze ervaringen waren voor een groot deel positief. Mensen met dementie 
kunnen nog veel leren, ook als de dementie al verder is gevorderd. 
Gebruik een tablet   Een tablet is een heel handig apparaat om te beeldbellen. Dat komt door 
het aanraakscherm. Een toetsenbord met muis is een stuk lastiger. Een tablet heeft ook een goed 
formaat en is makkelijk is schoon te maken. Staan er apps en icoontjes op het startscherm, haal die 
dan weg, zodat ze niet kunnen afleiden. Zet de tablet op een standaard op tafel. Per ongeluk het 
scherm aanraken gebeurt dan niet zo snel en de tablet blijft goed staan. Zorg dat het geluid hard 
genoeg staat. Vermijd het woord computer, om angst te voorkomen. Zeg gewoon dat u met elkaar 
gaat praten. 
Leer een gesprek aannemen    Begin met het leren hoe iemand een gesprek kan aannemen. 
Daarvoor is het nodig dat u of iemand anders bij de persoon met dementie gaat zitten terwijl er 



  

NIEUWS- EN INFORMATIEBRIEF 202                                     
ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN                                       
KAAG EN BRAASSEM 

35 

 

iemand belt naar de tablet. Bij Skype is tikken op het scherm voldoende om een gesprek aan te 
nemen, bij FaceTime en Whatsapp is een schuif- of veegbeweging over het scherm nodig. Doe dat 
eerst een paar keer voor en voer een kort gesprek om te laten zien wat er gebeurt. Laat daarna de 
persoon met dementie het gesprek aannemen, net zolang totdat het lukt. Zorg ervoor dat hij of zij 
merkt wat het gevolg van die handeling is. 
Als het lukt om een gesprek aan te nemen, kunt u de persoon met dementie op afstand gaan bellen. 
Het is handig om daarvoor een vast tijdstip af te spreken op een vaste dag in de week. Dan werkt de 
kracht van herhaling. 
U kunt ook proberen of u de persoon met dementie kunt leren zelf te bellen. Zet daarvoor één of 
meer contacten in de contactlijst op de tablet met wie echt gebeld gaat worden. Zet ook een 
duidelijke foto bij de naam. Als beeldbellen via een tablet niet lukt, kan beeldbellen via de televisie 
misschien een oplossing zijn. 
Vraag een begeleider om hulp   Lukt het de persoon met dementie niet om zelf het gesprek 
aan te nemen, dan kunt u ook iemand anders vragen dit te doen. Dat kan een buurman of buurvrouw 
zijn of een verzorgende. Ook dan kan nog wel wat oefening nodig zijn om de aandacht van de 
persoon met dementie bij het scherm te houden. Lukt het niet in de middag, probeer het dan eens in 
de ochtend. Misschien is hij of zij dan helderder. 
Praat, zing of beweeg  Beeldbellen werkt het beste als de omgeving rustig is. Praat over 
alledaagse dingen. Grote emoties wekken verwarring op. Stel geen open vragen. Vraag liever ‘heb je 
gewandeld vandaag?’ dan ‘waar heb je gewandeld?’ Praten hoeft niet eens. U kunt ook samen naar 
muziek luisteren, zingen en meeklappen met een liedje, gebarenspelletjes doen, voorlezen, foto’s 
laten zien of samen bewegen. Zo stimuleert u de ander om ook actief te worden en te gaan 
bewegen. 
Gebruik beeldbellen vaker  Als het beeldbellen goed lukt, kunt u het vaker gebruiken. U kunt 
verzorgenden bijvoorbeeld vragen of u via beeldbellen aanwezig kunt zijn bij gesprekken die zij met 
de persoon met dementie voeren. Misschien kunt u door middel van beeldbellen samen eten of 
samen een tv-programma kijken. Zo wordt beeldbellen een manier om elkaar vaker te kunnen zien. 
 
 
 
 
23) Grote regionale aanbieders lijden jaarlijks 4 procent verlies op de wijkverpleging 
Zorgvisie 28 oktober 2020 
‘Grote aanbieders wijkverpleging staan met de rug tegen de muur’ 
Grote regionale aanbieders lijden jaarlijks 4 procent verlies op de wijkverpleging. De tarieven liggen 
gemiddeld 2,30 euro onder de kostprijs. Dat blijkt uit kostenonderzoek van Roland Berger onder 12 
grote aanbieders. De zorgaanbieders compenseren de tekorten op de wijkverpleging met Wlz-
middelen. 
Verbijsterd waren de bestuurders van twaalf grote zorgaanbieders van wijkverpleging over het 
besluit van minister Hugo de Jonge van VWS in mei 2020. Hij maakte toen bekend 340 miljoen euro 
over te hevelen (Fried: zie: https://www.skipr.nl/nieuws/minister-hevelt-340-miljoen-over-van-
wijkverpleging-naar-langdurige-zorg/?_ga=2.254110030.718385109.1607599844-
709659563.1588410885  )van de wijkverpleging naar de Wlz. Onderzoek in opdracht van VWS had 
aangetoond dat zorgverzekeraars jaarlijks honderden miljoenen euro’s (Fried: zie: 
https://www.zorgvisie.nl/scherpe-zorginkoop-leidt-tot-onderschrijding-wijkverpleging/ ) overhouden 
bij de zorginkoop wijkverpleging. Het ministerie had het macrobudget jaarlijks te hoog ingeschat 
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doordat onvoldoende was rekening gehouden met de scherpe zorginkoop door zorgverzekeraars, 
rechtvaardigde De Jonge zijn ingreep. 
Brandbrief aan verzekeraars  ‘Onbegrijpelijk en bizar’, noemen twaalf grote regionale 
aanbieders dit besluit in een brandbrief aan Zorgverzekeraars Nederland (ZN) in juli 2020. Ze lijden al 
jaren forse verliezen (Fried: zie: https://www.zorgvisie.nl/tarief-wijkverpleging-moet-met-10-
procent-omhoog/  ) omdat de tarieven in hun ogen volstrekt ontoereikend zijn. De grote regionale 
aanbieders, waarvan er in Nederland ruim veertig zijn, claimen dat ze een heel andere 
kostenstructuur hebben dan andere aanbieders doordat ze ‘systeemaanbieders’ zijn. Ze vormen in 
stadswijken en in landelijk gebied de schakel tussen huisarts, Wmo, ziekenhuizen en verpleeghuizen. 
Deze sleutelrol in de regionale zorginfrastructuur brengt allerlei extra kosten met zich mee die 
andere aanbieders niet hebben. Zorgverzekeraars houden daar bij de zorginkoop onvoldoende 
rekening mee, vinden ze. 
Systeemaanbieders  De wijkverpleging kent globaal drie types zorgaanbieders. Naast de grote 
regionale ‘systeemaanbieders’ zijn er verpleeghuizen die in hun directe omgeving zorg aan huis 
bieden. Verder is er een groot aantal kleine thuiszorgaanbieders. Van de laatste groep zijn er de 
afgelopen twee jaar 900 bijgekomen, blijkt uit cijfers van Vektis. Daarvan bestaat 60 procent uit 
zzp’ers of kleine bureautjes met slechts een handjevol klanten. Het onderzoek waarop minister De 
Jonge zich baseert, maakt geen onderscheid naar type zorgaanbieder. Alle aanbieders worden over 
een kam geschoren. 
Kostenonderzoek Roland Berger   Na een gesprek in de zomer met ZN, naar 
aanleiding van de brief, besluiten de twaalf om transparant te zijn over hun kosten en opbrengsten. 
Ze laten een onafhankelijke partij kostenonderzoek doen. Onderzoeksbureau Roland Berger krijgt 
volledige inzage in de ‘grootboekrekeningen’ en urenregistraties over 2019 van de twaalf aanbieders. 
Negatief resultaat     De wijkverpleging is voor de twaalf aanbieders structureel 
verlieslatend, concludeert Roland Berger. Per uur bedraagt het verlies gemiddeld 2,30 euro. 
Daarnaast komen de twaalf aanbieders per uur 3 tot 6 euro tekort op activiteiten die gerelateerd zijn 
aan hun rol als systeemaanbieder. Zo bieden ze 24/7-zorg aan, ook voor cliënten van aanbieders die 
geen nachtzorg kunnen leveren. De aanbieders leveren complexe ziekenhuisverplaatste zorg. 
Daarvoor hebben ze duurder personeel in dienst, met een hoger deskundigheidsniveau. De 
aanbieders maken extra kosten voor opleiding van personeel. Ze investeren in innovatie en 
onderzoek. Ook doen ze mee aan regionale samenwerkingstrajecten gericht op preventie en het 
leveren van de juiste zorg op de juiste plek. Het gemiddelde resultaat is uiteindelijk -4 procent. 
Steun ActiZ   De twaalf aanbieders vormen een representatieve vertegenwoordiging van de 
wijkverpleging in Nederland. Sommige werken in grootstedelijk gebied, andere juist in een landelijke 
regio. Samen hebben ze een omzet van 400 miljoen euro. Dat is circa 10 procent van de totale 
wijkverpleging in Nederland. Volgens Amstelring-bestuurder Inge Borghuis steunt brancheorganisatie 
ActiZ de twaalf zorgaanbieders. De betrokken aanbieders zijn Aafje, Amstelring, Beweging 3.0, Carint 
Reggeland, IJsselheem, Kwadrantgroep, Laurens, Viva Zorggroep, ZorgAccent, Zorgpartners Midden-
Holland, Zuidzorg en ZZG-zorggroep. 
Minder zorg, minder kwaliteit   De aanbieders dringen bij zorgverzekeraars aan op 
passende tarieven. De vergrijzing en het beleid om ouderen langer thuis te laten wonen maken het 
belang van goede wijkzorg alleen maar urgenter. ‘Als de verliezen niet opgelost worden, dan wordt 
de zorg thuis minder in plaats van meer. En slechter in plaats van beter. Met alle gevolgen van dien 
voor de cliënten maar ook voor huisartsen, ziekenhuizen en Wlz-voorzieningen’, schrijven de 
aanbieders in een brief aan ZN in september 2020. 
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Onafhankelijk    Hoe onafhankelijk is het onderzoek van Roland Berger? Borghuis: ‘Roland 
Berger heeft heel kritisch gekeken. Alle aanbieders moesten de boeken volledig open doen. Dat was 
spannend, want je weet van tevoren niet wat eruit komt. We kunnen die rol van systeemaanbieders 
zo niet blijven vervullen. De wijkverpleging is voor ons structureel verlieslatend. Dit houdt een keer 
op.’ 
Compensatie uit Wlz  De zorgverzekeraars erkennen volgens Borghuis wel de speciale rol 
van systeemaanbieders. Maar ze zijn verbaasd dat de aanbieders volgens hun eigen jaarrekeningen 
een positief resultaat hebben behaald op de wijkverpleging. Volgens Borghuis compenseren de 
aanbieders echter de verliezen op de wijkverpleging met Wlz-geld. ‘Als je diep in de jaarrekeningen 
duikt, zie je dat ook. Als je alle kosten realistisch toerekent, is de wijkverpleging verlieslatend.’ 
Onderhandelingscircus  Maar waarom sluiten de zorgaanbieders dan contracten met 
verlieslatende tarieven? Dat doen de meeste aanbieders aanvankelijk ook niet, stelt Borghuis, maar 
in de huidige zorginkoop hebben ze weinig keuze. ‘Wij wachten met het tekenen van een contract tot 
in het nieuwe jaar. Maar dan staan we met de rug tegen de muur. Geen contract sluiten is geen 
optie, want daarmee laat je je cliënten in de steek. Ontslagen zijn dan onafwendbaar. Dit jaarlijkse 
onderhandelingscircus is tijdrovend en niet effectief. We hebben behoefte aan meerjarencontracten 
met passende tarieven. Voor een toekomstbestendige wijkverpleging moeten de tarieven met 10 
procent omhoog. 5 procent om de tarieven kostendekkend te krijgen en 5 procent om te investeren 
in een toekomstgerichte wijkverpleging.’ 
NZa maakt nieuwe bekostiging    Voor 2021 zetten de aanbieders in op tarieven die 
kostendekkend zijn. Het Roland Berger-onderzoek dient daarbij als onderbouwing. Voor de lange 
termijn is de hoop gevestigd op de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) (Fried: zie: 
https://www.zorgvisie.nl/wijkverpleging-gaat-vijf-jaar-experimenteren-met-clientprofielen/ ) . Die 
werkt aan nieuwe bekostiging voor de wijkverpleging, waarin de specifieke rol van 
systeemaanbieders een plek moet krijgen. De twaalf aanbieders gaan binnenkort langs bij de NZa om 
hun bevindingen te presenteren. 
Bart Kiers schrijft zowel over cure als care. Zijn aandachtsvelden zijn de ziekenhuizen, medisch 
specialisten, wijkverpleging en ouderenzorg. 
 
