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Beste adviesraadleden en overige geïnteresseerden, 
Eindelijk weer een nieuws- en informatiebrief. Het heeft even geduurd en ik loop met de berichten 
wat achter. Dit komt omdat ik door wat gezondheidsproblemen (nee, geen corona) het tijdelijk wat 
rustiger aan moet doen. Zoals fotograaf Dos Winkel eens zei: ‘Ziektes zijn dingen waar je niet op 
voorbereid bent. En dat is misschien ook maar beter. 
Ik ga ervan uit dat de bijgevoegde berichten  toch voor u van nut zijn en ik ga proberen de opgelopen 
achterstand zo spoedig mogelijk in te  halen. Er staat u dus nog wat te wachten!!! 
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) Bureau Schulddienstverlening  een weinig sexy naam voor een toch tamelijk innovatief instituut 
2) Hoe maak je een gemeente en gemeentelijk beleid zo inclusief mogelijk? 
3) De meest kwetsbare mensen worden door de overheid het slechtst geholpen 
4) In 2015 werd de ouderenzorg overgeheveld naar de gemeenten 
5) Zo’n 6 jaar na invoering van Jeugdwet nog altijd veel misverstanden over de regels rondom pgb 
6) Kritisch rapport over de banenafspraak 
7) Verwijzingen van huisarts naar ggz stokten door coronacrisis, maar wachtlijsten niet korter 
8) Wat iedereen moet onthouden: drugsverslaafden komen ook uit families 
9) Onderzoek van SC) laat zien dat van beloftes van decentralisaties weinig terecht is gekomen 
10) Discussie over een nieuwe stelselwijziging in het sociaal domein is zonde van de energie 
11) Aandachtspunten voor reizen met de regiotaxi 
12) Bestuurders Jeugdzorg maken zich druk over het voortbestaan van hun organisaties 
13) Grootschalige data-analyses aan de hand van Systeem Risico Indicatie 
14) Doorstroming op de (sociale) woningmarkt in Kaag en Braassem krijgt een nieuwe impuls   
15) Gemeenten mogen  huishoudelijke ondersteuning niet naar bijzondere bijstand overhevelen 
16) Vanaf woensdag 25 november D66 Groene Hart 
17) Waardegerichte zorg op het gebied van angst en depressie 
18) Maatwerkvoorzieningen: mensen, die hulp nodig hebben, zo lang mogelijk thuis laten wonen 
19) Meer ‘rijke’ ouderen  laten hun huis schoonmaken op kosten van de gemeente 
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20) Bezuinigen op de sociale basis geen goed idee 
21) Tweejarig onderzoek naar dementiepatiënten onder de 65 jaar 
22) Terwijl ik vooraf uitging van tien tot vijftien huisjes, zit ik nu al aan zestig geïnteresseerden 
23) De meeste hulpverleners en therapieën losten niks op 
24) Uitvoeringsprogramma Scheiden zonder Schade antwoord 
25) Goedkope huishoudelijke hulp voor mensen die het zelf kunnen betalen 
26) Uitbreiding regionale mobiliteitsteams 
27) Langetermijneffecten van de crisis op de psychische gezondheid zullen zijn, nog onzeker 
28) De nieuwe versie van de Handreiking Indicatieproces Kindzorg (HIK) is uitgebracht 
29) Neem bewoners mee en omarm de burgerbeweging 
30) In de regio zijn de afgelopen jaren voldoende huizen gebouwd om in de behoefte te voorzien 
31) Rapport Maatwerk in meedoen SCP 
32) Het begrip ‘eigen kracht’ ziet nou eenmaal niet op de financiële middelen van cliënt 
33) Hoe familie en vrienden een alleenstaande moeder en haar driejarige zoontje konden bijstaan 
34) Beleidsmakers, politici, toezichthouders en zorgbestuurders onvoldoende vakmensen. 
35) Bestaanszekerheid en het voorkomen dat schulden oplopen 
36) Via machine learning de functionele gezondheid van ouderen monitoren 
37) De invoering van de Wet zorg en dwang gaat nog niet gesmeerd 
38) Het is een fabeltje dat we eenzaamheid kunnen oplossen of uitbannen 
39) Verhalen in de media: het gaat het niet goed met Nederlandse jongeren 
40) Meer mensen hebben thuis hulp en zorg nodig, nu of in de toekomst 
41) Doordecentralisatie beschermd wonen uitgesteld 
42) Burgerinitiatieven in de zorg, bij armoedebestrijding, in de buurten et cetera 
43) Streven naar inclusieve én rechtvaardige samenleving 
44) Hoe van beleid naar uitvoering van gewenste huisvestingslocaties voor arbeidsmigranten? 
45) Verplichting om iedereen die schuldhulp ontvangt via BKR registratie zichtbaar te maken juist? 
46) Landelijke website van de Werkplaatsen Sociaal Domein is vernieuwd 
47) Gezamenlijke verantwoordelijkheid dragen voor goede zorg voor de cliënt 
 
 
 
 
 
