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Beste adviesraadleden en overige geïnteresseerden, 
Beste wensen mag natuurlijk altijd en zeker bij een eerste nieuws- en informatiebrief in 2021 en zeker 
in een nog steeds onzekere coronatijd. Dus bij deze!  
Verder hoop ik dat u ook in 2021 deze nieuws- en informatiebrief bij uw werk in de adviesraad of 
elders goed kunt gebruiken. 
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) Gemeenten worstelen nog steeds met passende huisvesting voor oudere inwoners 
2) Gemeenten kunnen  terecht bij het nieuw opgerichte Adviesteam Mantelzorg 
3) Aline Molenaar  pleit voor doorbetalen van niet-geleverde zorg door corona 
4) Vragen over het verstrekken van bijzondere bijstand voor corona-gerelateerde kosten 
5) Aanscherping passend onderwijs 
6) Strengere regels voor zorgaanbieders voor Wmo en  jeugdzorg in de regio Noordoost-Brabant 
7) Schrijnende situaties: mensen kunnen niet meedoen in de maatschappij 
8) Veel mensen met migratieachtergrond krijgen niet de professionele hulp die zij nodig hebben 
9) Er was verdeeldheid en onderling weinig saamhorigheid 
10) Als we zo doorgaan grijpen de mensen die het echt nodig hebben straks mis 
11) Mensen niet afschepen met een uitkering, maar ook zinvol werk geven 
12) Het stilleven op de kist vormt een prachtig eerbetoon aan deze verslaafde man 
13) Veel contact met mensen met dementie en hun naasten: tips 
14) Wanneer je met dementie te maken hebt, heb je waarschijnlijk behoefte aan meer informatie 
15) Meer oog voor kwetsbare, arme ouderen 
16) Hoe Wageningen armoede en schulden wil voorkomen 
17) Opdraaien voor de ‘schoonmaaksubsidie voor de rijken’ 
18) Gemeenten proberen op allerlei manieren gedupeerde ouders te bereiken 
19) Hoe eerder mensen met financiële zorgen in beeld zijn, hoe beter 
20) Wat heeft minister Hugo de Jonge voor elkaar gekregen in het actieprogramma pgb? 
21) Durf geweld met kinderen heel concreet te bespreken 
22) Mensen met dementie kunnen veel meer dan wij denken 
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23) Vijf tips voor een sterke omgevingsvisie op basis van een waardevol participatietraject 
24) Ook werkenden hebben te maken met financiële problemen 
25) 12.400 woonplekken voor kwetsbare groepen versneld van start 
26) Veel minder extra werkplekken bijgekomen voor mensen met een ziekte of beperking 
27) Geen extra compensatie voor aanzuigende werking als gevolg van Wmo-abonnementstarief 
28) Woningdelen kan woningnood verlichten en in sommige gevallen dakloosheid voorkomen 
29) Inclusie in betalingsverkeer is een maatschappelijke verplichting en een mensenrecht 
30) Mensen met een beperking of chronische aandoening door corona in isolement 
31) Jaarlijkse bijeenkomst van het Europese netwerk van Family Group Conferences 
32) VNG: gemeenten met tekorten, inwoners met hoger inkomen op wachtlijst plaatsen 
33) Rijkssubsidieregeling verwijderen asbestdaken tussen 2016 en 2019 heeft doelen bereikt 
34) Durf geweld met kinderen heel concreet te bespreken 
35) Het leek vijf jaar geleden nog zo'n goed idee: de zorg decentraliseren 
36) Regionale inkoop en differentiatie in de tarieven naar zorgzwaarte helpen 
37) Sinds 2015 is een daling te zien van het aantal persoonsgebonden budgetten voor jeugdigen 
38) Raadsleden en wethouders jeugd verbeter zorg voor kwetsbare kinderen  
39) Vijf jaar na de decentralisatie maakt het Sociaal en Cultureel Planbureau de balans op 
40) Parnassia Groep zal geen zorg meer verlenen als die boven afgesproken omzetplafonds komt 
41) Tweede coronagolf kan leiden tot veel nieuwe aanmeldingen bij de GGZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Gemeenten worstelen nog steeds met passende huisvesting voor oudere inwoners 
Gemeente.nu 4 november 2020 
Passende huisvesting voor ouderen blijft worsteling 
4 november 2020 DOOR LAURA WENNEKES  Gemeenten worstelen nog steeds met passende 
huisvesting voor oudere inwoners. Het tekort aan geschikte woningen en de lage verhuisbereidheid 
van ouderen zijn hierbij de grootste knelpunten. Dit blijkt uit 339 woonvisies die zijn onderzocht op 
de aanpak van wonen en zorg voor ouderen. 
           Door de twee trends van vergrijzing en langer zelfstandig wonende ouderen staan gemeenten 
voor een grote uitdaging. De mate waarin wonen en zorg voor ouderen een plek hebben in de lokale 
woningmarkstrategie verschilt sterk tussen gemeenten. Het onderzoek ‘Waar moeten opa en oma 
wonen?’ (Fried: zie: https://finance-ideas.nl/wp-content/uploads/2020/10/sirm-finance-ideas-waar-
moeten-opa-en-oma-wonen-.pdf   ) van SiRM en Finance Ideas (Fried: zie: https://finance-
ideas.nl/grote-verschillen-aanpak-gemeenten/  )beoordeelt alle gepubliceerde woonvisies (339 van 
de 355). Het onderzoek gaat in op de knelpunten en de oplossingsrichtingen die gemeenten 
benoemen. 
Niet verhuizen      Het meest genoemde knelpunt is dat veel ouderen beperkt anticiperen op de 
toekomstige woon-zorgbehoefte bij de beslissing waar ze (gaan) wonen. Het sociale leven rondom de 
nieuwe locatie en hogere woonlasten zijn ook redenen om niet naar een beter passende woning te 
verhuizen. Aan de aanbodkant signaleren gemeenten dat er niet genoeg geschikte woningen zijn, op 
een voor ouderen geschikte locatie. Ook de beperkte transparantie van de markt maakt het lastig. 
Thema’s    Het aanpassen van woningen (83 procent) en het doorstromen van ouderen naar 
geschikte woningen (70 procent) worden het vaakst als thema in de woonvisie genoemd. Op de 
uitwerking hiervan kunnen nog stappen worden gezet. Slechts een op de negen gemeenten verbindt 
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een concreet doel aan de door haar benoemde thema’s. De uitwerking van beleidsdoelen en 
instrumenten is volgens de onderzoekers juist van cruciaal belang, omdat de gemeente daarmee 
haar rol bepaalt. Uit het onderzoek blijkt ook dat 47 procent van de gemeenten de samenwerking 
tussen woningmarkt- en zorgmarktpartijen nog niet benoemt in de woonvisie.   
Plan van aanpak     Dat het nog niet helemaal lekker loopt met passende huisvesting voor 
ouderen werd al eerder duidelijk. Begin dit jaar bleek dat gemeenten aan de slag moesten om meer 
nieuwe vormen (Fried: zie: https://www.gemeente.nu/ruimte-milieu/wonen/meer-nieuwe-
woonvormen-voor-ouderen-nodig/  ) van wonen en zorg voor de bewoners op leeftijd te realiseren. 
De Taskforce Wonen en Zorg presenteerde toen ook een plan van aanpak (Fried: zie: 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/01/21/kamerbrief-over-plan-van-
aanpak-taskforce-wonen-en-zorg  ), met daarin de oproep aan gemeenten: breng het probleem 
rondom wonen en zorg in kaart, stel een heldere visie op en maak prestatieafspraken. 
Integrale visie  Afgelopen juli bepleitten ook organisaties ANBO en ActiZ  dat alle gemeenten een 
integrale woon- en leefvisie voor ouderen ontwikkelen (Fried: zie: 
https://www.gemeente.nu/sociaal/aan-de-slag-met-huisvesting-en-zorg-voor-senioren/  ) met 
daarin concrete plannen. Door onder meer ‘gebrek aan visie, daadkracht en samenwerking’ komt de 
woningbouw voor senioren volgens hen nog steeds onvoldoende van de grond. 
 
 
 
 
2) Gemeenten kunnen  terecht bij het nieuw opgerichte Adviesteam Mantelzorg 
Gemeente.nu 4 november 2020 
Adviesteam voor mantelzorgvraagstukken 
4 november 2020 DOOR NIOBE MOEN  Gemeenten kunnen sinds vorige week terecht bij het nieuw 
opgerichte Adviesteam Mantelzorg. Bijvoorbeeld bij vragen over respijtzorg en het bereiken van 
mantelzorgers. De eerste aanvragen voor het adviesteam zijn al binnen. Liesbeth Hoogendijk, 
bestuurder van MantelzorgNL, vertelt hoe het werkt. 
         Het Adviesteam Mantelzorg (Fried: zie: 
https://www.mantelzorg.nl/professionals/nieuws/adviesteam-mantelzorg-voor-gemeenten-met-
vragen-over-mantelzorg/  ) is een krachtenbundeling van de Vereniging Nederlandse Gemeenten 
(VNG), kennisinstituut Movisie, vereniging MantelzorgNL en het ministerie van Volksgezondheid. 
Gemeenten kunnen het team vragen om mee te denken of te helpen bij het versnellen van 
vraagstukken. Mantelzorgdeskundigen beantwoorden vervolgens die vragen. 
         ‘Het adviesteam heeft ruimte om gemeenten maximaal 25 uur kosteloos te helpen bij hun 
vragen over drie thema’s: het vinden van mantelzorgers, respijtzorg en de lokale samenwerking,’ 
aldus Liesbeth Hoogendijk, van MantelzorgNL. 
Maatwerk als uitgangspunt       Het doel van het team is om gericht kennis uit onderzoeken 
te delen of praktijkvoorbeelden aan te reiken die passen bij de vraag van de betreffende gemeente. 
Maatwerk is daarbij belangrijk. Hoogendijk legt uit hoe dit in de praktijk werkt: ‘De eerste aanvragen 
voor het adviesteam over respijtvoorzieningen zijn al binnen. Verder is er een proeftraject gevolgd, 
dat ook ging over laagdrempelige respijtvoorzieningen. Hierbij is een kort advies gegeven met 
theorie, inspiratie, praktijkvoorbeelden en een stappenplan. De betreffende gemeente is nu bezig 
met uitwerking hiervan.’ 
Onderdeel landelijke aanpak      Het adviespunt is een jaar beschikbaar en is onderdeel van 
de landelijke aanpak ‘Samen Sterk voor Mantelzorg’, die binnenkort naar de Tweede Kamer wordt 
gestuurd. Gemeenten, zorgverzekeraars, werkgevers en mantelzorgpartijen zetten zich hierbij in om 
mantelzorgers zo vroeg mogelijk in het zorgtraject te ondersteunen. Zo’n 8,6 procent van de 
mantelzorgers (387.000 mensen in totaal) voelt zich overbelast.  
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Uitholling     MantelzorgNL stuurde recent een brandbrief (Fried: zie: 
https://www.mantelzorg.nl/nieuws/mantelzorgnl-stuurt-brandbrief-naar-de-tweede-kamer-over-
uitholling-lokale-mantelzorgondersteuning/ )naar de Tweede Kamer over ‘uitholling van de lokale 
mantelzorgondersteuning.’ De organisatie pleit voor betere ondersteuning. Uit hun 
branchemonitor(Fried: zie: https://www.mantelzorg.nl/professionals/nieuws/branchemonitor-2019-
2020-trends-ondersteuning-informele-zorg/  ), het tweejaarlijks onderzoek dat de organisatie 
uitvoerde onder haar achterban, blijkt dat de huidige ondersteuning van mantelzorgers (Fried: zie: 
https://www.gemeente.nu/sociaal/aanknopingspunten-voor-beleid-mantelzorg-en-ondersteuning/  ) 
knelt. Korte termijnoplossingen moeten volgens hen worden aangevuld met blijvende aanpassingen. 
‘Om zo toe te werken naar een oplossing voor de langere termijn.’ 
 
 
 
 
3) Aline Molenaar  pleit voor doorbetalen van niet-geleverde zorg door corona 
Per Saldo 5 november 2020 
Interview Zorgvisie over niet-geleverde zorg 
Op 29 oktober 2020 is een interview met Aline Molenaar verschenen op zorgvisie.nl. Deze site is niet 
voor iedereen toegankelijk. Hieronder vind je het volledige artikel. 
30 OKTOBER 2020  Aline Molenaar, directeur van Per Saldo, de belangenvereniging voor mensen met 
een persoonsgebonden budget (pgb), pleit voor het doorbetalen 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 
geleverd, door te betalen.’ 

Sluitpost     Molenaar had verwacht dat 2020 het jaar van de verlichting van de administratieve 
lasten rondom het pgb zou worden. Nu zit ze tot over haar oren in het werk om budgethouders 
onder 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 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 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 hele 
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 
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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.’ 
Regulier 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 grootste deel 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.’ 
(Bron: zorgvisie.nl, 29 oktober 2020) 
 
 
 
4) Vragen over het verstrekken van bijzondere bijstand voor corona-gerelateerde kosten 
Schulinck nieuwsbrief 5 november 2020 
‘Gratis’ mondkapjes voor minima? 
Bijzondere bijstand en COVID-19 
4 november 2020 - mr. Juul Jeurissen      Steeds meer gemeenten verstrekken ‘gratis’ mondkapjes 
voor minima.¹ Ook de FNV pleit voor gratis mondkapjes voor mensen met de laagste inkomens. Op 
onze juridische helpdesk komen regelmatig vragen binnen over het verstrekken van bijzondere 
bijstand voor corona-gerelateerde kosten. Niet alleen voor mondkapjes, maar ook voor de kosten 
van een commerciële coronatest en/of reiskosten naar een testlocatie. De vraag is in hoeverre deze 
kosten voor bijzondere bijstand in aanmerking komen. De crux zit hem vooral in de vragen of de 
Zorgverzekeringswet een voorliggende voorziening is, de kosten noodzakelijk zijn en of de kosten 
niet vallen onder de algemene noodzakelijke kosten van het bestaan. 
Voorliggende voorziening?      Hoofdregel is dat de Zorgverzekeringswet een voorliggende 
voorziening is (artikel 15 Participatiewet). Als de kosten niet worden vergoed vanuit de 
basisverzekering, worden deze in beginsel niet noodzakelijk geacht. De (reis)kosten van een 
coronatest worden niet vergoed. Dit betekent echter niet dat de verzekeraar deze kosten niet 
noodzakelijk acht, maar enkel dat dat er op het moment waarop de vergoedingenlijst werd 
samengesteld nog geen sprake was van een COVID-19-situatie. De hoofdregel gaat in dit geval dus 
niet op. 
 
Noodzaak?   Is er bij een dringend advies wel sprake van een noodzaak? Het dragen van een 
mondkapje of jezelf laten testen is immers niet (altijd) verplicht. Kort door de bocht kan gezegd 
worden: geen verplichting, dus geen noodzaak. Ik kijk hier anders tegen aan. Een dringend advies dat 
is opgelegd vanuit de overheid moet ook zijn doorwerking hebben als het gaat om gelden die 
verstrekt worden door de overheid (lees: bijstand). Het zou vreemd zijn als de overheid van de ene 
kant een dringend advies geeft, maar vervolgens stelt dat voor de bijzondere bijstand geen noodzaak 
is waardoor (mogelijk) minder mensen het advies kunnen opvolgen. Ik denk daarom dat aan deze 
‘noodzakelijkheidsdiscussie’ relatief snel voorbij kan worden gegaan. 
                Een dringend advies dat is opgelegd vanuit de overheid moet ook zijn doorwerking  



Nieuws- en informatiebrief 203 Adviesraad Sociaal Domein Kaag en Braassem 

6  

             hebben als het gaat om gelden die verstrekt worden door de overheid (lees: bijstand). 
In het kader van de coronatest kan wel een kanttekening worden geplaatst. De beoordeling of een 
test verplicht is, doet de GGD. Hierdoor staat de noodzaak van het afnemen van de test mijns inziens 
vast. Er zijn zowel gratis als betaalde coronatesten in de omloop. Als er een goedkoper alternatief is, 
zijn de meerkosten van het duurdere alternatief niet noodzakelijk. (Zie o.a. CRvB 15-10-2013, 
ECLI:NL:CRVB:2013:2036) Eerste ingeving is dan ook om te zeggen dat kosten van de betaalde test 
niet noodzakelijk zijn, de gratis test prevaleert. Een logische redenering, maar toch kan het in 
bepaalde gevallen anders uitpakken. De situatie kan zich voordoen dat men voor een gratis test 
bijkomende kosten moet maken, zoals reiskosten naar de testlocatie. Reizen met het openbaar 
vervoer naar een testlocatie is niet mogelijk. Als men niet over eigen vervoer beschikt en geen hulp 
kan krijgen van zijn omgeving, is men mogelijk aangewezen op andere vormen van betaald vervoer 
zoals een taxi. Wanneer deze reiskosten hoger zijn dan de kosten die een betaalde coronatest 
meebrengt, bestaat naar mijn mening ruimte om te stellen dat in het individuele geval wel sprake is 
van de noodzakelijkheid een betaalde test te laten uitvoeren. Het RIVM is echter geen voorstander 
van deze commerciële tests, omdat de kwaliteit daarvan onduidelijk zou zijn. Dit moet dan ook 
worden meegenomen in de overweging voordat bijzondere bijstand wordt verstrekt. Als het verschil 
in kosten klein is, kan naar mijn mening worden gezegd dat een betrokkene de keuze had moeten 
maken voor de gratis test. 
Algemene noodzakelijke kosten van het bestaan?     In principe komt iedere 
Nederlander voor dezelfde kosten te staan als het gaat om het gebruik van mondkapjes. De stelling 
dat geen bijzondere bijstand voor mondkapjes kan worden verstrekt, omdat sprake is van incidenteel 
algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan, is daarom zeker verdedigbaar. Vergelijk in dit kader 
bijvoorbeeld: CRvB 31-7-2018, ECLI:NL:CRVB:2018:2454 en CRvB 5-3-2019, ECLI:NL:CRVB:2019:850. 
De betrokkene moet die kosten in beginsel uit de bijstandsnorm voldoen, hetzij door reservering, 
hetzij door middel van gespreide betaling achteraf. Afzonderlijke bijstandsverlening is niet mogelijk, 
tenzij de kosten voortvloeien uit bijzondere omstandigheden. De coronatest is alleen noodzakelijk bij 
ziekteverschijnselen. Niet iedereen komt dus voor deze kosten te staan. Hierom valt de coronatest 
niet onder de incidenteel algemeen voorkomende kosten van het bestaan. Dit zijn dus kosten die 
voortvloeien uit bijzondere omstandigheden. Naar de mogelijkheid tot reserveren hoeft dan niet 
meer gekeken te worden. Dit is anders in het geval van de mondkapjes. Hierbij is het wel de vraag of 
men rekening had kunnen houden – en dus geld had kunnen reserveren – met deze kosten? Het lijkt 
mij vreemd om te zeggen dat dit het geval is. Als verzekeraars ook geen rekening ‘hoeven’ te houden 
met deze kosten, waarom kan dit dan wel worden verlangd van mensen met een laag inkomen? 
Hetzelfde gaat op als een vergelijk wordt gemaakt met alle noodmaatregelen van de regering om de 
economie op pijl te houden, zoals de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers 
(Tozo). Van ondernemers wordt vanuit de regering kennelijk niet verlangd dat zij (volledig) rekening 
hebben gehouden met de risico’s van een wereldwijde pandemie. 
         Gespreide betaling achteraf is echter een ander verhaal. Dit is in principe wel mogelijk en dus 
zou formeel het recht op bijstand hierdoor kunnen worden gepasseerd. Niettemin kan ik me 
voorstellen dat toch bijzondere bijstand voor de kosten van mondkapjes wordt verstrekt op grond 
van buiten wettelijk begunstigend beleid. Dit gelet op het maatschappelijk belang van het volgen van 
de coronamaatregelen en het afgeven van een signaal aan de burgers. 
          Van de andere kant zijn de kosten voor bijvoorbeeld een mondkapje niet extreem hoog en is 
reservering dus in beginsel geen probleem. De FNV heeft het over € 30,- per maand voor de kosten 
van het dragen van een mondkapje. Ik heb hier echter mijn twijfels bij. Mondkapjes kunnen ook zelf 
gemaakt worden en zijn herbruikbaar. Een duurzaam mondkapje dat uitgewassen kan worden, is dan 
een goedkopere oplossing. Twee duurzame (stoffen) mondkapjes kunnen al voor zeker € 20,- 
gekocht worden. Dit is een eenmalige uitgave in plaats van maandelijks zoals de FNV stelt. Kleding is 
daarnaast in beginsel ook een post waarvan wordt verlangd dat men reserveert (zie bijvoorbeeld: 
CRvB 31-7-2018, ECLI:NL:CRVB:2018:2454). 
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         Gelet op het feit dat niemand de COVID 19-pandemie had verwacht, ben ik van mening dat niet 
te streng met dit vereiste moet worden omgesprongen. Het maatschappelijk belang van het dragen 
van een mondkapje, de eerdergenoemde argumenten dat men geen rekening had hoeven houden 
met deze kosten en het lage drempelbedrag, maakt het begrijpelijk dat gemeenten hier soepeler 
mee omgaan. Dit ziet de rechter dan als buitenwettelijk begunstigend beleid. 
Gezondheid voorop     Naar mijn mening is het dus goed te verantwoorden om bijzondere 
bijstand te verstrekken voor de (reis)kosten van een coronatest. Uiteraard wel afgestemd op de 
omstandigheden van het geval. De kosten voor mondkapjes kunnen worden vergoed op grond van 
buitenwettelijk begunstigend beleid. Op deze manier zorgen we ervoor dat zo veel mogelijk mensen 
zich kunnen houden aan het advies van de overheid. De gezondheid en veiligheid van onze 
maatschappij hoort voorop te staan! 
 
¹ Zoals de gemeente Gemert-Bakel en Tilburg. 
 
 
 
 
 
5) Aanscherping passend onderwijs 
Schulinck nieuwsbrief 5 november 2020 
Slob komt met aanscherpingen passend onderwijs 
Het passend onderwijs, dat kinderen met bijvoorbeeld een handicap of ernstige dyslexie 
ondersteunt, wordt op 25 punten aangescherpt. Zo krijgen leerlingen en ouders meer te zeggen over 
de begeleiding en krijgen ouders betere informatie. Dat schrijft onderwijsminister Arie Slob in een 
brief aan de Tweede Kamer. 
         Ook moeten scholen zich beter aan de zogeheten zorgplicht houden. Als zij niet de 
ondersteuning kunnen bieden die een leerling nodig heeft, zijn ze verplicht een andere school te 
vinden die dat wel kan. Volgens de Onderwijsinspectie zitten duizenden kinderen thuis, omdat voor 
hen niet de juiste begeleiding gevonden wordt. Ouders worden beter geïnformeerd over de rechten 
die ze op dit gebied hebben, schrijft Slob. 
          Daarnaast moeten de hoge financiële reserves die nog op de plank liggen bij de 
samenwerkingsverbanden, die het passend onderwijs organiseren, grotendeels worden weggewerkt. 
De samenwerkingsverbanden krijgen tot en met januari 2021 de tijd om hier een plan voor te maken. 
Scholen die dit niet lukt, krijgen vanaf het schooljaar 2021-2022 minder budget. 
          Verdere maatregelen zijn een landelijke norm om regionale verschillen tegen te gaan en een 
jaarlijkse vaststelling van het onderwijsaanbod. Eerder gebeurde dit eens in de vier jaar. 
 
Slob vindt dat het “nog niet overal gaat zoals we willen”, ondanks eerdere verbeteringen die zijn 
doorgevoerd. Uit een evaluatie van het passend onderwijs blijkt dat problemen ontstaan bij 
complexere gevallen. Het regent al jaren klachten over de speciale onderwijsvorm. Niet alleen 
kinderen en ouders, maar ook leraren klagen erover, omdat het vaak ontbreekt aan voldoende tijd, 
geld en deskundigheid. 
Bron: ANP 
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6) Strengere regels voor zorgaanbieders voor Wmo en  jeugdzorg in de regio Noordoost-Brabant 
Google melding Wmo: BD.nl  5 november 2020 
Nieuwe Bossche regels tegen zorgcowboys: ‘Misbruik van zorggeld 
voorkomen’ 
DEN BOSCH - Er komen vanaf 2022 strengere regels voor zorgaanbieders om nog in aanmerking te 
komen voor contracten voor Wmo en  jeugdzorg in de regio Noordoost-Brabant. Zo mag er nog maar 
maximaal 5 procent winst worden gemaakt en wordt de hoeveelheid zorg tevoren vastgelegd en al 
betaald. 
Paul Roovers 05-11-20, Bron: BD   Directe aanleiding zijn de aanhoudende verhalen in het land over 
hoge winsten die zorgaanbieders maken, de zogenoemde zorgcowboys. Daarover is recent onder 
meer gepubliceerd in het Brabants Dagblad. Dat deed samen met collectief Follow the Money 
onderzoek naar de besteding van zorggeld in de regio Midden-Brabant. 
Beter waarborgen  De Bossche wethouder Huib van Olden maakt de nieuwe afspraken bekend 
in een brief aan de gemeenteraad. ,,De nieuwe inkoop van Wmo en Jeugdhulp biedt kansen op 
betere waarborgen om misbruik van zorggeld door zorgaanbieders te voorkomen", hoopt hij. 
           Binnenkort starten de gesprekken voor nieuwe contracten voor 2022 tot en met 2024. Bij de 
inkoop wordt vanaf 2022 vooraf, na overleg met (ouders van) kind en aanbieder, vastgelegd hoeveel 
uren of dagen zorg het kind krijgt. Die hulp wordt dan direct betaald. Voorheen konden aanbieders 
grotendeels bepalen hoeveel hulp werd geleverd en was er achteraf een verrekening.  
Optreden tegen zorgcowboys   Aanbieders moeten binnenkort overheadkosten zo laag 
mogelijk houden en mogen nog maar maximaal 5 procent winst maken. Wordt dat meer, dan moet 
dat geld worden geïnvesteerd in de kwaliteit van jeugdhulp. Hogere winsten mogen niet meer 
worden uitgekeerd als salaris, dividend of oneigenlijke vergoedingen. ,,Hiermee treden we direct op 
tegen de zogenaamde zorgcowboys die de laatste jaren hoge winsten aan zichzelf hebben 
uitgekeerd. Onze regio is hiermee één van de eersten in Nederland", schrijft Van Olden. 
Externe controle jaarrekening     De gemeente wil bij contracten van meer dan twee ton, de 
jaarrekening ook door een externe deskundige laten controleren. Daarnaast mogen bestuurders van 
de gecontracteerde aanbieders in principe niet meer verdienen dan wat is vastgelegd in de Wet 
Normering Topinkomens. 
Zo transparant mogelijk     Zorgaanbieders in de regio zijn betrokken geweest bij het 
opstellen van de nieuwe regels, zegt bestuurder Carlo van de Water van Buro3o. ,,Het is ook goed 
dat we zo transparant mogelijk laten zien waar het zorggeld aan wordt besteed. 2021 wordt een 
overgangsjaar waarin we afspraken verder moeten uitwerken.” 
       Collega bestuurder Willem Leermakers van Leermakers Zorg onderschrijft de nieuwe 
uitgangspunten.  ,,Het is goed dat een nieuw systeem wordt opgetuigd. De vraag is wel of een 
winstmarge van 5 procent reëel is, want we zijn wel gewoon een bedrijf met vaste lasten en plichten. 
En moet ook ruimte zijn om inventief en innovatief te kunnen blijven.” 
 