 
 
 
24) Allerhande regelingen om mantelzorgers te ondersteunen 
Plusonline  29 oktober 2020 
Mantelzorger? Zo regel je de kosten 
Iemand die zorgt voor een zieke medemens, krijgt daar vaak veel dankbaarheid voor terug. Maar 
daarmee betaal je niet de extra reis- en andere kosten die je als mantelzorger maakt. Daarbij 
helpen deze regelingen. 
Mantelzorger ben je als je langdurig en onbetaald zorgt voor iemand die hulp nodig heeft. Dat kan 
een partner, vader of moeder zijn, maar ook een buurman of buurvrouw, tante of opa. De overheid is 
blij met mantelzorgers, want door hun inzet is er minder professionele zorg nodig en kunnen 
ouderen langer thuis blijven wonen. Daarom zijn er allerhande regelingen om mantelzorgers te 
ondersteunen. Maak er gebruik van, want je hebt er recht op!  
Mantelzorgwaardering      Gemeenten delen mantelzorgwaardering uit, ook wel 
mantelzorgcompliment genoemd. Sommige gemeenten geven jaarlijks een geldbedrag aan 
mantelzorgers die bij hen bekend zijn. De uitgekeerde bedragen lopen uiteen van €15 tot €300, 
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volgens onderzoek van Mantelzorg.nl. Maar gemeenten kunnen ook waardebonnen of een 
kortingspas geven. Of ze organiseren een uitje of lunch. Dat gebeurt vaak rondom de dag van de 
Mantelzorg op 10 november. 
            Hoe je in aanmerking komt voor de mantelzorgwaardering verschilt per gemeente. Informeer 
hiernaar bij de woongemeente van degene voor wie je zorgt.  
Persoonsgebonden budget (pgb)      Mantelzorgers die het huis schoonhouden, helpen met 
wassen en aankleden of op afroep ’snachts komen helpen, doen meer dan gebruikelijk. Voor zorg die 
meer dan gebruikelijk is, kan de zorgvrager een persoonsgebonden budget aanvragen om de 
mantelzorger mee te betalen. Hiervoor is wel een officiële zorgovereenkomst nodig. De betalingen 
hoeft de zorgvrager niet zelf  
te doen, daar zorgt de Sociale Verzekeringsbank voor.  
          Een pgb voor onder andere huishoudelijke hulp kun je aanvragen bij de gemeente. De 
zorgverzekeraar gaat over het pgb voor verpleegkundige zorg. Er is ook een pgb mogelijk vanuit de 
Wet langdurige zorg (Wlz) voor mensen met een indicatie voor een verpleeghuis. Kijk voor meer 
informatie op de website van Per Saldo: pgb.nl. Of bel 0900- 
742 48 57 (€0,20 per minuut). 
Reiskosten         Mantelzorgers met een bijstandsuitkering krijgen soms een tegemoetkoming 
van de gemeente. In andere gevallen is het helemaal niet gek om aan de persoon voor wie je zorgt 
een vergoeding te vragen. Of stel voor de kosten te delen met familieleden.  
Kosten aftrekken   Hoge, specifieke zorgkosten zijn aftrekbaar in de belastingaangifte. 
Reiskosten naar een ziekenhuis of verpleeghuis waar je partner meer dan een maand verblijft, 
kunnen daaronder vallen. De afstand enke-le reis moet dan wel minimaal 10 kilometer zijn en je 
moet tot de opname samen in één huis hebben gewoond. 
            Zorgkosten aftrekken kan alleen als ze boven een bepaalde drempel uitkomen. Hou daarom 
alle zorgkosten bij die je niet vergoed krijgt. Aftrekbaar zijn bijvoorbeeld extra kosten voor kleding en 
beddengoed, kosten voor de tandarts, fysiotherapeut of specialist, ziekenhuiszorg, vervoerskosten 
naar een arts of ziekenhuis en extra vervoerskosten in verband met een ziekte of handicap. Meer 
informatie: www.belastingdienst.nl. 
(On)betaald verlof      Werknemers die mantelzorgen hebben in noodgevallen recht op 
calamiteitenverlof. Als je voor een ziek of hulpbehoevend familielid zorgt, kun je ook zorgverlof 
aanvragen. Kortdurend zorgverlof duurt maximaal twee keer het aantal uren dat je per week werkt, 
langdurend zorgverlof maximaal zes keer dit aantal uren. Tijdens het kortdurend zorgverlof betaalt 
de werkgever het salaris (ten minste) voor 70 procent door. Tijdens langdurend zorgverlof hoeft dat 
niet. Beide vormen van verlof kun je maximaal één keer per twaalf maanden opnemen, 
aaneengesloten of verspreid over het jaar. Zorgverlof is wettelijk geregeld, maar het verschilt per cao 
hoe de regeling precies is ingevuld. Vraag dat na bij de afdeling personeelszaken. 
Extra inkomen    Ben je minder gaan werken om voor iemand te zorgen en is je inkomen 
gedaald? Check dan of je in aanmerking komt voor (een verhoging van de) zorg- of huurtoeslag.  
Parkeerkosten   Sommige gemeenten vergoeden de parkeerkosten van mantelzorgers. Klop 
daarvoor aan bij de woongemeente van degene voor wie je zorgt. Fungeer je als chauffeur voor 
iemand die niet (meer) zelf kan rijden? Dan kan degene voor wie je zorgt een 
gehandicaptenparkeerkaart aanvragen. Dit heet een passagierskaart 
Meereizen  Een OV-Begeleiderskaart geeft recht op gratis meereizen in het ov met iemand die 
begeleiding nodig heeft. Iemand die erg slecht loopt kan zo’n kaart aanvragen, net als mensen met 
epilepsie, een visuele beperking of een psychische aandoening. Meer informatie: www.ov-
begeleiderskaart.nl. 
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                             Iemand die reist met Valys, mag gratis een begeleider meenemen.                         
Meer informatie: www.valys.nl 
Vervangende mantelzorg     Wordt het mantelzorgen je even te veel? Dan is er vervangende 
mantelzorg mogelijk, ook wel respijtzorg genoemd. Respijtzorg kent veel verschillende vormen, 
variërend van een vrijwilliger in huis die de zorg overneemt tot een logeerhuis waar iemand een paar 
dagen naartoe gaat. Iemand die in aanmerking komt voor hulp vanuit de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo) kan voor respijtzorg bij de gemeente aankloppen. Er zijn ook aanvullende 
zorgverzekeringen die respijtzorg vergoeden. 
            Iemand die zorgt voor een zieke medemens, krijgt daar vaak veel dankbaarheid voor terug. 
Maar daarmee betaal je niet de extra reis- en andere kosten die je als mantelzorger maakt. Daarbij 
helpen deze regelingen. 
Zorgverzekering       Sommige zorgverzekeringen hebben ruime vergoedingen voor 
mantelzorgers, bijvoorbeeld voor cursussen of uitjes speciaal voor mantelzorgers. Verder kun je soms 
kosteloos gebruikmaken van een mantelzorgmakelaar, die allerlei regelzaken uit handen neemt. Kijk 
op de website van de zorgverzekeraar welke diensten die aanbiedt. 
 
 
 
 
 
25) Per 1 januari a.s. meer mogelijkheden om  gegevens van cliënt op te vragen 
Schulinck  29 oktober 2020 
Is gebruik van Suwinet door schuldhulpverleners toegestaan? 
28 oktober 2020 -             Per 1 januari a.s. treedt de nieuwe Wet gemeentelijke schuldhulpverlening 
(Wgs) in werking. Daarmee heb je als schuldhulpverlener meer mogelijkheden om zowel intern als 
extern gegevens van je cliënt op te vragen. Denk hierbij aan gegevens over inkomsten, vermogen en 
schulden. Dat is handig, want daarmee kan je je cliënt beter helpen. Maar mag je, door deze 
wetswijziging, als schuldhulpverlener nu ook Suwinet gebruiken? 
In het Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening (hierna te noemen: Besluit) wordt nader uitgewerkt 
welke gegevens bij wie opgevraagd mogen worden. Helaas is er (nog) geen mogelijkheid om deze 
gegevens opvraag te doen via Suwinet omdat je daarin teveel informatie ziet. Dat is niet AVG-proof. 
Hieronder zal ik eerst ingaan op de ruimte die de nieuwe Wgs en het Besluit geven voor 
gegevensuitwisseling. Vervolgens ga ik in op de vraag wat er nodig is om gebruik van Suwinet in de 
toekomst wel mogelijk te maken. 
Gegevensuitwisseling: wat, met wie en wanneer?     Door de nieuwe Wgs en het 
Besluit mag je meer gegevens uitwisselen met derden. Beperkte gegevens mag je uitwisselen voor 
vroegsignalering. Zodra je overgaat tot daadwerkelijke schuldhulpverlening, mag je veel meer 
gegevens uitwisselen. 
             Bij vroegsignalering krijg je een signaal dat een inwoner een schuld heeft, maar weet je nog 
niet of diegene hulp wil bij het oplossen van die schuld. Art. 2 en 3 van het Besluit geven de 
signaalpartners (verhuurders, zorgverzekeraars, drinkwaterleveranciers en energieleveranciers) de 
bevoegdheid – en zelfs verplichting – om dit signaal te geven. De signaalpartner laat je weten dat er 
een schuld is, hoe hoog die is en geeft je de contactgegevens van de betreffende inwoner. Met die 
informatie benader je de inwoner om aan te geven dat hij het niet alleen hoeft op te lossen, maar de 
hulp kan inschakelen van schuldhulpverlening. 
               Als de inwoner aangeeft hulp te willen – na vroegsignalering of door zelf contact op te 
nemen met de gemeente – begin je met de schuldhulpverleningsfase. Deze fase omvat onder andere 
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intake, stabilisatie, schuldregeling en nazorg. Hierin mag je gegevens opvragen over openstaande 
schulden, maar ook over de inkomsten- en vermogenspositie van je cliënt. In art. 12 tot en met 17 
van het Besluit wordt bepaald welke gegevens je als schuldhulpverlener mag uitwisselen, met wie en 
op welk moment. 
                         Voorlopig helaas geen Suwinet   
Door de mogelijkheid van gegevensuitwisseling met derden, ben je dus niet meer volledig afhankelijk 
van de gegevens die de cliënt aanlevert, maar krijg je de bevoegdheid om zelf de benodigde 
informatie rechtstreeks op te vragen bij diverse partijen. Dat biedt je de mogelijkheid voor het 
bieden van effectievere en efficiëntere schuldhulpverlening, zeker voor de minder-redzame 
inwoners. 
Suwinet: de toekomst      Zoals aan het begin van deze opinie al aangegeven, mag Suwinet 
(nog) niet gebruikt worden voor de uitgebreidere gegevensuitwisseling die per 1 januari a.s. is 
toegestaan. Maar waarom mag dat (nog) niet? Dat komt door de ICT en de huidige inrichting van 
Suwinet. Waar de wetgever binnen de Wgs, het Besluit en de Wet SUWI al de mogelijkheid heeft 
gecreëerd om als schuldhulpverlener in de toekomst Suwinet te mogen gebruiken, blijft de ICT nog 
achter. In Suwinet zijn namelijk veel meer gegevens zichtbaar dan de gegevens die je als 
schuldhulpverlener van derden mag ontvangen. Bij gebruik van Suwinet zoals dat op dit moment is 
ingericht, zou je dus letterlijk een oogje moeten dichtknijpen om die gegevens niet te zien. De AVG 
biedt geen ruimte om het teveel aan gegevens te raadplegen. 
           Om gebruik van Suwinet mogelijk te maken, is er dus een ICT-aanpassing nodig zodat je deze 
gegevens niet meer ziet. Goed nieuws: in de toelichting bij het Besluit wordt aangegeven dat VNG in 
samenwerking met het Ministerie van SZW werkt aan aanpassing van de informatiesystemen. Zodra 
de informatiesystemen dusdanig zijn aangepast dat je in Suwinet enkel de gegevens ziet die je van 
derden mag ontvangen, staat niets het gebruik van Suwinet meer in de weg. 
Conclusie   Vanaf 1 januari 2021 zijn er veel meer mogelijkheden dan voorheen voor de 
uitwisseling van gegevens met derden. Daardoor is effectievere en efficiëntere schuldhulpverlening 
mogelijk. Voor een nog snellere en efficiëntere werkwijze, is toegang tot Suwinet nodig. Helaas is dat 
nog geen optie. Ik hoop dat dit snel geregeld wordt. 
Jenny Vlemmings 
 
 
 