 
1) Bureau Schulddienstverlening  een weinig sexy naam voor een toch tamelijk innovatief instituut 
Gemeente.nu 18 november 2020 
‘Schuldenaanpak landelijk regelen in snelle route naar schone lei’ 
Nu er een ongenadige boeggolf van mensen met schulden aankomt, zetten gemeenten zich schrap 
door het treffen van collectieve regelingen. Prachtig, vindt Nick Huls, die 35 jaar betrokken was bij 
het schuldenbeleid. Maar zelf zou hij nog een stap verder gaan. Zijn voorstel: een BSD. 
Bureau Schulddienstverlening, daar staan de letters voor. Een weinig sexy naam voor een toch 
tamelijk innovatief instituut, dat het denken over schulden zomaar zou kunnen kantelen. ‘Het is heel 
mooi dat er SchuldenLabs zijn,’ zegt Nick Huls,(Fried: zie: 
https://www.universiteitleiden.nl/medewerkers/nick-huls#tab-1  ) emeritus hoogleraar 
rechtssociologie van de Universiteit Leiden, ‘en dat gemeenten collectieve regelingen met 
schuldeisers treffen zoals je nu in Den Haag en andere grote steden ziet gebeuren. Alles wat partijen 
samenbrengt en de aanpak versnelt is winst. Maar zolang er ruimte is voor verdeeldheid van al die 
belangen in het veld zal er geen werkelijk duurzame oplossing voor de schuldencrisis zijn. We 
moeten naar een andere manier van denken. Mensen echt gaan helpen. Door de industrie om hen 
heen meer dwingend te ordenen.’ 
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Schoolgeld  ‘Deurwaarders en incassobureaus verlenen diensten aan schuldeisers, hulpverleners 
aan schuldenaren. Als je er goed naar kijkt, zie je dat er niet zoveel verschil tussen beide bestaat.’ 
Huls is graag bereid zijn ideeën toe te lichten, maar hij doet het met een zekere afstand, geeft hij 
aan. Zonder het activistisch vuur dat sommigen nog wel van hem kennen. Zijn binding met de 
praktijk blijft ondertussen levendig door bestuurswerk in een huis voor ongedocumenteerde 
vrouwen. ‘Wat ik daar vorige week nog zag,’ vertelt hij, ‘was dat een van hen kinderbijslag kreeg, 
onmiddellijk een nieuwe iPhone kocht, en toen het schoolgeld voor haar zoontje niet meer kon 
betalen.’ 
Failliet     In hoeverre valt haar zulk gedrag aan te rekenen? Eigen schuld blijft een lastig begrip, 
vindt Huls. In ieder geval zou iedereen recht moeten hebben op een nieuwe start. En dat betekent 
ook: een schuldenvrije toekomst. Het is nu bijna 35 jaar geleden dat die overtuiging bij hem 
binnenkwam in de Verenigde Staten, waar een nieuwe start door de grondwet wordt gewaarborgd. 
‘Failliet gaan is daar gewoon een hoofdstuk in je leven. Je waagt een gok om iets op te bouwen 
waarmee je mogelijk je land dient. Soms win je, soms verlies je. De bedrijven van de man die tot voor 
kort president was zijn nota bene negentien keer failliet gegaan. In Nederland leven we nog met de 
culturele erfenis van Napoleon, die schulden haatte omdat hij een oorlog verloor toen zijn 
leveranciers failliet gingen.’ 
Nieuwkomers   Huls is geestelijk vader van de Wet schuldsanering natuurlijk personen (Wsnp). 
Hij wist ons land te winnen voor het Amerikaanse systeem en kreeg dit met de nodige aanpassingen 
in 1989 verankerd in de Wsnp (Fried: zie: https://www.gemeente.nu/sociaal/schuldhulp/wijs-actief-
op-mogelijkheid-wsnp-in-schuldhulp/ 
Deze neemt mensen met schulden het bewind uit handen en helpt hen in drie jaar met een minimaal 
budget zoveel mogelijk af te lossen, waarna de restschuld wordt kwijtgescholden. De Wsnp heeft 
sinds 1998 zo’n 250.000 mensen nieuw perspectief geboden, maar is inmiddels overvleugeld geraakt 
door een woud aan nieuwkomers zoals private schuldenbewindvoerders, budgetcoaches en 
vrijwilligers. Daarnaast is de toegang moeilijker geworden (Fried: zie: 
https://www.gemeente.nu/sociaal/schuldhulp/ombudsman-start-onderzoek-wettelijke-
schuldsanering/  ) . Minder dan 20 procent van de mensen met problematische schulden komt er nu 
nog in terecht. Er zijn deze week wel plannen gepresenteerd om dit te verbeteren.(Fried: zie: 
https://www.gemeente.nu/sociaal/schuldhulp/drempel-toegang-wettelijke-schuldsanering-omlaag/) 
Marktwerking Goede initiatieven zijn talrijk, maar de belangen blijven verdeeld, ziet Huls. 
‘Hulpverleners zijn de helft van hun tijd kwijt met het wachten op informatie van schuldeisers. 
Deurwaarders missen prikkels om te helpen omdat ze door de veel te ver doorgevoerde 
marktwerking worden afgeknepen. En ondertussen klagen gemeenten over de kosten van 
particuliere bewindvoerders en snapt niemand meer het verschil tussen een minnelijk en een 
wettelijk traject. Samen met de kosten van de schuldenindustrie loopt de stress bij mensen met 
schulden steeds verder op richting kookpunt, terwijl het maatschappelijk rendement minimaal is.’ 
Bureau Schulddienstverlening (BSD)  Huls onderzocht alle ideeën voor oplossingen die in 
de lokale en landelijke politiek naar voren zijn gebracht en legde zijn observaties vast in de 
notitie Sleutelen aan het schuldenbeleid in de post- coronatijd(Fried: zie: 
https://www.gemeente.nu/content/uploads/sites/5/2020/11/0110Huls.schuldensleutel.pdf  ). De 
notitie mondt uit in zijn voorstel voor een Bureau Schulddienstverlening (BSD): een door de overheid 
opgelegd pakket van regels dat mensen met schulden snel uitzicht geeft op een schone lei, door 
samenwerking van dienstverleners aan de incassokant met dienstverleners aan de kant van mensen 
met schulden. 
‘Het BSD zou een stevige uitbreiding zijn van de Brede Schuldenaanpak en de publiek-private 
samenwerking in het SchuldenLab,’ zegt Huls, ‘omdat het werk van hulpverleners en deurwaarders 
erin wordt samengevoegd. Het hele pakket aan diensten wordt, gesteund door een gezamenlijk 
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garantiefonds, aangeboden binnen één organisatie. Tegenstrijdige belangen verdwijnen en het hele 
traject van aflossing en kwijtschelding wordt korter.’ 
Sociale incasso   Sociale incasso is schuldsanering next level, kun je zeggen. Een synthese van de 
politieke, sociale, economische en juridische benadering van schulden, waarin een ‘debt jubilee’ 
gedachte van kwijtschelding doorklinkt die in deze coronatijd wel vaker wordt omarmd. De 
verwijzing naar het oudtestamentische jubeljaar van teruggave, terugkeer, vrijlating en rust is goed 
te vertalen naar de urgentie van vandaag. Een verzoenende kijk op schulden, is Huls’ overtuiging, zal 
ons meer opleveren dan kosten. 
Cultuuromslag    Huls hoopt van harte dat corona een stevig overheidsingrijpen momentum 
geeft. ‘Je ziet niet alleen mensen met schulden worstelen, maar ook de sector zelf. Kijk naar een 
slogan als ‘We cash, we care’ van een groot deurwaarderskantoor.  Of de cultuuromslag die bij het 
CJIB gaande is. Er schuift van alles, en je hoeft geen profeet te zijn om te zien dat er iets moet 