 
 
 
7) Schrijnende situaties: mensen kunnen niet meedoen in de maatschappij 
Binnenlands Bestuur 5 november 2020 
DEZE GROEPEN VALLEN DOOR DE GATEN VAN ARMOEDEBELEID 
Arjan Vliegenthart, directeur van het Nibud: 'We zien schrijnende situaties. Deze mensen kunnen niet 
meedoen in de maatschappij. Ze voelen zich niet geholpen, raken gedesillusioneerd en zijn daardoor 
vatbaarder voor andere (financiële) problemen.' 
Adriaan de Jonge 02 nov 2020 Het rijk moet gemeenten de ruimte en middelen geven om de gaten in 
het armoedebeleid te dichten. Ook moet het minimumjeugdloon en de bijstand verhoogd worden. 
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Dat concludeert het Nibud op basis van onderzoek naar vijf jaar armoedebeleid in tachtig 
gemeenten. 
Meedoen  De bestaande regelingen waarmee gemeenten inwoners financieel ondersteunen, zijn 
niet toegespitst op de huidige samenleving, schrijft het Nibud (Nederlands Instituut voor 
Budgetvoorlichting) in een rapport dat vandaag verschijnt. Arjan Vliegenthart, directeur van het 
Nibud: 'We zien schrijnende situaties. Deze mensen kunnen niet meedoen in de maatschappij. Ze 
voelen zich niet geholpen, raken gedesillusioneerd en zijn daardoor vatbaarder voor andere 
(financiële) problemen.' 
Gaten  Een aantal groepen valt systematisch buiten de boot, blijkt uit het onderzoek. Vliegenthart 
spreekt daarom van 'gaten in ons noodvangnet'. Het Nibud noemt vier huishoudtypen die in geen 
van de onderzochte gemeenten de inkomensondersteuning krijgen die ze nodig hebben: jongeren 
met een bijstandsuitkering of minimumloon, stellen met een bijstandsuitkering met twee of meer 
kinderen, mensen met hoge zorgkosten en mensen met een flexibel inkomen. 
Jongeren   Zelfstandig wonende jongeren tussen 18 en 21 jaar kunnen met een bijstandsuitkering, 
studiefinanciering of het minimumloon onvoldoende rondkomen, ziet het Nibud. Bovendien hebben 
gemeenten onvoldoende mogelijkheden en middelen om hun inkomen aan te vullen. 'Met een 
bijstandsuitkering van 260 euro per maand is zelfstandig wonen sowieso geen optie. Maar ook het 
minimumloon is niet voldoende om van rond te komen', schrijft het Nibud. 'Aangezien gemeenten 
tekorten van 18-jarigen met een minimuminkomen, die neerkomen op honderden euro’s per maand, 
nooit aan kunnen vullen, ligt hier in de eerste plaats een opdracht voor het rijk.' 
Werkende armen      Opvallend is dat het niet alleen werklozen en bijstandsgerechtigden zijn 
die risico op armoede lopen. Ook veel werkende armen worden niet voldoende geholpen door 
minimabeleid. In de eerste plaats is deze groep vaak niet voldoende in beeld bij de gemeente, 
waardoor bestaande regelingen hun doel niet bereiken. Maar ook als dat wel lukt, is het 
minimumloon vaak ontoereikend om in alle vaste uitgaven te voorzien. Ruim een op de twintig 
werkenden in Nederland leeft dan ook in armoede. 
Wisselende inkomsten   Dat geldt met name voor werkende stellen met kinderen. Naast de 
minimale uitgaven hebben zij ook te maken met de kosten voor woon-werkverkeer of kinderopvang. 
Nog moeilijker is het voor mensen met wisselende inkomsten, zoals zzp’ers. Zij stuiten namelijk op 
het probleem dat zij vaak niet ‘passen’ in het profiel van gemeenten. Zij hebben bijvoorbeeld 
vermogen waardoor zij niet in aanmerking komen voor gemeentelijke regelingen. 
Oplossing  Het Nibud pleit, als oplossing voor de bovengenoemde problemen, voor een aantal 
algemene maatregelen, waaronder het verhogen van de bijstand voor jongeren en voor stellen met 
kinderen ouder dan 12. Ook het minimumjeugdloon moet omhoog. Verder moeten mensen met lage 
inkomens en hoge zorgkosten beter beschermd worden, en is minimabeleid voor mensen met een 
laag en flexibel inkomen nodig. Daarbij zou het hebben van een eigen huis, spaargeld of een hoog 
inkomen in het verleden mensen niet per definitie moeten uitsluiten van ondersteuning. 
Machteloos    Ten slotte hebben gemeenten volgens het Nibud meer ruimte en middelen nodig 
om ruimhartig armoedebeleid te kunnen voeren. Het budget is namelijk vrijwel altijd ontoereikend 
om alle groepen te bedienen, waardoor er pijnlijke keuzes moeten worden gemaakt. Directeur 
Vliegenthart: 'Gemeenteambtenaren voelen zich machteloos en weten dat deze mensen vroeg of 
laat op een andere manier weer bij hen aankloppen met schulden of andere problemen.' Daarom 
doet het Nibud een duidelijke oproep aan het rijk: 'De keuze om lokale overheden met succes 
armoede te laten bestrijden staat of valt met een adequate financiering van deze gemeenten.' 
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8) Veel mensen met migratieachtergrond krijgen niet de professionele hulp die zij nodig hebben 
Movisie 5 november 2020 
Als professional zelfbeschikking versterken 
2 november 2020      Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, meisjesbesnijdenis, huwelijksdwang, 
achterlating en discriminatie van LHBTI-personen, ongelijkheid tussen vrouwen en mannen zijn 
problemen die nog dagelijks spelen binnen de verschillende culturele gemeenschappen in vele 
gemeenten. Veel mensen krijgen bij zelfbeschikking niet de professionele hulp die zij nodig 
hebben. De Alliantie Verandering van Binnenuit en het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en 
Achterlating (LKHA) willen gemeenten hierbij helpen. Hun aanpak beschrijven zij in een nieuwe 
brochure. 
Veel mensen met een migratieachtergrond krijgen niet de professionele hulp die zij nodig hebben. Zij 
weten de weg niet of vinden de drempel te hoog. Het hart luchten bij een vertrouwenspersoon helpt 
dan even, maar lost het probleem niet blijvend op. Voorkomen dat problemen en geweld escaleren 
vraagt om vertrouwen en om effectieve hulpverlening. De Alliantie Verandering van Binnenuit en het 
Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating beschrijven hun aanpak in de gratis brochure 
‘Zelfbeschikking, veiligheid en gelijkheid. Hoe bevordert u dat ook in uw gemeente?’ 
 Kloof tussen vraag en aanbod      Professionele hulp bereikt bewoners met een 
vluchtelingen- of migratieachtergrond vaak niet op tijd of sluit niet goed aan. Zij maken nauwelijks 
gebruik van laagdrempelige voorzieningen, waardoor zij later juist in zwaardere en/of duurdere 
voorzieningen terecht komen. Als antwoord op de vraag hoe gemeenten dit kunnen verbeteren 
adviseren onderzoekers van Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) “dat 
migrantenorganisaties een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de kloof tussen vraag en aanbod. 
Door het bieden van extra ondersteuning aan hun achterban, door hen te helpen de stap naar een 
instelling te maken en door samen met formele instellingen te werken aan een betere aansluiting bij 
de leefwereld van deze bewoners”. 
Een positieve impuls aan de duurzame samenwerking  Geef ook in uw gemeente een 
positieve impuls aan de duurzame samenwerking tussen de sociaal professionals en de intermediairs 
en sleutelpersonen uit de migranten- en vluchtelingenorganisaties. Gebruik de kennis en het netwerk 
van de Alliantie Verandering van Binnenuit, het Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating en van 
de lokale organisaties en professionals, en leer van elkaar. In een nieuwe brochure staat hoe zij 
gemeenten kunnen ondersteunen bij het bevorderen van preventie en vroegsignalering. Samen 
bieden zij scholing op maat aan om de verbinding tussen sociaal professionals, intermediairs en 
lokale migranten- en vluchtelingenorganisaties te versterken. Hun doelen zijn preventie en duurzame 
samenwerking tussen alle betrokkenen. Uitgangspunten zijn de universele mensenrechten en 
grondrechten, wederzijds respect, gezamenlijke waarden, en de kracht van verbinding en 
samenwerking. 
Wat is het aanbod? Toegang tot een groot netwerk van intermediairs en lokale migranten- en 
vluchtelingenorganisaties, die de toegang tot de gemeenschappen en de samenwerking tussen 
professionals en de gemeenschappen kunnen vergroten. Zij kunnen de hulpverleners meer inzicht 
geven in de taal en cultuur, waarden, normen en taboes, over hoe mensen hun vragen en problemen 
presenteren. Professionals, sleutelpersonen en intermediairs kunnen gezamenlijk optrekken, bij 
huisbezoeken, of bij groepsvoorlichting over een bepaald taboe en de mogelijkheden voor advies en 
hulp. 
Wat is de Alliantie Verandering van Binnenuit?  Deze alliantie bestaat uit Movisie en 
het Consortium Zelfbeschikking, een netwerk van zeven landelijke migranten- en vluchtelingen- 
(koepel)organisaties. De Alliantie Verandering van Binnenuit organiseerde ‘van binnenuit' met haar 
lokale partners 700 gespreksbijeenkomsten, waaraan duizenden mensen met diverse culturele 
achtergrond deelnamen. De doelen zijn gelijkheid tussen de seksen, acceptatie van LHBTI-personen 
en het bestrijden van gender gerelateerd geweld. De activiteiten zijn gericht op preventie en om 
(potentiële) slachtoffers te stimuleren om op tijd professionele hulp te zoeken. 
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Download de brochure ‘Zelfbeschikking, veiligheid en gelijkheid. Hoe bevordert u dat ook in uw 
gemeente?’ (Fried: zie: https://www.movisie.nl/publicatie/zelfbeschikking-veiligheid-gelijkheid-0   ) 
 
 
 
 
9) Er was verdeeldheid en onderling weinig saamhorigheid 
Eigen Kracht Centrale 6 november 2020 
Van verdeeldheid naar saamhorigheid 
“Tijdens de voorbereiding hoorde ik steeds ‘ik wil er niet over praten en ik ga ervan uit dat niemand 
zal komen’,” vertelt een Eigen Kracht-coördinator. Een gemeente vroeg ons in gesprek te gaan met 
inwoners om een buurtbijeenkomst te organiseren. In het dorp was veel onrust en overlast. Door 
ruzies tussen families waren verschillende kampen ontstaan. Er was verdeeldheid en onderling 
weinig saamhorigheid. De vele incidenten werden uitgebreid beschreven in de plaatselijke media. De 
coördinator: “Ik ging bij de mensen langs in het dorp om te vragen wat zij anders zouden willen en of 
ze mee wilden denken hoe dat voor elkaar te krijgen.” 
Een kopje koffie  “De eerste buurtbewoners lieten meteen weten dat ze er niets meer mee te 
maken wilden hebben. Ze waren boos en wilden niet meewerken. Maar ik mocht best binnenkomen 
voor een kopje koffie. Ze vertelden me waar zij last van hadden en wat voor hen belangrijk was. Ze 
hadden daar duidelijke ideeën over. Ik heb afscheid genomen en ben in de dagen erna verder gegaan 
bij andere buurtbewoners. Ik merkte dat deze eerste mensen met buren hadden gesproken en hen 
hadden gemotiveerd om met mij te praten. Nog een paar dagen later merkte ik dat er gesproken 
werd over herstel en ‘samen aan de slag’.” 
Vooruit willen “De mensen wilden niet samenkomen, maar ik werd wel uitgenodigd bij een 
koffieochtend van een groepje moeders. Eén van de moeders zei dat een bijeenkomst nooit zou 
lukken. Ik vroeg haar wat zij zou willen en nodig had. Een paar dagen later merkte ik dat zij anderen 
opgetrommeld had om mee te doen. Toen de eerste mensen uitspraken vooruit te willen, kwamen 
er steeds meer. Zo werd ik ‘zomaar’ gebeld door iemand die vroeg wat ik als coördinator nodig had 
om iedereen bij elkaar te krijgen. Deze man is toen de families waar het ooit begon gaan bezoeken 
om een praatje te maken. Ook anderen gingen met hen in gesprek. Uiteindelijk hebben ze met elkaar 
een ontmoeting georganiseerd tussen de twee families. In de dorpskrant kwamen positieve verhalen 
over initiatieven van burgers. Stap voor stap ontstonden verbindingen en gingen mensen met elkaar 
dingen ondernemen. Wat heel bijzonder was: de bewoners die bij de start het meest kritisch waren, 
werden een steunpunt voor de hele buurt." 
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 
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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 
 
 
 
 
10) Als we zo doorgaan grijpen de mensen die het echt nodig hebben straks mis 
Google melding Wmo: Weekblad voor Deurne 6 november 2020 
‘Gebruik Wmo alleen als het echt nodig is’ 
donderdag 5 november 2020 -Bram Vannisselroij  DEURNE – De Participatieraad Deurne luidt de 
noodklok. Sinds het invoeren van het Wmo-abonnementstarief in januari 2018 stegen de 
zorghulpaanvragen in de gemeente Deurne met bijna een kwart. Ook welgestelde Deurnenaren 
maken gebruik van de mogelijkheden die de wet biedt. “Als we zo doorgaan grijpen de mensen die 
het echt nodig hebben straks mis.” 
            Een kronkel in het hoofd van de zorgminister noemt Gerard Regli van de Participatieraad het 
invoeren van het Wmo-abonnementstarief. Bij deze regeling kunnen inwoners zorg ‘inkopen’ tegen 
een gereduceerd tarief van 19 euro per maand. De gemeente Deurne mag sinds 2019 niet meer 
kijken naar het inkomen van inwoners bij een zorgaanvraag. Het logische gevolg is een flinke stijging. 
Daarnaast krijgt de gemeente minder geld van het Rijk om de aanvragen mee te betalen. 
         “We denken dat die groei na de coronacrisis alleen maar toeneemt. We maken ons dan ook 
grote zorgen want het budget van de gemeente is niet oneindig. Inwoners moeten anders gaan 
denken. De tijd dat alles wordt betaald van wieg tot graf is voorbij”, meent Regli. “We willen geen 
moraalridder zijn, maar wel een appèl doen om alleen als het echt nodig is gebruik te maken van de 
Wmo”, vult Francy Trienekens aan. 
       Bij een rondgang langs de wijken middels het project “Wonen en Zorg in de wijk” werd heel 
duidelijk wat de behoefte is van ouderen. Trienekens: “We zien een flinke toename van de 
zorgaanvragen na invoering van het abonnementstarief bij de inwoners. De meeste Deurenaren zijn 
goed op hoogte van de regels en maken hier dus ook gebruik van.  Echter de minima zitten vaak in 
een sociaal isolement en zijn niet zo goed op de hoogte van de regelingen.”  
Aan handen en voeten gebonden   De gemeente is echter aan handen en voeten gebonden 
en mag de vraag naar zorg niet weigeren. De Participatieraad adviseert Deurne over de Wmo. Zij zien 
graag dat inwoners die het zich kunnen veroorloven zelf (deels) bijdragen aan de kosten voor hun 
scootmobiel, zorgtaxi of huishoudelijke hulp. Het herijken van het sociaal domein is in Deurne, net 
als in veel andere gemeenten, een groot thema. “En dat gaat gepaard met bezuinigingen. We willen 
niet dat mensen die de hulp echt hard nodig hebben straks buiten de boot vallen. Het geld dat er wel 
is moet bij de juiste mensen terechtkomen”, vindt Regli. 
            De problemen rondom de Wmo zullen nog wel even duren denkt Trienekens. “Hier gaat de 
landelijke politiek zich niet over buigen voor de verkiezingen in maart. Al hoop ik dat de regeling na 
de verkiezingen snel afgeschaft wordt.”  
                'De vergrijzing neemt alleen maar toe en daarmee ook de vraag naar zorg' 
Redelijkheid      De Participatieraad zou graag zien dat de inwoners in ‘alle redelijkheid’ zorg 
aanvragen. Door de coronapandemie zien ze dit jaar een kleine stagnatie. Dit is vooral het gevolg van 
ouderen die bijvoorbeeld poetshulp uitstellen vanwege de veiligheid. Mocht de pandemie verleden 
tijd zijn dan verwacht de Participatieraad weer een flinke stijging. “Mensen blijven steeds langer 
thuis wonen. De vergrijzing neemt alleen maar toe en daarmee ook de vraag naar zorg. Ouderen 
zullen meer zelf moeten gaan regelen in hun eigen omgeving. ”, voorspelt Regli. 
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             Trienekens pleit voor een ‘voorzorgscirkel’, waarbij je enkele mensen om je heen verzamelt 
die je ondersteunen als je ouder wordt. “De zorg in Deurne is uitstekend en voor alle inwoners 
bereikbaar. Dat willen we in de toekomst zo houden”, besluit ze.   
 
 
 
 
11) Mensen niet afschepen met een uitkering, maar ook zinvol werk geven 
Zorg+Welzijn 8 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.’ 
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.’ 
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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 
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 
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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.’ 
 
 
 
 
12) Het stilleven op de kist vormt een prachtig eerbetoon aan deze verslaafde man 
Zorg+welzijn 9 november 2020 
De straatpastor: geen hulpverlener maar troostverlener 
Elly Mulder  SOCIAAL BESTEK - De medewerkster van het crematorium kijkt mij van boven haar 
mondkapje vragend aan. We staan samen in de aula naast de kist van een overleden man die 
verbleef in de daklozenopvang. De kist is bezaaid met waxinelichtjes en allerlei persoonlijke 
spulletjes: een ingelijste foto, een trui, een pakje Gauloises, een blik bier, een crackpijp en een plastic 
tasje met onbekende inhoud. 
Het stilleven op de kist vormt een prachtig eerbetoon aan deze verslaafde man die zijn bijzondere en 
ruige leven te vroeg moest loslaten. Een man ook met het gevoel voor humor dat ik vaker aantref bij 
mensen die we ‘dakloos’ of ‘thuisloos’ noemen: een amalgaam van genadeloze zelfspot, ontroerende 
eerlijkheid en een hartverwarmende, meestal kortdurende en bemoeizuchtige solidariteit met de 
mensheid in het algemeen. 
Zielzorg   Als er in Haarlem iemand in de daklozenwereld overlijdt, gaat een verzoek om de 
uitvaart te verzorgen vaak naar Stem in de Stad waar ik als straatpastor werkzaam ben. Het 
straatpastoraat richt zich op pastorale zorg voor dak- en thuislozen in Haarlem. Dakloos of thuisloos, 
het zijn labels die weinig zeggen. Zelf heb ik het liever over mensen ‘van de straat’. Het zijn ‘gewoon’ 
mensen, in al hun verscheidenheid, die een ongewoon leven leiden dat gekenmerkt wordt door een 
zekere rusteloosheid. Het verzorgen van uitvaarten voor mensen ‘van de straat’ is één aspect van het 
werk van het straatpastoraat. En hoe belangrijk ook, het is vaak het sluitstuk van een contact dat veel 
eerder begon. 
Geen hulpverlener maar troostverlener          Het gegeven dat straatpastoraat zich 
onderscheidt van de reguliere hulpverlening hangt samen met de aard van het contact, de 
onderlinge verhoudingen en de mate van bewegingsvrijheid. Allereerst is de straatpastor meer een 
‘troostverlener’ dan een hulpverlener. Het contact ‘op straat’ komt vaak bij toeval tot stand en in alle 
gevallen op vrijwillige basis. Er is tussen partijen geen sprake van dossieropbouw, geen cliënt-
begeleiderrelatie en geen financiële component. Daarmee ontstaat tevens een andere dynamiek in 
de onderlinge verhoudingen. De straatpastor is gesprekspartner, geen trajectbegeleider – en er is 
geen sprake van hiërarchie. 
Bewegingsvrijheid     Ten slotte heeft een straatpastor veel bewegingsvrijheid, zowel letterlijk 
als in overdrachtelijke zin. Daar waar de reguliere hulpverlening is gebonden aan protocollen, regels 
en beroepscodes, kan de straatpastor vrijer bewegen. Niet alleen doordat een straatpastor de 
mensen opzoekt waar ze zich bevinden, ook omdat in het contact met de straatpastor niks hoeft – 
maar: er kan veel. Dat maakt straatpastoraat heerlijk werk! Afwisselend, persoonlijk, en onder unieke 
condities die behoorlijk kunnen schuren. Bijvoorbeeld als die grote, stoere man trillend en kleintjes 
op de stoep staat door de ‘demonen’ uit zijn verleden. Als een onverwachte eerste ontmoeting 
meteen gaat over suïcidepreventie. Als iemand op haar knieën voor je neervalt op het asfalt, omdat 
de woorden niet willen komen. Het lukt zeker niet altijd, maar als de connectie er eenmaal is, dan is 
niets mooier dan het gesprek van mens tot mens. 
Diversiteit     Als straatpastor probeer je erachter te komen wat iemand nodig heeft, waar hij of 
zij behoefte aan heeft. Luisteren, troosten, opbeuren, of soms juist alleen maar een begroeting en 
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een grapje – als manier om iemands bestaan te bevestigen. Als het vertrouwen groeit, komen de 
verhalen los. Over verdriet en verlies, over onrecht en vergeving, over zingeving en hoop. En ja, 
straatpastoraat gaat ook over God, over geloof en niet-geloven – en vooral over hoe je als 
straatpastor kunt schakelen tussen religieuze concepten en taalvelden. Want diversiteit is ook een 
gegeven in de daklozenwereld, waar de mensen die ik ontmoet even vaak Erik en Martijn heten als 
Ravi en Rachid. Zo ontfermt de straatpastor zich over de mensen ‘van de straat’. Niet met concrete 
hulp, hoewel ik ook regelmatig tentjes en slaapzakken uitdeel, maar vooral door het creëren van 
contactmomenten. 
Onder de radar    Het gevolg is dat ik ook mensen ontmoet die onder de radar leven. Daarmee 
doel ik niet uitsluitend op mensen zonder verblijfsstatus of zonder recht op voorzieningen. Het gaat 
ook om zorgmijders die voor de hulpverlening verborgen blijven, degenen die alle voorzieningen 
afwijzen. Degenen die vastlopen in het systeem, voor wie alle deuren gesloten blijven. Degenen voor 
wie het behoud van autonomie het hoogste goed is – ook al betekent dat leven aan de rand van de 
samenleving en soms eroverheen. 
Haal de verhalen op    In het complexe veld van maatschappelijke opvangorganisaties en 
zorgaanbieders lijkt het straatpastoraat een vreemde eend in de bijt. Maar ondanks de afwezigheid 
van cliëntdossiers en targets werken wij uitermate professioneel. En de informatie die wij verkrijgen 
is voor derden mogelijk wel interessant. Daarom nodig ik gemeentelijke bestuurders en 
beleidsmakers uit hun oor te luisteren te leggen bij het straatpastoraat. Het kan helpen het gat te 
overbruggen tussen theoretische beleidskaders en uitvoeringspraktijk waar het gaat om de zorg voor 
dak- en thuislozen. Want wij straatpastors werken graag mee, vanuit een gemeenschappelijke 
doelstelling: om de mensen ‘van de straat’ te helpen bij het herstellen of hervinden van hun 
waardigheid. 
Nog even over dat tasje    Als straatpastor loop je een eindje mee. Totdat de weg ophoudt – 
althans in deze wereld. In het Haarlemse crematorium wordt duidelijk dat niet alles van het 
persoonlijke eerbetoon aan de gestorven dakloze mee kan de oven in. En wat te doen met het plastic 
tasje met onbekende inhoud? Met handschoenen en op veilige afstand opent de medewerkster het 
pakketje voorzichtig. Erin zit een portie kibbeling – nog warm. Terwijl een vage lucht van gebakken 
vis opstijgt, bedenk ik dat er in dit werk nog zoveel te leren valt. Want: was er niet een mooi 
Bijbelverhaal over gebakken vis in Lucas 24: 42? Van ‘gebakken lucht’ naar gebakken vis – dankbaar 
besef ik dat ik voortaan ook de viskar aan mijn werkterrein mag toevoegen. Ik zei toch: heerlijk werk! 
Elly Mulder werkt als straatpastor bij Stem in de Stad in Haarlem (www.stemindestad.nl). Daarnaast 
is zij als promovenda verbonden aan het Leiden University Centre for the Study of Religion (LUCSoR). 
 