 
26) In Nederland bestaat nog altijd een tekort aan pleeggezinnen 
Schulinck  29 oktober 2020 
‘Kinderen onnodig lang in crisisopvang door gebrek pleegouders’ 
28 oktober 2020  In Nederland bestaat nog altijd een tekort aan pleeggezinnen die kunnen zorgen 
voor kinderen die geen stabiele en veilige thuissituatie hebben. Daardoor staan zo’n duizend 
kinderen op de wachtlijst. “Door het gebrek aan pleegouders is het lastig de juiste match te maken 
voor een vaste plek en verblijven kinderen onnodig lang in een crisisopvang”, meldt Pleegzorg 
Nederland. 
          De organisatie vraagt tijdens de ‘Week van de Pleegzorg’ aandacht voor de situatie van deze 
kinderen en hoopt op meer aanmeldingen van mensen “om vooral nu hun hart en huis open te 
stellen”. 
             Met name aan mensen die in deeltijd voor een kind willen zorgen, bijvoorbeeld in het 
weekend, is een tekort. Bij deeltijdpleegzorg zorgen de ouders zelf nog een deel van de tijd voor hun 
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kind, maar nemen anderen de zorgtaken voor een ander deel over. Zowel voor kinderen als voor 
ouders uit gezinnen waar problemen thuis zijn, kan dat net de nodige rust geven. 
            “Gelukkig kan pleegzorg in coronatijd gewoon doorgaan”, aldus Pleegzorg Nederland. Werving 
en voorbereiding van pleeggezinnen vindt nu voor een groter deel online plaats. 
           Pleegzorg Nederland meldde afgelopen zomer dat Nederland vorig jaar 16.700 pleeggezinnen 
telde. Zij zorgden voor 23.272 kinderen. 
Bron: ANP 
 
 
 
 
27) De juiste start in Nederland is een hele klus voor mensen met een verblijfsvergunning 
Schulkinck 29 oktober 2020 
Rijksbreed meer inzet nodig voor integrale aanpak integratie statushouders 
27 oktober 2020    Het leren van de taal, het vinden van werk, meedoen in de samenleving. De juiste 
start in Nederland is een hele klus voor mensen met een verblijfsvergunning. Voor een duurzame 
integratie van deze statushouders in de maatschappij moet er op landelijk niveau meer gebeuren. 
Extra inspanningen zijn nodig om een integrale aanpak op lokaal niveau te faciliteren. Gemeenten en 
hun partners stuiten bij de integratie van statushouders namelijk op een aantal problemen die zij niet 
(alleen) op lokaal niveau kunnen oplossen. 
          Dat staat in een brief die de samenwerkende inspecties van Toezicht Sociaal Domein (TSD) naar 
minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft gestuurd. TSD 
stuurde een afschrift van de brief aan de bewindspersonen van OCW, VWS, J&V en BZK, omdat zij 
ook een rol hebben bij de integratie van statushouders. Bij een integrale aanpak is er aandacht voor 
huisvesting, inburgering, werk en inkomen, het opbouwen van een sociaal netwerk, onderwijs en 
zorg. Wanneer de hierbij betrokken partijen op lokaal niveau goed samenwerken, bevordert dat een 
succesvolle integratie in de samenleving. 
          De inspecties in TSD onderzochten de situatie in een aantal Nederlandse gemeenten. Daaruit 
bleek dat er meer nodig is dan het leren van de taal en het vinden van werk: ook zorg en 
ondersteuning op andere gebieden is essentieel voor het al dan niet slagen van de inburgering en de 
verdere integratie in Nederland. Hierbij zijn een bredere blik én een visie gericht op de langere 
termijn nodig. De gemeenten kunnen dit niet zonder extra inspanningen van de Rijksoverheid. 
Aanbevelingen  TSD doet de minister een aantal aanbevelingen voor het bevorderen van de 
samenwerking op Rijksniveau. Om een integrale aanpak op lokaal niveau mogelijk te maken, is het 
belangrijk dat de nieuwe Wet inburgering (die per 1 juli 2021 in werking treedt) goed aansluit op de 
Participatiewet, de Wmo 2015 en de Jeugdwet.  Om duurzame participatie van statushouders te 
bevorderen, beveelt TSD verder aan om onderzoek te doen naar landelijk en lokaal beleid dat 
hieraan kan bijdragen. 
            Daarnaast doet TSD een aantal aanbevelingen aan de 5 betrokken ministeries om ervoor te 
zorgen dat een integrale aanpak op lokaal niveau verder van de grond komt: 
* Zorg dat de brede intake en het Plan Inburgering en Participatie bij de uitvoering van de nieuwe 
Wet inburgering een integraal karakter krijgen. Regel dat gemeenten aandacht besteden aan alle 
leefgebieden en naar alle gezinsleden kijken. 
* Onderzoek hoe voor statushouders van 30 jaar en ouder gelijke kansen kunnen worden gecreëerd 
bij het volgen van een opleiding in het mbo of hoger onderwijs. 
* Stimuleer dat asielzoekerscentra en gemeenten (blijven) investeren in preventieve activiteiten 
gericht op een goede psychische gezondheid. 
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* Maak blijvende ondersteuning mogelijk voor statushouders die dat nodig hebben, zoals 
analfabeten en mensen met lage cognitieve vermogens. 
Reactie minister van SZW     De minister heeft op 26 oktober, mede namens zijn collega 
bewindspersonen van OCW, VWS, J&V en BZK, een reactie naar de Tweede Kamer gestuurd. 
         In zijn reactie geeft de minister aan dat het kabinet de oproep van TSD herkent, dat er voor de 
integratie van statushouders op landelijk niveau extra inspanningen nodig zijn om een integrale 
aanpak op lokaal niveau te faciliteren. In zijn brief wijst de minister vervolgens op verschillende 
initiatieven die het Rijk al heeft ondernomen en nog op stapel staan. 
        Voor zover de aanbevelingen van TSD nog niet zijn opgepakt, deelt de minister mee, dat in de 
toekomst bezien zal worden of zij passen binnen de acties volgend uit monitoring dan wel het lerend 
stelsel. TSD pleit ervoor om van zoveel mogelijk aanbevelingen nu na te gaan of zij te realiseren zijn, 
zoals het creëren van gelijke kansen voor statushouders van 30 jaar en ouder om een opleiding in het 
mbo of hoger onderwijs te volgen. 
Bron: Toezicht Sociaal Domein 
 
 
 
 
28) Diverse gemeenten hebben een speciaal meldpunt toeslagenaffaire geopend 
Binnenlands Bestuur 29 oktober 2020 
GEMEENTEN OPENEN MELDPUNTEN TOESLAGENAFFAIRE 
Diverse gemeenten hebben een speciaal meldpunt toeslagenaffaire geopend. Rotterdam kent met 
bijna 1.100 mensen de meeste, bij de Belastingdienst bekende, gedupeerden. Den Haag en 
Amsterdam tellen er respectievelijk 701 en 693. 
Yolanda de Koster 29 okt 2020 Diverse gemeenten hebben inmiddels een speciaal meldpunt of 
mailadres toeslagenaffaire geopend, waar gedupeerde ouders zich kunnen melden voor hulp en 
ondersteuning van de gemeente. Bij de Belastingdienst zijn ruim 8.300 gedupeerde ouders bekend. 
Rotterdam kent met bijna 1.100 mensen de meeste, bij de Belastingdienst bekende, gedupeerden. 
Den Haag en Amsterdam tellen er respectievelijk 701 en 693. 
Geen gegevens doorgeven     De Belastingdienst heeft weliswaar een lijst met aantallen 
gedupeerde ouders per gemeente, maar mag vanwege de AVG geen gegevens van ouders aan 
gemeenten doorgeven. Er wordt een project voorbereid om te kijken of er wel gegevens kunnen 
worden uitgewisseld. Tot die tijd is het aan ouders zelf om zich bij de gemeente te melden. 
11 miljoen      Gemeenten gaan gedupeerden op diverse terreinen helpen, zo is tussen de VNG en 
staatssecretaris Van Uffelen van financiën afgesproken. Te denken valt aan hulp bij schulden, 
huisvestingsproblemen, opvoedingsondersteuning en werk(loosheid). Gemeenten hebben daarvoor 
alvast 11 miljoen euro gekregen. Een onafhankelijk bureau gaat de komende maanden onderzoeken 
welk bedrag nodig is om alle gedupeerden breed te ondersteunen. 
Meldpunten   In onder meer Arnhem, de Drechtsteden, Haarlemmermeer, Tubbergen en 
Twenterand zijn inmiddels meldpunten ingericht of speciale mailadressen aangemaakt waar 
gedupeerde ouders zich kunnen melden. Met gedupeerden uit Arnhem die zich bij de gemeente 
melden, wordt samen met onder meer het sociale wijkteam gekeken op welk gebied hulp nodig is. Er 
is ook vier dagdelen per week een telefonisch spreekuur. Verantwoordelijk wethouder Martien 
Louwers (PvdA) heeft daarnaast aan de maatschappelijke partners in de stad gevraagd hun oren en 
ogen open te houden. Als het vermoeden bestaat dat mensen door toedoen van de Belastingdienst 
in de problemen zijn geraakt, moeten zij hen wijzen op de mogelijkheid om hulp van de gemeente te 
krijgen, naast de compensatie van de Belastingdienst. 
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Schrijnend  ‘Het zal je maar gebeuren, dat je ineens grote bedragen aan de Belastingdienst moet 
terugbetalen, boetes krijgt en/of buiten je eigen schuld als fraudeur te boek komt te staan’, aldus 
Louwers. Ze noemt het schrijnend dat zoveel mensen zo diep in de problemen zijn geraakt door 
toedoen van de Belastingdienst. ‘Hun vertrouwen in de overheid heeft hierdoor een behoorlijke deuk 
opgelopen. Hopelijk lukt het ons om in contact te komen met de Arnhemse huishoudens die het 
betreft zodat we kunnen helpen. De gemeente staat naast de Arnhemse gedupeerden en kan en wil 
helpen. Daarom de oproep om contact met ons op te nemen via het meldpunt.’ Bij de 
Belastingdienst zijn 129 gedupeerden uit Arnhem bekend. 
Op de rails   Ook in Haarlemmermeer kunnen gedupeerde ouders bij de gemeente aankloppen 
voor ondersteuning. ‘De toeslagenaffaire heeft veel mensen in de problemen gebracht. Voor 
sommigen betekende dit zelfs het verlies van hun baan of het einde van hun huwelijk. We willen 
inwoners die hierdoor getroffen zijn graag helpen om hun leven weer op de rails te krijgen en roepen 
hen daarom op zich bij ons te melden’, stelt wethouder Johan Rip (Werk en Inkomen, HAP) van 
Haarlemmermeer op de site van de gemeente. Bij de Belastingdienst zijn 93 Haarlemmermeerse 
gedupeerden bekend. 
Problemen   In Tubbergen (vier bekende gedupeerden) worden ouders die door toedoen van de 
Belastingdienst in de problemen zijn gekomen, opgeroepen een mail te sturen of de gemeente te 
bellen. De Sociale Dienst Drechtsteden roept via zijn website gedupeerden van de aangesloten 
gemeenten, waaronder Dordrecht, op zich bij problemen te melden. telefonisch of via een speciaal 
mailadres. In Dordrecht zijn 73 gezinnen gedupeerd, voor zover de Belastingdienst weet.  
Speciaal team   In de drie steden met de meeste gedupeerden worden verschillende acties 
ondernomen. Vooralsnog worden gedupeerden met problemen in Rotterdam via het reguliere 
aanbod geholpen, maar er wordt momenteel gewerkt aan een aanvullend aanbod. Daarover wordt 
op korte termijn meer duidelijk. In Den Haag kunnen gedupeerden die hulp nodig hebben, voor een 
persoonlijk gesprek een afspraak maken met de sociaal raadslieden. Die boodschap heeft, naast de 
gemeentelijke website, ook in het huis-aan-huisblad en op digitale schermen in de stad gestaan. In 
Amsterdam is er een speciaal team dat gedupeerden, die bijvoorbeeld met schuldenproblematiek 
kampen, verder helpt. Gedupeerden worden daar door de zaakbehandelaar van de Belastingsdienst 
naartoe doorverwezen. Gedupeerde ouders kunnen ook zelf contact opnemen met de gemeente via 
het algemene nummer of het nummer voor ‘hulp bij geldproblemen’. De medewerkers die de 
telefoontjes van gedupeerden aannemen, verwijzen hen intern door naar het speciale team. 
 