veranderen. Als de hulpverlener zakelijker moet gaan werken, en de incassokant socialer, waarom 
dan niet gewoon samen?’ 
Het pleidooi voor een BSD hield professor Huls in 2016 al tijdens zijn afscheidscollege ‘Vergeef ons 
vaker onze schulden: naar een schone lei 2.0’ in de Universiteit Leiden. Maar is nu meer dan ooit 
urgent.(Fried: zie: https://www.gemeente.nu/sociaal/schuldhulp/armslag-voor-toestroom-
hulpvragen-bij-schulden-en-armoede/  ) 
18 november 2020 DOOR YVONNE VAN OSCH 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Hoe maak je een gemeente en gemeentelijk beleid zo inclusief mogelijk? 
Blog Koepel Adviesraden Sociaal domein 18 november 2020 
Uitsluiting en discriminatie: Ook daar gaat inclusie over 
De afgelopen jaren ben ik volop bezig geweest met het thema inclusie. De vraag ‘Hoe maak je een 
gemeente en gemeentelijk beleid zo inclusief mogelijk?’ is hierin vaak leidend geweest. Bij het 
werken aan inclusie is er een focus het positieve: iedereen kan meedoen, mag meedoen, hoort erbij. 
Maar het is me heel erg duidelijk geworden dat het ook belangrijk om juist de uitsluiting die mensen 
ervaren in beeld te hebben. 
Diversiteitsfactoren  De identiteit van mensen bestaat uit verschillende elementen. Die 
elementen noemen we diversiteitsfactoren. Denk aan sekse, leeftijd, culturele achtergrond en taal & 
geletterdheid. Ieder mens bezit deze elementen, maar iedereen in andere mate. Dit maakt dat de 
combinatie van deze elementen bij iedereen verschilt. Deze combinatie bepaalt veelal iemands 
positie in de maatschappij. 
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Uitsluiting  De elementen van identiteit kunnen we bekijken als zaken waarop we van elkaar 
verschillen, maar ook om zicht te krijgen op machtsstructuren en uitsluitingsgronden. Zo kunnen 
diversiteitsfactoren ook een aanleiding vormen voor discriminatie. Mensen worden bijvoorbeeld 
uitgesloten of gediscrimineerd op grond van een chronische ziekte of beperking, op basis van sekse 
of gender, sociaal-culturele achtergrond, uiterlijke kenmerken of religie. 
Intersectionaliteit   Het komt voor dat mensen op meer dan één grond worden uitgesloten of 
gediscrimineerd. Bijvoorbeeld: een zwarte vrouw kan worden uitgesloten om het feit dat ze vrouw is 
(gender) en omdat vanwege haar huidskleur (sociaal-culturele achtergrond en/of uiterlijke 
kenmerken). Op deze manier kijken naar uitsluiting noemen we intersectionaliteit. Intersectionaliteit 
is iets anders dan inclusie. Een intersectionele blik of werkwijze kan echter wel bijdragen aan een 
inclusieve omgeving. Het geeft aan dat er aandacht is voor de verschillende gronden en lagen van 
uitsluiting en onderdrukking. Ik denk overigens dat het belangrijk blijft om te beschikken over kennis 
van de verschillende diversiteitsfactoren. Het is van groter belang om daarnaast oog te hebben voor 
de gelaagdheid in machtsstructuren, ongelijkheid en uitsluiting. Want als daar geen oog voor is, 
verloopt de weg naar inclusie een stuk trager. 
Zo hoeft een hulpvraag of een behoefte van een cliënt, buurtbewoner, collega of partner in de kern 
niet per se te gaan over diens huidskleur, gezondheid of sociaal-culturele achtergrond, maar kan het 
wel degelijk een rol spelen. En als er dan geen oog is voor wat belangrijk is, zal diegene zich minder 
gezien en (h)erkend voelen. En minder het gevoel hebben dat diegene ertoe doet. Daarom is het bij 
het werken aan inclusie van belang om de mens te zien in al diens aspecten.   
Ceronne Kastelein  Procesbegeleider en adviseur bij Movisie 
Thema’s: Inclusie en diversiteit          c.kastelein@movisie.nl 
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3) De meest kwetsbare mensen worden door de overheid het slechtst geholpen 
Blog Koepel Adviesraden Sociaal domein 18 november 2020 
Menselijke waarde mag niet ondersneeuwen 
De meest kwetsbare mensen worden door de overheid het slechtst geholpen. Dit is een les die we uit 
de toeslagenaffaire kunnen trekken. Voor bestuurders is dat frustrerend. Wij willen een betrokken 
overheid zijn voor de mensen die dat het hardst nodig hebben. En toch lukt dat vaak niet. 
Inwoners en gezinnen met een multi-problematiek (zoals schulden, uitkeringen, toeslagen, zorgvraag 
en huisvestingsproblemen) kunnen niet op de juiste manier geholpen worden omdat de overheid 
daar niet op is ingericht. Deze inwoners komen met meerdere overheidssystemen in aanraking, maar 
die zijn ingericht op enkelvoudige problemen, op mensen met ‘alleen maar’ een schuld of ‘alleen 
maar’ een uitkering. Als het om een stapeling van problemen gaat, dan gaat het mis. Dan blijkt 
maatwerk niet mogelijk te zijn. 
Onze bedoelingen zijn goed. Maar de vraag rijst waarom die goede bedoelingen vaak verzanden in 
procedures of een te eenzijdige gerichtheid op het behalen van resultaten. Waarom verliezen we 
onze bedoelingen uit het oog?  
We lopen tegen de grenzen aan van neoliberale sturing door de overheid. Een overheid die uitgaat 
van marktwerking en concurrentie, die zich laat leiden door waarden als New Public Management en 
de focus op effectiviteit en efficiency. In de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw 
ontwikkelde zich een marktdenken waarin we onze inwoners gingen beschouwen als klant. Waarin 
we streefden naar een efficiënte aanpak, met meetbare doelen en een bedrijfsmatige omgeving als 
inspiratiebron. 
Er is natuurlijk niets mis met efficiëntie en effectiviteit, maar als leidende publieke waarden zijn ze te 
mager en te eenzijdig. Er is meer nodig. Want anders verliezen we de bedoeling uit het oog: mensen 
verder helpen en zorg op maat bieden. Ik pleit voor een paradigmashift waarin naast effectiviteit, 
efficiency en rechtmatigheid als bepalende waarden voor het overheidsbeleid de publieke waarde 
van de menselijke maat wordt toegevoegd. Ménselijke waarde, dat is een waarde die niet mag 
ondersneeuwen. 
Bijvoorbeeld als het gaat om die multi-probleem gezinnen. Daar is de menselijke maat -recht doen 
aan de specifieke situatie van een gezin- belangrijker dan het voldoen aan alle afzonderlijke regels 
van de verschillende systemen. Deze stap vergt veel van de overheid, en gemeenten hebben hierbij 
een cruciale rol. Het betekent dat we meer vertrouwen moeten geven aan professionals. Meer 
verantwoordelijkheid voor iemand die in een wijk bezig is met bijvoorbeeld schuldenproblematiek, 
taalachterstand én jeugdzorg. 
Nederland is klaar voor een nieuw paradigma. Dat bleek ook uit de hoorzittingen over de uitvoering 
van beleid in de Tweede Kamer. We zijn toe aan beleid dat zich laat leiden door de waarde van de 
menselijke maat. Laten we hier vandaag nog mee beginnen. 
Leonard Geluk   Algemeen Directeur Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
 