 
 
 
13) Veel contact met mensen met dementie en hun naasten: tips 
AAlzheimer Nederland 10 november 2020 
Coronatips van en voor mantelzorgers 
Tijdens de eerste corona-lockdown had Freek Gillissen, verpleegkundig consulent dementie van het 
Alzheimercentrum Amsterdam, veel contact met mensen met dementie en hun naasten. ‘Meteen na 
de lockdown kwamen de mails en telefoontjes. Mensen vertelden over hun problemen én over de 
oplossingen.’ Freek deelt hier zijn belangrijkste tips.   
Vraag op tijd om hulp ‘Mijn eerste tip is meteen een heel belangrijke. Pas als je laat weten dat 
het niet meer gaat, kunnen mensen je helpen. Ik belde bijvoorbeeld naar de dagopvang van een man 
die door zijn dementie en de isolatie heel onrustig werd. Zijn vrouw liep echt tegen haar grenzen aan. 
De dagopvang was gesloten, maar deze gaf haar altijd de broodnodige uren om weer bij te tanken. 
De organisatie pakte dat geweldig op. Met medewerkers en vrijwilligers hebben ze een persoonlijk 
wandelschema gemaakt. Zo kwam hij weer buiten en kreeg zij weer wat rust. Maar zonder deze 
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hulpvraag had die man misschien wel opgenomen moeten worden. Een ander voorbeeld kwam van 
een casemanager. Hij ging juist zijn cliënten veel vaker bellen. Om zo de problemen voor te zijn. 
Zeker bij mensen die wat minder mondig zijn is dat heel belangrijk.’ 
Kijk naar de gevolgen van dementie    ‘Bij de ziekte van Alzheimer en Lewy body dementie 
moet je mensen vaak activeren. Dan kan het helpen om een ritme aan te brengen. Iets waar ik zo op 
kom. Maar dit geldt niet voor iedereen. Ik werk vaak met jonge mensen, waaronder veel mensen met 
Frontotemporale dementie. Zij zijn vaak lichamelijk heel actief en moeten regelmatig juist afgeremd 
worden. Zo vertelde een vrouw me dat haar man graag mee wilde met boodschappen doen. Maar 
met een eigen boodschappenkar gaat dat dus niet goed. En bij het winkelen met één kar, kreeg ze 
commentaar van het winkelpersoneel. Gelukkig kon ze met de familie even ‘oppas’ regelen. Zo kon 
ze weer winkelen, waardoor ze tegelijk ook wat tijd had voor haar eigen gedachten.’ 
Blijf in een goed ritme ‘Corona zorgt voor veranderingen in het dagelijks leven. Dagopvang, 
hobby’s en sport gaan niet meer door. Het is belangrijk om dan een nieuw schema op te bouwen. Pas 
bedtijden niet aan, maar blijf ’s avonds op de normale tijd naar bed gaan en blijf ’s ochtends ook niet 
liggen. Probeer de dag ook te vullen met activiteiten. Een blok voor het eten, een blok voor het 
huishouden, een blok voor (beeld)bellen met familie, een blok voor een wandeling etc. Het hebben 
en houden van regelmaat kan echt heel belangrijk zijn, zeker voor mensen met dementie.’ 
Laat corona niet alles bepalen   ‘Een zoon die ik sprak zei: ‘Ik ga toch echt bij mijn moeder 
op bezoek. Ik hou me strikt aan alle regels om het risico zo laag mogelijk te houden. Maar ik ga toch 
niet mijn eigen moeder, in misschien de laatste maanden van haar leven, helemaal alleen laten!’ En 
daar ben ik het wel erg mee eens. Dementie is een ernstige ziekte. We weten niet hoe lang onze 
naasten nog hebben. Laten we het ook in deze tijden humaan en sociaal houden.’ 
Soms is rust ook goed  ‘De isolatie en de verandering van ritme kan mensen heel onrustig 
maken. Voor anderen kan de rust juist erg prettig zijn. Veel mensen met dementie hebben moeite 
met alle prikkels. Ik heb echt gehoord dat medicatie werd afgebouwd door de toegenomen rust. Bij 
anderen was een verjaardag altijd een ellende. Maar door geen tien mensen uit te nodigen, maar vijf 
keer twee mensen, voelt iemand zich een hele week jarig en zijn de prikkels niet overdadig.’  
Kijk naar wat wel kan ‘Als laatste denk ik dat het heel belangrijk is om positief en creatief te 
blijven. En het is de mensen in dat opzicht niet gemakkelijk gemaakt. Wat ik enorm heb gemist in alle 
communicatie van de overheid en experts is het perspectief. Mensen werden zo angstig gemaakt dat 
ze helemaal uit het oog verloren wat er wél kan. Dat geldt voor patiënten en mantelzorgers, familie, 
maar ook voor organisaties. Kijken wat er wel kan, is daarom mijn belangrijkste advies.’ 
POLAR  Dit interview werd mogelijk gemaakt door een subsidie van ZonMw voor het ‘POLAR’ 
project. POLAR is een onderzoeksproject. Een van de doelstellingen is om mensen met dementie 
weerbaarder te maken tegen de gevolgen van de coronamaatregelen door het ontwikkelen van 
toepasbare informatie. 
Gerelateerde artikelen: 
Corona en dementie  (Fried: zie: https://www.dementie.nl/nieuws/corona-en-dementie ) 
Handig: organisaties die extra hulp bieden tijdens de coronacrisis  (Fried: zie: 
https://www.dementie.nl/nieuws/handig-organisaties-die-extra-hulp-bieden-tijdens-de-coronacrisis   
 
 
 
14) Wanneer je met dementie te maken hebt, heb je waarschijnlijk behoefte aan meer informatie 
Alzheimer Nederland 10 november 2020 
Gratis brochureset Omgaan met dementie 
Wanneer je met dementie te maken hebt, heb je waarschijnlijk behoefte aan meer informatie. Vraag 
de gratis set digitale brochures aan over omgaan met dementie. Per e-mail ontvang je de volgende 
brochures:  
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‘Diagnose dementie, en nu?’,  
‘Leven met dementie’, ‘ 
Thuiswonen met dementie’, 
 ‘Als thuiswonen niet meer gaat’ en 
 ‘Regelen bij dementie’. 
 > Ontvang de digitale brochures (Fried: zie: https://doneren.alzheimer-
nederland.nl/brochure-pdf-alle-
brochures?WebID=81060c5c38c2d0e1a118f5481ab6beb42e7360ae0218bff6833f075a72163119&ut
m_campaign=NB201110&utm_source=NB&utm_medium=email 
 
 
  
 
15) Meer oog voor kwetsbare, arme ouderen 
LCR@ttentie 10 november 2020 
Landelijke Cliëntenraad,  
Bezuidenhoutseweg 60,  
2594 AW Den Haag 
Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid 
Staatssecretaris 
De heer B. van ‘t Wout 
Postbus 90801 
2509 LV Den Haag 
Den Haag, 5 november 2020 
Betreft: Armoede onder senioren 
Referentie: LCR/20-0089/AA/ER 
Geachte heer Van ’t Wout, 
We vragen uw aandacht voor armoede onder senioren. 
Steeds meer, nu ook nog versterkt door de Coronacrisis, krijgen we signalen dat een 
aantal groepen in de knel zit. Een derde van de Nederlandse senioren heeft geen 
spaargeld of eigen vermogen. Sommigen leven zelfs onder het sociaal minimum. 
Wat zijn de feiten? 
Ouderen staan drie keer zo vaak rood op hun bankrekening als senioren met eigen 
vermogen, hebben bijna vijf keer zo vaak een uitstaande schuld en zijn vier keer zo vaak 
in problemen gekomen met de kosten van vaste lasten of boodschappen. 
Voor senioren die een tijd in het buitenland hebben gewoond, en geen volledige AOW 
hebben opgebouwd, is de situatie nog nijpender. Datzelfde geldt voor mensen die vanuit 
het buitenland naar Nederland zijn gekomen om te werken. 
             Uit bovenstaand onderzoek van het SCP blijkt dat er in drie groepen relatief veel 
huishoudens zijn met een zwakke inkomenspositie: 
oudere senioren (75+), gescheiden vrouwen en niet-westerse allochtonen. 
Dat heeft volgens het SCPi 
te maken met hogere zorgkosten naarmate de leeftijd 
vordert. Zij wijzen dit aan als de hoofdoorzaak van de armoede onder 90-plussers. 
De problemen bij niet-westerse allochtonen worden vooral veroorzaakt doordat ze slechts 
een partiële AOW hebben opgebouwd. Dat wordt nijpend als de pensioenopbouw 
ontbreekt of zeer beperkt is. 
              Armoede ontstaat niet bij de pensioenleeftijd, daar gaat een traject aan vooraf. 
Personen tussen de 55 en 65 jaar lopen het hoogste risico om langdurig in armoede 
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(CBS) te moeten leven; door arbeidsongeschiktheid en werkloosheid, zonder zicht op 
nieuw werk. In deze tijd met veel ontslagen door de pandemie wordt dat versterkt. 
Dat loopt door na de pensioengerechtigde leeftijd. Daarmee dreigt de armoede onder 
senioren een continu fenomeen te worden. 
1 SCP onderzoek Armoede in kaart, 2019 

Aanpassing uitgaven onmogelijk 
Ouderen kunnen hun uitgaven steeds minder aanpassen, omdat het onvermijdelijke 
kosten zijn die bovendien voortdurend stijgen: 
- sterke stijging van huur/woonlasten; 
- stijging zorgkosten en lokale lasten (gemeente, waterschap); 
- uitblijven indexatie of zelfs korting op aanvullende pensioenen, 
- stijging energielasten; 
- hogere uitgaven dagelijkse boodschappen en dienstverlening; 
onder meer door stijging btw-tarief en verhoging eigen bijdragen WMO. 
Het grootste deel van deze ouderen in armoede kan bovendien hun inkomen niet 
verhogen door te werken. Door ziekte en afgenomen kracht is betaalde arbeid voor velen 
uitgesloten. Desondanks zien we een toename van het aantal werkende ouderen. 
Daarvan werkt slechts een deel omdat ze doorwerken leuk vinden, voor velen is het 
bittere noodzaak. Extra schrijnend is dat zij die door de coronacrisis hun werk verliezen 
nauwelijks gecompenseerd worden. 
Voorstellen voor verbetering 
We hebben een aantal concrete voorstellen om de positie van arme ouderen op korte 
termijn te verbeteren: 
A. De LCR vindt dat het schrappen van artikel 36 lid 1 van de Participatiewet 
en het verdwijnen van de categorale bijstand voor chronisch zieken, 
gehandicapten en senioren te ingrijpend is geweest. Terugbrengen van dit 
artikel verlicht de zorgkosten. Het doel kan ook bereikt worden als de 
Algemene Maatregel van Bestuur lid 1 aangepast wordt en de beperking 
‘jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd ’vervalt. 
Toelichting: Met de invoering van de Participatiewet in 2015 werd de nog bestaande 
categoriale bijzondere bijstandsregeling voor chronisch zieken, gehandicapten en 
senioren afgeschaft. 
Daarnaast werd de langdurigheidstoeslag vervangen door de individuele 
inkomenstoeslag. Deze toeslag mag niet meer categoriaal verstrekt worden en is 
niet toegankelijk voor gepensioneerden. Terugbrengen van de categoriale 
bijzondere bijstandsregeling voor chronisch zieken, gehandicapten en senioren 
helpt, maar ook het schrappen van de grens van pensioengerechtigde leeftijd in de 
individuele inkomenstoeslag zodat ouderen ook recht op aanvulling van hunh 
langdurige lage inkomen krijgen. 
B. Afschaffen van de kostendelersnorm zodat senioren zelfstandig hun leven 
kunnen inrichten 
Toelichting: In 2018 ontvangen ruim 3,5 miljoen rechthebbende ouderen 
maandelijks hun AOW. Dit geldt ook voor 70.000 oudere migranten, waarvan 90% 
te maken heeft met een onvolledige AOW, omdat ze nog geen 50 jaar in Nederland 
hebben gewoond. Ze moeten rondkomen met een aanvullende uitkering, de AIO. 
Deze wordt echter niet altijd aangevraagd. Dit komt o.a. omdat ze geconfronteerd 
worden met de mantelzorgboete (kostendelersnorm 2015) als ze een kind of een 
andere mantelzorger in huis hebben om voor ze te zorgen. Onder de kostendelers 
bevinden zich ook 50+’ers met minder kansen op de arbeidsmarkt. 
C. AIO voor ouderen uit de bijstand 
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Behalve de kostendelersnorm zijn er meer aspecten die de AIO voor ouderen 
onbereikbaar maakt. Soms heeft hun koophuis een overwaarde die ze niet te gelde 
(kunnen) maken, maar wel meegerekend wordt bij de vermogenstoets. 
Bij oudere migranten van Turkse of Marokkaanse afkomst speelt ook het vaak forse 
leeftijdsverschil een rol. De man van het gezin ontvangt dan enkelvoudige AOW als 
de vrouw de AOW gerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt, maar de vrouw heeft 
geen recht op AOW of bijstand. Daar kan de AIO soelaas bieden. 
D. In deze tijd van automatisering zou een AIO zonder aanvraag automatisch 
kunnen worden uitgekeerd 
Toelichting: De Algemene Rekenkamer heeft geconstateerd dat 
gegevensuitwisseling door de privacywetgeving niet mogelijk is. De SVB ontvangt 
geen gegevens van UWV en de belastingdienst. 
Door een grote groep senioren wordt de AIO niet aangevraagd, ook omdat het 
onbekend is. Of omdat men vermoed dat de AIO niet wordt toegekend. Geef de SVB 
als SUWI-organisatie de juridische grondslag om inkomens en vermogensgegevens 
te koppelen met de AOW-gegevens van de SVB. 
E. Maak de IO-AOW niet afhankelijk van de opgebouwde AOW 
Juist mensen met een onvolledige AOW kunnen deze inkomensondersteuning goed 
gebruiken. Deze inkomensondersteuning zou daarom niet afhankelijk moeten zijn 
van de opgebouwde AOW. 
F. De LCR meent dat gemeenten een beleidsopdracht dienen te krijgen om 
armoede van senioren in kaart te brengen en aan te pakken. Daarbij is het 
belangrijk dat zij onderzoeken welke rol zij hebben, ook in de 
samenwerking met de woningbedrijven. 
Toelichting: Gemeentelijke regelingen zijn onbekend en onduidelijk. Iedere 
gemeente heeft zijn eigen minimabeleid. Het is moeilijk om uit te vinden waar je 
recht op hebt. 
Veel senioren met een laag inkomen weten nog steeds niet dat er zorg- en 
huurtoeslag is. Ook de tegemoetkoming in de kosten van de eigen bijdrage in de 
zorg is vaak onbekend. Gemeenten zouden werk moeten maken van het inzichtelijk 
maken van de landelijke én eigen regelingen. 
Als er een regeling, bijvoorbeeld WMO, wordt aangevraagd zou de gemeente 
meteen moeten nagaan of er mogelijk recht is op andere gemeentelijke of landelijke 
regelingen. 
                    Extra schrijnend zijn de huisuitzettingen. Gemeenten kunnen een rol vervullen bij het 
ondersteunen van kwetsbare senioren die door relatieproblemen of verslaving hun 
zelfstandige woonruimte kwijtraken. 
                   Deze voorstellen zijn niet uitputtend, maar uitvoering zou een goed begin zijn voor het 
verbeteren van de positie van senioren in armoede. 
De praktijkvoorbeelden die wij als bijlage bij deze brief toevoegen laten duidelijk zien dat 
het noodzakelijk is om ouderen te helpen om hun (financiële) zelfstandigheid te 
waarborgen. Zeker nu. 
Wij zijn graag bereid om hierover met u door te praten zodat de benoemde voorstellen 
kunnen worden opgepakt. 
Met vriendelijke groet, 
Amma Asante 
Voorzitter 
Samenstelling Landelijke Cliëntenraad 
• Landelijke cliëntenorganisaties: Vakcentrale voor Professionals/ Christelijk 
Nationaal Vakverbond (VCP/CNV), Ieder(in) (2 zetels voor het netwerk voor mensen 
met een beperking of chronische ziekte), KBO-PCOB (Samen sterker voor ouderen), 
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Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV), Vertegenwoordiger organisaties van 
Minderheden (SMN, IOT), MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid. 
• Vertegenwoordigers van cliëntenraden: cliëntenraden SVB en UWV. 
• Vertegenwoordigers van de gemeentelijke cliëntenparticipatie: Mobility, 
cliëntenraden G4, vertegenwoordiger Werkplaats COMO. 

Praktijkvoorbeelden 
“Voor mij is vijf euro veel geld” 
Trix van der Biezen (73 jaar) ontvangt AOW en 25 euro pensioen per 
maand. 
“Mijn zoon ondersteunt me een beetje. Door hem blijft mijn auto rijdend. 
Zonder hem zou het niet lukken om rond te komen, zonder de subsidies ook 
niet. Dan zou ik al lang op straat leven. 
Lang van weinig geld leven doet iets met je, vooral met je eigenwaarde. Je zit 
altijd met geknepen billen, bang dat er iets kapot gaat wat je moet vervangen. 
Steeds is er de vraag: waar kan ik nog op bezuinigen? Je moet ook veel 
regelen en aanvragen, je hele administratie kopiëren. Elk half jaar maak ik 
een begroting, zo weet ik tot op de cent wat alles kost. 
Bij mij blijft er acht euro per dag over om van te leven. Soms geef ik teveel 
uit. Het is dan een sport weer in te binden en onder die acht euro te duiken. 
Dan ga ik een paar dagen niet naar de supermarkt en ben ik blij met een 
stukje brood dat er nog ligt. 
Ik zit nu acht jaar in deze situatie. Dit is wat het is, er is geen mogelijkheid 
het te verbeteren. Ik scharrel kleding bij elkaar of maak dingen zelf. Ik heb 
een gave om leuke activiteiten te vinden die niets kosten, bijvoorbeeld 
concerten in een kerkje. In deze tijd met corona valt dat allemaal weg. 
Ik heb darmkanker gehad en weet hoe belangrijk voeding is. Ik heb zorg 
gemeden om de eigen bijdrage niet te hoeven betalen. Bij cadeautjes zeggen 
anderen: “Wat is nou vijf euro?”. Voor mij is dat heel veel. 
Ik ben niet zielig, maar ik doe wel mijn mond open. Het gaat niet alleen om 
mij, maar om een grote groep mensen. Er rust echt een taboe op armoede. 
Van ouderen die het goed hebben, merk ik dat ze geen idee hebben hoe het is 
om met weinig geld rond te komen”. 
“Ik kom niet rond van mijn geld” 
Kaapverdische vrouw (73 jaar) 
“Mijn man zorgde altijd voor het geld. Hij regelde alle financiële zaken. 
Nu hij er niet meer is, moet ik het zelf doen. Ik weet echt niet hoe ik het moet 
doen. Ik heb in Kaapverdië alleen lagere school gehad. Ik vind Nederlands 
heel moeilijk. Ik heb nooit geleerd te pinnen, snap er niets van. 
Mijn zoon geeft mij iedere week geld, dat hij van mijn rekening haalt. Hij zorgt 
voor het betalen van de rekeningen. Als ik een nieuwe jas wil kopen of een 
cadeautje voor de kleinkinderen, dan moet ik hem om geld vragen. 
Ik heb een heel klein pensioen en onvolledige AOW. Omdat ik bij mijn zoon 
woon heb ik geen recht op aanvullende vergoedingen. 
Ik kom niet rond van mijn geld. 
Ik ga niet meer naar de Kaapverdische vereniging, ik deed er mee aan de 
activiteiten en bleef er soms eten. Ik mis dat erg, de vriendinnen daar, de 
vrolijkheid. 
Maar ik kan mijn zoon niet vragen om wat geld toe te schuiven, want hij zit nu 
zelf zonder werk. In deze tijd van corona is het de vraag of hij binnenkort 
weer kan werken. 
Het is om moedeloos van te worden” 
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16) Hoe Wageningen armoede en schulden wil voorkomen 
Binnenlands Bestuur 10 november 2020 
Gemeente Wageningen duidt cijfers samen met de praktijk 
6 november 2020  Gemeenten hebben steeds meer data over hoe het gaat in het sociaal domein, 
via dashboards, monitors en onderzoek naar cliëntervaringen en effecten. Maar wat doe je met die 
data, want de data spreken vaak niet voor zichzelf. Dit vraagt om duiding samen met de praktijk. 
Jasper van de Kamp beschrijft hoe de gemeente Wageningen dit aanpakt. 
               Bekijk direct de interviews met gemeente Wageningen (Fried: zie: 
https://www.youtube.com/watch?v=ENMIZGzDaFM  ) 
Wageningen heeft een armoedemonitor gemaakt, waarin informatie van het CBS over armoede en 
inkomen bij elkaar is gezet. In de monitor komt bijvoorbeeld naar voren hoeveel armoede er in het 
algemeen is, maar ook in welke wijken van Wageningen de meeste armoede is. Daarnaast wordt 
informatie gegeven over de samenstelling van gezinnen in armoede, de inkomstenbronnen van 
mensen in armoede, hoeveel van deze mensen wel of geen migratieachtergrond hebben en de 
leeftijdsopbouw. Rabea Ubachs, projectleider van de gemeente Wageningen organiseerde 
vervolgens een eerste duidingssessie. Hiervoor nodigde zij verschillende maatschappelijke partners 
uit, zoals de Woningstichting, de Voedselbank en verschillende stichtingen die schuldhulpverlening 
aanbieden. De duidingssessie past in een breder traject, waarbij de gemeente samen met haar 
contractpartner Welsaam vanuit het preventieve veld met Ontwikkeltafels werkt. Dit zijn praktische 
werkgroepen over beleidsthema’s in het brede sociaal domein, die gecontracteerd zijn als 
samenwerkingsverband en op deze manier de voortgang bespreken. Data over hoe het gaat op deze 
thema’s helpt hierbij. 
Het Kwaliteitskompas en goed maatschappelijk partnerschap 
Het Kwaliteitskompas helpt gemeenten, aanbieders en inwoners om samen ambities en 
maatschappelijke resultaten te formuleren, te bepalen welke inzet nodig is om die te realiseren, te 
monitoren of de resultaten ook gehaald worden en daarvan te leren en verbeteren. Het succes van 
deze manier van werken staat of valt bij het maatschappelijk partnerschap tussen gemeenten, 
aanbieders en inwoners. Is er een gezamenlijke verantwoordelijk en synergie tussen de partners om 
te komen tot effectief beleid die leidt tot een duurzame aanpak van maatschappelijke vraagstukken? 
 