 
 
 
29)  Wie zich psychisch kwetsbaar en eenzaam voelt, heeft het niet gemakkelijk 
Movisie 29 oktober 2020 
Omzien naar elkaar: ‘Hé buuf, waar ben je?’ 
Marie-Jeanne over psychische kwetsbaarheid en eenzaamheid   16 oktober 2020    Wie zich psychisch 
kwetsbaar en eenzaam voelt, heeft het niet gemakkelijk. Eenzaamheid zie je vaak niet aan iemand en 
psychische kwetsbaarheid laat zich ook niet altijd gemakkelijk herkennen. Marie-Jeanne van der 
Ploeg vertelt openhartig over haar ervaringen en inzichten. ‘Wat voor mij belangrijk is, is dat ik gezien 
word. Dat mensen zien wie ik ben. Echt zien.’ 
            ‘Ik ben 55 jaar en heb intussen heel wat meegemaakt. Er kunnen dingen gebeuren die zorgen 
voor ontwrichting: iemand verliezen, je werk verliezen, je huis verliezen. Ik zeg wel eens 
gekscherend: als ik mijn leven zelf uitgestippeld heb, ben ik serieus vergeten de bordjes neer te 
zetten. Uit alles probeer ik een les mee te nemen. Ik ben een rasoptimist, ik weiger ermee te 
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stoppen. Soms is mijn zingeving en levenslust minder dan een waakvlammetje, maar als het ook 
maar een klein beetje zuurstof krijgt, begint het weer harder te branden. Het is als het zoeken naar 
een speld in de hooiberg, naar momenten waarop je wel liefde en zingeving ervaart. Wat voor mij 
belangrijk is, is dat ik gezien word. Dat gezien wordt wie ik ben. Echt gezien.’ 
       ‘Op die bordjes zou staan welke kant je op mág gaan. De bestemming is niet zo belangrijk, maar 
de reis er naartoe wel. Het voelt soms achteraf alsof ik toch nét de verkeerde keuze heb gemaakt. 
Dus zou het fijn zijn als er af en toe een bordje staat, met bijvoorbeeld: hier links. Ik ben erachter 
gekomen dat ik nogal eens cadeautjes krijg in het leven, die ik liever niet had willen uitpakken. Toch 
kan ik er altijd iets van leren.’ 
‘Weder-heel’      ‘Een aantal malen ben ik dicht bij de dood geweest, in de zin van: verlangen 
naar. Toch weet ik dat er meer moet zijn in het leven. Er zijn absoluut prachtige dingen, zoals mijn 
kinderen en kleinkinderen. Maar over het geheel genomen domineren helaas toch depressie, 
suïcidaliteit en eenzaamheid mijn leven. De verhouding is inmiddels volledig zoek, er is geen balans 
meer tussen rustig leven en leven met en na ontwrichting.’  
             ‘Een aantal jaren geleden had ik niks meer. Geen werk, geen inkomen, geen huis, en een 
slechte gezondheid. Dan is het leven hard. Ik ga gewoon door, want zo ben ik. Een vriendin bood me 
een slaapkamer aan, maar niets is meer van jezelf: ook het bord dat je krijgt opgediend, is niet van 
jou.’ 
              ‘Mensen verkiezen soms de dood voor minder, en dat is géén oordeel. Want het is vaak een 
eenzame en vermoeiende strijd. Er zijn mensen om me heen, jazeker. Ik wil niet zielig gevonden 
worden, maar ik heb wel, net als ieder ander, behoefte aan oprechte verbinding en contact. Wat ik 
vaak het meest heb gemist in zware tijden is een plek waar ik gewoon kon ‘zijn’, met een paar armen 
die me vasthielden en iemand die zei; het komt goed. Ik ben inmiddels al een flink aantal jaren 
alleenstaand en doe alles alleen. Ik heb net Corona gehad en geïsoleerd moeten leven. Pittig als je 
dan alleen de muren hebt om tegen te praten.’ 
                  'Ik wil niet zielig gevonden worden, maar ik heb wel, net als ieder ander,                                      
                                   behoefte aan oprechte verbinding en contact' 
‘Ik heb een hartsvriendin, ik noem haar ook wel mijn ‘weder-heel’. Als je trouwt heb je een 
‘wederhelft’. Deze vriendin helpt mij om te helen. Simpelweg door er te zijn. Naar mij te luisteren, 
zelfs als ik alleen maar kan huilen. Ze vraagt niks. Zo fijn als iemand je kan laten zijn. En niet zegt: 
moeten we niet de dokter bellen? Nee! Ik moet er door heen. Gelukkig kan ik er evenwaardig ook 
voor haar zijn, op dezelfde manier als zij voor mij.’ 
Omzien naar elkaar     ‘Voor mij is eenzaamheid het gebrek aan verbinding, met iemand die je 
snapt zonder woorden, die onvoorwaardelijk van je houdt. Iemand waar ik soms op mag leunen in 
plaats van dat iedereen maar op mij leunt. Ik ben sinds maart niet meer aangeraakt – ja, de 
kleinkinderen zie en knuffel ik af en toe, maar verder is er niemand. Niemand die mijn hand aanraakt, 
geen ‘warme’ verbinding met een ander mens. Dat voelt leeg. Het voelt incompleet. Met een 
telefoontje of beeldbellen kun je veel doen, maar het is en blijft surrogaat. Eenzaamheid zie je niet – 
aan mij zie je niets. Mensen denken: ze ziet er goed uit, ze is goedlachs, ze redt het wel.’ 
           ‘Taal schiet tekort voor begrippen als psychische kwetsbaarheid. Gedoe in het hoofd, zou ik het 
willen noemen. Dat is iets anders dan kortsluiting. Door een gebrek aan rek in je brein kan er van 
alles gebeuren: spanning, emoties. Gedoe. Dan ben ik soms weer (even) kwetsbaar. Terwijl ik verder 
gezond ben. Ik zie mezelf niet als iemand met een altijd aanwezige kwetsbaarheid. Het is iets wat ik 
héb, niet wat ik ben.’ 
             ‘Het zou fijn zijn als de Marie-Jeannes van deze wereld meer zichtbaar worden. Ik heb daar 
handvatten voor ontwikkeld. Als je je eenzaam voelt, wil je niets liever dan verbinding. Maar je denkt 
dan juist vaak: ze willen me vast niet, en trekt je terug. Je maakt je onzichtbaar, terwijl je eigenlijk 
juist zichtbaar wilt zijn. Heel tegenstrijdig. Wat kunnen mensen dan betekenen? Het zou fijn zijn als 
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ieder mens gezien wordt in de naaste omgeving. Mijn buurman bijvoorbeeld. Als hij me een week 
niet heeft gezien, belt hij aan. ‘Hé buuf, waar ben je?’ Dat gun ik mensen. Omzien naar elkaar.’ 
         ‘Bij de huisarts, POH, fysiotherapeut of kassière: als we op een of andere manier een modus 
kunnen vinden dat deze mensen door hen gezien worden en ze dan de juiste vragen stellen, dat zou 
geweldig zijn. De vraag is altijd: hoe krijg je iemand in het vizier? In de supermarkt zou de kassière 
iemand terloops kunnen vragen: wat mist u, wat maakt u gelukkig? Je (weer) aangesloten kunnen 
voelen bij de rest van de wereld, dat zou zó helpen. Die wekelijkse koffie is briljant, maar als iemand 
zich dan een buitenstaander voelt, komt hij of zij vaak niet meer terug.’ 
           'Het zou fijn zijn als ieder mens gezien wordt in de naaste omgeving' 
Ervaringsdeskundigheid  ‘Ik zet mijn ervaringen in om mensen die dit herkennen, te helpen. 
Dat doe ik door ze zelf te laten ontdekken wat ze wél hebben en wat ze wél kunnen. Mensen erop 
wijzen dat ze zelf weer (deels) de regie over hun eigen leven kunnen pakken en samen uitvinden hoe. 
Ik ga dóór mijn ervaringen heen. Ik weet dat ik inmiddels, door het zelf te hebben ervaren, over 
kennis, deskundigheid en vooral kracht beschik. Ik heb het overdragen van deze kennis, doceren en 
werken met taal ontdekt als mijn kracht. Ik struikel graag vooruit. Wat ik daarmee bedoel? Onderuit 
gaan en vervolgens weer opstaan. Achterom kijken en denken: welke les kan ik hieruit halen, wat is 
het cadeau dat ik niet wilde en nu toch heb uitgepakt? En elke keer constateer ik: ik heb er tóch weer 
iets van geleerd. Soms zijn het inzichten, soms vind ik nieuwe contacten. Maar er is altijd iets om 
voor te gaan.’ 
 
 
 
 
30) Invoering van een nieuw stelsel voor het persoonsgebonden budget 
de Volkskrant 29 oktober 2020 
PGB is het andere hoofdpijndossier van De Jonge: ‘Het is Kafka’ 
Minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge worstelt al jaren met de invoering van een nieuw 
stelsel voor het persoonsgebonden budget. Ondanks de investering van tientallen miljoenen komt 
het project deze kabinetsperiode niet af. De parlementaire onderzoekscommissie naar 
uitvoeringsproblemen bij de overheid kan zijn hart ophalen. ‘Het is Kafka.’ 
Frank Hendrickx en Gijs Herderscheê29 oktober 2020,  