 
 
 
 
4) In 2015 werd de ouderenzorg overgeheveld naar de gemeenten 
Google melding Wmo: Plusonline 18 november 2020 
Ouderenzorg niet goedkoper door decentralisatie (en ook niet beter) 
Lenny Langerveld  17-11-2020    In 2015 werd de ouderenzorg overgeheveld naar de gemeenten. 
Die zouden dat namelijk beter en goedkoper kunnen doen dan het Rijk, zo was de gedachte. Nu 
blijkt dat die aannames niet klopten. 
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Want wat is het geval? De ouderenzorg bleef hetzelfde of verslechterde. En besparingen leverde het 
bij nader inzien ook niet op. Veel gemeenten kampen ondertussen met grote financiële tekorten 
door de opgelopen kosten van de zorgtaken die ze in hun maag gesplitst kregen. 
Vanaf 2015 was er een nieuwe wet die de ouderenzorg regelde. Die wet heette de Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en moest worden uitgevoerd door de Nederlandse 
gemeenten. Niet langer was het Rijk verantwoordelijk voor de ouderenzorg, maar de gemeenten. 
Waarom? De gedachte was dat gemeenten vroegtijdig lichte hulp zouden kunnen bieden, waarmee 
je voorkomt dat in een later stadium zwaardere – duurdere - hulp nodig is. Ook zouden gemeenten 
makkelijker maatwerk kunnen leveren. Of andersom: gemeenten kunnen juist méér bewoners 
tegelijkertijd helpen, door algemene voorzieningen aan te bieden. 
En tot slot was de stellige overtuiging dat burgers meer naar elkaar zouden gaan omkijken en nog 
meer voor elkaar zouden zorgen. 
Kortom: door de zorg aan de gemeenten over te laten, zou de zorg beter worden én goedkoper. Bij 
de overheveling van taken naar de gemeenten bezuinigde het Rijk op de bijbehorende budgetten. En 
doekte met één pennenstreek de verzorgingshuizen op. Want die zouden niet meer nodig zijn. 
Het Sociaal en Cultureel Planbureau maakte recentelijk de stand van zaken op in een rapport. De 
auteurs maken korte metten met de aannames waarmee de hele operatie werd ingezet in 2015. Wat 
zijn hun bevindingen? 