In een serie artikelen over het Kwaliteitskompas en maatschappelijk partnerschap volgt Movisie 
gemeenten die dit vorm proberen te geven. In dit artikel volgen we hoe de gemeente Wageningen 
samen met haar maatschappelijke partners cijfers over armoede en schulden duidt om daarmee 
beleid en dienstverlening te verbeteren (stap 2, 5 en 6 van het kwaliteitskompas). In een volgend 
artikel beschreven we hoe Meerssen en Kampen hun beleids- en praktijkkeuzes samen met hun 
partners maken. (Fried: zie: https://www.movisie.nl/artikel/hoe-maken-meerssen-kampen-hun-
beleids-praktijkkeuzen  ) 

Samen cijfers duiden     Rabea Ubachs: 'In de eerste sessie is een grove analyse van de data 
besproken, want het was nog een conceptmonitor die we als gemeente zelf hadden opgesteld, niet 
samen met de praktijk. Dus was het sowieso de vraag of we op de goede weg zaten: is dit de data 
waarmee we samen het beleid en de dienstverlening op armoede en schulden kunnen verbeteren?' 
          Wageningen heeft hiervoor de duidingsvragen gebruikt die door Movisie en NJi zijn opgesteld 
naar aanleiding van praktijkervaringen met het Kwaliteitskompas: 
* Herken je de cijfers/resultaten in de praktijk? 
* Kunnen we de cijfers/resultaten verklaren? (welke ontwikkelingen zijn van invloed? Verschuivingen 
doelgroep, wijzigingen problematiek, welke context?) 
* Wat vinden we ervan? 
* Wat betekent dat voor de toekomst? Welke acties komen hier uit voort? 
Ubachs: 'Het gesprek met de maatschappelijk partners maakte duidelijk dat definities erg belangrijk 
zijn om te bepalen of we de juiste data hebben. Wat is de definitie van armoede? Kijken we alleen 
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naar het inkomen, of ook naar de inkomsten ten opzichte van de uitgaven? Maatschappelijke 
partners herkennen zich in de cijfers, maar geven ook duidelijk aan dat er groepen niet uit de cijfers 
naar voren komen, die wel moeite hebben om financieel rond te komen. Bijvoorbeeld 
éénoudergezinnen. Zij hebben financieel bijvoorbeeld geen inkomen dat onder de definitie van 
armoede valt, maar de omstandigheden maken dat hun uitgaven wel hoger zijn, waardoor ze qua 
besteedbaar inkomen laag zitten. Ook geven ze bijvoorbeeld aan dat flexibele contracten niet direct 
tot financiële problemen leiden, maar wel voor veel onzekerheid zorgen. Dit soort zaken komen niet 
direct naar voren uit de cijfers, maar komen dus wel aan de orde als je data samen gaat duiden.' 
            Om samen te leren van cijfers moet er een open sfeer zijn 
Om dit samen te kunnen doen, moet er worden voldaan aan bepaalde randvoorwaarden, 
onderschrijft Rabea Ubachs: 'Om samen te leren van de cijfers is er veiligheid nodig. Alle aanwezigen 
moeten hun steentje kunnen bijdragen, er moet een open sfeer zijn. Zonder elkaar af te rekenen op 
uitspraken of vragen. Je doet het met z’n allen.' Leo Bosland, wethouder gezondheidszorg, Wmo, 
jeugd, onderwijs en voedsel van de gemeente Wageningen benadrukt het belang van 
maatschappelijk partnerschap en dialoog: 'Bij het gesprek met maatschappelijk partners en 
cliëntraden is de gedeelde verantwoordelijkheid van gemeente, maatschappelijk partners en 
inwoners bepalend. Ik vind het erg belangrijk dat wij als gemeente zo in dialoog zijn en op grond van 
die dialoog vervolgens duidelijke afspraken maken met onze uitvoerende partners. Essentieel is 
daarbij om te investeren in een gedeelde visie en het gezamenlijk duiden van informatie waarmee 
we samen nog beter aan onze gezamenlijke opgave kunnen werken.' 
De drie lessen van Wageningen 
Les 1: Creëer een gezamenlijk startpunt                                                                                                    
Datagedreven werken en het duiden van data is een effectief middel om te leren en verbeteren. 
Maar alleen als het past in een gezamenlijk traject van gemeente en partners, zoals in Wageningen 
het project Actieagenda Armoede. Daarmee heb je een gezamenlijk startpunt. Vervolgens is het 
belangrijk dat iedereen dezelfde kennis en informatie heeft. Als je als gemeente zelf een concept 
monitor opstelt, heb je vaak een voorsprong: je hebt de data al gezien. Geef dan bij de start de 
andere partners eerst de ruimte om de cijfers te duiden en laat je eigen invullingen en analyses los. 
Les 2: Duidingsvragen helpen bij gesprekken over cijfers 
Bij een gestructureerd gesprek over de cijfers waarin je tot gezamenlijke conclusies en verbeteracties 
wilt komen, zijn duidingsvragen een handig hulpmiddel. Het helpt je om niet te snel in oplossingen en 
mogelijke aanpakken te schieten. Je kijkt eerst samen naar de cijfers en wat die zeggen over het 
vraagstuk, over hoeveel mensen en welke groepen het gaat, in welke wijken de problematiek het 
grootst is, etc. Vervolgens geef je de cijfers samen meer duiding met informatie uit de praktijk, over 
ontwikkelingen in de samenleving die van invloed zijn zoals de coronacrisis, etc. Dit geeft een rijker 
en vollediger beeld van hoe het gaat met inwoners. Vervolgens bepaal je met elkaar wat je van dit 
beeld vindt: wat is positief, wat is zorgwekkend, waar is meer nodig en waar minder? En vandaar uit 
kun je in partnerschap acties bepalen voor de toekomst om de situatie te verbeteren. Op deze 
manier benut je daadwerkelijk de data die bij gemeente en partners voorhanden is en baseer je je 
acties daarop. 
Les 3: Werk aan veiligheid en partnerschap 
Om samen cijfers te duiden is veiligheid en partnerschap een voorwaarde. Voelt iedereen zich 
gewaardeerd in zijn bijdrage aan het vraagstuk. Is er synergie en een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid om verder te komen in de aanpak van het vraagstuk? En is er een veilige en 
lerende omgeving waarin minder positieve data aangepakt wordt als kans om te leren en te 
verbeteren in plaats van om af te rekenen? Gemeenten kunnen hieraan in woord en daad een grote 
bijdrage leveren. Neem bij de start de tijd en ruimte om iedere partner hierover te spreken en te 
waarderen en blijf gedurende het proces met elkaar werken aan deze voorwaarden. Het succes ligt 
tenslotte niet zozeer in de duidingssessies zelf, maar in een structureel partnerschap met vertrouwen 
als basis. 
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17) Opdraaien voor de ‘schoonmaaksubsidie voor de rijken’ 
Google melding: Trouw 10 november 2020 
Gemeenten zijn het beu om de huishoudster van rijke ouderen te betalen 
 
Hogere inkomens betalen sinds vorig jaar net zoveel voor Wmo-hulp als lagere inkomens. Het zorgt 
voor veel meer aanvragen bij de verantwoordelijke gemeenten. Die zeggen niet meer te kunnen 
opdraaien voor deze ‘schoonmaaksubsidie voor de rijken’ en gaan hulpverzoeken weigeren. 
Orkun Akinci10 november 2020,      Een oudere in een groot huis met een dure auto voor de deur die 
voor nog geen twee tientjes per maand zijn woning wekelijks laat poetsen? Het klinkt vreemd, maar 
sinds vorig jaar komt deze situatie daadwerkelijk voor. Het is een gevolg van het abonnementstarief 
in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) die in januari 2019 werd ingevoerd.  
             Tot die tijd toetsten gemeenten bij een Wmo-aanvraag het inkomen van de betreffende 
persoon, die op basis daarvan een eigen bijdrage betaalde. Een huishouden bestaande uit meerdere 
personen met een bijdrageplichtig inkomen van 50.000 euro (verzamelinkomen vermeerderd met 8 
procent van het spaargeld) bijvoorbeeld, droeg maandelijks ruim 150 euro zelf bij. Vorig jaar verviel 
die inkomenstoets en betaalt iedereen, rijk of arm, een vast tarief van 19 euro per maand. 
Goedkoop alternatief     Sindsdien regent het nieuwe aanvragen van mensen die voorheen 
nooit een beroep deden op de Wmo, stelt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). 
“Vooral bij de huishoudelijke hulp gaat het mis”, zegt de Rotterdamse wethouder Sven de Langen 
namens de organisatie. “Mensen zien de Wmo als een goedkoop alternatief voor de hulp die ze altijd 
zelf betaalden. Maar gemeenten kunnen niet voor elke oudere de schoonmaker financieren. Het 
leidt tot bezuinigingen die juist de mensen raken die onze hulp het hardst nodig hebben.” 
         De Langen wordt in zijn mening gesteund door een rapportage van onderzoeksbureau 
Significant en het Centraal Bureau voor de Statistiek, die de gevolgen van het abonnementstarief in 
kaart brachten. De aanvragen voor huishoudelijke hulp en diensten (bijvoorbeeld aanpassingen van 
de woning) zijn beide met meer dan 12 procent gestegen, vrijwel geheel dankzij de midden- en 
hogere inkomens. De totale Wmo-uitgaven van gemeenten stegen met 10 procent, terwijl de 
inkomsten door het lage abonnementstarief zijn gehalveerd. De extra storting van het Rijk in het 
Gemeentefonds (145 miljoen euro) is bij lange na niet toereikend om dit verlies te compenseren. 
‘We moeten het Haagse beleid uitvoeren’   Een onhoudbare situatie, stelt de VNG. Om 
het Rijk onder druk te zetten, adviseert het gemeenten vanaf 2022 in de begroting geen rekening 
meer te houden met de extra kosten. Gemeenten die nu al onvoldoende middelen hebben, krijgen 
het advies wachtlijsten te hanteren waarbij de echt zorgbehoevenden voorrang krijgen. Daarnaast 
willen sommige gemeenten een proefproces afdwingen door hulp te weigeren aan mensen van wie 
ze weten dat ze draagkrachtig genoeg zijn. De Langen: “We zoeken noodgedwongen de grenzen op.” 
             Een van de gemeenten die financieel al in de knel zit, is Zoetermeer. In de jaren tachtig 
streken hier veel jonge gezinnen neer, waardoor er inmiddels veel ouderen in de gemeente wonen. 
Sinds vorig jaar noteert wethouder Ingeborg ter Laak een kwart meer aanvragen voor huishoudelijke 
hulp en ruim 20 procent voor hulpmiddelen en diensten. “In plaats van zelf een steunbeugel bij de 
bouwmarkt te kopen en te monteren, laten ouderen het de gemeente doen. Ze zijn een dief van hun 
eigen portemonnee als ze geen gebruik maken van de Wmo. Dat zeggen sommigen letterlijk.” 
          Ter Laak voelt zich met handen en voeten gebonden. “We hebben geen grond om aanvragen te 
weigeren, we moeten het Haagse beleid uitvoeren. Alleen krijgen we er het geld niet voor. Dat leidt 
nu al tot bezuinigingen. Zo hebben we in onze gemeente de wijkbibliotheken moeten sluiten. Dat zijn 
juist plekken waar mensen elkaar ook ontmoeten.” 
          Zorgminister Hugo de Jonge voelt er vooralsnog weinig voor om gemeenten extra te 
compenseren. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft hij dat de stijging valt binnen de voorziene 
kosten die in het Regeerakkoord van 2017 zijn opgenomen (290 miljoen euro). De Langen: “Maar het 
Regeerakkoord is eenzijdig, wij hebben ons vanaf het begin hiertegen verzet. Met reden, zo blijkt nu. 
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Het Rijk heeft ons iets opgelegd dat extra geld kost en is slechts bereid de helft te betalen. Dat wekt 
irritatie op.”  
         In een brandbrief aan de Tweede Kamer spreekt de VNG over een ‘schoonmaaksubsidie voor de 
rijken’ en hekelt ze de ‘halsstarrige houding’ van de minister. ‘De ondersteuning aan hen die het echt 
nodig hebben, komt onder druk te staan. En dat terwijl zelfredzaamheid een belangrijk uitgangspunt 
van de Wmo is.’ 
Wat is de Wmo?       De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is erop gericht om 
mensen langer zelfstandig te kunnen laten wonen. Gemeenten zijn verplicht om waar nodig 
ondersteuning te bieden. Daar staat een eigen bijdrage tegenover. Sinds 1 januari 2019 gebeurt dat 
in de vorm van een vast tarief, om de stapeling van zorgkosten voor ouderen, gehandicapten en 
chronisch zieken te verminderen. Deze groepen verbruiken over het algemeen ook het eigen risico 
van hun zorgverzekering. Met het eenduidige Wmo-tarief zijn ze goedkoper uit. Het nieuwe systeem 
is bovendien eenvoudiger, omdat er geen berekeningen voor de eigen bijdrage hoeven te worden 
gemaakt. 
Lees ook  
‘Voorspelmodel’ moet Haagse zorgkosten beter in kaart brengen 
Gemeenten zoeken naar een middel om tegenvallers op de zorgbegroting te voorkomen. Den Haag 
heeft een voorspel-model bedacht. (Fried: zie: https://www.trouw.nl/nieuws/voorspelmodel-moet-
haagse-zorgkosten-beter-in-kaart-brengen~b8a4e097/  ) 
 
 
 
 
 
18) Gemeenten proberen op allerlei manieren gedupeerde ouders te bereiken 
Binnenlands Bestuur 11 november 2020 
GEMEENTEN BEREIKEN AMPER GEDUPEERDE OUDERS 
Gemeenten bereiken nog veel te weinig gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire. Dat komt onder 
meer omdat de Belastingdienst nu geen gegevens met gemeenten mag uitwisselen over gedupeerde 
ouders. Hiervoor moet snel een oplossing komen, stelt de VNG. 
Yolanda de Koster 10 nov 2020 De Belastingdienst moet zo snel mogelijk gegevens uitwisselen met 
gemeenten over gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire. Dat mag nu niet. Gemeenten bereiken 
daardoor te weinig ouders die dringend hulp nodig hebben. 
AVG   De Belastingdienst heeft alle gegevens, maar deelt ze vanwege AVG-wetgeving niet met 
gemeenten. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) roept staatssecretaris Van Uffelen 
(financiën) om zo snel mogelijk in gesprek te gaan met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) om de 
gegevensuitwisseling wel mogelijk te maken. Dit moet wat de VNG betreft uiterlijk eind van dit jaar 
zijn geregeld. 
Lukt amper   Gemeenten proberen op allerlei manieren gedupeerde ouders te bereiken. 
Sommige gemeenten hebben speciale meldpunten of teams ingericht, en/of proberen via 
mediacampagnes gedupeerde ouders op te roepen zich voor hulp en ondersteuning bij hun 
gemeente te melden. Het lukt gemeenten echter amper om met gedupeerde ouders van de 
toeslagenaffaire in contact te komen, stelt de VNG. De Belastingdienst wijst gedupeerde ouders om 
de mogelijkheid van aanvullende hulp van gemeenten, maar gemeenten willen rechtstreeks in 
contact met de ouders komen. Er moet een structurele oplossing komen voor een ‘snelle, effectieve 
en verantwoorde gegevensuitwisseling tussen Belastingdienst en gemeenten', aldus de VNG. ‘Dit is 
een essentiële randvoorwaarde voor succesvolle samenwerking met als doel een effectieve 
ondersteuning van de gedupeerde ouders.’ 
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Machteloos   ‘Wij staan naast onze inwoners die door de problemen met de kinderopvangtoeslag 
gedupeerd zijn, maar we voelen ons machteloos omdat we onze gedupeerde inwoners niet kunnen 
bereiken’, stelt de Dordtse wethouder Peter Heijkoop en VNG-commissievoorzitter Participatie, 
Schuldhulpverlening & Integratie (PSI). ‘Het is belangrijk dat er snel een oplossing komt voor 
gegevensuitwisseling zodat wij snel in contact komen met de getroffen ouders en de benodigde 
ondersteuning kunnen bieden. Die oplossing zien we liever vandaag dan morgen.’ 

Niet van leien dakje    De hulp die gemeenten aan getroffen ouders willen geven, gaat 
vanaf begin af aan niet van een leien dakje. Sinds juni is daarover overleg gevoerd met 
staatssecretaris Van Uffelen. Aanvankelijk weigerde de Belastingdienst de kosten die gemeenten 
daarvoor moeten maken te vergoeden   
(Fried: zie: https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/gemeenten-laaiend-op-
weigerachtige.14584819.lynkx ). Gemeenten hebben naar eigen zeggen tot 100 miljoen euro nodig 
om gedupeerden goed te kunnen helpen. Daarover werd eind september wel een akkoord bereikt. 
Gemeenten kregen per direct 11 miljoen euro. Een onafhankelijk bureau onderzoekt de komende 
maanden welk bedrag er nodig is om alle gedupeerden die hulp vragen aan gemeenten te 
ondersteunen. Nu loopt het spaak op gegevensuitwisseling. 
 
 
 
 
 
19) Hoe eerder mensen met financiële zorgen in beeld zijn, hoe beter 
Binnenlands Bestuur 11 november 2020 
LANDELIJK CONVENANT HELPT BIJ VROEGSIGNALERING SCHULDEN 
Hoe eerder mensen met financiële zorgen in beeld zijn, hoe beter, aldus de NVVK, de vereniging van 
schuldhulpverleners. Lagere schulden zijn makkelijker op te lossen en ze richten minder schade aan 
op het gebied van relaties, werk of gezondheid. 
Adriaan de Jonge 10 nov 2020   In het Landelijk Convenant Vroegsignalering maken gemeenten 
afspraken met 'vaste lasten partners' - zorgverzekeraars, energieleveranciers, drinkwaterbedrijven en 
woningcorporaties - over het benaderen van mensen met beginnende schulden. De bedoeling is dat 
daarmee grotere schulden worden voorkomen. Het convenant wordt dinsdagochtend om 10.00 
ondertekend. 
In beeld Hoe eerder mensen met financiële zorgen in beeld zijn, hoe beter, aldus de NVVK, de 
vereniging van schuldhulpverleners. Lagere schulden zijn makkelijker op te lossen en ze richten 
minder schade aan op het gebied van relaties, werk of gezondheid. Het is echter bekend dat mensen 
pas aankloppen bij de schuldhulpverlening wanneer de schulden al problematische vormen 
aannemen: mensen die om hulp vragen, hebben gemiddeld al vijf jaar sluimerende schulden. Het 
Landelijk Convenant Vroegsignalering moet daar verandering in brengen, door de groep mensen met 
beginnen schulden bij de gemeente in beeld te brengen. 
Vaste lasten  In het convenant spreken de zogenaamde vaste lasten partners af dat zij signalen 
van betalingsachterstanden doorgeven aan de schuldhulpverlening. Dat betekent dat iedereen die 30 
tot 100 dagen te laat is met een betaling aan de woningcorporatie, zorgverzekeraar, 
energieleverancier of drinkwaterbedrijf automatisch in beeld komt bij de gemeente. Een 
schuldhulpverlener nodigt de persoon vervolgens uit voor een gesprek over zijn of haar financiële 
positie. Sommige gemeenten hebben dit soort afspraken al met lokale partners. Maar door algemene 
richtlijnen in een landelijk convenant vast te leggen, wordt het maken van lokale afspraken 
gemakkelijker. 
Verplicht   Het convenant helpt gemeenten ook om aan de verplichting te voldoen die de nieuwe 
Wet gemeentelijke schuldhulpverlening voorschrijft. Vanaf 1 januari 2021 zijn gemeenten namelijk 
verplicht om met vroegsignalering aan de slag te gaan op basis van de signalen van de vier vaste 
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lasten partners. Bij elk signaal moet de gemeente in ieder geval een uitnodiging voor een 
intakegesprek sturen. De VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) en Divosa (de vereniging 
van gemeentelijk directeuren in het sociaal domein) stelden eerder dit jaar nog dat de wet moeilijk 
uitvoerbaar is (Fried: zie: https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/bezwaren-tegen-
nieuwe-wet-schuldhulpverlening.12587147.lynkx  ). Het rijk stelt namelijk geen extra middelen 
beschikbaar voor de uitvoering van de wet. 
 
 
 
 
20) Wat heeft minister Hugo de Jonge voor elkaar gekregen in het actieprogramma pgb? 
Zorgvisie 11 november 2020 
Hugo de Jonge gaf in 3 jaar ‘aanzetten’ richting beter pgb 
Wat heeft minister Hugo de Jonge voor elkaar gekregen in de drie jaar na de start van het 
actieprogramma pgb? Directeur van belangenorganisatie Per Saldo Aline Molenaar: ‘Er zijn zeker 
aanzetten, maar er moeten nog stappen worden gemaakt.’ 
Voor de minister van de actieplannen en -programma’s, Hugo de Jonge, is het langzamerhand tijd om 
rekenschap af te leggen. Wat heeft hij bereikt? Vorige week lichtte hij de Tweede Kamer in over de 
voortgang van het programma rond het persoonsgebonden budget (pgb). 
(Fried: zie: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-
sport/documenten/kamerstukken/2020/11/03/kamerbrief-over-voortgangsrapportage-pgb ) 
Dit ter voorbereiding op het commissiedebat over het pgb, langer thuiswonen, Wmo, wijkverpleging 
en dementiezorg op woensdag 11 november. 

Stapjes  Heeft De Jonge stappen gemaakt met het verbeteren van het pgb? Aline Molenaar, 
Directeur van Per Saldo, de belangenorganisatie van pgb-bugethouders: ‘Hij heeft een aanzet 
gegeven, maar er moeten nog flink wat stappen gemaakt worden om budgethouders, aanbieders, 
verstrekkers en zorgverleners te ondersteunen.’ 
Administratie Het beeld van een budgethouder is een ouder of naaste in een kamer vol 
multomappen met administratie. ‘Dat klopt’, zegt Molenaar. ‘De administratie is een belangrijk 
onderwerp in de verbetering van het pgb.’ Daar is de afgelopen jaren hard aan gewerkt, onder 
andere door de ontwikkeling van een online administratieprogramma genaamd ‘pgb 2.0’. In dat 
programma zit alle informatie van zowel verstrekker, als zorgverleners als budgethouder. Zowel 
zorgplannen als financiële plaatjes en aanvragen. Stel je het aangifteprogramma van de 
belastingdienst voor, maar dan uitgebreider. ‘Plus het belangrijke verschil dat dit programma interne 
controle heeft’, benadrukt Molenaar. ‘Als een budgethouder iets invult wat niet kan, niet klopt, of 
iets vergeet in te vullen, dan krijgt hij daar een melding van. Dat scheelt alle actoren heel veel tijd, en 
door die checks worden budgethouders zelfverzekerder, omdat ze weten dat ze geen fouten maken.’ 
       Het pgb 2.0 is inmiddels op meerdere plaatsen in gebruik. Alle zorgkantoren van DSW, bijna alle 
zorgkantoren van CZ, twee zorgkantoren van Zilveren Kruis en ook de gemeente Westland werken al 
met het systeem. Molenaar: ‘Van budgethouders horen we superenthousiaste verhalen over dit 
systeem. VWS voert de regie op dit ict-systeem, dus de vorderingen hierop zijn zeker een verdienste 
van de minister.’ 