Angst en verlamming    ‘Neem ons dit nooit meer af.’ Dat is de enige wens die Anneke 
Plugge nog heeft als ze in de zomer van 2018 overstapt naar het nieuwe PGB 2.0-systeem. Een 
verlossing. Opeens blijkt het inkopen van zorg namens haar verstandelijke gehandicapte broer ook 
makkelijk te kunnen. Geen vergeefse pogingen meer om formulieren te uploaden, geen 
kwijtgeraakte papieren, geen ondoorgrondelijke vervolgstappen. 
          Met het oude systeem van de Sociale Verzekeringsbank (SVB), de uitvoeringsorganisatie die de 
persoonsgebonden budgetten (pgb) waar gehandicapten, ouderen en langdurig zieken zorg mee 
inkopen sinds 2015 uitbetaalt, heeft Plugge nooit overweg gekund. ‘Daar werd ik al overprikkeld van 
als ik ernaar keek. Maar het nieuwe portal leidt je overal doorheen. Je kan eigenlijk geen fouten meer 
maken. Het levert supertijdwinst op. Vriendinnen in andere gemeenten zijn hartstikke jaloers. 
Hadden wij dit maar, zeggen ze steeds.’ 
       Zo begint het project PGB 2.0 in 2018 hoopvol, maar nu is het enthousiasme verdwenen. Hoewel 
het nieuwe systeem nog steeds positieve kritieken krijgt – gebruikers geven gemiddeld een 7.8 als 
waarderingscijfer – is er één probleem: bijna niemand kan er gebruik van maken. Anneke Plugge is 
een uitzondering gebleven.                                                                                                                                         
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                Hoe kan dat? Wie die vraag stelt, krijgt steeds hetzelfde antwoord: iedereen is bang voor 
een herhaling van 2015. ‘Een posttraumatisch stresssyndroom’, diagnosticeert een bron rond het 
kabinet. 
                 Vijf jaar geleden ging alles mis wat er mis kon gaan bij de invoering van een nieuw pgb-
systeem. Er waren vooraf  tal van aanwijzingen dat uitvoeringsorganisatie SVB er niet klaar voor was. 
Toch zette toenmalig staatssecretaris van Volksgezondheid, Martin van Rijn, door. De Tweede Kamer 
stond erbij en keer ernaar. 
                 Chaos en wanhoop waren het gevolg. De website van de SVB liep vast, hulplijnen waren 
overbelast, hulpverleners kregen geen geld, patiënten wisten niet wat ze moesten doen. Kamerleden 
werden overstelpt met schrijnende verhalen van de kwetsbaarste mensen die plotseling aan hun lot 
waren overgelaten. In paniek werd besloten om ‘blind’ te gaan uitbetalen. 
                   Het nieuwe stelsel was bedoeld om de fraude te verminderen, maar pakte averechts uit. 
Door ict-problemen en haperende controles was in 2015 maar liefst 53,98 procent van de 
uitbetalingen door de SVB onrechtmatig. In 2016 nog steeds 42,66 procent. 
                   Van Rijn overleefde het debacle ternauwernood. De politieke woede werd gekoeld op de 
ambtenaren. De directeur van de SVB kreeg ontslag aangezegd en in 2016 dwong de Kamer af dat er 
een nieuw, nu écht fraudebestendig en gebruikersvriendelijk systeem zou komen: PGB 2.0. 
                  In 2017 begon de ontwikkeling. Medio 2020 zouden alle budgethouders zijn overgestapt, 
schreef de Jonge in 2018 hoopvol. Deze keer zou het allemaal wél zorgvuldig gebeuren. In de 
woorden van topambtenaar Bianca Rouwenhorst: ‘We kiezen voor heel kleine, beheerste stappen. 
Alle partijen moeten bij elke stap aangeven dat ze eraan toe zijn.’ 
                De pendule slaat sindsdien door naar de andere kant: in 2015 ging alles te snel, nu gaat alles 
tergend langzaam. Er zijn tientallen miljoenen geïnvesteerd, de deadline van medio 2020 is 
ruimschoots verlopen, maar nog altijd zijn van de ruim 120 duizend budgethouders slechts zo’n 7.000 
mensen samen met Anneke Plugge overgestapt naar het nieuwe stelsel. Ongeveer 6 procent van het 
totaal. ‘We hebben honderden overleggen gehad, maar komen geen meter vooruit’, zegt een 
ingewijde moedeloos. 
                Terwijl er een parlementair onderzoek loopt naar de problemen van uitvoeringsorganisaties, 
zal minister Hugo de Jonge deze week naar verwachting een brief sturen waarin staat dat de 
omschakeling naar PGB 2.0 pas eind 2022 voltooid zal zijn. Als alles goed gaat. 
Nieuw stelsel, oude bureaucratie       Na het debacle van 2015 had de Kamer zo zijn buik 
vol van uitvoeringsorganisatie SVB, dat een andere partij de opdracht kreeg om een beter 
functionerend systeem voor de budgethouders te bouwen. Dat werd DSW, een relatief kleine 
verzekeraar met een goede ict-afdeling. In samenspraak met belangenclub Per Saldo werd een 
gebruiksvriendelijke, meer geautomatiseerde portal gebouwd. De zorgverzekeraars namen de kosten 
voor hun rekening: zo’n 15 miljoen euro. 
                Toezichthouder Nza is enthousiast en wil dat er ‘zo snel mogelijk’ wordt overgestapt op het 
nieuwe systeem, omdat dan de rechtmatigheid van de uitkeringen omhoog gaat. De zorgkantoren 
denken er net zo over. ‘Het is met het nieuwe systeem veel moeilijker om de zaak te bedonderen’, 
aldus woordvoerder Ceriel Thissen van CZ Verzekeraars.  
                Waarom verloopt de overgang dan toch zo traag? Volgens het ministerie van VWS is het ict-
systeem dat verzekeraar DSW heeft opgeleverd niet toegerust om grote groepen pgb-houders toe te 
laten. Het systeem moet ‘technisch op orde worden gebracht’. 
                 Ex-DSW-topman Chris Oomen, die lang betrokken was bij het project, hekelt op zijn beurt 
de politieke koudwatervrees. ‘Het nieuwe systeem is een 8. Maar omdat het geen 10 is, houden we 
vast aan het oude systeem dat een 2 is. Het is Kafka.’ 
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                Het meer fundamentele probleem is volgens ingewijden dat het kabinet en de Tweede 
Kamer de bureaucratische spaghetti achter het pgb onaangeroerd laten. Een overzicht van die 
bureaucratie is amper te geven zonder acute hoofdpijnaanval.  
               Een poging in één alinea: De pgb’s zijn ondergebracht in vier verschillende wetten: de Wet 
langdurige zorg (Wlz), de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (WMO). De pgb’s uit de eerste twee wetten vallen onder de verantwoordelijkheid van 
de zorgverzekeraars en hun lokale zorgkantoren. De pgb’s uit de laatste twee wetten liggen bij de 
415 gemeenten. De uitbetaling en salarisadministratie van alle pgb’s is neergelegd bij de SVB, dat 
weer onder het ministerie van Sociale Zaken valt. 
                Al die ‘ketenpartners’ moeten met PGB 2.0 gaan werken. En al die partijen bemoeien zich 
dan ook met de ontwikkeling van PGB 2.0. Kan dat? Het Bureau-ICT Toetsing (BIT) meent eind 2018 
van niet. ‘Er ontbreekt een aanpak voor landelijke invoering’, concludeert BIT. ‘Ook de onderlinge 
samenwerking is precair.’ 
                 De Jonge besluit op 1 januari 2019 zelf de regie naar zich toe te trekken. Niet de 
zorgverzekeraars, maar de overheid wordt nu de ict-ontwikkelaar. Er moeten op een krappe 
arbeidsmarkt tientallen externe automatiseringsspecialisten ingehuurd worden. Prijs van overdracht: 
12,5 miljoen. 
                 Alle betrokken partijen blijven ondertussen hameren op de ‘functionaliteiten’ die zij in het 
systeem willen hebben. In totaal staan er nu zo’n 1.100 items op de ‘backlog’ die allemaal nog 
geregeld moeten worden. Zolang een groot deel nog niet gerealiseerd is, willen de SVB, de 
gemeenten en de zorgkantoren niet overstappen. Uitstel ligt daardoor steeds weer op de loer. 
                 Het geluk voor De Jonge is dat bijna niemand omkijkt naar het uitvoeringsdrama. Dat was 
voor de coronacrisis al zo. De Tweede Kamer, die zelf zo aandrong op PGB 2.0, is mede 
verantwoordelijk voor de ontstane problemen en houdt zich gedeisd. Dat de kosten oplopen, 
verandert daar niets aan. 
Dubbele kosten      Wat meespeelt: er is geen alternatief. Bijna niemand wil vasthouden aan het 
systeem dat in 2015 nog zo overhaast werd ingevoerd. Het is te arbeidsintensief, te 
gebruiksonvriendelijk en te duur. ‘Dat systeem staat op instorten’, aldus een betrokkene. 
             Ook blijft het percentage onrechtmatige uitkeringen in het oude systeem relatief hoog. 
Onrechtmatigheid wijst niet per se op fraude, maar betekent wel dat niet aan de wettelijke 
voorschriften is voldaan. Menig zorgkantoor krijgt daardoor al jaren geen goedkeurende 
accountantsverklaring meer. 
              De vraag is bovendien hoe goed het zicht op de missers is. Bij de eerste overstap naar PGB 
2.0 in juni 2018 deden de accountants van het zorgverkeer van DSW een steekproef met de data die 
de SVB had verstrekt. De conclusie was destijds dat het percentage aan onrechtmatige uitgaven veel 
hoger lag dan eerder gemeld door de SVB. Ook de Nationale Zorgautoriteit (Nza), de toezichthouder, 
bevestigde in een rapport uit 2019 dat de missers bij uitkeringen ‘significant hoger’ waren dan eerder 
gemeld. Door andere ‘toetsingskaders’ te gebruiken is de foutmarge inmiddels toch weer lager 
geworden. 
              Wat het uitvoeringsdebacle met de pgb’s de afgelopen jaren precies heeft gekost, blijft in 
nevelen gehuld. Mogelijke fraude is in het huidige systeem vaak alleen handmatig te controleren. 
Hoeveel er de afgelopen jaren precies ten onrechte is uitgekeerd, zal nooit zijn na te gaan. 
               De uitvoeringskosten lopen intussen snel op. Omdat de automatisering in het oude systeem 
hapert en er veel handmatige handelingen nodig zijn, huurt de SVB al jaren meer werknemers in dan 
gepland. De uitvoeringskosten werden aanvankelijk begroot op 30 miljoen, maar schommelen sinds 
2015 rond de 70 miljoen per jaar. Ook gemeenten lieten eerder weten veel meer kwijt te zijn aan de 
uitvoering dan verwacht. 
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              Het opzetten van PGB 2.0 vergt daarnaast forse investeringen, mede doordat er nu twee 
systemen tegelijkertijd in de lucht gehouden worden. Alleen al het beheer daarvan kost bijna 20 
miljoen per jaar. 
               De ontwikkelkosten van PGB 2.0 zijn meerdere keren naar boven bijgesteld en worden 
inmiddels geraamd op zo’n 50 miljoen. Ict-deskundige René Veldwijk voorspelde eerder al dat het 
ministerie van VWS ‘de komende jaren een nationale pinautomaat wordt’ voor externe consultants. 
Politieke druk    De Jonge heeft altijd slagen om de arm gehouden en erop gehamerd dat 
‘zorgvuldigheid voor snelheid’ gaat, maar de opbrengst van zijn ministerschap blijft op dit dossier 
mager: slechts 7.000 budgethouders zijn overgegaan naar het nieuwe systeem.  Daar gaat voor de 
verkiezingen van maart 2021 weinig meer aan veranderen, zo zal De Jonge volgens meerdere 
ingewijden deze week bevestigen in een nieuwe Kamerbrief. 
              Zijn opvolger kan de borst natmaken. De hoop is nu dat eind 2022 alle ‘ketenpartners’ zijn 
overgestapt op PGB 2.0, maar de gemeenten en zorgverzekeraars willen dan wel dat het ict-systeem 
helemaal op orde is. Garanties dat de nieuwe deadlines voortaan wel gehaald worden, heeft 
niemand. 
          Van de Kamer heeft De Jonge desondanks weinig te vrezen. De kosten mogen oplopen en het 
oude systeem mag haperen, de pgb-houders krijgen nu wel hun geld. Dat is politiek gezien al heel 
wat waard, na alle ellende van 2015. ‘De Tweede Kamer kijkt liever weg’, meent een betrokkene uit 
het zorgveld. ‘Dit project gaat de komende jaren door, de vraag is alleen tegen welke prijs.’ 
PGB: 30 JAAR DISCUSSIE 
1991-1993 
Eerste experiment in Drenthe en Eindhoven met inwoners die een budget krijgen om zelf zorg in te 
kopen. Het idee is overgewaaid uit de VS, waar de ‘Independent living’-beweging is ontstaan. 
1995-1996 
Staatssecretaris Erica Terpstra (VVD) is een groot voorstander van meer keuzevrijheid en flexibiliteit 
in de zorg. Ze krijgt het idee door de Kamer. Vanaf 1996 kunnen gehandicapten, ouderen en andere 
hulpbehoevenden zelf hun zorg op maat inkopen. In de daaropvolgende jaren gaan zo’n 150 duizend 
Nederlanders gebruikmaken van pgb’s. 
2010-2011 
Mede door signalen van fraude en oplopende kosten komen de pgb’s onder het kabinet-Rutte I 
onder druk te staan. Pogingen van staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten om tot 
hervormingen over te gaan en te bezuinigen, lopen stuk op protesten. 
2012 
Staatssecretaris Martin van Rijn krijgt opdracht om het trekkingsrecht in te voeren. Belangrijkste 
verandering: budgethouders moeten eerst aangeven welke zorg ze willen inkopen, pas daarna 
krijgen ze geld overgemaakt van de nieuwe uitvoerder, de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Dit moet 
fraude tegengaan. 
2015 
De invoering van het nieuwe stelsel loopt door een slechte voorbereiding uit op een chaos. 
Hulpbehoevenden en zorgverleners komen in acute problemen doordat het nieuwe systeem van de 
SVB vastloopt. Onder druk van de Kamer wordt besloten om ‘blind’ te gaan uitbetalen. Jaarlijks wordt 
zo’n 2,9 miljard uitgekeerd voor pgb’s. 
2016 
Van Rijn besluit onder druk van de Kamer om een nieuw systeem op te zetten. Zorgverzekeraar DSW 
en belangenbehartiger Per Saldo gaan dat samen doen. De SVB wordt gepasseerd. Intern is het idee 
dat het nieuwe systeem op 1 januari 2019 klaar is. 
2020 
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Nog steeds zijn slechts 7.000 budgethouders overgestapt op het nieuwe systeem, dat volgens 
belangenbehartiger Per Saldo veel gebruikersvriendelijker is. Ook de zorgverzekeraars en 
toezichthouder Nza willen zo snel mogelijk overstappen, om de rechtmatigheid te verhogen en de 
fraude te verminderen. 
 