Lichtere hulp niet per se beter  Voorkomt lichtere hulp dat er later zwaardere hulp 
nodig is? Het SCP betwijfelt het. Het blijkt namelijk nergens uit en omgekeerde zou net zo goed het 
geval kunnen zijn. Lichte huishoudelijke hulp is dan de opstap naar zwaardere, medische thuiszorg. 
Bovendien zijn de totale kosten van veel lichte hulp, niet per definitie lager dan de kosten van zware 
hulp. 
Meer maatwerk, maar minder geld   Voor ouderen die te maken kregen met de Wmo kon 
inderdaad maatwerk gerealiseerd worden. Er kwamen wijkteams en in een zogenaamd 
keukentafelgesprek kon je vertellen wat jij en je partner nodig hadden om zelfstandig te blijven 
wonen. Huishoudelijke hulp? Hulp bij de administratie? Dagopvang? Maar of je dat vervolgens ook 
kreeg, was nog maar de vraag. Al snel kwamen gemeenten in geldnood en beknibbelden ze 
bijvoorbeeld op de huishoudelijke hulp. Zes uur in de week werd vier uur, of drie uur. Twee dagen 
dagopvang werden teruggebracht naar één dag en het vervoer moest je zelf regelen. 
Ook het idee dat gemeenten problemen eerder signaleren dan het Rijk omdat ze dichter bij hun 
burgers staan, blijkt in de praktijk weerbarstig. Die voelhorens hebben de wijkteams, maar die 
moeten daar wel tijd en geld voor krijgen. 
Niet meer participatie   Er zijn geen aanwijzingen dat de decentralisaties een positief of 
negatief effect hebben gehad op de participatie van mensen met een lichamelijke beperking, aldus 
het SCP. 
Niet meer mantelzorg       Het aantal mantelzorgers is niet toegenomen sinds de 
decentralisatie. Het onderzoek laat zien dat mensen het vaak moeilijk vinden om anderen uit hun 
omgeving om hulp te vragen of er is simpelweg niemand om hen te helpen. De verwachtingen van 
zelfredzaamheid bleken niet realistisch te zijn. Burgers zorgen écht wel voor elkaar, maar je kunt als 
overheid niet afdwingen dat ze nóg meer gaan doen. 
Wat nu?    Enkele aanbevelingen van het Sociaal en Cultureel Plan zijn: 

 De overheid moet terug naar de tekentafel nu blijkt dat gemeenten veel minder 
mogelijkheden hebben om de zorg goedkoper te doen dan vooraf werd gedacht. 

 De decentralisatie omvatte drie wetten: de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet. Voor 
een goede werking op het niveau van gemeenten moet het Rijk toch echt eerst zélf deze drie 
wetten beter in ogenschouw nemen. Nu zijn de afzonderlijke wetten te haastig over de heg 
gekieperd en moesten de gemeenten het vervolgens zelf maar uitzoeken. 
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 Nog steeds weten burgers niet altijd waar ze hulp kunnen krijgen. Bij de gemeente? De 
huisarts? De wijkverpleging? Het moet duidelijker worden voor burgers waar zij moeten zijn 
voor welke hulp. Dat was zo ongeveer de basis van de decentralisatie, laten we in ieder geval 
zorgen dat gemeenten dát op orde krijgen. 

 En tot slot: Voor zorgorganisaties zijn de administratieve lasten soms toegenomen, omdat ze 
moeten samenwerken met meerdere gemeenten in plaats van met één centraal orgaan. 
Meer aandacht zou uit moeten gaan naar een vereenvoudiging van procedures. 

Bron:  Sociaal domein op koers? Verwachtingen en resultaten van vijf jaar decentraal beleid. Sociaal 
en Cultureel Planbureau, november 2020. 
 
 
 