Informatievoorziening     Een andere verbetering in deze kabinetsperiode, betreft de 
informatievoorziening. Vier jaar geleden moesten mensen zelf op zoek naar informatie op ‘het 
wereld wilde web’, als ze een pgb wilden of kregen. Nu is die informatie ‘geüniformeerd’, wat wil 
zeggen dat overal dezelfde informatie wordt verstrekt. Informatie die gemonitord wordt door Per 
Saldo. 
‘Dat is een stap in de goede richting’, zegt Molenaar. Al is het nog niet de eindstreep, wat haar 
betreft. ‘Niet iedereen kan uit de voeten met webinformatie en nog lang niet alle verstrekkers wijzen 
(tijdig) op deze informatie. Daarom pleiten wij ook voor goede toerusting: denk aan een geschikt 
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cursusaanbod over het pgb voor bestaande en toekomstige budgethouders, en ook voor 
gemeenteconsulenten.’ 
Toelatingstest   In het verlengde van de informatievoorziening is er de afgelopen jaren gewerkt 
aan een ‘kader pgb-vaardigheid’. Om budgethouder te worden, moet je namelijk nogal wat in huis 
hebben. Je moet begrijpen hoe het pgb in elkaar zit, hoe je het kan inzetten voor de gewenste zorg 
en hoe je die zorg dan weer kan vastleggen. Het kader pgb-vaardigheden is een test of iemand in 
staat is om budgethouder te worden. 
‘Ook dit is een stap in de goede richting’, zegt Molenaar. ‘Het kader controleert op een nette manier 
aan de voorkant iemands vaardigheden. Dat voorkomt een boel gedoe aan controle en fouten 
achteraf. Een mooi vervolg zou zijn dat dit kader ook overal wordt toegepast. Nu is dat niet verplicht 
en zijn er plekken waar een vergelijkbare controle wordt gebruikt die, laten we zeggen, minder netjes 
is.’ 
Amper fraude      Ook het puntje ‘fraude’ stond op de pgb-agenda van de minister. Vooral een 
mediageniek en politiek gevoelig onderwerp. Na onderzoek en werkgroepen moet de minister echter 
constateren dat ‘de omvang van de het fraudeprobleem lastig vast te stellen is’. De vaak genoemde 
‘frauduleuze bemiddelingsbureaus’ zijn ook niet opgespoord. ‘De werkgroep “frauduleuze 
bemiddelingsbureaus” heeft geconstateerd dat in de periode 2015 tot 2019 weinig bekende signalen 
bekend zijn over fraude van bemiddelingsbureaus’, schrijft de minister in zijn brief aan de Kamer. 
Terug naar de oorsprong     ‘Doelbewuste’ fraude is volgens Molenaar ook niet de juiste 
manier om dit vraagstuk aan te vliegen. ‘Wij zien dat budgetbeheer niet overal goed gaat, maar dat 
heeft volgens ons niet te maken met mensen en instellingen die willens en wetens frauderen, maar 
met oneigenlijk gebruik en gevallen dat het pgb wordt opgedrongen terwijl er geen expliciete keuze 
is voor een pgb.’ 
Molenaar stelt dat het pgb is afgedreven van waar het oorspronkelijk voor bedoeld was: voor 
mensen die levenslang afhankelijk zijn van zorg en er expliciet voor kiezen om daar zelf de regie op te 
voeren. Nu wordt een pgb soms opgedrongen aan mensen wiens zorgvraag niet in natura gegeven 
kan worden. Tegen hen wordt gezegd: wij kunnen geen maatwerk leveren, maar als u een pgb 
aanvraagt kunt u het zelf uitzoeken. Met als gevolg dat mensen een pgb krijgen omdat ze bepaalde 
zorg willen, niet omdat ze zelf regie willen voeren. Vervolgens vragen zij bijvoorbeeld de zorgverlener 
om de administratie te doen. En dát is fraudegevoelig. Daarom stellen wij voor dat het pgb wordt 
verstrekt aan de mensen voor wie het bedoeld was, en dat er voor die andere groep juist meer 
maatwerk wordt gezocht binnen de zorg in natura.’ 
Integraal pgb   ‘Ten slotte is het de droom een integraal pgb te krijgen’, vertelt Molenaar, 
vooruitkijkend naar de doorontwikkeling van het pgb. Een integraal pgb, ook op de pgb-agenda van 
de minister, is een budget dat over alle zorgwetten heen gaat. Nu hebben budgethouders vaak te 
maken met de Wmo, de zorgverzekeringswet, Wet langdurige zorg, de Participatiewet, Passend 
onderwijs en vervoersregelingen. De gemeenten Woerden en Delft deden al succesvolle tests met 
een integraal pgb. Binnenkort zal er een nieuwe pilot starten met zes andere gemeenten. 
‘Al zal een volledige overstap naar één integraal budget waarschijnlijk nog jaren duren, als het al gaat 
gebeuren’, weet ook Molenaar. ‘De verschillende wetten en uitvoerders hebben eigen culturen, 
regels en systemen.’ Dat er al een digitaal systeem is waar binnenkort hopelijk alle zorgwetten in 
ieder geval bij zijn aangesloten, het pgb 2.0, kan helpen. ‘Het besef dat we mensen niet kunnen 
opknippen in verschillende wetten en systemen, begint langzaam door te sijpelen in Den Haag,’ stelt 
Molenaar optimistisch. 
Sterre ten Houte de Lange 
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21) Durf geweld met kinderen heel concreet te bespreken 
Zorg+welzijn  12 november 2020 
‘Omdat kinderen recht hebben op opgroeien zónder geweld’ 
Durf geweld met kinderen heel concreet te bespreken, laat ze niet los en laat één professional in de 
gaten houden of alle betrokken hulpverleners alert blijven op geweld. Dat zijn volgens Marga 
Haagmans van Augeo Foundation de belangrijkste lessen voor professionals uit het vandaag 
gepresenteerde onderzoek naar de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld. 
Bij ruim de helft van 576 bevraagde gezinnen is anderhalf jaar na de eerste melding bij Veilig Thuis 
nog steeds sprake van ernstig of veelvuldig geweld.(Fried: zie: https://www.verwey-
jonker.nl/artikel/onderzoek-aanpak-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling-in-dertien-veilig-thuis-
regios/  ) Dat betekent: jaarlijks meer dan 22 incidenten variërend van schelden, slaan, duwen of 
verwonden. Deze cijfers komen uit een onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut, in opdracht van 
Augeo Foundation, het ministerie van VWS en 13 Veilig Thuis regio’s. De 633 ouders en 1134 
kinderen uit 100 gemeenten werden vanaf de eerste melding bij Veilig Thuis anderhalf jaar gevolgd. 
Zij vulden drie keer een vragenlijst in. De onderzoekers hielden diepte-interviews met 74 gezinnen, 
ook met kinderen vanaf 8 jaar. 
Mogelijkheid geweld in het achterhoofd  Het is een bijzonder onderzoek omdat kinderen 
en ouders zélf hebben verteld wat er aan de hand is in hun leven, welke hulp zij nodig hebben en wat 
zij vinden van de hulp die ze kregen, zegt Haagmans. ‘De cijfers en hun verhalen maken duidelijk dat 
professionals een mishandeling niet als een incident moeten beschouwen. Bij 29 procent van de 
gezinnen is het geweld wél gestopt, maar bij de rest dus niet. En glashelder is dat de situatie voor het 
kind pas veilig is als het geweld helemaal is verdwenen. Dus houd voortdurend in je achterhoofd dat 
geweld mogelijk weer oplaait.’ De afname van geweld is cruciaal voor het verminderen van onveilige 
hechting, emotionele onveiligheid en traumaklachten, benadrukken de onderzoekers. Opvallend is 
ook dat de helft van de kinderen die te maken heeft met mishandeling géén hulp krijgt. 30% krijgt 
bovendien ook geen steun uit de sociale omgeving. 
Concrete vragen stellen      Om te voorkomen dat hulp te lang achterwege blijft, is alle 
problemen in kaart brengen nodig. Dat lukt je alleen met heel concrete vragen, zegt Haagmans. ‘Als 
je aan ouders of kinderen vraagt hoe veilig het is thuis, zullen de meesten geweld downsizen. 
Sommigen doen dat uit zelfbescherming. Anderen omdat ze zich simpelweg niet meer realiseren dat 
het niet normaal is wat ze meemaken.’ Wat de onderzoekers opviel is dat ze veel meer concrete 
informatie kregen uit de vragenlijsten dan uit de interviews. ‘Ook kinderen weten heus wel dat een 
ander iets met hun antwoorden gaat doen. Maar op een laptop je verhaal typen voelt toch 
anoniemer en concreet vragen stellen levert concrete antwoorden op. 
Gestructureerd gesprek aangaan   Vragen die de onderzoekers stelden waren bijvoorbeeld 
‘Word je thuis geslagen?’, ‘Hoe vaak word je geslagen?’ en ‘Hoe maken jullie ruzie?’. Door zo het 
beestje bij de naam te noemen kom je veel eerder bij het verhaal van het kind en de ouders, zegt 
Haagmans. ‘Daarbij help je kinderen en ouders ook als je heel gestructureerd het gesprek aangaat. 
Met een dergelijke vragenlijst wordt het voor hen makkelijker om na te denken over hun situatie.’ 
‘Hulpverleners meer trainen’  Vooral lokale hulpverleners moeten meer getraind worden in 
het signaleren en benoemen van huiselijk geweld, schrijven de onderzoekers. Om professionals te 
stimuleren in hun team te bespreken hoe ze naar aanleiding van de onderzoeksresultaten hun 
werkwijze kunnen aanpassen werkt Augeo Foundation aan een gesprekshandreiking. Ook 
beleidsmakers kunnen hiermee de onderzoeksresultaten bespreken en eventueel hun beleid 
aanpassen. Deze verschijnt uiterlijk begin januari 2021. De gesprekshandreiking aanvragen kan 
al,(Fried: zie: https://www.augeo.nl/nl-nl/onderzoek/wat-kun-jij-ermee-doen/  ) dan ontvang je een 
seintje als de handreiking er is. Haagmans benadrukt dat het gesprek aangaan niet alleen met het 
kind en de ouders moet gebeuren. ‘Het is triest dat dertig procent van de kinderen helemaal geen 
steun krijgt uit de sociale omgeving. Betrek ook juist de omgeving, want ook die kan een belangrijke 
rol spelen.’ 
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‘Casusregievoerder nodig’ Voor professionals is niet altijd duidelijk wie de regie heeft over de 
ondersteuning, en voor ouders ook niet, concluderen de onderzoekers. Ze pleiten voor een 
‘casusregievoerder’ per gezin. Uit welke hoek die professional moet komen is een vraag voor de 
praktijk, vindt Haagmans. ‘Belangrijk is in ieder geval dat deze professional uitstekend kan monitoren 
of er sprake is van een afname van geweld of niet, en wat de onderliggende redenen zijn. Diegene 
moet ook kunnen waarborgen dat ook professionals uit bijvoorbeeld verslavingszorg en 
schuldhulpverlening signalen van mishandeling meteen oppakken. En hij of zij moet op een 
laagdrempelige wijze bereikbaar zijn voor het gezin.’ 
Geweldsprofielen   Verschillende vormen van geweld vragen om een verschillende aanpak. Wat 
bij de ene vorm goed werkt is bij een andere situatie mogelijk onverstandig. Bij intiem terreur, 
waarbij de pleger macht en controle over het slachtoffer wil hebben, is het bijvoorbeeld af te raden 
het slachtoffer en de dader gezamenlijk uit te nodigen, zegt Haagmans. Terwijl bij mishandeling die 
voortkomt uit ggz-problematiek weer andere aspecten een rol spelen. Om inzicht te krijgen in 
verschillende geweldsprofielen en wat wanneer werkt, ontwikkelt Augeo Foundation ook een digitaal 
leermiddel voor professionals. Deze verschijnt waarschijnlijk in het voorjaar van 2021. 
Lange adem  Erkenning dat huiselijk geweld en kindermishandeling aanpakken een lange adem 
vereist is een must, benadrukt Haagmans. ‘Evenals het inzicht dat het om complexe 
multiproblematiek gaat zoals armoede, werkloosheid, verslaving en jeugdtrauma’s van ouders. Deze 
kinderen hebben de juiste steun en hulp nodig zodat ze uit die negatieve spiraal komen. Zij zijn de 
opvoeders van de toekomst en lopen het risico zelf ook pleger te worden of weer opnieuw 
slachtoffer. En bovenal: kinderen hebben récht op opgroeien zonder geweld. En als dat dan toch 
gebeurt, hebben ze recht op steun bij herstel.’ 
Op de website van Augeo Foundation is ook een animatie te bekijken over de resultaten van dit 
onderzoek naar huiselijk geweld en kindermishandeling.(Fried: zie: https://www.augeo.nl/nl-
nl/onderzoek/  ) 
 

Andere conclusies uit het onderzoek: 
* De meeste kinderen, namelijk 91%, hebben te maken met mishandeling, verwaarlozing of geweld 
tussen hun ouders. 
* Tussen (ex)partners onderling vinden gemiddeld op jaarbasis 74 incidenten plaats. 
* Partnergeweld komt in 90% van de gezinnen voor. Het kan gaan om fysiek geweld (slaan, 
schoppen, krabben, bijten, verwondingen), psychisch geweld (vernederen, uitschelden, 
dreigementen uiten) en seksueel geweld. 
* Het geweld tegen vrouwen is frequenter en ernstiger dan het geweld tegen mannen. 
* Bij de meeste gezinnen was sprake van zowel partnergeweld als direct geweld tegen kinderen 
(57%). 
Jeroen Wapenaar 
 
 
 
 
 
22) Mensen met dementie kunnen veel meer dan wij denken 
Zorg+welzijn 12 november 2020 
Samen beslissen levert ook bij dementie veel op 
Als professionals en naasten spreken over de zorg voor iemand met dementie, gaat dat gesprek vaak 
over het hoofd van de persoon met dementie heen. ‘Terwijl het juist gaat om de verbinding met de 
waarden en de voorkeuren van de cliënt’, zegt Annelies Kooiman van Movisie. Zij ontwikkelde met 
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een team van experts een toolbox om het gesprek met mensen met dementie te voeren. 'Vanuit de 
behoeften en mogelijkheden denken, kan een zoveel rijkere beslissing opleveren.’ 
“Samen beslissen” heet de toolbox voor professionals om mensen met dementie – en hun naasten – 
te helpen keuzes te maken en beslissingen te nemen die bij hen passen. Want het gesprek met 
mensen die in meerdere of mindere mate de weg kwijt zijn is niet altijd gemakkelijk. ‘Iedereen heeft 
de neiging deze mensen te helpen en te ondersteunen. Dan neem je het eigenlijk van de cliënt over’, 
zegt Annelies Kooiman. Ze is expert bij Movisie en initiatiefnemer van het team dat de toolbox 
samenstelde voor professionals, met tips en materiaal om samen met cliënten met dementie en hun 
naasten besluiten te nemen over zorg en leven. 
Tools voor communicatie    ‘Mensen met dementie kunnen veel meer dan wij denken. 
Communicatie is de crux’, zegt Kooiman. ‘Wat je wilt bereiken in het gesprek met mensen met 
dementie is de verbinding te zoeken met iemands waarden en voorkeuren. Om de cliënt zo lang 
mogelijk een stem te geven in het proces van zorg en ondersteuning.’ De toolbox is bedoeld als 
handvat voor casemanagers dementie, wijkverpleegkundigen en sociaal professionals die werken 
met mensen met dementie. Het team van experts heeft alle tools voor communicatie met mensen 
met dementie gebundeld en verschillende methodieken en instrumenten ontwikkeld om het gesprek 
aan te gaan met cliënten in verschillende fases van dementie. 
Kwestie op tafel    Het proces begint met de kwestie op tafel krijgen, zegt Kooiman. ‘Wat is er 
aan de hand dat besproken moet worden? Bijvoorbeeld: een man met dementie wil graag auto 
blijven rijden. Het stappenplan is dan als volgt: eerst moet de kwestie duidelijk zijn, vervolgens 
worden de opties besproken; wat is er mogelijk? Dan weeg je gezamenlijk de voor- en nadelen af en 
neem je een besluit over wat de mogelijkheden zijn voor de cliënt in zijn of haar situatie. Daarna 
volgt een probeerfase. Dit alles in overleg met de cliënt en met partner en naasten. Kooiman: ‘De 
man met beginnende dementie die graag in zijn auto wil blijven rijden, kan dat eventueel doen met 
zijn vrouw naast hem. En je kunt een app in de telefoon zetten die meneer veilig op de plek van 
bestemming brengt, zodat hij niet meer verdwaalt.’ 
Samen beslissen   Niet alleen voor naasten, ook voor professionals is het lastig dat gesprek te 
voeren, weet Annelies Kooiman. ‘Mensen met dementie kunnen soms traag van begrip zijn en doen 
er lang over om de vraag of hun wens helder te krijgen. Vaak zijn meerdere gesprekken nodig. Ook 
professionals zijn zich vaak niet bewust van hoe ze zo’n gesprek moeten voeren.’ De toolbox “Samen 
beslissen” biedt uitkomst; ze bevat gespreksmodellen, tips en materiaal die helpen om te 
communiceren met mensen met dementie. Maar ook hulpmiddelen om samen te werken met 
collega’s rond een cliënt. En tot slot ook clips: video’s met toelichting en inspiratieflitsen om zelf aan 
de slag te gaan. 
Dementie bespreken  De toolbox is net verschenen, dus het effect van deze verzameling 
methodieken bij cliënten is nog niet duidelijk. ‘We hebben workshops gehad met professionals’, zegt 
Kooiman, ‘daaruit bleek dat hulpverleners de toolbox handig vinden omdat alle instrumenten bij 
elkaar staan. Ze vinden het bovendien ook fijn om te horen dat collega’s met dezelfde problemen 
zitten. Voor professionals is het – net als voor naasten trouwens – moeilijk om het juiste moment te 
vinden om de gevolgen van dementie te bespreken met de cliënt. 
Niet-pluis gevoel Vaak zijn hulpverleners al in huis en zien zij door “niet-pluis-moment” een 
diagnose wel aankomen. Wanneer stel je dan dementie of een verslechtering van de ziekte aan de 
orde? ‘Wij hebben in de toolbox ook verschillende gespreksmethoden opgenomen die professionals 
op weg kunnen helpen bij zo’n “niet-pluis” gesprek’, zegt Annelies Kooiman. ‘En we hebben tools 
opgenomen om goed samen te werken met collega’s die betrokken zijn bij de zorg voor een cliënt 
met dementie. Communicatie onderling en met naasten is belangrijk voor de zorg, maar ook voor het 
begrip van mantelzorgers en andere bij de cliënt betrokken professionals.’ 
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Meer informatie over de toolbox en het programma Dementiezorg voor 
Elkaar 
– Meer informatie over de toolbox “Samen beslissen” klik hier verder>>(Fried: zie: 
https://www.dementiezorgvoorelkaar.nl/actueel/nieuws/nieuw-toolbox-samen-beslissen/ ) 
– Meer over dementie: Zorgstandaard Dementie 2020>>(Fried: zie: 
https://www.dementiezorgvoorelkaar.nl/zorgstandaard-dementie-2020/ ) 
Carolien Stam  Redacteur Zorg+Welzijn 
 
 
 
 
 
23) Vijf tips voor een sterke omgevingsvisie op basis van een waardevol participatietraject 
Platform 31  12 november 2020 
Uitstel omgevingsvisie biedt kansen voor betere participatie 
De Omgevingswet houdt lokale besturen al enkele jaren bezig. De invoering zou in 2018 
plaatsvinden, maar werd doorgeschoven naar 2022. Dat geeft gemeenten uitstel om hun 
omgevingsvisie – de ambities voor de fysieke leefomgeving op lange termijn – vorm te geven. Ons 
advies: benut deze extra tijd om het participatieproces te versterken, want dat komt het 
eindresultaat alleen maar ten goede. Hier deel ik alvast vijf tips voor een sterke omgevingsvisie op 
basis van een waardevol participatietraject. 
1. Bepaal je focus   Een omgevingsvisie opstellen is maatwerk. Doe gerust inspiratie op bij de 
buren, maar wat zij doen integraal overnemen, is vaak geen goed idee. Begin met een concrete focus 
over wat je zelf wilt bereiken. Logischerwijs zijn bepaalde thema’s voor jou van groter belang dan 
andere. Weet ook dat wat je aankaart impact heeft op welke belanghebbenden je het best betrekt, 
welke methode van participatie geschikt is en wanneer die moet plaatsvinden. 
2. Organiseer je intern    Als je als gemeente weinig ervaring hebt met burgerparticipatie, kan 
dat voor wat onwennigheid zorgen. Zeker voor kleine teams lijkt het een extra taak bovenop een al 
overvolle agenda. Maak daarom vooraf duidelijke afspraken over de rolverdeling, interne processen 
én besluitvorming. De mogelijkheden verschillen hier natuurlijk enorm per gemeente en ook hier 
geldt dus zeker dat het interne proces maatwerk is. 
3. Start klein en schaal wat werkt    Voor de grootste garantie op succes hou je je project 
aan de start het best klein en duidelijk afgebakend. Begin met een pilot van enkele weken of 
maanden in een buurt of wijk. Op basis van wat werkt, kan je een project dan gemakkelijk schalen 
naar de rest van je gemeente. 
4. Mix verschillende vormen van participatie   Wanneer je mensen benadert, kan dit 
onder meer via een (flits)peiling, survey, burgerbegroting of het verzamelen van ideeën. Veel van 
deze methoden zijn zowel online als offline te implementeren. Het voordeel van online participatie is 
vaak een groter bereik en meer inclusie. 
Via een participatieplatform kun je de belanghebbenden betrekken waar en wanneer dat voor hen 
het best past. Denk bijvoorbeeld aan werkende ouders die vaak ‘s avonds of in het weekend pas een 
moment kunnen vrijmaken. Of jongeren, die in veel gevallen een voorkeur hebben voor digitale 
vormen van participatie. 
5. Creeër vertrouwen met communicatie    Last but not least: communiceer transparant 
en regelmatig. Door tussentijds terug te koppelen, toon je betrokkenen dat je effectief naar hen 
luistert en hun input niet zomaar naast je neer legt. Dat is enerzijds belangrijk om betrokkenen op 
lange termijn gemotiveerd te houden aan het proces deel te nemen. Anderzijds helpt het om te 
voorkomen dat er onrealistische verwachtingen ontstaan bij de deelnemers. 
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                Of je nu al aan de slag bent met je omgevingsvisie of nog moet starten, ik raad je aan onze 
gratis handleiding ‘Participatie in de omgevingsvisie’ te downloaden via onze website.(Fried: zie: 
https://www.citizenlab.co/ebooks-
nl/omgevingsvisie?utm_source=blog&utm_medium=smo&utm_campaign=omgewingswet_guide  ) 
Het is een belangrijke houvast en bevat meer nuttige tips en voorbeelden. 
Nelise Doornenbal  Business Development Manager NL bij CitizenLab 
 
 
 
 
24) Ook werkenden hebben te maken met financiële problemen 
Platform 31  12 november 2020 
Werkenden met financiële problemen, hoe krijg je er zicht op? 
Een groot aantal mensen zit financieel klem. En dat zijn niet alleen mensen zonder werk. Ook 
werkenden hebben te maken met financiële problemen. Bijvoorbeeld omdat zij te weinig uren 
maken of een laag tarief hanteren als zelfstandige. Maar ook door omstandigheden buiten het 
werk kunnen mensen in geldnood raken. Voor gemeenten is het belangrijk om deze groep (tijdig) 
te bereiken en waar mogelijk te ondersteunen. Wat kunnen werkgevers hierin betekenen? En waar 
kun je als gemeente zelf rekening mee houden? 
Geldzorgen  Veel mensen hebben zorgen over geld. Volgens onderzoek van de Volksbank uit 
2018 ligt een op de drie Nederlanders ’s nachts wakker door zorgen over het kunnen betalen van hun 
rekeningen. Het gaat niet alléén om mensen met weinig inkomen, maar deze groep is wel 
oververtegenwoordigd. In 2017 waren er iets meer dan 666.000 volwassenen met een inkomen 
onder het niet-veel-maar-toereikend criterium. Bijna 220.000 van hen hadden wel betaald werk als 
belangrijkste eigen inkomensbron. Werkenden vormden dus een derde van de totale groep arme 
volwassenen. 
Er zijn twee hoofdoorzaken (Fried: zie: https://www.scp.nl/publicaties/publicaties/2018/10/03/als-
werk-weinig-opbrengt  )voor armoede onder werkenden: ze maken weinig uren, óf hanteren een 
laag tarief als zelfstandige. Maar ook door omstandigheden buiten het werk kunnen financiële 
problemen ontstaan. Werkgevers krijgen vaak pas laat zicht op geldproblemen van hun personeel. 
Voor gemeenten is het belangrijk om werkenden met financiële problemen te bereiken en waar 
mogelijk te ondersteunen. Werkgevers vormen voor gemeenten een mogelijke ingang om hen te 
bereiken. 
Werkgevers Volgens het Nibud (Fried: zie: https://www.nibud.nl/beroepsmatig/personeel-
schulden-2017/ ) heeft 62 procent werkgevers te maken met personeel met financiële problemen. 
Vaak zijn werkgevers pas op de hoogte van die schulden als er een deurwaarder verschijnt of als er 
loonbeslag wordt gelegd. Dat laatste gebeurt alleen bij serieuze betalingsproblemen. Voordat het zo 
ver komt hebben mensen vaak al grote financiële problemen. De werkgever is er pas laat in het 
proces bij betrokken en heeft dus weinig kansen om de problematiek te verminderen. Een werkgever 
is al snel 13 duizend euro per jaar kwijt aan een werknemer met financiële problemen (Fried: zie: 
https://www.nibud.nl/beroepsmatig/personeel-schulden-2017/  ) die voltijds werkt en een modaal 
salaris verdient. Dat zit in afname van de productiviteit, hoger ziekteverzuim en de verwerking van 
het loonbeslag. 
Betrokkenheid werkgevers 
Niet alle werkgevers reageren hetzelfde op de problematiek. Door de projectleider Financieel fitte 
werknemers (Fried: zie: Home (financieelfittewerknemers.nl) ) van het ministerie van Financiën 
worden drie categorieën werkgevers genoemd: 

 een categorie voelt zich maatschappelijk betrokken, vindt het belangrijk iets voor zijn 
werknemers te betekenen als zij schulden hebben; 
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 een tweede groep wil graag signalen herkennen omdat zij zich realiseren dat het zakelijk iets 
oplevert (werknemers met schulden zijn minder productief en vaker ziek); 

 een derde groep zegt: waarom is het mijn probleem? 
Hoewel er ook werkgevers zijn die zich minder gelegen laten liggen aan de schulden van hun 
werknemers, staan de meeste werkgevers welwillend tegenover het ondersteunen van hun 
personeel bij financiële problemen. 80 procent van de werkgevers wil werknemers met 
geldproblemen zelfs graag ondersteunen (Van der Schors en Schonewille, 2017). Meer dan de helft 
van de werkgevers onderneemt al concrete activiteiten om financiële problemen bij werknemers te 
voorkomen. Toch heeft 80 procent van de werkgevers geen beleid gericht op ondersteuning van 
werknemers met financiële problemen. Dat zijn vooral de kleinere werkgevers. Grote en middelgrote 
werkgevers hebben vaker wel beleid. Sommige werkgevers instrueren hun leidinggevenden over hoe 
zij financiële problemen bij werknemers kunnen herkennen en hebben afspraken gemaakt over 
concrete hulpverlening. 
Er worden door werkgevers tal van externe partijen genoemd die door hen worden ingeschakeld bij 
de hulp aan werknemers met geldzorgen, zoals: arbodienst, bedrijfsarts, UWV, gemeentelijke 
schuldhulpverlening, Nibud, financieel adviseurs, budgetcoaches, schuldhulpmaatje en accountants. 
Daarnaast proberen werkgevers intern ook werknemers te helpen (Fried: zie: 
https://www.panteia.nl/default/assets/File/Schulden%20en%20Werk%20-
%20deelrapport%20II%20Werknemers%20met%20schulden.pdf  ), bijvoorbeeld door ze meer uren 
te laten werken, overuren uit te betalen, beter betaalde diensten te laten draaien of een voorschot 
verstrekken. 
Werknemers 
Veel werknemers vinden schulden een privékwestie en ervaren vaak schaamte. Werkgevers hebben 
vaak juist het idee dat de werknemer de eerste stap moet zetten. Werknemers met schulden hebben 
niet altijd overzicht over de omvang van de schulden. Daarnaast hebben werknemers vaak geen 
concreet beeld van de hulp die de werkgever kan bieden. De werkgever zien zij in eerste instantie 
niet als sparringpartner bij het verhelpen van schulden. 
Mogelijke maatregelen voor werkgevers 

 De werkgever kan signalen herkennen en optreden als goede verwijzer. Het is heel belangrijk 
dat werknemers goed op de hoogte zijn van de mogelijkheden om het gesprek aan te gaan 
over geldzorgen. Het helpt als de werkgever zoveel mogelijk de schaamte hierover 
wegneemt. Dit kan bijvoorbeeld door samen met een deskundige (bijvoorbeeld een 
budgetcoach) vast te stellen op welke wijze werknemers het beste geïnformeerd kunnen 
worden over de mogelijkheden voor hulp. 

 Als werkgever is het goed om vast te stellen welke hulp je wilt bieden in bepaalde gevallen. 
 Hiervoor zijn verschillende instrumenten beschikbaar, Geldfit test, een financiële signaallijst 

(Mesis) of de TipTrack app (AWVN). Medewerkers downloaden deze apps op hun 
smartphone en kunnen zo, anoniem en onherleidbaar in kaart brengen hoe ze ervoor staan 
op het gebied van onder andere geld, gezondheid en ontwikkeling. Werkgevers kunnen 
verwijzen naar een financieel adviseur (soms wordt de helft van deze kosten betaald door de 
werkgever en komt de helft uit inzetbaarheidsbudget). Of adviesgesprekken aanbieden met 
een budgetcoach bij ‘life events’. Hebben mensen hun administratie niet op orde, moeite 
met het begrijpen van brieven of geen overzicht van inkomsten en uitgaven? Dan kan een 
werkgever verwijzen naar vrijwilligers zoals Schuldhulpmaatje, Humanitas, Geldfit, LSTA, 
Kandoor en de Fikks app. 

De verschillende soorten werkgevers vragen een andere benaderingswijze en boodschap als je ze als 
gemeente wilt betrekken bij het voorkomen en beperken van schulden. Het kan zijn dat een 
werkgever nog ambivalent is of juist al gemotiveerd, maar alleen maar op zoek naar mogelijkheden. 
Het is belangrijk om daarbij aan te sluiten. 
Dit kan een gemeente doen om gedragsbewust beleid te maken voor het bereiken van werkenden 
met financiële problemen: 
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 In welke sectoren verwacht je een grotere kans op werknemers met schulden (uit onderzoek 
blijkt, thuiszorg, schoonmaakbranche)? Breng deze met verschillende organisaties in kaart. 