 
 
 
31) Bij het luisteren vertelden de deelnemers hoe moeilijk het is om niet te onderbreken 
Eigen Kracht Centrale 30 oktober 2020 
Zonder onderbreking in gesprek 
In trainingen vragen we mensen regelmatig om in kleine groepjes tijd te nemen om een persoonlijk 
verhaal te delen. Iets uit het privé-leven of van het werk, in ongeveer vijf minuten per persoon. 
“Probeer tussendoor geen vragen te stellen.” Het is altijd bijzonder wat er vervolgens gebeurt. Ook 
deze week ontstonden in een training direct mooie gesprekken, zelfs op anderhalve meter afstand. 
“Hoe was het om te vertellen? En te luisteren?” vroeg ik daarna. “Fijn om de tijd te nemen.” “Ik weet 
eigenlijk weinig van mijn collega’s.” Dit waren veelgemaakte opmerkingen. Maar ook: “Door de 
verhalen van de anderen, ging ik iets anders vertellen dan ik had bedacht, persoonlijker.” En: “Door 
zijn verhaal, dacht ik aan iets anders en toen durfde ik dat te delen." 
Stilte vallen          Bij het luisteren vertelden de deelnemers hoe moeilijk het is om niet te 
onderbreken: "Ik ontdekte dat ik snel de neiging heb om in te vullen en te komen met oplossingen 
voor het dilemma waarover ze vertelde. Omdat ik nu eens niets zei, vertelde ze haar eigen ideeën. Ik 
wil leren om meer stiltes te laten vallen." Het gaat steeds over aandacht voor elkaar, delen, luisteren 
en herkennen. Wat we ontdekken in deze kleine opdracht, is hetzelfde als ik laatst zag in een kring in 
een klas waar veel ruzies waren en onderling werd gepest.  
Beurt afwachten   De simpele vraag “hoe gaat het in de klas?", het om de beurt vertellen, 
luisteren naar elkaar zonder vragen of opmerkingen tussendoor, maakte dat ieder zijn verhaal kon 
doen. “Ik voelde dat er echt geluisterd werd, ik denk doordat niemand me onderbrak.” “Doordat hij 
vertelde dat hij het niet prettig vindt in de klas, durfde ik dat ook.” Zomaar een paar reacties van de 
kinderen na afloop. De docent vertelde: “Ik had steeds de neiging om te reageren, maar ik moest ook 
mijn beurt afwachten. Daardoor werden het niet mijn oplossingen, maar die van de leerlingen zelf. 
Bij de start was de spanning voelbaar. Er was veel boosheid en verdriet.” Als ervaringen worden 
gedeeld en kinderen merken dat anderen hetzelfde voelen en vinden, dan zakt de spanning en komt 
er ruimte om samen na te denken hoe het anders kan. De docent: “De kinderen maakten samen 
afspraken, waaronder elke dag starten met een kring om te horen hoe het met iedereen gaat.” 
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 
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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 
 
 
 
 
32) Aantal jongeren met jeugdzorg is voor het eerst sinds jaren gedaald, en wel met zes procent 
Binnenlands Bestuur 30 oktober 2020 
INSTROOM JEUGDHULP MET KWART GEDAALD 
Het aantal jongeren met jeugdzorg is voor het eerst sinds jaren gedaald, en wel met zes procent. De 
instroom van jongeren in nieuwe jeugdhulptrajecten is zelfs met bijna een kwart afgenomen. Dat 
blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS. 
Yolanda de Koster 30 okt 2020 Voor het eerst sinds jaren daalt het aantal jongeren met jeugdzorg. 
Over de eerste zes maanden van dit jaar is sprake van een daling van zes procent ten opzichte van 
dezelfde periode vorig jaar. De instroom van jongeren in nieuwe jeugdhulptrajecten is met bijna een 
kwart gedaald. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS. Mogelijk is sprake van een trendbreuk, 
maar ook corona speelt een rol. 
Een op de twaalf       Van januari tot en met juni kregen 356.000 jongeren tot 23 jaar jeugdzorg, 
zo blijkt uit de voorlopige CBS-cijfers; een op de twaalf jongeren. Het gaat daarbij om jeugdhulp 
(344.000 jongeren), jeugdbescherming en jeugdreclassering. In de eerste helft van vorig jaar 
ontvingen 378 duizend jongeren jeugdzorg, waarvan 367.000 jeugdhulp. Als bij de definitieve 
vaststelling van de cijfers over de eerste zes maanden van 2020 nog steeds sprake is van een daling, 
lijkt sprake van een trendbreuk. Tussen 2015 en 2019 steeg het jeugdzorggebruik alsmaar. Maar 
mogelijk is de daling het gevolg van corona en de coronamaatregelen, stelt het CBS. 
Opvallende daling         Het aantal gestarte en beëindigde jeugdhulptrajecten vertoonde in 
april en mei een ‘opvallende daling’ en in mindere mate was dit ook nog in juni het geval, in 
vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, stelt het CBS. In de eerste helft van dit jaar zijn 128.000 
nieuwe jeugdhulptrajecten zonder verblijf gestart; een daling van ruim 24 procent ten opzichte van 
het eerste half jaar van 2019. De instroom in de jeugdhulp met verblijf was in april, mei en juni 25 
procent lager dan in dezelfde periode 2019. In juni was sprake van daling van meer dan twintig 
procent. 
Minder verwijzingen       Het aantal verwijzingen naar een jeugdhulptraject door huisartsen is 
de eerste helft van dit jaar met bijna 28 procent gedaald, vergeleken met een jaar geleden. Vooral in 
april en mei daalde het aantal verwijzingen ten opzichte van 2019. 
Uitgestelde hulp         Het CBS schrijft de daling van de instroom deels toe aan de coronacrisis 
en -maatregelen. Veel gemeenten zeiden eerder al te vrezen voor vraaguitval, omdat veel jongeren 
vanwege corona nu niet voor hulp aan de bel trekken. De CBS-cijfers lijken die vrees te 
rechtvaardigen. Ook jeugdhulpaanbieders hebben zorgen.  
Flinke afname      Bij jeugdbescherming was vooral in maart sprake van een flinke afname van 
het aantal gestarte trajecten ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar (-21 procent). Daarentegen 
lag in juni het aantal gestarte trajecten alweer hoger dan in juni vorig jaar. Het aantal beëindigde 
jeugdbeschermingstrajecten lag vooral lager in april, mei en juni. Ook de instroom van 
jeugdreclasseringsmaatregelen is eveneens met 21 procent afgenomen, terwijl er in 2018 en 2019 
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sprake was van een stijging. Het CBS vermoedt dat corona ook bij de instroom in jeugdbescherming 
en -reclassering een rol speelt. 
In voorgaande jaren waren de definitieve jeugdzorgcijfers van het CBS vijf tot zes procent hoger dan 
de voorlopige resultaten. 
 

 
Bron: CBS 
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33) Van vrouwen met verstandelijke beperking heeft 60% te maken gehad met seksueel misbruik 
Zorg+welzijn  1 november 2020 
Niet worden geloofd is grootste angst van slachtoffers 
De cijfers zijn schokkend: van alle vrouwen met een verstandelijke beperking heeft zestig procent te 
maken gehad met seksueel misbruik. Maar toch blijft de aandacht voor deze problematiek beperkt, 
zegt klinisch psycholoog en orthopedagoog Aafke Scharloo. ‘We willen er gewoon niet aan.' 
Scharloo, expert op het gebied van seksueel misbruik van mensen met een verstandelijke beperking, 
maakt zich zorgen. Ondanks de hoge prevalentie is er nog te weinig aandacht – in zorg en 
samenleving – voor misbruik van deze kwetsbare groep. Mensen met een verstandelijke beperking 
worden 3 tot 5 keer vaker slachtoffer van seksueel geweld dan mensen in de gewone populatie. 
Niet geloofd      Slachtoffers worden volgens Scharloo vaak niet geloofd. Niet door familie, niet 
door professionals. ‘Verhalen worden in twijfel getrokken. Is het wel echt waar? Weet je het wel 
zeker? Niet worden geloofd, is vaak al de grootste angst van slachtoffers. Ook bij slachtoffers met 
een verstandelijke beperking.’ 
Artikel gaat verder onder het kader 
Hoe vaak komt seksueel misbruik bij mensen met een beperking voor?                                                       
Uit het onderzoek Beperkt weerbaar (Berlo et al, 2011): 
      Mensen met een verstandelijke beperking: 61% van de vrouwen en 23% van de mannen heeft 
seksueel misbruik meegemaakt. Ouders, verwanten en professionals geven lagere percentages. Zij 
zijn vaak niet op de hoogte van het misbruik. 
       Mensen met een lichamelijke beperking: 35% van de vrouwen en 15% van de mannen heeft 
seksueel misbruik meegemaakt. 
Het vraagt van professionals om een bepaalde alertheid en kennis. ‘Een slachtoffer zal flarden 
vertellen, eerst eens een proefballontje oplaten en kijken hoe daarop wordt gereageerd. Ik heb zelf 
als orthopedagoog bij een instelling meegemaakt dat een mevrouw op me stond te wachten en bij 
de deur al zei: “Ik vind het niet fijn dat die en die op mijn kamer komt”. Dat kun je afwimpelen met 
“oh, maar hij is begeleider en werkt hier”. Of je kunt doorvragen’. En dat gebeurt in de praktijk nog 
veel te weinig, stelt Scharloo. 
Rechtvaardigheidsgevoel   Niet gek. ‘We zijn zo getraind in ons rechtvaardigheidsgevoel. Er 
spreekt ook hoop uit. Het kan gewoonweg niet waar zijn.’ Met als gevolg dat misbruik lang door kan 
zonder dat iemand in de omgeving van het slachtoffer daar weet van heeft. ‘En het slachtoffer krijgt 
het gevoel dat het normaal is en dat is helemaal verdrietig: dat iedereen het al weet.’ 
Protocol is niet genoeg      Zorginstellingen zouden volgens Scharloo veel meer moeten doen 
aan bewustwording. ‘Er is vaak wel een protocol,  maar daar ben je er niet mee. Het moet echt 
gedragen worden binnen de organisatie. Ook door bestuur en management. We merken dat 
wanneer een bestuurder dit adresseert, er wel wat gebeurt. Neem het op in het jaarplan.’ 
Alleen in de auto   Om het risico op seksueel misbruik te beperken, pleit de expert altijd voor 
praktische maatregen. ‘Dat gaat van overlappende diensttijden, toegangsdeuren die altijd open staan 
zodat iedereen maar kan binnenwandelen tot onbekende chauffeurs die mensen met een beperking 
overal naartoe rijden. Je zet je zoon of dochter toch ook niet alleen bij een onbekende in de auto? 
Maar in de zorg gebeurt dit dagelijks.’ 
Zelf grootste vijand     Het pleidooi van Scharloo roept soms ergernis op bij professionals. 
Onderzoeken over de prevalentie van misbruik onder mensen met een beperking worden in twijfel 
getrokken. ‘Het gebeurt overal maar niet hier, is de reflex. En zolang we dat gevoel hebben, zijn we 
zelf onze grootste vijand.’ 
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Sluit eerst misbruik uit       Met grote gevolgen voor de slachtoffers. Van suïcidaliteit tot 
allerlei gedragsproblemen. ‘In de VS loopt een campagne “Rule out abuse first”. Dat vind ik een 
goede insteek. Wanneer gedragsspecialisten of artsen iemand met verstandelijke beperking 
onderzoeken moet eerst misbruik worden uitgesloten. Zo kan op een eenvoudige wijze worden 
voorkomen dat het misbruik over he hoofd wordt gezien. Maar professionals denken daar vaak niet 
aan en zijn totaal verbaasd wanneer na lange therapie ineens blijkt dat er sprake was van seksueel 
geweld.’                                                                                                                                           
Handelingsverlegen         Om meer aandacht te vragen voor het thema heeft Scharloo in 
samenwerking met het Centrum voor Seksueel Geweld zowel een aantal vlogs  (Fried: zie: 
https://centrumseksueelgeweld.nl/vlogs-voor-mensen-met-een-verstandelijke-beperking/  )  voor 
mensen met een verstandelijke beperking opgenomen als voor zorgprofessionals. ‘Er is nog een hele 
weg te gaan. Ook op het gebied van preventie. De handelingsverlegenheid bij professionals om het 
gesprek over mogelijk misbruik aan te gaan is groot. Met deze vlogs proberen we professionals te 
ondersteunen.’ 
Jessica Maas 
 
 
 