 
5) Zo’n 6 jaar na invoering van Jeugdwet nog altijd veel misverstanden over de regels rondom pgb 
Schulinck 19 november 2020 
Hardnekkige misverstanden rondom het pgb in de Jeugdwet 
18 november 2020 - mr. Mark Bruin 
Door vragen die wij van gemeenten ontvangen merken we dat zo’n 6 jaar na invoering van de 
Jeugdwet nog altijd veel misverstanden bestaan over de regels rondom het pgb. Eén van de 
hardnekkige misverstanden is dat een pgb niet mogelijk is wanneer ouders daarmee jeugdhulp gaan 
bieden aan hun eigen kind. Verder bestaat ook regelmatig onduidelijkheid over het tarief dat de 
gemeente zou moeten verstrekken als toch een pgb wordt toegekend. Omdat het pgb een belangrijk 
instrument kan zijn voor zowel jeugdigen, ouders én gemeenten, is het naar mijn idee goed om in 
deze opinie nog eens stil te staan bij een aantal vragen en misverstanden die bestaan.   
Kan een ouder ingekocht worden met een pgb?  Door een verkeerde interpretatie van 
de Jeugdwet en de rechtspraak zijn sommige professionals binnen het sociaal domein ervan 
overtuigd dat een ouder nooit met een pgb jeugdhulp aan zijn eigen kind kan bieden. Dit standpunt 
wordt gebaseerd op het feit dat volgens de Jeugdwet met het pgb de hulp van een ‘derde’ ingekocht 
moet worden. Een ouder is geen derde en kan daarom niet ingekocht worden, zo is de redenatie. Dit 
zou inmiddels ook bevestigd zijn door de hoogste rechter binnen het sociaal domein: de Centrale 
Raad van Beroep (CRvB). 
             Beide argumenten zijn onjuist. Allereerst is er nog nooit een uitspraak van een rechter 
geweest waarin geoordeeld is dat een ouder in zijn algemeenheid niet kan worden ingekocht met 
een pgb. De uitspraak van de CRvB  (Fried: zie: 
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2019:2362 ) waarop gedoeld 
wordt zegt dat dus ook niet. Uit die uitspraak kan slechts afgeleid worden dat van ouders veel 
verwacht mag worden in het kader van ‘eigen kracht’. Dit betekent dat in sommige gevallen ook 
‘bovengebruikelijke hulp’ van een ouder verwacht mag worden, zonder dat een pgb wordt verstrekt. 
Maar, dat betekent zeker niet dat het altijd uitgesloten is dat een pgb wordt toegekend voor de hulp 
die een ouder biedt aan het eigen kind. Eén van de voorwaarden om van een ouder te mogen 
verwachten dat de hulp via de ‘eigen kracht’ geboden wordt is namelijk dat een ouder door het 
bieden van die hulp niet in de financiële problemen raakt. 
            het is zeker niet uitgesloten dat een pgb wordt toegekend voor de hulp 
                               die een ouder biedt aan het eigen kind 
Is de ouder een ‘derde’?     Het argument dat de hulp bij een ‘derde’ ingekocht moet worden 
gaat voorbij aan het feit dat zowel ouders als jeugdigen jeugdhulp kunnen ontvangen. Dat de 
jeugdhulp van ‘derden’ betrokken moet worden betekent dat je niet voor je eigen probleem jezelf 
kan inkopen. Als de jeugdige dus degene is met het ‘probleem’ kan hij met het pgb wel gewoon zijn 
ouder inkopen als uit het onderzoek blijkt dat deze ouder de hulp op een goede manier kan bieden. 
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Dat zal natuurlijk lang niet altijd het geval zijn, maar het is goed om te realiseren dat deze situaties 
zich wel voor kunnen doen. Dit op voorhand uitsluiten is dus niet toegestaan. 
            Dat een ouder ingekocht kan worden kan bovendien ook nog afgeleid worden uit artikel 8.1.1 
lid 3 Jeugdwet. Hierin staat dat met een pgb het sociaal netwerk kan worden ingekocht om de hulp 
te bieden. Ouders zijn onderdeel van het sociaal netwerk van de jeugdige, zoals onder meer uit de 
toelichting bij dat artikel volgt. 
Welk pgb-tarief moet dan verstrekt worden?     Als een gemeente tot de conclusie 
komt dat jeugdhulp noodzakelijk is en vervolgens besluit om de jeugdhulp in de vorm van een pgb 
toe te kennen, dan ontstaat de vraag: ‘welk pgb-tarief is dan passend?’. Gaat een ouder de hulp 
uitvoeren, dan vinden veel gemeenten het normaal dat daarvoor een lager tarief geldt dan voor een 
professionele aanbieder. Ook als de ouder zelf toevallig een professioneel hulpverlener is. Naar mijn 
idee is dat geen onredelijk uitgangspunt, maar vanzelfsprekend is het niet. 
              De manier waarop de hoogte van het pgb-tarief wordt berekend moet namelijk via de 
gemeentelijke verordening worden vastgelegd. De Jeugdwet regelt hierover niets (behalve dat een 
‘toereikend tarief’ verstrekt moet worden). Veel gemeenten regelen in de verordening het 
onderscheid tussen een ‘professioneel-tarief’ en een ‘sociaal netwerk-tarief’ tarief. Maar, niet alle 
gemeenten regelen vervolgens welk tarief van toepassing is wanneer iemand zowel professional is 
als lid van het sociaal netwerk. Als het gemeentelijk beleid hierover geen uitsluitsel biedt, dan zal het 
hogere tarief toegekend moeten worden. Voor gemeenten is het dus wel van belang om een en 
ander goed vast te leggen in het beleid. 
 
 
 