 Verstrek informatie aan werkgevers over doorverwijzen en licht ze voor. 
 Vertel daar zeker ook bij wat de effecten van chronische financiële stress zijn op 

werknemers. 
 Zijn de regelingen goed in beeld, ook bij werkgevers? Maak gebruik van de flyer met tips 

(Financieel fitte werknemers*). 
 Welke werkgevers kunnen als ambassadeur fungeren voor andere bedrijven? 
 Stel werkbemiddeling en scholing open voor niet-bijstandsontvangers. 

 
Breda 
Wat kan de gemeente doen om werkende armen beter te helpen? Met deze vraag vanuit de 
gemeente Breda ging Platform31 aan de slag in de Boostersessie Gedragsbewust Beleid. Breda gaat 
als vervolg op de sessie een aantal stappen zetten: 

 Een eerste stap kwam voort uit de cirkel van gedragsverandering. Door middel van dit model 
(Fried: zie: Fasen-van-gedragsverandering.pdf (mesis.nu) )  bekijk je in welke fase van 
gedragsverandering een organisatie zich bevindt (in dit geval als het gaat om werknemers 
met financiële problemen), of je op motivatie kunt aansluiten (zie ook de drie categorieën 
werkgevers) en welke stappen. Door dit in kaart te brengen voor verschillende bedrijven, kun 
je direct aansluiten bij de situatie van de werkgever. 

 Een tweede actie werd om vanuit de WSP een gerichte voorlichtingsactie met flyer of 
gesprek te organiseren voor mensen die uitstromen naar parttime werk (vaak alleenstaande 
ouders, risicogroep). 

 Een derde actie is dat zij de TOZO-III aanvragers willen vragen om aan te geven (in hun 
aanvraag) of zij benaderd mogen worden met informatie over het aanbod rondom financiële 
problemen. 

 Tot slot sprak de gemeente af dat zij bij vijf werkgevers een presentatie geven met 
informatie over loonbeslag, mogelijkheden voor doorverwijzing en wat financiële stress doet 
met werknemers. De acties worden over een half jaar geëvalueerd. 
 

Boostersessies gedragsbewust beleid 
Steeds meer gemeenten werken samen met woningcorporaties, zorgverzekeraars en energie- en 
drinkwaterbedrijven om zo vroeg mogelijk hulp te kunnen bieden aan mensen met 
betaalachterstanden op vaste lasten. Bij deze vroegsignalering van schulden biedt de gemeente hulp 
voordat mensen zelf aan de bel trekken. Toch wordt om allerlei redenen de bestaande kennis over 
gedrag rondom armoede en schulden nog niet altijd voldoende toegepast in beleid en praktijk. 
In 2020 organiseerde Platform31 meerdere Boosterssessies gedragsbewust beleid, om het 
handelingsperspectief van gemeenten om gedragsbewust beleid toe te passen bij schulden en 
armoede te versterken en vergroten. De Boostersessies waren bedoeld voor gemeenten die mensen 
met financiële problemen beter van dienst willen zijn. 
In alle Boostersessies ging de vraag over het beter en eerder bereiken van de doelgroep; van 
werkende armen, van werkgevers die een rol zouden kunnen spelen bij vroegsignalering, van 
cliënten die aankloppen bij de gemeente en over hoe de kennis over stress en gedrag rondom 
schulden en armoede breder kan worden gebruikt en vertaald naar de praktijk. 
 
Femke Bax    06 57 94 39 04       femke.bax@platform31.nl 
Susan van Klaveren     06 57 94 36 78    susan.vanklaveren@platform31.nl 
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25) 12.400 woonplekken voor kwetsbare groepen versneld van start 
Schulinck 12 november 2020 
Snel 12.400 woonplekken erbij voor kwetsbare groepen 
9 november 2020     In 2020 en 2021 moet de bouw van 12.400 woonplekken voor kwetsbare 
groepen versneld van start gaan. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
investeert 50 miljoen euro in 123 concrete projecten. Hiermee wordt een flinke stap gezet om dak- 
en thuislozen, arbeidsmigranten en andere spoedzoekers van goede huisvesting te voorzien. 
Snel resultaat 
De 59 gemeenten die een bijdrage krijgen voor 1 of meerdere projecten hebben allemaal via lopende 
programma’s concrete projecten ingediend die snel van start kunnen gaan, maar waarbij de 
financiering nog een obstakel vormde. De bouw moet uiterlijk in 2021 starten. Het gaat om dan om 
gemeenten betrokken bij: 

 Programma Leefbaarheid en Veiligheid (de 16 Stedelijke Vernieuwingsgebieden) 
 De brede aanpak dak- en thuisloosheid 
 De woondeals 
 Het Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten 
 De stimuleringsaanpak flexwonen 

Van de 12.400 woonplekken zijn er 4.700 bestemd voor arbeidsmigranten, 2.600 voor dak- en 
thuislozen en 5.100 andere spoedzoekers. Die laatste groep gaat bijvoorbeeld om mensen die door 
een scheiding hun huis verliezen of statushouders. Een groot deel van de projecten bevinden zich in 
een van de 16 stedelijke vernieuwingsgebieden. Het gaat voornamelijk om flexibele tijdelijke 
huisvesting en om transformatieprojecten. 
Bron: Rijksoverheid.nl 
 
 
 
 
 
26) Veel minder extra werkplekken bijgekomen voor mensen met een ziekte of beperking 
Schulinck 12 november 2020 
Ministerie verrast door cijfers over banen voor arbeidsbeperkten 
Participatiewet  11 november 2020 Het ministerie van Sociale Zaken is verrast door de cijfers die naar 
buiten zijn gekomen over banen voor arbeidsbeperkten. Daaruit zou blijken dat er veel minder extra 
werkplekken zijn bijgekomen voor mensen met een ziekte of beperking die het lastiger maakt om 
een baan te vinden. De brancheorganisatie die met een onderzoek naar buiten kwam, is altijd 
betrokken geweest bij het monitoren van de ‘banenafspraak’, zegt het departement. 
Sinds 2013 zijn afspraken gemaakt met werkgevers over het aantal banen voor mensen met een 
arbeidsbeperking. Inmiddels zijn er volgens uitkeringsinstantie UWV 53.000 extra banen bijgekomen 
voor mensen met een arbeidsbeperking, maar volgens onderzoek in opdracht van Credis, 
belangenorganisatie van sociale werkbedrijven, zou het om slechts 12.000 extra werkplekken gaan. 
Dat verschil komt volgens het ministerie onder meer doordat mensen die van een sociale werkplaats 
of een andere gecreëerde werkomgeving bij een regulier bedrijf aan de slag gaan, worden 
meegeteld. Maar dat is niet meer dan logisch, zegt staatssecretaris Bas van ’t Wout. “Doel van de 
banenafspraak is mensen met een beperking aan een baan te helpen bij een reguliere werkgever, 
niet in een gecreëerde werkomgeving. Vooral marktwerkgevers hebben mooie resultaten behaald.” 
Het kabinet wil juist dat zoveel mogelijk mensen een plek krijgen op de bestaande arbeidsmarkt. 
De staatssecretaris herkent zich dan ook niet in de uitkomsten van het nieuwe onderzoek. “De 
resultaten van de banenafspraak worden jaarlijks door het UWV gemonitord volgens de afspraken in 
de wet”, zegt Van ’t Wout. “Bij deze afspraken is Cedris ook altijd betrokken geweest.” Wel erkent hij 
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dat er nog “een lange weg te gaan” is. De bewindsman zal voor het debat over de begroting van 
Sociale Zaken met een brief komen waarin hij tekst en uitleg geeft aan de Tweede Kamer. 
Bron: ANP 
 
 
 
 
27) Geen extra compensatie voor aanzuigende werking als gevolg van Wmo-abonnementstarief 
Binnenlands Bestuur 12 november 2020 
MINISTER DE JONGE WIL NIET TORNEN AAN ‘WMO-ABOTARIEF’ 
Yolanda de Koster 12 nov 2020   Minister Hugo de Jonge (VWS) is niet van plan gemeenten extra te 
compenseren voor de aanzuigende werking als gevolg van het Wmo-abonnementstarief. Ook wil hij 
niet tornen aan de inkomensonafhankelijke eigen bijdrage. Het uitlokken van rechtszaken door 
gemeenten vindt hij onverstandig. ‘Die gaan ze verliezen.’ 
Versoberen  Dat zei de minister woensdag tijdens een debat met de Kamer over onder meer de 
Wmo. Diverse fracties drongen aan op extra financiële compensatie voor gemeenten, zoals de PvdA, 
SP, GroenLinks en 50Plus. PvdA en 50Plus willen daarnaast af van de inkomensonafhankelijke eigen 
bijdrage van 19 euro per maand voor Wmo-voorzieningen. CDA en VVD hielden zich wat op de 
vlakte; zij wilden vooral weten waarom de minister zegt dat er geen probleem is en gemeenten 
stellen dat er grote problemen zijn. De PVV had geen goed woord over voor de aangekondigde acties 
van gemeenten, zoals het uitlokken van rechtszaken en het instellen van wachtlijsten. Een groot deel 
van de Kamer is bezorgd dat gemeenten, vanwege de financiële problemen, de Wmo en vooral de 
huishoudelijke hulp gaan versoberen. ‘Deze maatregel dreigt in het gezicht van de minister te 
ontploffen’, stelde SP-Kamerlid Maarten Hijink. 
Geen financiële bleeder  De minister was niet te vermurwen. Hij erkent dat gemeenten 
financiële problemen hebben, maar volgens hem is het Wmo-abonnementstarief niet de ‘financiële 
bleeder. Gemeenten lopen niet leeg op het abonnementstarief.’ In het regeerakkoord is een bedrag 
van 290 miljoen euro vrijgemaakt als compensatie voor gemeenten. Gemeenten zijn volgens De 
Jonge door de invoering van het abonnementstarief 229 miljoen euro extra kwijt. ‘Er is dus geen fors 
tekort.’ Van extra compensatie kan wat de minister betreft daarom geen sprake zijn.  
Geen zorgmijding meer  In tegenstelling tot wat gemeenten stellen, zijn het niet de mensen 
met hogere inkomens, maar juist de mensen met middeninkomens die na de afschaffing van de 
inkomensafhankelijke eigen bijdrage een beroep op de Wmo doen, aldus De Jonge. ‘En dat is precies 
waarvoor het bedoeld is. Zij mijden nu geen Wmo-zorg en ondersteuning meer. Het is niet zo dat 
mensen met hoge inkomens en masse bij gemeenten op de deuren bonzen. De parelketting zorgt 
niet voor gemeentelijke tekorten.’    
Toegang verbeteren   De maatregelen die de VNG deze week aankondigde, zoals het instellen 
van wachtlijsten, het afwijzen van hulp op basis van inkomen en het uitlokken van proefprocessen, 
noemde de minister ‘buitengewoon onverstandig’. De Jonge stelde tevens dat gemeenten niet de 
plicht hebben om iedereen zorg toe te kennen. ‘Gemeenten moeten de toegang verbeteren.’ Hijink 
vindt dat De Jonge met gemeenten in gesprek moet. ‘Het mag niet zo zijn dat de strijd tussen rijk en 
gemeenten wordt uitgevochten over de ruggen van mensen die de hulp hard nodig hebben.’    
Flinke toename     Uit de recent verschenen tweede monitor abonnementstarief Wmo kwam 
naar voren dat het beroep op Wmo-maatwerkvoorzieningen sinds de invoering van het 
abonnementstarief flink is toegenomen. Met name bij de huishoudelijke hulp; daar was in 2019 
sprake van een stijging van 12,7 procent ten opzichte van 2018. De relatieve stijging was vooral groot 
bij mensen met een middeninkomen en mensen met een inkomen van 100.000 euro of meer (Fried: 
zie: https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/schoonmaaksubsidie-rijken-niet-door-
kabinet.14910986.lynkx  ). In die inkomensgroep steeg het beroep op huishoudelijke hulp met bijna 
tachtig procent. Ook uit CBS-cijfers  (Fried: zie: 
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https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/meer-rijken-doen-beroep-op-huishoudelijke-
hulp.13160096.lynkx  )  bleek dat vooral relatief veel ouderen met een hoog inkomen een beroep op 
de huishoudelijke hulp doen. 
 
 
 
 
28) Woningdelen kan woningnood verlichten en in sommige gevallen dakloosheid voorkomen 
Binnenlands Bestuur 12 november 2020 
KOSTENDELERSNORM DRAAGT BIJ AAN DAKLOOSHEID 
Adriaan de Jonge 12 nov 2020    Het delen van woonruimte wordt door het huidige systeem aan 
regelingen eerder belemmerd dan gestimuleerd. Dit terwijl woningdelen de woningnood kan 
verlichten en in sommige gevallen dakloosheid kan voorkomen. De oplossing ligt volgens 
staatssecretaris Van 't Wout bij gemeenten: die moeten meer maatwerk leveren. 
Belemmering     De huidige wetgeving en het stelsel van financiële regelingen maken 
woningdelen onaantrekkelijk voor bijstandsgerechtigden. Inkomensafhankelijke toeslagen, de 
kostendelersnorm en andere regels rondom werk en inkomen vormen een belemmering tot 
woningdelen, en kunnen zo een oplossing voor dak- of thuisloosheid in de weg staan. Dat is de 
conclusie van een onderzoek door Significant APE in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid (SZW). 
Jongeren uit huis  Bijstandsgerechtigden willen of kunnen hun woning vaak niet delen omdat ze 
verwachten er financieel op achteruit te gaan. De kostendelersnorm, die de bijstandsuitkering 
verlaagt naar mate er meer mensen op een adres wonen, is een van de regels die daarvoor zorgt. Uit 
het onderzoek blijkt dat de kostendelersnorm inderdaad heeft geleid tot een grotere uitstroom uit 
huishoudens onder jongeren die 21 jaar worden (de leeftijd waarop de kostendelersnorm van 
toepassing wordt). Deze jongeren kunnen (schijn)dakloos worden. 
          'Het onderzoek sterkt mij in de opvatting dat we zo snel mogelijk van de kostendelersnorm af 
moeten', reageert Tweede Kamerlid Jasper van Dijk (SP). Een motie van zijn hand zorgde ervoor dat 
de kostendelersnorm in het onderzoek werd meegenomen. 'De kostendelersnorm is een 
mantelzorgboete. Het is een prikkel voor ouders om hun kinderen uit huis te zetten. Het rukt mensen 
uit elkaar.' 
Weinig maatwerk   Uit het onderzoek blijkt verder dat de complexiteit en onduidelijkheid van 
regelgeving bijdraagt aan de onwil of het onvermogen van bijstandsgerechtigden om een woning te 
delen. Het doorgeven van wijzigingen of het opnieuw moeten aanvragen van een uitkering zorgt voor 
onzekerheid. 
         Ook constateren de onderzoekers dat gemeenten de ruimte om van regels af te wijken weinig 
benutten. Gemeenten kunnen maatwerk bieden, bijvoorbeeld door in crisissituaties een uitzondering 
op de kostendelersnorm te maken, maar doen dat in de praktijk weinig. Dat heeft te maken met de 
angst voor een aanzuigende (precedent-)werking of misbruik. Hoe het maatwerk wordt toegepast 
verschilt per gemeente, en zelfs per ambtenaar. 
Ingewikkeld      In een reactie op het onderzoek schrijft staatssecretaris Bas van 't Wout (VVD) – 
zoals zijn ministerie al vaker heeft gedaan – dat de oplossing ligt bij gemeenten. Die moeten volgens 
hem meer maatwerk toepassen. Van 't Wout schrijft: 'Met deze kabinetsreactie wil ik gemeenten 
comfort bieden dat zij de ruimte voor maatwerk mogen en soms ook moeten benutten. Niet alleen is 
er een bevoegdheid, ook is er een verantwoordelijkheid.' 
         Onlangs spraken wethouders van de G4-gemeenten zich op Binnenlands Bestuur uit tegen de 
kostendelersnorm. De maatwerkoplossing 'klinkt in theorie leuk, maar is best ingewikkeld', zei 
wethouder Rutger Groot Wassink (sociale zaken, GroenLinks) van Amsterdam. Kamerlid Jasper van 
Dijk is het daarmee eens: 'De maatwerkoplossing is een dooddoener. Gemeenten maken daar geen 
gebruik van omdat het veel te ingewikkeld is.' 
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Activerende karakter    De G4-wethouders pleitten dan ook voor andere oplossingen, zoals het 
generiek opschorten van de kostendelersnorm voor jongeren tot 27 jaar. Die oplossing overweegt de 
staatssecretaris niet. Van 't Wout erkent weliswaar dat de kostendelersdelersnorm bijdraagt aan dak- 
en thuisloosheid, vooral onder jongeren, en noemt dat zorgelijk en onwenselijk. Toch wil hij de 
kostendelersnorm in stand houden. 
            Van 't Wout noemt het 'activerende karakter' van de bijstand, waaraan de kostendelersnorm 
zou bijdragen. Zonder de kostendelersnorm kan een stapeling van uitkeringen bij één huishouden 
optreden, zegt de staatssecretaris, waardoor betaald werk niet meer zou lonen. Bovendien zou 
afschaffing het draagvlak voor het sociale zekerheidsstelsel ondergraven. 
Alternatief  Een andere oplossing voor het probleem van de kostendelersnorm heeft wel de 
aandacht van staatssecretaris Van 't Wout. Hij belooft om, naar aanleiding van het onderzoek, 'te 
verkennen of het mogelijk is de kostendelersnorm anders vorm te geven'. Dat zou een vorm zijn 
waarbij de betaling van de vaste woonkosten voor de hoofdbewoner gewaarborgd is. Daarmee lijkt 
hij te verwijzen naar de zogenaamde medebewonersnorm (Fried: zie: 
https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/g4-wethouders-willen-van-kostendelersnorm-
af.15027943.lynkx  ) die wethouder Bert van Alphen (sociale zaken, GroenLinks) onlangs voorstelde. 
        Van Alphen laat weten dat hij daar blij mee is: ‘Ik ben voor afschaffing van de kostendelersnorm. 
Om te beginnen bij jongeren. De kostendelersnorm zet de bestaanszekerheid van mensen zwaar 
onder druk. Het afschaffen draagt bij aan het voorkomen van dakloosheid. Toch ben ik blij dat onze 
stem gehoord is en er ruimte is om te kijken naar een alternatief voor de kostendelersnorm.’ 
 
 
 
 
29) Inclusie in betalingsverkeer is een maatschappelijke verplichting en een mensenrecht 
Ieder(in) 13 november 2020 
Oproep aan banken: volledig digitaal is niet inclusief 
12 november 2020   Inclusie in betalingsverkeer is een maatschappelijke verplichting en een 
mensenrecht. Dat stellen Ieder(in) en Alzheimer Nederland tijdens het jaarcongres van 
Betaalvereniging Nederland. 
De grote banken stappen meer en meer over naar volledig digitale dienstverlening. Een van de 
zichtbare gevolgen is de sterke afname van het aantal bankkantoren. Maar er is een grote groep 
mensen voor wie digitaal bankieren geen optie is of die die vaardigheid verliezen. Met volledig 
digitale dienstverlening sluit je dus mensen uit. En dat is geen inclusieve dienstverlening. 
Inclusieve banken   Banken hebben een belangrijke maatschappelijke functie. Je kunt in 
Nederland niet zelfstandig je geldzaken regelen zonder een bankrekening. Dat geldt voor iedereen, 
ook voor mensen die niet digitaal vaardig zijn. Daarom moet betalingsverkeer zo georganiseerd zijn 
dat de digitale toegankelijkheid goed geregeld is. Daarbij moet er voor mensen die niet digitaal 
vaardig zijn een loketfunctie blijven waar zij ondersteuning kunnen krijgen bij het regelen van hun 
geldzaken. Zo’n loketfunctie kan een gezamenlijk initiatief van de banken zijn, maar in ieder geval is 
het van belang dat er voldoende plekken zijn in steden en dorpen waar zo’n loketfunctie is. 
Machtigen is geen inclusie  Een vaak gehoorde uitspraak bij digitalisering is “dan machtig je 
toch iemand die wél digitaal vaardig is?”. Maar inclusie gaat nou juist om het zelf kunnen regelen. 
Machtigen is een mooie oplossing in situaties waarin iemand er zélf bewust voor kiest om een ander 
te machtigen. Voor iemand die niet digitaal vaardig is, is dit echter geen vrijwillige maar een 
gedwongen keuze. Met daarbij ook het risico van misbruik door de gemachtigde. 
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30) Mensen met een beperking of chronische aandoening door corona in isolement 
Ieder(in) 13 november 2020 
3e Corona onderzoek: isolement mensen met beperking neemt sterk toe 
30 oktober 2020 Nog veel sterker dan de rest van de samenleving zijn mensen met een beperking 
of chronische aandoening door corona in isolement geraakt. In het onderwijs kunnen ze vaak maar 
beperkt of helemaal niet meedoen. Dagbesteding ligt vaak gedeeltelijk of helemaal stil. En veel 
mensen met een chronische ziekte gaan in zelfquarantaine om het risico op besmetting te 
beperken. Dit blijkt uit een enquête van Ieder(in) onder ruim tweeduizend mensen. 
Onderwijs: groot gebrek aan contact In het onderwijs hebben leerlingen en studenten 
met een beperking het extra zwaar te verduren. 16% zegt vanwege het besmettingsrisico niet of 
nauwelijks naar de onderwijsinstelling te gaan. Bijna een derde zegt dat het aanbod van online 
onderwijs onvoldoende of ontoegankelijk voor hen is. Een kwart van de leerlingen heeft mede 
daardoor onderwijsachterstanden opgelopen. Verder mist een groot deel van de jongeren 
contactmomenten met de docent of medeleerlingen/studenten. 
Een citaat: “Ik heb sinds de coronacrisis nauwelijks mogelijkheden gehad om nieuwe studiegenoten 
te ontmoeten. Daardoor ken ik op mijn studie nu niemand meer… Ik mis het contact sterk, het is een 
van de redenen waarom ik weer meer overspannen werd.” 
Dagbesteding komt niet of moeizaam op gang   Voor mensen die naar dagbesteding 
gaan, is de situatie eveneens zorgelijk. 43% gaat minder vaak naar dagbesteding en 19% gaat 
helemaal niet. Een ouder vertelt dat het sluiten van de dagbesteding desastreus uitpakt voor haar 
zoon maar dat het ook grote gevolgen heeft voor de naasten: “Mijn zoon is op dit moment letterlijk 
ongewenst opgehokt. Mag een uurtje per dag onder begeleiding naar buiten. Verder zit hij met zijn 
zes huisgenoten op enkele vierkante meters binnen. Hij mag gelukkig naar ons, zijn ouders. Wij 
mantelzorgen erg veel voor hem zodat hij meer weg is van de woning. Meer dan gebruikelijk omdat 
het anders ondoenlijk voor hem zou zijn.” Een andere ouder meldt er het volgende over: “Open 
blijven van de dagbesteding is van groot belang om de 24/7 zorg voor onze dochter als ouders te 
kunnen volhouden.” 
Psychische klachten en eenzaamheid door zelfquarantaine  Verder valt op dat dat 
ongeveer een vijfde van de mensen met een beperking of chronische aandoening in zelfquarantaine 
is. Zij ervaren forse problemen. Zij geven als rapportcijfer voor hun leven gemiddeld een 5.1. Meer 
dan de helft van hen heeft te maken met een lichamelijke conditie die achteruit gaat, en een 
toename van psychische klachten. Verder meldt ruim 60 procent een toename van 
eenzaamheidsgevoelens. 
Aanbevelingen  In een reactie op het onderzoek benadrukt directeur Illya Soffer van Ieder(in) 
dat het enorm belangrijk is dat  het aantal besmettingen nu snel fors omlaag gaat. Als dat niet 
gebeurt, zal het op peil houden van zorg, ondersteuning, en dagbesteding nog moeilijker worden. 
Bovendien zullen dan steeds meer mensen geen andere optie zien dan in quarantaine te gaan, met 
alle negatieve gevolgen van dien. 
Ook wil Ieder(in) dat de overheid een landelijk actieprogramma ontwikkelt om scholen en 
universiteiten op korte termijn toe te rusten en te ondersteunen bij het bieden van volwaardig 
afstandsonderwijs. Daarbij gaat het zowel om technische faciliteiten en didactisch repertoire als om 
individuele aandacht en sociale aspecten, zoals onderling contact van leerlingen/studenten. 
Tot slot pleit Ieder(in) voor extra ondersteuning voor al die mensen die sinds het begin van de 
pandemie in zelfquarantaine zitten. Soffer: “Dat één op de vijf mensen uit ons panel al maanden in 
isolement leeft, verstoken is van hulp, contact en een toekomstperspectief, is schokkend en 
onmenselijk. Hoe eerder er voor hen een noodplan ligt, hoe beter!” 
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31) Jaarlijkse bijeenkomst van het Europese netwerk van Family Group Conferences 
Eigen Kracht Centrale 13 november 2020 
Familieplan behulpzaam bij angst voor uithuisplaatsing 
Twintig landen doen deze week mee aan de jaarlijkse bijeenkomst van het Europese netwerk van 
Family Group Conferences, de internationale naam voor Eigen Kracht-conferenties. Jaarlijks komen 
we samen in één van de landen, maar dit jaar uiteraard digitaal. Op ons initiatief wisselen we vijf 
ochtenden via Zoom met collega’s ervaringen uit. Het is fijn om verhalen te horen en herkenning te 
vinden in de ervaringen. Een Engelse collega deelde een filmpje waarin een moeder vertelt over haar 
Eigen Kracht-conferentie: “De jeugdbeschermer stelde voor om in gesprek te gaan over de kinderen, 
omdat hij zorgen had. Ik zei meteen: ‘Je haalt mijn kinderen niet bij me weg, over mijn lijk’. Hij 
probeerde me uit te leggen dat hij een bijeenkomst wilde organiseren met onze familie, maar niets 
kon mij overtuigen dat hij de kinderen niet uit huis wilde plaatsen. Hij vroeg of ik het wilde proberen 
en naar de bijeenkomst wilde komen.” 
“Je komt er niet in”  Ik herkende dit en dacht erbij aan een jeugdbeschermer in ons land die 
een Eigen Kracht-conferentie had voorgesteld aan een gezin. Zij had zorgen over de kinderen, maar 
ook over de moeder en vader. Deze moeder had last van psychoses en de vader was depressief. De 
jeugdbeschermer wist dat er familie was en wilde hen samen de kans geven om een plan te maken. 
De ouders gaven als enige reactie: ‘We laten onze kinderen niet weghalen’ en hoorden niet wat de 
jeugdbeschermer probeerde te zeggen. De Eigen Kracht-coördinator mocht bellen, maar ook tegen 
haar zeiden ze: ‘Je komt er niet in, want jullie willen onze kinderen’.”  
Kalm naar buiten    De Eigen Kracht-coördinator: “Ik heb drie keer gebeld en toen mocht ik 
langskomen. Ik heb niet proberen te overtuigen, maar alleen geïnformeerd en ervaring gedeeld en 
steeds de regie bij hen gelaten. Bij de afspraak was ook een zus van de moeder en zij sprak haar hoop 
uit. Dat hielp. Het wantrouwen bleef, maar ze lieten meer familie toe. Tot de bijeenkomst bleven ze 
vooral boos. Dit veranderde pas een beetje toen ze voelden dat de mensen er voor hen en de 
kinderen waren. En dat ze echt een kans kregen om zelf een plan te maken. Dat lukte en dankzij veel 
steun konden de kinderen thuis blijven wonen.” De Engelse moeder in het filmpje besloot ook tot 
een planbijeenkomst en omschreef haar ervaring: “Ik ging als een gek naar binnen en kwam kalm 
naar buiten, omdat we voor het eerst vooruitgang hadden gemaakt.”   
Werkwijze i.v.m. coronavirus  Eigen Kracht-conferenties kunnen net als altijd worden 
aangevraagd. Ook nu zijn er personen of gezinnen die een plan nodig hebben en voor wie verbinding 
met het netwerk van groot belang is. Planbijeenkomsten zijn onder een aantal voorwaarden weer 
mogelijk, maar online bijeenkomsten worden ook nog georganiseerd. We gaan steeds uit van 
maatwerk in overleg met alle betrokkenen.  
Het team van de Eigen Kracht Centrale heeft met elkaar afspraken gemaakt over hoe we in deze tijd 
van fysieke afstand families kunnen helpen om tot oplossingen te komen, binnen de maatregelen die 
er zijn. Een deel van onze trainingen (SKJ-gecertificeerd) is geschikt gemaakt als online training of 
wordt aangepast georganiseerd. 
Voor vragen of aanvragen kunt u bellen met 085 - 049 85 64. 
Een sterk verhaal op vrijdag 
Voor mij is vrijdag altijd een dag om even stil te staan bij de verhalen uit de dagelijkse praktijk van 
mijn collega's en mij. Bijzondere verhalen, omdat uitzichtloze situaties soms 180 graden draaien. 
Sterke verhalen, omdat ze de kracht tonen van mensen die hun vragen durven delen met de mensen 
om hen heen en zo met vereende kracht tot oplossingen komen. Ze zijn het delen waard. 
Ik wens u en de uwen een goede gezondheid en veel verbinding. 
Hedda van Lieshout 
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32) VNG: gemeenten met tekorten, inwoners met hoger inkomen op wachtlijst plaatsen 
Google melding Wmo: Nationale Zorggids 13 november 2020 
‘Mensen met hoger inkomen moeten op wachtlijst voor Wmo-hulp’  
- 12 november '20   Mensen met een hoog inkomen betalen sinds vorig jaar net zoveel als mensen 
met een laag inkomen voor hulp van de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo). De Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten (VNG) roept gemeenten met tekorten op om inwoners met een 
hoger inkomen op een wachtlijst te plaatsen, zodat hulpbehoevenden voorrang krijgen. Dit meldt 
Binnenlands Bestuur.  
Door de invoering in van het abonnementstarief in de Wmo in 2019 betaalt iedereen, ongeacht de 
hoogte van het inkomen, een eigen bijdrage van 19 euro per maand. Voordat die regeling van kracht 
werd, toetsten gemeenten bij een Wmo-aanvraag het inkomen van de persoon in kwestie en werd 
de eigen bijdrage op basis van die gegevens bepaald. Sinds de invoering is uit een onafhankelijk 
onderzoek van Significant gebleken dat de vraag naar huishoudelijke hulp door mensen met een 
inkomen van 100.000 euro of hoger flink is gestegen. Ook het Centraal Bureau voor de Statistiek 
(CBS) gaf aan hier een grote toename in te zien. 
Hulpbehoevenden voorrang    De VNG vindt dat echt hulpbehoevende mensen voorrang 
moeten krijgen. Dit hoopt de vereniging te realiseren door mensen met een hoog inkomen op de 
wachtlijst te plaatsen. Daarnaast adviseert de VNG gemeenten om een budget vast te stellen en 
alleen die mensen te helpen die de hulp echt nodig hebben. Zo zegt de vereniging dat gemeenten het 
inkomen moeten laten meewegen bij het besluit.  
Signaal naar kabinet     De VNG vindt het bizar dat gemeenten moeten bezuinigen op 
faciliteiten voor ouderen omdat mensen met een hoger inkomen via de gemeente goedkope hulp 
ontvangen. Daarom worden gemeenten geadviseerd om vanaf 2022 geen rekening meer te houden 
met de extra kosten in hun begrotingen. Op deze manier moet volgens de vereniging een signaal 
afgegeven worden aan het kabinet. 
Subsidie voor de rijken     Vooralsnog ziet minister De Jonge geen aanleiding om gemeenten 
te compenseren. Als antwoord daarop stelde Leonard Geluk, directeur van VNG,  een brief op aan de 
Tweede Kamer waarin hij spreekt over ‘schoonmaaksubsidie voor de rijken’ en roept hij gemeenten 
op om op te komen voor de kwetsbare inwoners. 
Door: Nationale Zorggids  
  