34) In Groningen loopt er een vierjarig experiment met basisbanen 
Zorg+welzijn 2 november 2020 
‘De basisbaan is echt anders dan de Melkertbaan van vroeger’ 
SOCIAAL BESTEK - Mensen niet afschepen met een uitkering, maar ook zinvol werk geven. In 
Groningen loopt er een vierjarig experiment met basisbanen. Een sympathiek idee. Maar hoe 
financier je ze? En hoe voorkom je dat ze straks worden wegbezuinigd, net als de Melkertbanen 
destijds? 
Tijdens een online mini masterclass van het Nederlands Genootschap voor Sociale Zekerheid (NGSZ,) 
op 22 oktober, reageert wethouder Carine Bloemhoff overtuigend op dit soort vragen. Marjolein ten 
Hoonte is directeur MVO bij Randstad, en daarnaast voorzitter van NGSZ. Zij legt tijdens de 
masterclass haar eigen vragen voor aan de wethouder, en een selectie uit de chat. 
Klassieke bijstandsgerechtigden   Bloemhoff opent realistisch: ‘Er zullen altijd mensen zijn 
die graag willen werken, maar die niet aan de bak komen op de reguliere arbeidsmarkt. Wat we ook 
proberen voor deze klassieke bijstandsgerechtigden.’ De wethouder spreekt uit ervaring, want ze zat 
tussen 2010 en 2019 namens de PvdA in de gemeenteraad. 
Volgens de grondwet     Behalve dat de gemeente Groningen het als maatschappelijke 
opdracht ziet, hebben mensen volgens de grondwet recht op fatsoenlijk werk. ‘We mogen hen niet 
afschepen met een uitkering. Werk biedt zoveel meer: structuur, sociale contacten en waardering via 
een loonstrookje.’ Ten Hoonte stelt dat het dus breder gaat dan alleen werk. Het gaat over de 
samenleving als geheel. ‘Maar de afgelopen decennia heeft de efficiency steeds meer de overhand 
gekregen.’ 
Onbemiddelbaar  Efficiency is op zich goed voor de economie, stelt wethouder Bloemhoff. Ze 
ziet echter ook dat dit tot onwenselijke gevolgen op sociaal vlak heeft geleid. ‘We zijn als 
samenleving de mensen vergeten die niet mee konden komen. We zijn het contact met hen verloren, 
omdat we ons richtten op de kansrijke uitkeringsgerechtigden. Daarom hebben we hier in Groningen 
nu gezegd: we accepteren gewoon dat er een groep is die onbemiddelbaar is. Voor hen organiseren 
we de basisbanen.’ 
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Taken ophalen   Over de manier waarop Groningen de basisbanen organiseert, vertelt 
Bloemhoff: ‘We hebben taken opgehaald in de wijken. Het gaat dus niet om functies, het gaat om 
banen van 32 uur die zijn samengesteld uit taken die anders blijven liggen. Klussen voor 
zorginstellingen, in de openbare ruimte, op scholen en wijkgebouwen.’                                                                                                        
Bedrijven betalen mee    De daadwerkelijke start van het experiment viel precies aan het 
begin van de eerste coronagolf. Het aantal mensen dat inmiddels aan de slag is loopt daardoor wat 
achter bij de beoogde veertig voor deze fase. En daarmee ook de betaling vanuit de bedrijven en 
instellingen waar de mensen de taken uitvoeren. Want zij betalen idealiter mee aan het prijskaartje 
dat aan de basisbaan hangt, voor de waarde van de uitgevoerde taken. 
Uitkering naar loonstrook     De financiering hoeft helemaal niet ingewikkeld te zijn, stelt de 
wethouder. ‘De basisbaan gaat uit van het principe dat je de uitkering verloont. Maar de 
uitkeringsgelden mag je wettelijk gezien niet meenemen naar het loonstrookje. Dat wij dat nu wel 
doen, kan alleen omdat we sowieso al een groot tekort hadden op de uitkeringsgelden, de BUIG. Dat 
moeten we zelf bijplussen.’ 
Geen wettelijke restricties   Voor het deel dat de gemeente zelf bijplust, gelden geen 
wettelijke restricties. ‘Dat kunnen we dus vrij inzetten. We rekken de 14.000 euro van de bijstand op 
naar het minimumloon. En daarbovenop komen nog de begeleidingskosten. Al met al komen we voor 
vijftig mensen uit op zeven ton per jaar.’ Er zijn allerlei manier om dat geld terug te verdienen, zegt 
Bloemhoff. Een daarvan is de genoemde bijdrage die de instellingen en bedrijven betalen voor de 
verrichte taken. 
Terugverdienmogelijkheid   Een andere optie die Bloemhoff noemt is het achterwege laten 
van de werkgeverslasten. ‘Want veel van deze mensen krijgen helemaal geen profijt van de lasten die 
worden afgedragen.’ De belangrijkste terugverdienmogelijkheid ziet ze echter aan de preventieve 
kant. De maatschappelijke kosten en batenanalyse die de gemeente laat doen zal dat naar 
verwachting aantonen. 
Goede businesscase  ‘Werk bespaart kosten aan de gezondheidskant’, licht ze toe. ‘Dat blijkt 
uit diverse landelijke onderzoeken. Alleen, die besparingen landen bij de zorgverzekeraars, dat landt 
niet bij de gemeenten. Daar moeten we op landelijk niveau samen over nadenken. Dan kunnen we 
hier een goede businesscase van maken. Berekeningen lopen uiteen van een half miljard aan kosten 
tot zelfs een winst van 0,4 miljard, bij 100.000 basisbanen.’ 
Bezuinigingsopgave  Ook al is de financiering op dit moment te regelen, het is zeer de vraag 
hoe duurzaam de basisbaan blijkt. Zeker met een crisis in het vooruitzicht. Maar Bloemhof vertrouwt 
wat dat betreft op de lessen uit de vorige crisis. ‘In 2010 kregen we met een enorme 
bezuinigingsopgave te maken. Een groot deel van de gesubsidieerde functies is destijds 
wegbezuinigd. Een deel van de mensen die toen hun baan verloren heeft, is sindsdien nooit meer 
aan het werk gekomen. Dat is een les: we moeten ook met deze mensen in contact blijven.’ 
Verschil met Melkertbaan  Maar dan nog: hoe kan voorkomen worden dat de basisbaan 
straks wegbezuinigd wordt, net als de Melkertbanen destijds? ‘Het is ernstig dat die afgebouwd 
werden. De deelnemers waren blij en de afnemers waren blij, want die banen voorzagen echt in een 
behoefte.’ Maar er is een belangrijk verschil met de toenmalige Melkertbanen, legt de wethouder 
uit. ‘Dat heeft te maken met de doorstroomdoelstelling.’ 
Doorstroomdoelstelling   Melkertbanen hadden oorspronkelijk geen doorstroomdoelstelling. 
Bloemhoff: ‘Die is er later pas op geplakt. En vervolgens is geconstateerd: heel veel mensen zijn niet 
doorgestroomd. Daarom werken wij in Groningen nu juist zonder doorstroomdoelstelling. Want we 
hebben al van alles geprobeerd met deze mensen en dat is niet gelukt. Dan is het ook niet eerlijk om 
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van hen te verwachten dat ze doorstromen. Als je dat wel als doel zou stellen, dan kan je experiment 
alleen maar mislukken.’ 
Samengesteld takenpakket   Een ander verschil met de Melkertbanen zit hem er in dat het 
niet gaat om functies, maar om het samengestelde takenpakket, zoals Bloemhoff eerder ook al 
noemde. ‘Bij de Melkertbanen werden mensen zo waardevol voor de organisatie waar ze werkten, 
die wilden ze helemaal niet kwijt. Maar ze konden naderhand vergelijkbare functies nooit zelf 
bekostigen. Omdat risico nu te verkleinen hebben we het op deze manier, met de taken, opgelost.’ 
Verbeterde leefbaarheid  Je moet de winst volgens de wethouder dus niet zien in 
doorstroomcijfers, ‘maar in het individuele welbevinden van de werknemers en op maatschappelijk 
niveau in de verbeterde leefbaarheid en het gevoel van veiligheid in de wijken. En zoals gezegd in de 
besparing op de gezondheids- en andere maatschappelijke kosten.’ Zo bezien dringt de vraag zich op 
waarom er nog niet in het hele land op grote schaal basisbanen zijn? ‘Dat heeft met politieke wil te 
maken’, zegt de wethouder. 
Ruimte in de Participatiewet  Gevolgd door een bevlogen oproep aan Den Haag: ‘We 
moeten op een fundamenteel andere manier kijken naar ons uitkeringsstelsel. Je kunt best 
berekenen hoeveel mensen onbemiddelbaar zijn. Die uitkeringen moet je sowieso betalen. Dat geld 
zou voor basisbanen ingezet moeten kunnen worden. Daar moet het rijk ruimte voor maken in de 
Participatiewet. En VWS zou moeten meedenken over hoe zij een deel kunnen bijdragen, vanuit de 
zorgbesparingen.’ 
Beeldschone colonne     Ten Hoonte bekrachtigt de oproep: ‘Vanuit NGSZ kunnen we een 
beeldschone colonne richting Den Haag vormen. Wat centraal geregeld moet worden: regel dat nou 
eens. Om decentraal mogelijk te maken dat mensen zich weer mens kunnen voelen.’ 
Sociaal Bestek 
 
 
 
35) Groene golf ambtenaar moet inwoners als sparringpartner ondersteunen 
Binnenlands Bestuur 2 november 2020 
GROENE GOLF AMBTENAAR IN KAAG EN BRAASSEM 
Een groene golf ambtenaar moet in de gemeente Kaag en Braassem inwoners gaan helpen bij 
maatschappelijke initiatieven. Bij het vaststellen van de Omgevingsvisie werd het voorstel van D66 
maandag overgenomen door het college. ‘Het is nog weleens moeilijk om de juiste weg te vinden in 
het gemeentehuis.’ 
Wouter Boonstra 30 okt 2020 De gemeente Kaag en Braassem krijgt een groene golf ambtenaar om 
inwoners te helpen bij maatschappelijke initiatieven. Bij het vaststellen van de Omgevingsvisie werd 
het voorstel van D66 maandagavond overgenomen door het college. ‘Het is nog weleens moeilijk om 
de juiste weg te vinden in het gemeentehuis.’ 
Ambtenaar als sparringpartner    ‘Gebleken is dat mensen die met een initiatief naar de 
gemeente komen vaak niet weten hoe men dit moet aanpakken en soms het gevoel hebben tegen 
muren aan te lopen’, aldus D66-raadslid Guido Westerman. ‘Daar willen wij iets aan doen en daarom 
komen wij met de groene golf ambtenaar.’ Na het invoeren van de Omgevingsvisie zal er per 
maatschappelijk initiatief een coördinerende ambtenaar worden toegewezen die het hele traject 
aanspreekpunt moet blijven. Deze groene golf ambtenaar moet inwoners als sparringpartner 
ondersteunen en helpen de juiste stappen op het juiste moment te zetten. De partij hoopt hierdoor 
te bereiken dat het succesvol inbrengen van initiatieven minder afhankelijk wordt van de kennis van 
de initiatiefnemer over het te lopen proces. 
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Cultuurverandering    De D66-fractie wijst erop dat bij maatschappelijke initiatieven meerdere 
ambtenaren zijn betrokken, waardoor het werk soms moet worden overgedragen. Voor 
initiatiefnemers is dan niet altijd duidelijk wat er van hen wordt verwacht en wat er nodig is om het 
initiatief tot een succes te maken. Volgens fractievoorzitter Nick van Egmond betekent dit niet dat 
alle initiatieven zomaar kunnen, maar wel dat het proces op een goede en duidelijke manier wordt 
doorgelopen. In zijn bijdrage verwees hij maandag naar een eerder uitgebracht filmpje door de 
gemeente, waarin ambtenaren zichzelf op de hak nemen en een cultuurverandering in 
samenwerking met burgers aankondigt met de nieuwe Omgevingsvisie: 
Geef groene golf ambtenaar mandaat      Van Egmond noemt de groene golf ambtenaar 
een mooi vervolg op ‘het filmpje’ dat in de gemeente al een begrip lijkt te zijn. In een motie vroeg hij 
het college om met de Omgevingvisie ook de rol van de groene golf ambtenaar in te stellen en deze 
rol ook mandaat te geven met voldoende handelsruimte. Ook vroeg hij het college initiatieven te 
herkennen waar een groene golf ambtenaar nodig is en het gelopen proces regelmatig te evalueren 
en te verbeteren en de raad hierover te informeren in de voortgangsmonitor. 
College ondersteunt initiatief 
Tijdens de digitale raadsvergadering zegde wethouder Floris Schoonderwoerd toe dat het college dit 
initiatief overneemt. ‘Dit proces is in lijn met wat we in de toekomst gaan doen. Een coördinerend 
ambtenaar in een onafhankelijke rol.’ Hij wees erop dat ‘dit gedachtengoed’ al door het college is 
geaccepteerd tijdens een eerdere dienstverleningsavond. Met deze duidelijkere toezegging was Van 
Egmond tevreden, waarop hij de motie weer introk. 
 