 
6) Kritisch rapport over de banenafspraak 
Binnenlands Bestuur  19 november 2020 
AANVAL OP DE INZET VAN INCLUSIEVE WERKGEVERS’ 
Adriaan de Jonge 13 nov 2020  Cedris, de landelijke vereniging voor een inclusieve arbeidsmarkt, 
heeft zich de woede van werkgevers op de hals gehaald. Het kritische rapport over de banenafspraak 
dat de vereniging woensdag publiceerde, voelt voor inclusieve werkgevers als een aanval op hun 
inzet om banen voor mensen met een arbeidsbeperking te creëren. 
Rammelt  Dat zegt Aart van der Gaag, die vanuit de platforms ‘Op naar de 100.000 banen’ en ‘Op 
naar de 25.000 banen’ werkgevers ondersteunt in het bieden van werkgelegenheid aan mensen met 
een arbeidsbeperking. Het rapport, waarin wordt berekend dat er de afgelopen jaren veel minder 
banen (Fried: zie: https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/veel-minder-banenafspraak-
plaatsen-dan-gedacht.15094420.lynkx )  voor mensen met een arbeidsbeperking zijn gerealiseerd 
dan wat blijkt uit officiële cijfers van de overheid, rammelt volgens hem aan alle kanten. 
Niet nieuw   De banenafspraak is een akkoord tussen het rijk, vakbonden en werkgevers om 
125.000 banen voor mensen met een arbeidsbeperking te creëren bij reguliere werkgevers tussen 
2015 en 2025. Volgens de rijksoverheid waren er eind 2019 al 53.000 banen gerealiseerd, maar 
volgens het onderzoek in opdracht van Cedris ligt het werkelijke aantal veel lager: 12.000. Veel van 
de meegetelde banen zijn namelijk niet echt nieuw, meent onderzoeker Robert Capel, de auteur van 
het rapport. 
Discrepantie   Cedris-voorzitter Job Cohen legt uit dat het onderzoek werd gedaan omdat er een 
discrepantie was tussen de negatieve evaluatie van de Participatiewet door het SCP - waaruit bleek 
dat voor de meeste groepen met een arbeidsbeperking de baankansen kleiner zijn geworden - en de 
positievere cijfers rondom de banenafspraak. 
Ontrafeld      Het rapport, getiteld 'Tellingen banenafspraak: het succes ontrafeld', verklaart die 
discrepantie volgens Cohen. 'Het betekent dat er veel mensen in het bedrijfsleven terechtgekomen 
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zijn. Dat is hartstikke mooi. Maar dat zijn mensen die eerder ook al een baan hadden. Het zijn dus 
geen extra banen.' 
Mislukt      Vakbond FNV reageerde fel op het rapport. Vicevoorzitter Kitty Jong zegt dat 
de conclusies van het onderzoek aansluiten bij de geluiden uit haar achterban. ‘We horen van veel 
mensen met een beperking dat ze nog steeds erg moeilijk werk vinden, ondanks de 
banenafspraak.’ Jong concludeert dat de banenafspraak, net als de Participatiewet, is mislukt. 
Beleidsklets       'Dat zijn gratuite opmerkingen', reageert Van der Gaag. 'Ik heb in allerlei 
bestuurlijke overleggen meegedaan en ik heb de vakbond deze opmerking nog nooit horen maken.' 
De discussie over wat wel of niet als een nieuwe baan telt, vindt Van der Gaag beleidsklets. 'Als er 
een vacature openstaat, dan is er een nieuwe baan. En in de werkelijkheid zijn er gewoon vacatures. 
Hoe je het ook keert of wendt, er is in Nederland een beweging op gang gekomen waardoor mensen 
die voorheen aan de kant stonden nu wel volledig meedoen als volwaardig medewerker.' 
Achter de rug    Maar vooral is Van der Gaag boos over de manier waarop Cedris het rapport 
naar buiten bracht. 'Ik vind het onbegrijpelijk dat een organisatie als Cedris met zo'n rapport komt, 
achter de rug van iedereen om. Als ze iets hadden willen bereiken, hadden ze dat ook met ons 
kunnen doen. Dan mag je best zo'n rapport maken, maar dan zou ik toch wat andere mensen laten 
meekijken. Dan haal je iedereen erbij en zeg je: het kan allemaal nog veel beter.' 
Niks te verwijten Cohen zegt de manier waarop het rapport naar buiten kwam dan ook te 
betreuren. 'We zijn het er allemaal mee eens dat dat anders had gemoeten. Het is uitdrukkelijk niet 
de bedoeling geweest om de werkgevers aan te vallen', aldus Cohen. Ook wil hij niet suggereren dat 
de overheid met opzet met de cijfers heeft geknoeid. 'Er is niks te verwijten aan de overheid of de 
werkgevers. Die hebben zich ingespannen en blijven zich inspannen. Maar wat wij willen laten zien, is 
dat er nog meer moet gebeuren.' 
Nieuwe doelstelling  Volgens Cohen is er behoefte aan 'minder bureaucratie, meer geld en 
meer ondersteuning' om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen. Ook stelt 
Cedris een nieuwe doelstelling voor: minimaal 50 procent van de werkgevers moet mensen met een 
beperking in dienst nemen. Nu is dat percentage nog maar 15 procent. Cohen vindt dat de 
doelstelling onderdeel van een nieuw regeerakkoord moet worden. 
 
 
 
 
7) Verwijzingen van huisarts naar ggz stokten door coronacrisis, maar wachtlijsten niet korter 
Zorgvisie 19 november 2020 
Lotgenoten verlichten wachttijd voor ggz-behandeling 
Het aantal verwijzingen van de huisarts naar de ggz stokten door de coronacrisis, maar de 
wachtlijsten worden niet korter. ‘De kwaliteit van leven verslechtert als mensen op een wachtlijst 
staan’, weet Jacqueline van den Bos, directeur van zelfregiecentrum Kompassie. Kompassie koppelt 
mensen die op een wachtlijst staan voor een ggz-behandeling nu met een lotgenoot.  
Op een wachtlijst staan. Het is het lot van veel mensen met een mentale kwetsbaarheid. ‘Wachten 
op een behandeling zorgt er vaak voor dat ook andere leefgebieden stagneren’, vertelt Jacqueline 
van den Bos, directeur van Kompassie, het onafhankelijk zelfregiecentrum in Den Haag. ‘Mensen 
verliezen het contact met familie en vrienden, gaan niet meer naar hun werk, bewegen te weinig, 
slapen slecht. Het doet mensen geen goed.’ 
Koploperprojecten cliëntondersteuning 
De ggz-wachtlijsten zijn een landelijk probleem. Voor sommige behandelingen en regio’s zijn de 
wachttijden maanden. Het ministerie van VWS ziet dit ook als probleem en stelde daarom geld 
beschikbaar voor koploperprojecten cliëntondersteuning (Fried: zie: 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/11/02/koploperproject-
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clientondersteuning ). Met dat geld werkt Kompassie sinds januari samen met ggz-aanbieder PsyQ en 
de huisartsen van de gemeente Den Haag. 
Persoonlijkheidsstoornissen     Het begon bij mensen die bij PsyQ werden aangemeld voor 
behandelingen voor persoonlijkheidsstoornissen. Bij de intake kregen ze de vraag of ze tijdens de 
wachttijd ondersteund wilden worden door iemand van Kompassie die ook op deze wachtlijst had 
gestaan en behandeld is voor een persoonlijkheidsstoornis. 41 mensen waren hierin geïnteresseerd. 
Uiteindelijk zijn er 26 matches geweest, waarvan er nu nog negentien lopen. 
Koffie en financiën    ‘Ondersteuning kan bestaan uit een kopje koffie, of een paar afspraken’, 
vertelt Van den Bos. ‘De mensen met eigen ervaring in de ggz van Kompassie bieden een luisterend 
oor. Soms is dat al genoeg: weten dat je niet gek bent, dat je niet de enige bent. Dat kan al helpen 
om actief te blijven, ook terwijl je wacht aan jezelf te blijven werken of de deur uit te blijven gaan.’ 
‘De lotgenoten zijn getraind om met de wachtende te kijken naar wat er op verschillende 
leefgebieden speelt’, vervolgt Van den Bos. ‘Ze kunnen samen de financiën doorspitten of ze helpen 
de wachtenden om actief te blijven.’ 
Geen wachtlijst       ‘Voor sommige mensen was het contact met de lotgenoten zo fijn en 
helpend dat ze afzien van de behandeling’, vertelt Van den Bos. ‘Wachten op behandeling is ook 
hopen op dat die behandeling je gaat helpen. In veel gevallen heeft behandeling als doel om je 
zelfvertrouwen te geven en tools om juist zelf aan de slag te gaan. Lotgenoten contact kan dat inzicht 
in sommige gevallen ook geven: na een behandeling is de mentale kwetsbaarheid niet weg.’ 
Toch benadrukt Van den Bos: ‘Dit project is geen vervanging van behandeling, veel mensen hebben 
behandeling nodig. En het project is ook geen oplossing voor de wachttijdproblematiek. Dat is de 
verantwoordelijkheid van de zorgverzekeraars en ggz-aanbieders.’ 
Meer en groter   Door het succes van de pilot dit eerste jaar, wordt het nu uitgebreid. Ook 
Haagse burgers die op de wachtlijst komen voor andere behandelingen worden binnenkort 
geattendeerd op de ondersteuning van Kompassie. Ondertussen houdt Van den Bos de bestuurders 
van de andere zelfregiecentra op de hoogte van het project, zodat zij ook van de pilot kunnen leren. 
Sterre ten Houte de Lange 
 