 
 
33) Rijkssubsidieregeling verwijderen asbestdaken tussen 2016 en 2019 heeft doelen bereikt 
Binnenlands Bestuur 13 november 2020 
AANPAK ASBESTDAKEN STOKT NA STOPPEN SUBSIDIEREGELING 
Michiel Maas 12 nov 2020 De rijkssubsidieregeling voor het verwijderen van asbestdaken tussen 
2016 en 2019 heeft de vooropgezette doelen bereikt. Vooral boeren in Brabant, Gelderland en 
Overijssel hebben asbestdaken gesaneerd dankzij de regeling. Maar inmiddels ligt het saneren van 
asbestdaken zo goed als stil. 
Subsidie   Dat valt te lezen in een rapport dat consultancybedrijf Sira schreef in opdracht van 
staatssecretaris Stientje van Veldhoven (I&W). Sira onderzocht de subsidieregeling die het kabinet in 
2016 startte om de meer dan honderd miljoen vierkante meter aan asbestdaken, die toen nog op 
stallen en schuren lagen, versneld te saneren. Met een pot van 75 miljoen wilde het kabinet burgers 
en bedrijven helpen in de hoge kosten voor asbestsanering. De regeling kon helpen met het 
vergroten en versnellen van de asbestsaneringsmarkt. Dat was nodig, omdat de regering het saneren 
van asbestdaken in 2024 wilde verplichten. 
Op   De regeling heeft gedaan waar het voor bedoeld was, schrijft Sira: het aanjagen van de 
asbestdaksanering. Het aantal m2 gesaneerde asbestdaken verdubbelde in de jaren dat er subsidie 
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werd gegeven, maar het geld was eerder op dan gedacht. Het ministerie beëindigde de regeling 
daarom al in 2018. 
Asbestgevels  Van de regeling hebben vooral bedrijven geprofiteerd, zo blijkt uit het rapport. 
Vaak agrarische bedrijven, waarvan verreweg de meeste in Brabant, Overijssel en Gelderland. 
Particulieren hebben een veel minder groot deel gekregen. Voor veel particulieren was het 
subsidiebedrag vaak ook niet de moeite als het om een klein dak ging, omdat de vergoeding per m2 
werd berekend. Daarnaast kon er alleen subsidie worden gevraagd voor asbestdaken. Asbestgevels, 
die particulieren vaak tegelijk met het dak wilden saneren, vielen niet onder de regeling. 
Verbod   De subsidie was ook succesvol omdat er op de achtergrond een verbod op asbestdaken 
dreigde. Uit de saneringscijfers blijkt dat het aantal gesaneerde m2 flink steeg in de subsidiejaren, tot 
diep in 2019, toen de subsidiekraan al dicht was gedraaid. Maar de lucht liep eruit toen het verbod 
op asbestdaken uiteindelijk weggestemd door de Eerste Kamer. Sindsdien zijn de saneringscijfers fors 
gedaald. 
Fonds    Van Veldhoven wil nu, samen met de decentrale overheden, het probleem gezamenlijk 
aanpakken voor particuliere daken, waarmee eigenaren voordelig uit een speciaal fonds kunnen 
lenen om de saneringskosten te betalen. Maar de vraag is of het saneringsfonds zo populair zal 
worden, zonder een directe noodzaak om de daken aan te pakken. Ook bij de VNG en 
corporatiekoepel Aedes is er weinig warmte voor de regeling: ze vrezen dat de kosten te hoog 
worden voor eigenaren en uiteindelijk ook bij gemeenten en corporaties. 
Stelsel  VNG en Aedes hebben bovendien kritiek op het hele asbestsaneringsstelsel. In een rapport 
van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) werd in mei geconcludeerd dat het 
huidige stelsel van het inschatten van risico’s van asbest, en de effectieve verwijdering ervan, niet 
werkt. De sector is vooral zelfregulerend, waardoor er veel te weinig transparantie is over de kosten 
van de verwijdering en de noodzakelijkheid van zware saneringsmaatregelen. Inmiddels is het 
ministerie van SZW, die over dit onderwerp gaat, met een paar aanpassen gekomen. Maar volgens 
VNG en Aedes is dat nog niet voldoende: zij willen dat er minstens een onafhankelijke 
toezichthouder op het asbestsaneringsstelsel. 

 
 
 
 
 
34) Durf geweld met kinderen heel concreet te bespreken 
Zorg+welzijn 13 november 2020 
‘Omdat kinderen recht hebben op opgroeien zónder geweld’ 
Durf geweld met kinderen heel concreet te bespreken, laat ze niet los en laat één professional in de 
gaten houden of alle betrokken hulpverleners alert blijven op geweld. Dat zijn volgens Marga 
Haagmans van Augeo Foundation de belangrijkste lessen voor professionals uit het vandaag 
gepresenteerde onderzoek naar de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld. 
Bij ruim de helft van 576 bevraagde gezinnen is anderhalf jaar na de eerste melding bij Veilig Thuis 
nog steeds sprake van ernstig of veelvuldig geweld.(Fried: zie: https://www.verwey-
jonker.nl/artikel/onderzoek-aanpak-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling-in-dertien-veilig-thuis-
regios/  )  Dat betekent: jaarlijks meer dan 22 incidenten variërend van schelden, slaan, duwen of 
verwonden. Deze cijfers komen uit een onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut, in opdracht van 
Augeo Foundation, het ministerie van VWS en 13 Veilig Thuis regio’s. De 633 ouders en 1134 
kinderen uit 100 gemeenten werden vanaf de eerste melding bij Veilig Thuis anderhalf jaar gevolgd. 
Zij vulden drie keer een vragenlijst in. De onderzoekers hielden diepte-interviews met 74 gezinnen, 
ook met kinderen vanaf 8 jaar. 
Mogelijkheid geweld in het achterhoofd  Het is een bijzonder onderzoek omdat kinderen 
en ouders zélf hebben verteld wat er aan de hand is in hun leven, welke hulp zij nodig hebben en wat 
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zij vinden van de hulp die ze kregen, zegt Haagmans. ‘De cijfers en hun verhalen maken duidelijk dat 
professionals een mishandeling niet als een incident moeten beschouwen. Bij 29 procent van de 
gezinnen is het geweld wél gestopt, maar bij de rest dus niet. En glashelder is dat de situatie voor het 
kind pas veilig is als het geweld helemaal is verdwenen. Dus houd voortdurend in je achterhoofd dat 
geweld mogelijk weer oplaait.’ De afname van geweld is cruciaal voor het verminderen van onveilige 
hechting, emotionele onveiligheid en traumaklachten, benadrukken de onderzoekers. Opvallend is 
ook dat de helft van de kinderen die te maken heeft met mishandeling géén hulp krijgt. 30% krijgt 
bovendien ook geen steun uit de sociale omgeving. 
Concrete vragen stellen  Om te voorkomen dat hulp te lang achterwege blijft, is alle 
problemen in kaart brengen nodig. Dat lukt je alleen met heel concrete vragen, zegt Haagmans. ‘Als 
je aan ouders of kinderen vraagt hoe veilig het is thuis, zullen de meesten geweld downsizen. 
Sommigen doen dat uit zelfbescherming. Anderen omdat ze zich simpelweg niet meer realiseren dat 
het niet normaal is wat ze meemaken.’ Wat de onderzoekers opviel is dat ze veel meer concrete 
informatie kregen uit de vragenlijsten dan uit de interviews. ‘Ook kinderen weten heus wel dat een 
ander iets met hun antwoorden gaat doen. Maar op een laptop je verhaal typen voelt toch 
anoniemer en concreet vragen stellen levert concrete antwoorden op. 
Gestructureerd gesprek aangaan  Vragen die de onderzoekers stelden waren bijvoorbeeld 
‘Word je thuis geslagen?’, ‘Hoe vaak word je geslagen?’ en ‘Hoe maken jullie ruzie?’. Door zo het 
beestje bij de naam te noemen kom je veel eerder bij het verhaal van het kind en de ouders, zegt 
Haagmans. ‘Daarbij help je kinderen en ouders ook als je heel gestructureerd het gesprek aangaat. 
Met een dergelijke vragenlijst wordt het voor hen makkelijker om na te denken over hun situatie.’ 
Lees ook het interview met ervaringsdeskundige Sabrina (37) over kindermishandeling.(Fried: zie: 
https://www.zorgwelzijn.nl/het-is-zo-belangrijk-dat-kindermishandeling-bespreekbaar-is/ ) 
 ‘Ik moest altijd op eieren lopen want het kon elk moment misgaan’. 
‘Hulpverleners meer trainen’   Vooral lokale hulpverleners moeten meer getraind worden in 
het signaleren en benoemen van huiselijk geweld, schrijven de onderzoekers. Om professionals te 
stimuleren in hun team te bespreken hoe ze naar aanleiding van de onderzoeksresultaten hun 
werkwijze kunnen aanpassen werkt Augeo Foundation aan een gesprekshandreiking. Ook 
beleidsmakers kunnen hiermee de onderzoeksresultaten bespreken en eventueel hun beleid 
aanpassen. Deze verschijnt uiterlijk begin januari 2021. De gesprekshandreiking aanvragen kan 
al,(Fried: zie: https://www.augeo.nl/nl-nl/onderzoek/wat-kun-jij-ermee-doen/ )  dan ontvang je een 
seintje als de handreiking er is. Haagmans benadrukt dat het gesprek aangaan niet alleen met het 
kind en de ouders moet gebeuren. ‘Het is triest dat dertig procent van de kinderen helemaal geen 
steun krijgt uit de sociale omgeving. Betrek ook juist de omgeving, want ook die kan een belangrijke 
rol spelen.’ 
‘Casusregievoerder nodig’  Voor professionals is niet altijd duidelijk wie de regie heeft over 
de ondersteuning, en voor ouders ook niet, concluderen de onderzoekers. Ze pleiten voor een 
‘casusregievoerder’ per gezin. Uit welke hoek die professional moet komen is een vraag voor de 
praktijk, vindt Haagmans. ‘Belangrijk is in ieder geval dat deze professional uitstekend kan monitoren 
of er sprake is van een afname van geweld of niet, en wat de onderliggende redenen zijn. Diegene 
moet ook kunnen waarborgen dat ook professionals uit bijvoorbeeld verslavingszorg en 
schuldhulpverlening signalen van mishandeling meteen oppakken. En hij of zij moet op een 
laagdrempelige wijze bereikbaar zijn voor het gezin.’ 
Geweldsprofielen   Verschillende vormen van geweld vragen om een verschillende aanpak. Wat 
bij de ene vorm goed werkt is bij een andere situatie mogelijk onverstandig. Bij intiem terreur, 
waarbij de pleger macht en controle over het slachtoffer wil hebben, is het bijvoorbeeld af te raden 
het slachtoffer en de dader gezamenlijk uit te nodigen, zegt Haagmans. Terwijl bij mishandeling die 
voortkomt uit ggz-problematiek weer andere aspecten een rol spelen. Om inzicht te krijgen in 
verschillende geweldsprofielen en wat wanneer werkt, ontwikkelt Augeo Foundation ook een digitaal 
leermiddel voor professionals. Deze verschijnt waarschijnlijk in het voorjaar van 2021. 



Nieuws- en informatiebrief 203 Adviesraad Sociaal Domein Kaag en Braassem 

45  

Lange adem  Erkenning dat huiselijk geweld en kindermishandeling aanpakken een lange adem 
vereist is een must, benadrukt Haagmans. ‘Evenals het inzicht dat het om complexe 
multiproblematiek gaat zoals armoede, werkloosheid, verslaving en jeugdtrauma’s van ouders. Deze 
kinderen hebben de juiste steun en hulp nodig zodat ze uit die negatieve spiraal komen. Zij zijn de 
opvoeders van de toekomst en lopen het risico zelf ook pleger te worden of weer opnieuw 
slachtoffer. En bovenal: kinderen hebben récht op opgroeien zonder geweld. En als dat dan toch 
gebeurt, hebben ze recht op steun bij herstel.’ 
Op de website van Augeo Foundation is ook een animatie te bekijken over de resultaten van dit 
onderzoek naar huiselijk geweld en kindermishandeling. (Fried: zie: https://www.augeo.nl/nl-
nl/onderzoek/  ) 
 
Andere conclusies uit het onderzoek: 

 De meeste kinderen, namelijk 91%, hebben te maken met mishandeling, verwaarlozing of 
geweld tussen hun ouders. 

 Tussen (ex)partners onderling vinden gemiddeld op jaarbasis 74 incidenten plaats. 
 Partnergeweld komt in 90% van de gezinnen voor. Het kan gaan om fysiek geweld (slaan, 

schoppen, krabben, bijten, verwondingen), psychisch geweld (vernederen, uitschelden, 
dreigementen uiten) en seksueel geweld. 

 Het geweld tegen vrouwen is frequenter en ernstiger dan het geweld tegen mannen. 
 Bij de meeste gezinnen was sprake van zowel partnergeweld als direct geweld tegen 

kinderen (57%). 
Jeroen Wapenaar 
 
 
 
 
35) Het leek vijf jaar geleden nog zo'n goed idee: de zorg decentraliseren 
Google melding Wmo: RTL Nieuws 16 november 2020 
SCP: vijf jaar na nieuwe wet is zorg voor kwetsbare mensen en kinderen nog 
niet op orde 
16 november 2020 Het leek vijf jaar geleden nog zo'n goed idee: de zorg decentraliseren. Maar sinds 
de jeugdzorg en de zorg voor kwetsbaren bij gemeenten terecht is gekomen, gaat het niet beter dan 
eerst. "We maken ons zorgen om de groep kwetsbare mensen die de weg naar het zorgloket van de 
gemeente niet weten te vinden", zegt SCP-onderzoeker Mariska Kromhout. 
          Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) heeft onderzoek gedaan naar het decentraliseren van 
de zorg, dat in 2015 in gang werd gezet. Vijf jaar geleden startten in Nederland de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Jeugdwet en de Participatiewet. 
          De conclusie is snoeihard: de verwachting waren te hoog gespannen en gemeenten behalen 
nog geen betere resultaten dan het rijk. 
Verschillende wetten  "De drie gedecentraliseerde wetten verschillen behoorlijk van elkaar", 
legt Kromhout uit. "Dat komt deels doordat ze door verschillende ministeries ontwikkeld zijn. Dat 
maakt het voor gemeenten lastig om daar een geïntegreerde aanpak van te maken en dat is wel 
nodig om goed met deze wetten te kunnen werken." 
        Zo is de deelname van mensen met een beperking aan de samenleving niet toegenomen. Eerder 
concludeerde het SCP ook al dat de Participatiewet, die zoveel mogelijk mensen met een 
arbeidsbeperking of afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk moest helpen, gefaald heeft. De wet is 
te complex en nauwelijks effectief.(Fried: zie: 
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/artikel/4925781/participatiewet-eenvoudig-eenduidig-
faalt-minder-kans-op-werk  ) 
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Miniatuurvoorbeeld Lees ook:  
Charlotte moest 2,5 uur wachten op GGZ-crisislijn: 'Structureel onderbemand' (Fried: zie: 
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5107051/gemeenten-coronacrisis-begroting-
tekorten-sociale-sector ) 
Maar ook in de jeugdzorg zijn nog steeds knelpunten. Dat herkent ook Charlotte Bouwman, 
voorzitter van Lijm de zorg, de actiegroep voor beter jeugdzorg en GGZ: "Voor de jeugdzorg is de 
decentralisatie een ramp geweest", vertelt zij aan RTL Nieuws. "Het is toch bizar dat je in de ene 
gemeente wel bepaalde zorg kunt krijgen en in de andere niet." 
Enorme bezuiniging  Volgens Bouwman is de decentralisatie gepaard gegaan met een enorme 
bezuiniging. "Het theoretische idee is wel goed, maar ik denk dat er een te grote hap naar de 
gemeentes is gegooid." 
 
"Veel is op papier misschien duidelijk, maar in de praktijk niet", vervolgt Bouwman. "Het is 
onduidelijk wat nou onder het wijkteam valt en wat onder de zorgverzekering. Je hebt ook weer 
wijkteams die onder een zorginstelling vallen. Ook verschilt wat onder de WMO valt en wat niet. In 
Amsterdam vallen hulphonden niet onder de WMO en in Nieuwegein weer wel. Nu moet je als 
hulpbehoevende per gemeente uitzoeken waar je recht op hebt. Daar moet je allemaal achter 
komen." 
         SCP-onderzoeker Kromhout komt tot een vergelijkbare conclusie: "De verwachting dat de 
gemeente met wijkteams zelf actief op zoek gaat naar kwetsbare mensen blijkt niet uit te komen." 
Miniatuurvoorbeeld Lees ook: 
'Gemeenten verder in geldnood, kwetsbare mensen de dupe'(Fried: zie: 
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5107051/gemeenten-coronacrisis-begroting-
tekorten-sociale-sector ) 
Kromhout en haar mede-onderzoekers van het SCP hebben een duidelijke aanbeveling: "Ministeries, 
zorg dat je er één geïntegreerd verhaal van maakt." Hoe precies? Dat is aan de politiek. 
 
Bouwman sluit af met een positieve noot: er gaan namelijk óók dingen goed. "Je ziet wel mooie 
initiatieven ontstaan. Gemeentes kunnen makkelijk bepalen dat ze geld geven aan een nieuw 
initiatief. Ze kunnen makkelijker een proef beginnen." 
 