 
 
 
36) De jongste jeugdzorgcijfers zijn lastig te interpreteren 
Binnenlands Bestuur 2 november 2020 
TE VROEG VOOR HARDE CONCLUSIES JEUGDZORGCIJFERS 
De jongste jeugdzorgcijfers zijn lastig te interpreteren, stellen zowel het Nederlands Jeugdinstituut 
(NJi), Jeugdzorg Nederland als de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De daling van het 
jeugdzorggebruik wordt mogelijk veroorzaakt door de coronamaatregelen, maar er speelt meer. 
Yolanda de Koster 30 okt 2020 Het is nog te vroeg om harde conclusies te trekken uit de jongste CBS-
cijfers, waaruit blijkt dat het aantal jongeren in jeugdzorg voor het eerst sinds jaren is gedaald. 
Corona is een mogelijke verklaring, maar er speelt meer. 
Lastig interpreteren     Over de eerste zes maanden van dit jaar is sprake van een daling van 
zes procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, zo blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS. 
De instroom van jongeren in nieuwe jeugdhulptrajecten is met bijna een kwart gedaald. De cijfers 
zijn lastig te interpreteren, stellen zowel het Nederlands Jeugdinstituut (NJi), Jeugdzorg Nederland als 
de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). 
Capaciteitsproblemen      ‘Zoals ook het CBS aangeeft, lijkt er een duidelijk effect van de 
coronacrisis op zowel de instroom als de uitstroom van cliënten’, aldus Afke Donker, senior 
medewerker monitoring en sturingsinformatie bij het NJi. ‘Het aantal verwijzingen naar de jeugdzorg 
en de instroom is in de periode van maart tot april, aan het begin van de crisis, duidelijk verminderd. 
In de jeugdhulp is de uitstroom ook lager, vermoedelijk omdat er behandelingen moesten worden 
uitgesteld. Maar ook personele en financiële problemen van jeugdzorgaanbieders kunnen een rol 
spelen. Hierdoor kunnen er capaciteitsproblemen zijn ontstaan in de opname en uitvoering van de 
zorg.’ 
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Wachtlijsten     ‘Corona is een mogelijke verklaring. Jongeren zijn nu niet of minder in beeld en er 
is sprake van minder doorverwijzingen’, aldus de woordvoerder van Jeugdzorg Nederland. Aan de 
andere kant zijn er nog steeds wachtlijsten bij onder meer de kinderbescherming. Ook is nog steeds 
te weinig passend jeugdhulpaanbod. ‘Dat kan ook een verklaring zijn.’ De voorlopige cijfers van CBS 
betreffen de eerste zes maanden van het jaar. ‘Dat is een korte periode. Je kunt er nog geen harde 
conclusies aan verbinden.’    
Daling    Dat stelt ook Tom van Yperen, expert bij het NJi. Hij wijst erop dat het om voorlopige 
cijfers gaat. ‘Er spelen meerdere invloeden tegelijk. Meerjarige trends en gesprekken over het 
verhaal achter de cijfers kunnen meer duidelijkheid scheppen.’ Ook de VNG wijst er nadrukkelijk op 
dat het om voorlopige cijfers over de eerste helft van 2020 gaat. In voorgaande jaren waren de 
definitieve jeugdzorgcijfers van het CBS vijf tot zes procent hoger dan de voorlopige resultaten. ‘Er 
zal ongetwijfeld aan daling zijn, maar minder groot’, aldus een woordvoerder van de VNG.   
Afvlakking groei    Ook de VNG wil nog niet van een trendbreuk spreken, daarvoor is het nog te 
vroeg en de cijfers niet hard genoeg. Wel is sprake van een doorzettende afvlakking van de stijging. 
In 2019 was er al sprake van een minder harde stijging dan in de jaren daarvoor. Die afvlakking zet 
zich door. ‘Het heeft zeker ook met corona te maken, vooral in maart en april heeft er best veel zorg 
stilgelegen.’ 
Uitgestelde vraag      De VNG kan nog niet inschatten hoeveel jongeren, die vanwege corona nu 
niet aan de bel trekken, straks alsnog voor hulp aankloppen (uitgestelde vraag). ‘Niemand weet hoe 
groot het effect is.’ De VNG maakt zich wel zorgen over de gevolgen van corona voor jongeren. 
‘Daarom is de collectieve inzet om scholen zoveel mogelijk open te houden. Er lopen tal van trajecten 
bij gemeenten om over gevolgen corona met jongeren in gesprek te gaan.’ 
Budget        De jongste CBS-cijfers worden niet meegenomen in het nu lopende onderzoek naar 
het gebruik van jeugdzorg en het benodigde budget voor gemeenten, op basis waarvan een volgend 
kabinet beslist of er al dan niet structureel extra geld naar gemeenten toe moet. In het onderzoek 
worden de cijfers tot en met 2019 meegenomen. ‘Zelfs al zou je 2020 meenemen, dan levert dat niet 
een substantieel ander beeld op’, aldus de woordvoerder van de VNG. ‘De uitgaven van gemeenten 
op jeugd zijn veel groter dan de inkomsten.’ 
 
 
 
 
37) Onduidelijkheid over hoe de continuïteit van de pgb-zorg te waarborgen 
Zorgvisie 2 november 2020 
Per Saldo pleit voor doorbetalen van niet-geleverde zorg 
Sterre ten Houte de Lange         Aline Molenaar, directeur van Per Saldo, de belangenvereniging voor 
mensen met een persoonsgebonden budget (pgb), pleit voor doorbetaling van niet-geleverde zorg 
door corona. 'Als we dit niet regelen, dreigen aanbieders en zorgverleners in de problemen te komen 
en mantelzorgers om te vallen. Wij willen zorgverleners niet kwijt omdat ze buiten hun schuld om 
geen zorg kunnen geven.' 
‘Wanneer je een pgb krijgt, ga je op zoek naar een goede, deskundige zorgverlener die de zorg kan 
geven die je nodig hebt’, legt Molenaar uit. ‘Eenmaal zo’n topper gevonden, wil je die niet kwijt. 
Daarom vragen wij VWS om toestemming om ook zorg, die vanwege coronamaatregelen niet is 
geleverd, door te betalen.’ 
Sluitpost       Molenaar had verwacht dat 2020 het jaar van de verlichting van de administratieve 
lasten rond het pgb zou worden. Nu zit ze tot over haar oren in het werk om budgethouders onder 
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de aandacht te krijgen bij VWS als het gaat om de coronamaatregelen. ‘Budgethouders zijn constant 
de sluitpost’, zegt ze niet zonder emotie in haar stem. ‘Als het gaat om persoonlijke 
beschermingsmiddelen voor de zorgverleners, als het gaat om voorrang op testen, toegang tot 
sneltests, en nu is er weer onduidelijkheid over hoe we de continuïteit van de pgb-zorg kunnen 
waarborgen.’ 
Voorjaar   Doorbetalen van niet-geleverde zorg was dit voorjaar wel mogelijk. Eind mei besloot 
VWS dat de budgethouder de zorg mocht doorbetalen als door corona de zorg niet geleverd kon 
worden. Doorbetalen kon met terugwerkende kracht sinds de uitbraak van de corona-epidemie. Zo 
kon de dagbesteding overeind blijven en konden budgethouders voorkomen dat hun 
gespecialiseerde wijkverpleger ander werk moest zoeken. 
Zorg nog steeds gestopt    De regeling liep voor pgb’s in de Wmo, Jeugdwet en 
Zorgverzekeringswet op 1 juli af, en in de langdurige zorg op 1 augustus. Terwijl de 
coronamaatregelen in sommige gevallen zorg nog steeds blokkeren. ‘Budgethouders zijn heel 
kwetsbare mensen’, zegt Molenaar. ‘Sommige van hen zitten nog altijd in zelfquarantaine omdat ze 
het risico niet willen lopen het virus te krijgen.’ Andere voorbeelden zijn zorgverleners die tien dagen 
thuis moeten blijven omdat iemand in hun omgeving corona heeft of omdat ze op de uitslag van een 
test wachten. 
Trage besluitvorming      Molenaar ergert zich aan de trage besluitvorming van het kabinet. 
‘Wij hebben deze zomer gelijk gezegd: laten we afspraken maken voor hoe we hier in een tweede 
golf mee omgaan. Maar daar is niet naar geluisterd. Sterker nog: terwijl we nu midden in die tweede 
golf zitten, is er geen enkele duidelijkheid. Ondertussen zijn mensen bang dat ze hun plekje op de 
dagbesteding kwijtraken, omdat ze er tijdelijk niet heengaan. Zorgverleners komen in de problemen 
omdat ze regelmatig inkomsten mislopen als ze voorzichtig zijn en bij een risico op besmetting 
tijdelijk thuisblijven.’                                                                                                            
Reguliere zorg  In de reguliere zorg zijn wel afspraken gemaakt over doorbetalen van door 
corona niet-geleverde zorg. Zorgorganisaties kunnen bij zorgverzekeraars doorbetaling aanvragen. 
Terwijl budgethouders voor het merendeel van de zorgverleners opdrachtgever of werkgever zijn, 
gelden deze regelingen (nog) niet. 
Dovemansoren    ‘In de Wlz lijkt dit nu wel te gaan lukken’, vertelt Molenaar. ‘Maar voor 
ondersteuning vanuit de Wmo en Jeugdwet en verpleging vanuit de Zorgverzekeringswet is er nog 
niet eens een gesprek over. Gemeenten zeggen dat ze deze problemen niet herkennen. Vaak weten 
consulenten niet eens dat er afspraken over zijn gemaakt. Ze konden daardoor geen juiste informatie 
verstrekken en ook geen signalen bijhouden. Er wordt soms gedaan alsof dit minder zware 
problematiek is, maar het gaat hier ook om mensen met bijvoorbeeld een dwarslaesie die thuis 
verzorgd worden. Als we dit niet regelen, dreigen aanbieder en zorgverleners in de problemen te 
komen en mantelzorgers om te vallen.’ 
 
 
 
38) Coronacrisis heeft nog niet geleid tot groeiende financiële problemen 
Binnenlands Bestuur 3 november 2020 
VERWACHTE SCHULDENGOLF NOG NIET IN ZICHT 
De cijfers lijken misschien op het eerste gezicht een teken dat de coronacrisis nog niet heeft geleid 
tot groeiende financiële problemen. De voorspellingen van schuldhulpverleners en onderzoekers op 
dit gebied stemmen echter minder hoopvol. 
Adriaan de Jonge 02 nov 2020  De eerste zes maanden van de coronacrisis kregen 
schuldhulpverleners minder aanmeldingen van mensen met schuldproblemen dan in het voorgaande 
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jaar. Gezien de verwachtingen van experts op dit gebied is dat eerder slecht nieuws dan goed 
nieuws. 
Minder meldingen   Van maart tot en met augustus 2020 hebben minder mensen zich gemeld 
voor schuldhulpverlening bij de gemeente dan in dezelfde maanden een jaar eerder. Dat blijkt uit 
een uitvraag van Divosa (vereniging van gemeentelijk directeuren in het sociaal domein) en de NVVK 
(vereniging van schuldhulpverleners). Bij 16 procent van de aanmeldingen was er een vermoeden 
van een verband met de coronacrisis. 
Niet in beeld     De cijfers lijken misschien op het eerste gezicht een teken dat de coronacrisis 
nog niet heeft geleid tot groeiende financiële problemen. De voorspellingen van schuldhulpverleners 
en onderzoekers op dit gebied stemmen echter minder hoopvol. De daling van het aantal 
aanmelding lijkt eerder een signaal dat schuldhulpverleners de problemen nog niet goed in beeld 
hebben. 
Eigen vermogen  Zo ging het in de vorige economische crisis namelijk ook, vertelde Dick van 
Maanen, directeur van schuldhulporganisatie Stadsring51, onlangs aan Binnenlands Bestuur. Toen 
duurde het twee jaar voordat de schuldproblemen boven water kwamen. ‘Mensen overschatten 
vaak hun eigen vermogen om zelf de zaken op orde te krijgen. En de overheidsmaatregelen zorgen er 
ook voor dat mensen het wat langer uithouden, dat geeft het gevoel dat het allemaal nog niet zo erg 
is.' 
Verdubbeling     Uit voorspellingen gebaseerd op economische ramingen blijkt namelijk dat de 
coronacrisis wel degelijk voor een groei van problematische schulden zorgt. Marc Florijn, voorzitter 
van de NVVK, waarschuwde voor die schuldengolf in een brief aan alle Nederlandse gemeenten: 'In 
het ergste geval praten wij over bijna een verdubbeling van het aantal huishoudens met schulden. 
Wij verwachten nog dit jaar 30 procent meer mensen met betalingsproblemen en zo’n 30 procent 
meer mensen met schulden.’ 
Onzichtbaar   Uit onderzoek blijkt dat 70 procent van de mensen met schulden onzichtbaar blijft 
voor de schuldhulpverlening. Gemiddeld zitten mensen al vijf jaar met betalingsproblemen voordat 
ze zich melden bij de gemeente. De gemiddelde hulpvrager heeft op dat moment meer dan 40.000 
euro aan schulden opgebouwd bij 13 verschillende schuldeisers. 
Stuwmeer     Kortom: dat de aanvragen voor de schuldhulpverlening in de eerste maanden van 
de crisis nog niet stegen, ligt eigenlijk geheel in de lijn der verwachting. Niet voor niets spreekt Auke 
Schouwstra, woordvoerder van de NVVK, van een ‘stuwmeer aan hulpvragen’: de problemen hopen 
zich achter de sluizen op, en komen met vertraging op ons af. Over de omvang van dat stuwmeer 
zeggen de huidige cijfers, helaas, nog niet veel.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Laten we ons niet te druk maken                                                                                     
over hoe we kerst moeten vieren…….. 
maar waarom we eigenlijk kerst vieren                          

                                       