 
 
 
 
36) Regionale inkoop en differentiatie in de tarieven naar zorgzwaarte helpen 
Zorgvisie 16 november 2020 
‘Snijden in bureaucratie is niet genoeg, in de jeugdhulp moet er geld bij’ 
Om de financiële problemen in de jeugdzorg op te lossen, moeten de budgetten ten minste terug 
naar het niveau van voor 2015. Regionale inkoop en differentiatie in de tarieven naar zorgzwaarte 
helpen, maar dan nog moet er gewoon geld bij. Dat zegt Ruud Stevens, bestuurder van Juvent, een 
van de drie grote jeugdhulpaanbieders in Zeeland. 
   Juvent kent een lange geschiedenis in Zeeland. De organisatie en haar voorlopers zijn al ruim 
honderd jaar in de provincie actief. Dat begon met vormen van kinderzorg die vaak vrijwillig waren. 
Vanaf de jaren zeventig opereert Juvent als professionele organisatie. Naast Juvent, is Emergis als 
grote aanbieder in de provincie actief en Intervence als Gecertificeerde Instelling (GI) voor 
jeugdbescherming en jeugdreclassering. Verder is er een lappendeken aan kleine en middelgrote 
organisaties die een breed palet aan jeugdhulp aanbieden. 
Tot 1 januari van dit jaar waren tweehonderd partijen door de regio gecontracteerd via een open 
house constructie. Met de nieuwe aanbesteding is dat aantal teruggebracht tot ongeveer zeventig. 
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Die behoren tot zo’n tien zorgcombinaties, die steeds uit een aantal partijen bestaan, en ook werken 
met onderaannemers. 
Niet ieder kind stempel jeugdzorg geven Uit onderzoek (Fried: zie: 
https://www.skipr.nl/nieuws/wildgroei-aanbieders-drijft-kosten-jeugdhulp-
op/?_ga=2.194661997.1565405113.1610630296-709659563.1588410885  )zijn er aanwijzingen dat 
een groter aantal aanbieders de kosten van de zorg opdrijft. ‘Wat ik zie is dat de zorgconsumptie is 
gestegen. Als je meer aanbod creëert, ontstaat er vanzelf meer vraag. Ik zie kinderen in de jeugdhulp 
die eerder op andere plekken terechtkwamen. Vroeger was er bijvoorbeeld veel meer sociaal 
cultureel jongerenwerk en welzijnswerk. Het is een ontwikkeling die ik niet zo positief vind. Niet al 
die jongeren zijn erbij gebaat om bij jeugdzorg terecht te komen; je wilt niet ieder kind het stempel 
jeugdhulp opdrukken. Voor mij is de regel nog altijd: oplossen in de normale situatie als het kan, 
oplossen in de zorg als het moet.’ 
Aandeel zware jeugdzorg blijft hoog  De toename van nieuwe cliënten was een beoogd 
effect van de decentralisatie van de jeugdzorg naar de gemeenten in 2015. De gedachte was dat 
meer jongeren tijdig hulp zouden krijgen in hun eigen omgeving. De verwachting was echter ook dat 
de tijdige inzet van lichte vormen van hulp, de doorstroom naar de zwaardere zorg zou doen 
afnemen. ‘Die aanname is verkeerd gebleken. Het aandeel zware zorg is niet afgenomen. De zware 
groep is er en die blijft er’, zegt Stevens. ‘Dat is iets wat we met elkaar moeten erkennen.’ 
Discussie over grote en kleine partijen   Het grotere aanbod aan kleine 
jeugdzorgaanbieders speelt de jeugdzorgsector intussen financieel parten. Jeugdzorg Nederland en 
inkoopcoöperatie Intrakoop kwamen dit jaar onafhankelijk van elkaar met een analyse van de 
jaarverslagen uit de sector van 2019. Beide constateerden dat het veel kleine aanbieders voor de 
wind gaat, terwijl veel grote zogeheten systeemdragende partijen het financieel moeilijk hebben. Een 
derde van deze partijen draait verlies. Dat brengt de continuïteit van zorg in gevaar brengt, juist voor 
kinderen en jongeren die deze zorg het hardst nodig hebben. 
Partijen werken nauw samen   ‘De discussie over grote en kleine aanbieders vind ik eigenlijk 
niet de juiste’, zegt Stevens hierover. ‘De vraag is hoe we ervoor kunnen zorgen dat iedereen de 
juiste hulp nodig heeft, of dat nu lichte of zware zorg is. In Zeeland werken de grote en kleine partijen 
nauw samen. Wij hoeven als grote partij niet alles zelf te doen. Op het moment dat er meer behoefte 
kwam aan logeerzorg in het weekend, hebben wij dat aan de zorgboerderijen gelaten die dat prima 
kunnen. Wij doen de crisishulp in samenwerking met twee andere partijen, waarvan de 
medewerkers gewoon met ons meedraaien. Wij maken daarbij gebruik van hun specifieke expertise. 
Problemen met de mededinging geeft dat niet, omdat deze samenwerking bij de aanbesteding een 
voorwaarde van de gemeenten was. De zorgvraag is leidend, niet een commercieel belang.’ 
Geen volledige marktwerking   ‘Ik denk ook dat de jeugdhulp ten onder gaat, als we volledig 
op marktwerking zouden moeten overgaan’, vervolgt de Juvent-bestuurder. ‘Je moet dan reclame 
voor je eigen toko gaan maken. Zo creëer je een vraag die er eigenlijk niet is en die je ook niet moet 
willen.’ 
Dat het financiële klimaat in de jeugdzorg guur is, voelt ook Juvent. ‘We zijn financieel gezond, maar 
we merken wel dat het de laatste jaren steeds moeilijker wordt’, beaamt Stevens. ‘Dat komt ook 
doordat gemeenten moeten bezuinigen. Dat merken wij ook.’ 
Differentiatie in tarieven  In een interview in Zorgvisie pleitte Hans Spigt,(Fried: zie: 
https://www.zorgvisie.nl/zware-jeugdzorg-verdient-eigen-financiering/ ) de voorzitter van Jeugdzorg 
Nederland, onlangs voor aparte tarieven voor de zware jeugdzorg. Stevens schaart zich achter deze 
oproep. ‘Je moet het budget verdelen naar zorgzwaarte en zorgvraag. De aanbieders van lichtere 
vormen van zorg geven zelf aan dat ze met een kleiner budget toekunnen en dat ze dan zelfs geld 
overhouden. In Zeeland werken we al met gedifferentieerde tarieven, voor lichte, middelzware en 
zware zorg’, vertelt hij. ‘Dat ging het eerste jaar prima. Alleen, naarmate gemeenten zelf onder druk 
komen te staan, proberen ze toch weer een lager tarief te krijgen. Gemeenten staan soms zelf ook 
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met de rug tegen de muur, maar ze mogen ook wat kritischer zijn aan de voorkant, bij de toegang tot 
de zorg.’ 
Administratieve lastendruk     Net als Jeugdzorg Nederland-voorman Spigt, wijst ook Stevens 
naar de administratieve lasten die de sector als een financiële molensteen om de nek hangen. ‘Die 
voelen de gemeenten natuurlijk ook. Voor de decentralisatie werkte in Flevoland in de jeugdzorg. 
Daar had ik te maken met twee provincieambtenaren. Dat zijn er nu achttien en we hebben te 
maken met verschillende wetgeving: Jeugdwet, Wmo, Beschermd Wonen en soms Wlz. We hebben 
het nu wel heel ingewikkeld ingericht.’ 
Regionale inkoop   Een oplossing voor deze bureaucratie zou liggen in de regionale inkoop van 
jeugdhulp. Gemeenten kopen dan niet ieder afzonderlijk zorg in, maar via een regionaal orgaan 
waarin zij zich vertegenwoordigd weten. In Zeeland wordt deze werkwijze al toegepast. ‘Op zich vind 
ik dit een goede methode’, zegt Stevens. ‘Maar ook hierbij merk je de druk vanuit gemeenten die het 
moeilijk hebben. Dat veroorzaakt spanningen. Zo kan je met de inkoper van de regio afspraken 
hebben gemaakt, maar dan komt er een gemeente die in de problemen zit en die wil toch apart 
afspraken maken. Het mag niet, maar het gebeurt wel. Dat creëert voor de zorgaanbieder weer een 
stuk onvoorspelbaarheid.’ 
Draai korting terug    Stevens wijst erop dat er grote verschillen zijn tussen gemeenten. De ene 
gemeente is rijker dan de andere. En dan is het vaak ook nog zo dat de minder welvarende 
gemeenten meer jongeren tellen die hulp nodig hebben. ‘Maar hoe je het ook wendt of keert: er is te 
weinig geld, dat is het eerste wat er aan de hand is. Bij het zoeken naar een oplossing moet je kijken 
wat je zelf kunt doen om zo efficiënt mogelijk te werken. Maar er moet ook geld bij. Het liefst zou ik 
zien dat de budgetten teruggaan naar het niveau van voor 2015. De reorganisatie ging gepaard met 
een korting. Draai die korting voor nu terug, met de opdracht dat zorgaanbieders het voortaan 
allemaal efficiënter gaan inrichten. Nu zit het jasje zo strak, je bent alleen maar bezig met de 
continuïteit van de zorg. Wat dat betreft kunnen we wat leren van de Scandinavische landen. Daar 
kreeg de sector ook de opdracht om te reorganiseren, maar die kreeg daarvoor een budget én de 
tijd. Uiteindelijk hebben ze er een aantal jaar over gedaan, maar het is wel gelukt.’ 
Samira Ahli  redacteur Zorgmanagement 
 
 
 
 
37) Sinds 2015 is een daling te zien van het aantal persoonsgebonden budgetten voor jeugdigen 
Binnenlands Bestuur 17 november 2020 
TRENDRAPPORTAGE PGB JEUGD 2015-2019 LAAT VERRASSENDE CONCLUSIES 
ZIEN 
jb lorenz 05 nov 2020 Sinds de invoering van de Jeugdwet in 2015 is een daling te zien van het aantal 
persoonsgebonden budgetten voor jeugdigen. In opdracht van het ministerie van VWS heeft jb 
Lorenz een onderzoek uitgevoerd naar de oorzaken van de daling, de feitelijke omvang en 
achterliggende trends van pgb’s in de Jeugdwet tussen 2015 en 2019. In de Kamerbrief  (Fried: zie: 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/11/03/kamerbrief-over-
voortgangsrapportage-pgb ) besteedt de Minister veel aandacht aan de resultaten van dit onderzoek. 
Op het eerste gezicht laat het landelijk beeld sinds 2015 inderdaad een daling van het gebruik van 
pgb’s zien. Er is zelfs een bruto daling van het aantal pgb’s in de Jeugdwet van 33% tussen 2015 en 
2019. Onze conclusie is dat er niet zozeer sprake is van een daling maar van een verschuiving van 
pgb’s naar en tussen de 3 wettelijke kaders (Wmo, Zvw en Wlz). Wanneer we de daling corrigeren 
vanwege een overgang naar een ander wettelijk kader en vanwege de pgb’s die niet verzilverd zijn, 
dan bedraagt de netto daling tussen 2015 en 2019 9%. Tussen 2017 en 2019 daalt het aantal 
jeugdigen met een pgb uit de Jeugdwet nog maar met 13% en wanneer ook deze daling wordt 
gecorrigeerd, met slechts 3%. 
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         Bovendien is een interessante ontwikkeling zichtbaar naar meer diversiteit van pgb’s in de 
Jeugdwet. Bij decentrale uitvoering van wetgeving volstaat een landelijk beeld niet langer. De 
Minister benoemt dat ook in de Kamerbrief en refereert aan een belangrijke bevinding: en dat is dat 
de diversiteit tussen gemeenten vier trendgroepen zichtbaar maakt: landelijke volgers en gemeenten 
met extra daling van pgb, groeigemeenten, gemeenten met een eigen trend en ook gemeenten waar 
juist een stijging is van pgb’s omdat ze zo ‘smal´ inkopen dat inwoners juist meer gebruik moeten 
maken van pgb voor specifieke vormen van zorg. Download onze whitepaper en neem kennis van de 
conclusies en aanbevelingen die ook voor uw gemeente relevant zijn! Door inzicht te krijgen in welke 
trendgroep uw gemeente zich bevindt, krijgt u betere sturingsmogelijkheden en kunnen wij voor u 
verklarende factoren voor trends in PGB-gebruik voor u inzichtelijk maken. 
Download hier de whitepaper (Fried: zie: https://whitepapers.binnenlandsbestuur.nl/van-een-
landelijk-beeld-naar-een-lokale-blik.183112.lynkx?rapportPointer=9-319904-319906-321073 ) 
of neem contact op met Jessica Aarnink via jessica@jblorenz.nl of stuur een whatsapp naar 06-
24611542. 
 
 
 
 
38) Raadsleden en wethouders jeugd verbeter zorg voor kwetsbare kinderen  
Binnenlands Bestuur 17 november 2020 
RAADSLEDEN: VERBETER ZORG AAN KWETSBARE KINDEREN 
Yolanda de Koster 17 nov 2020 Raadsleden en wethouders jeugd moeten er alles aan doen om de 
zorg voor kwetsbare kinderen te verbeteren. De 9.000 raadsleden en 355 wethouders hebben 
daartoe een brandbrief gekregen van de stichting Het Vergeten Kind. 
Uithuisplaatsing    Te veel kinderen in jeugdzorg krijgen niet de juiste hulp, maar komen juist 
verder in de problemen. Met 43.000 uithuisgeplaatste kinderen is Nederland ‘Europees kampioen’ 
uithuisplaatsen. Duizenden kinderen in ons land worden opgesloten zonder dat zij iets hebben 
misdaan, stelt de stichting Het Vergeten Kind. 'Uithuisgeplaatste kinderen komen in de ‘carrousel van 
de jeugdzorg’ terecht en worden gemiddeld 6 keer doorgeplaatst in het hele land, ver van hun 
vertrouwde omgeving en netwerk. En kinderen die op een groep wonen hebben gemiddeld al zo’n 65 
hulpverleners gezien. Sommigen zelfs meer dan 100', aldus de stichting in haar brandbrief. 
Raadsleden moeten zich afvragen hoe het in hun gemeente geregeld is voor kwetsbare kinderen en 
achterhalen om hoeveel kinderen en om elke kinderen het gaat. Wordt aan kinderen en gezinnen 
gevraagd of ze zich echt geholpen voelen, is een vraag die raadsleden ook zouden moeten stellen, 
vindt de stichting.  
Ellende   De raadsleden worden opgeroepen vernieuwende plannen voor de zorg voor kinderen en 
hun gezinnen te steunen, ook als ze misschien in eerste instantie iets meer kosten. ‘Want 
ondersteuning die deze kinderen en hun gezinnen echt helpt, bespaart uiteindelijk veel (zorg)kosten. 
En voorkomt veel persoonlijk leed en trauma’s, evenals ellende voor de maatschappij’, aldus de brief 
aan de raadsleden en wethouders.  
Gezinszorg   Gemeenteraadsleden en wethouders worden met zes aanbevelingen opgeroepen tot 
actie. Ten eerste moeten gemeenten inzetten op preventie. Daarnaast moet worden ingezet op 
‘stevige ambulante gezinszorg’. Jeugdzorg moet niet als jeugdzorg sec worden gezien, maar als 
gezinszorg. ‘Dit betekent dat het nooit zo kan zijn dat een kind zorg krijgt, zonder aandacht en 
ondersteuning voor de andere gezinsleden. De opdracht van hulpverleners is om met ouders te 
werken aan een stabiele en veilige opvoedomgeving voor het kind. En deze opdracht blijft bestaan, 
ook als het kind daar niet woont.’ Wonen en opvoeden (jeugdzorg) moet worden gesplitst van (ggz-
)behandeling. 
Landelijke tarieven   Ondersteuning en behandeling moet naar het kind worden gebracht; naar 
waar het woont en wordt opgevoed. Kinderen moeten ook niet meer worden opgesloten. ‘Voor 
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kinderen in gesloten jeugdzorg wordt hun situatie zelden beter’, aldus de stichting. Tot slot moet 
discussie worden gevoerd over de kwaliteit van jeugdzorg. Die kwaliteit moet ook leidend zijn, niet 
de financiën of concurrentie op basis van prijs. De stichting wil vaste landelijke tarieven zodat op 
kwaliteit kan worden geselecteerd. ‘Financiering moet niet zorgen voor perverse prikkels maar de 
zorg voor het kind verbeteren’, aldus de stichting. 
 
 
 
 
39) Vijf jaar na de decentralisatie maakt het Sociaal en Cultureel Planbureau de balans op 
Zorgvisie 17 november 2020 
SCP: resultaten decentralisaties zijn onder verwachting 
Vijf jaar na de decentralisatie maakt het Sociaal en Cultureel Planbureau de balans op. Een ding is 
zeker: de verwachtingen zijn niet uitgekomen. De rijksoverheid zou gemeenten meer kunnen 
ondersteunen, vindt het SCP. Een nieuwe centralisatie is niet de oplossing. 
De verwachtingen van de decentralisaties zijn niet uitgekomen, concludeert het Sociaal en Cultureel 
Planbureau (SCP) in zijn publicatie  (Fried: zie: 
https://www.scp.nl/publicaties/publicaties/2020/11/16/sociaal-domein-op-koers )  ‘Sociaal domein 
op koers? Verwachtingen en resultaten van vijf jaar decentraal beleid’. Hierin evalueert het 
planbureau de decentralisatie van de Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) 
en de Participatiewet, die in 2015 vanuit de provincie en het rijk naar de gemeenten werden 
overgeheveld. 
Hooggespannen verwachtingen  De verwachtingen waren hooggespannen. Gemeenten 
staan ‘dichter bij de mensen’ was de veronderstelling. Zij zouden dus beter en eerder kunnen zien 
wie wat nodig had. Hierdoor zou hulp sneller aan het juiste adres zijn. Dit zou veel duurdere, 
complexere hulp kunnen voorkomen. 
Een andere verwachting was dat mensen die hulp aanvroegen, of dit nu dagbesteding, jeugdzorg of 
bijstand was, een groot potentieel aan informele hulp onbenut lieten. Mensen zouden elkaar meer 
willen helpen dan gebeurde en gemeenten zouden deze informele hulp kunnen versterken en 
vergroten. 
‘Gemeenten doen het niet beter dan het rijk’, steekt Peteke Feijten van wal. Feijten is onderzoeker 
bij het SCP en mede-auteur van de publicatie. ‘Hoewel er veel mensen goed worden geholpen door 
gemeenten, hadden we meer verwacht van de decentralisaties. Zeker na vijf jaar.’ 
Niet méér informele hulp    ‘Er lijkt geen onbenut reservoir aan informele hulp te zijn’, aldus 
Feijten. Sinds de decentralisaties zijn er niet méér mensen mantelzorger geworden. Feijten: ‘Mensen 
die professionele hulp vragen, lijken die ook nodig te hebben. Ze vinden het lastig om hulp te vragen 
aan hun sociale netwerk. Of ze hebben geen netwerk, of hun netwerk is al druk met hun eigen sores. 
Of het netwerk heeft de expertise niet die professionals wel hebben.’ 
Lichte versus complexe problemen    Ook het voorkomen van complexere problemen door 
vroegtijdige signalering en preventie is niet in de verwachte vorm van de grond gekomen. In veel 
gemeenten zijn sociale wijkteams aangesteld die eenvoudige problemen moesten signaleren en 
oppakken. ‘Maar als je kijkt waar wijkteammedewerkers hun tijd aan besteden, is het vooral een-op-
eenondersteuning’, vertelt Feijten. ‘In de meeste gemeenten komen wijkteams niet toe aan 
vroegsignalering en preventieve ondersteuning.’ 
Stagnatie complexe problemen   De lichtere hulpvragen worden overigens wel vaker 
opgepakt dan complexe problemen, maar dat zegt niet dat die complexere problemen er niet zijn. 
Sterker nog: hulp stagneert als de vraag complexer wordt. 
‘Simpele vragen hebben een simpel antwoord en worden daarom vaker opgelost’, vertelt Feijten. ‘Als 
een huishouden vragen heeft op meerdere gebieden, verzandt dat in een woud aan regels. Een woud 
waar ook veel professionals de weg niet in weten. Regels die elkaar soms ook nog eens 
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tegenspreken. Als je bijvoorbeeld een uitkering wilt aanvragen, heb je een adres nodig. Maar zonder 
uitkering kun je weer geen huis vinden. Er zijn allerlei van dit soort kip-ei-problemen waar noch gezin 
noch hulpverleners raad mee weten.’ 
Ongezien en niet bereikt     Hoewel er dus wel vooral eenvoudige hulpvragen worden 
opgepakt, zijn er bepaalde bevolkingsgroepen waarover het SCP zich extra zorgen maakt. ‘Door die 
barrières bij complexe vragen gaat het nu niet goed met jongeren die specialistische jeugdzorg 
moeten krijgen’, stelt Feijten. Een ander probleem zijn mensen die niet zelf aankloppen bij een 
gemeente. Zoals eenzame ouderen en mensen met een psychische kwetsbaarheid. Een derde groep 
zijn mantelzorgers. ‘Er wordt veel van hen gevraagd, maar de respijtzorg en 
mantelzorgondersteuning is vaak niet voldoende.’ 
Ten slotte zijn er de mensen met een (ernstige) arbeidsbeperking. ‘Voorheen gingen zij naar een 
sociale werkplaats, maar die zijn in veel gevallen gesloten. Het plan was dat de gemeente met hen op 
zoek zou gaan naar een beschermde werkplek binnen reguliere bedrijven. Dat is onvoldoende van de 
grond gekomen. Hierdoor zijn deze mensen een belangrijke verbinding met de maatschappij 
kwijtgeraakt.’ 
Rijk aan zet         ‘De rijksoverheid is aan zet’, stelt het SCP in zijn publicatie. ‘Ten eerste moet de 
rijksoverheid de verwachtingen bijstellen en zich hierop herbezinnen. Het is onhoudbaar om vol te 
houden dat er een groot onbenut potentieel van informele familie- en burenhulp is, waardoor er 
minder hulp nodig is’, zegt Feijten. ‘Het probleem met complexe vragen zou verholpen kunnen 
worden als wetten versimpeld zouden worden.’ 
‘Ook zou het goed zijn als de wetten meer naar elkaar toegeschreven zouden worden’, vervolgt 
Feijten. ‘Nu zie je de hand van de verschillende ministeries terug in de drie wetten. De geest van de 
Wmo is bijvoorbeeld dat mensen de hulp moeten krijgen die ze nodig hebben. Terwijl de 
Participatiewet stoelt op wantrouwen en doorspekt is van sancties. Dat zijn tegenstrijdige 
mensbeelden.’ 
Centralisatie geen oplossing      Hoewel het rijk aan zet is, kunnen gemeenten zelf ook nog 
genoeg doen, zegt Feijten. ‘Ze moeten vooral doorgaan en verfijnen wat ze nu al doen. We zien 
bijvoorbeeld dat de afgelopen jaren veel samenwerkingen op touw gezet zijn. Dat vraagt tijd en 
begint nu zijn vruchten af te werpen. Daarom is ons advies ook nadrukkelijk om deze wetten bij de 
gemeente te houden. Een centralisatie is geen oplossing voor de gesignaleerde problemen.’ 
Sterre ten Houte de Lange 
 
 
 
 
40) Parnassia Groep zal geen zorg meer verlenen als die boven afgesproken omzetplafonds komt 
Zorgvisie 1`7 november 2020 
Parnassia Groep stopt met verliesgevende ggz-zorg 
Parnassia Groep zal geen zorg meer verlenen als die boven de afgesproken omzetplafonds komt. De 
grootste ggz-instelling van Nederland stopt ook met zorg die niet kostendekkend is.   
Financieel bestuurder Sjoerd van Breda van Parnassia Groep zegt dat de zorgkantoren minimaal 4 
procent korten op de kostprijs die door de NZa is vastgesteld: ‘Voor 2021 kunnen we hier niet meer 
mee akkoord gaan. Met te lage tarieven zijn we niet in staat om te zorgen voor een goed behandel-, 
begeleidings- en woonklimaat voor patiënten.’ 
Ambulante zorg   Dat betekent dat Parnassia Groep haar ambulante jeugd-ggz in de regio 
Rijnmond beperkt tot het niveau van de contractering, ‘ondanks de veel te lange wachtlijsten’, aldus 
het jaarverslag over 2019 dat maandag is verschenen. 
Van Breda zegt in een toelichting op het jaarverslag dat na ‘stevige gesprekken’ met 
zorgverzekeraars, justitie (forensische zorg) en gemeenten (jeugd-ggz) Parnassia Groep uit de rode 
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cijfers is gekomen. De ggz-instelling behaalde vorig jaar een operationeel positief resultaat van 13,3 
miljoen euro. Het jaar daarvoor boekte het bedrijf nog een groot verlies van 29,2 miljoen euro. 

Psychische problemen  Die gesprekken met de verzekeraars gingen volgens Van Breda 
over vergoedingen voor verleende ggz-zorg die in 2018 en 2019 boven het omzetplafond kwam en 
zorg voor patiënten met veelvoorkomende psychische problemen. Dat leverde 20 à 25 miljoen euro 
op. ‘Daar zijn we dankbaar voor’, vertelt Van Breda: ‘Omdat we kwalitatief goede zorg geven en 
kostendekkend werken.’ Met Zilveren Kruis is het proces nog niet afgerond. Daarmee worden nog 
steeds ‘indringende gesprekken’ gevoerd, aldus het jaarverslag. 
‘We geven in de gesprekken aan dat we geen onevenredig risico kunnen lopen doordat verzekeraars 
zelf niet kunnen voorspellen welke van hun verzekerden zware ggz-zorg nodig hebben voor het 
komende jaar’, zegt Van Breda. ‘Ervaringscijfers zijn slecht voorspellend. Het is niet mogelijk een jaar 
van tevoren nauwkeurig te voorspellen hoeveel patiënten je van welke verzekeraar behandelt en wat 
hun zorgzwaarte is.’ 
‘Zorg intensiveren   Bovendien moeten we soms onze zorg intensiveren als de 
kwaliteitsstandaarden worden aangepast’, zegt van Breda: ‘Dat leidt tot hogere kosten. Wat het 
onderlinge vertrouwen wel versterkt zijn de stappen die we samen zetten op het gebied van 
horizontaal toezicht en gepast gebruik. Ook blijven we ons inzetten om met hetzelfde budget meer 
mensen in kortere tijd beter te helpen. Mede daardoor hebben we afgelopen jaar 5000 meer 
mensen behandeld dan in 2018.’ 
‘Het hooghouden van de kwaliteit van de zorg is steeds het vertrekpunt om verbeteringen in de zorg 
door te voeren’, zegt Van Breda. ‘We ontlasten zoveel mogelijk onze directe hulpverleners door het 
aantal professionals te laten groeien en de indirecte kosten te reduceren waar dat kan. We zijn er 
altijd op gericht zoveel mogelijk mensen van de beste behandeling te voorzien, want mensen op de 
wachtlijst zijn ons net zo lief als de mensen die bij ons al in behandeling zijn.’ 
Van Breda: ‘De komende jaren willen we grotere stappen zetten met digitalisering en online 
behandelingen, in combinatie met face-to-face gesprekken. We zien dat dit soort behandelingen per 
saldo korter zijn, met een beter herstel. Digitalisering blijft de komende jaren één van onze 
belangrijkste speerpunten.’ 
Lees op Skipr: 
Parnassia na harde onderhandelingen weer uit rode cijfers (Fried: zie: 
https://www.skipr.nl/nieuws/parnassia-na-harde-onderhandelingen-weer-uit-rode-
cijfers/?_ga=2.203629264.1565405113.1610630296-709659563.1588410885 ) 
Frits Baltesen  Redacteur 
 
 
 
 
41) Tweede coronagolf kan leiden tot veel nieuwe aanmeldingen bij de GGZ 
Zorgvisie 17 november 2020 
Podcast Voorzorg met Jacobine Geel 
Jacobine Geel, voorzitter van de Nederlandse ggz: de tweede coronagolf kan leiden tot veel nieuwe 
aanmeldingen bij de GGZ. Is de sector daar klaar voor? En is er iets positiefs te halen uit de crisis? 
Luister naar de podcast (Fried: zie: https://www.zorgvisie.nl/podcast-
voorzorg/?utm_source=Nieuwsbrief%20Zorgvisie&utm_medium=Advertorial%20Voorzorg&utm_ca
mpaign=Jacobine%20Geel  ) 
 