 
 
 
8) Wat iedereen moet onthouden: drugsverslaafden komen ook uit families 
Eigen Kracht Centrale 20 november 2020 
Drugsverslaafden komen ook uit families 
Tijdens de digitale bijeenkomst van het Europese family group conference-netwerk, deelden Schotse 
collega’s een bijzondere film: ‘Recognition matters’. De film combineert een verhaal met onderzoek 
van de Universiteit van Edinburgh vanuit de theorie van erkenning van Honneth. Dr. Mitchell vertelt 
dat uit het onderzoek blijkt dat betere resultaten in hulpverlening worden behaald als er sprake is 
van empowerment, erkenning en partnerschap met professionals. Het gaat om gehoord en gezien 
worden en dus om erkenning krijgen. In het verhaal van Azaria is dit herkenbaar. Zij vertelt: “Ik was 
15 toen ik drugs ging gebruiken. Ik werd mishandeld door mijn vriend. Ik liep weg en belandde op 
straat, waar ik ging bedelen. Omdat ik een jong meisje was, kreeg ik veel geld, wat meteen opging 
aan heroïne en crack. Toen raakte ik zwanger.” 
Moeilijkheden en mogelijkheden   “Ik was in paniek. Hulpverleners zeiden dat de baby 
weggehaald zou worden zodra het geboren was. Ze lieten me geloven dat het niet anders kon. Ik 
belde mijn moeder, die ik al twee jaar niet had gezien. Zij hing op. Ik voelde me zo alleen. Met 
heroïne stopte ik, maar met de andere drugs lukte dat niet. Ik was een drugsverslaafde en kon dus 
geen goede moeder zijn. Drugs waren mijn enige zekerheid. Toen ontmoette ik een maatschappelijk 
werkster die naar me luisterde. Ook zij vertelde dat de baby niet bij mij kon blijven. Toch was er een 
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verschil. Ze praatte anders met me. Ze gaf me vertrouwen dat de situatie kon veranderen en zei dat 
er mensen waren die om me gaven. Ze was eerlijk over de moeilijkheden, maar ook over 
mogelijkheden.” 
Weer mens voelen   “Na het zien van de echo ben ik met drugs gestopt en mijn partner ook. 
Mijn moeder kwam weer. De maatschappelijk werker stelde een family group conference (Eigen 
Kracht-conferentie) voor. Ik vond het moeilijk, want ik dacht dat iedereen mij de schuld zou geven, 
maar ik wist ook dat ik beide families nodig had. Het was een informele bijeenkomst met eten en 
koffie. Er werd niet óver mij gepraat maar mét mij. Heel open. Ik voelde me weer mens omdat ik mee 
mocht bepalen. We maakten een plan. Na de geboorte konden we met z’n drieën bij mijn moeder 
wonen. Als we ons aan het plan zouden houden, dan mocht de baby blijven. We hebben ons aan het 
plan gehouden en ik ben nu twee jaar clean. Dankzij deze maatschappelijk werker en mijn kring. Wat 
iedereen moet onthouden: drugsverslaafden komen ook uit families.” 
 
De film 'Recognition matters' is online te zien.(Fried: zie: https://webmail.eigen-
kracht.nl/owa/auth/logon.aspx?replaceCurrent=1&url=https%3a%2f%2fwebmail.eigen-
kracht.nl%2fowa%2fjolandastellingwerff%40eigen-
kracht.nl%2fredir.aspx%3fC%3dtYduTxNK8TipzPlVKhgTeCqWnkvaTZGWQCYw8xkNvHFkrPH0MY3YCA
..%26URL%3dhttps%253a%252f%252fyoutu.be%252fwydm54Gk9mI   ) 
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 
 
 
 
9) Onderzoek van SC) laat zien dat van beloftes van decentralisaties weinig terecht is gekomen 
Google melding Wmo: Zorgkrant  20 november 2020 
Na decentralisatie schiet gemeentelijke ondersteuning tekort 
19 november 2020   Maatwerk schiet voor kwetsbare gezinnen in veel gevallen 
nog te kort    De deelname van mensen met een beperking aan de samenleving is de afgelopen 
vijf jaar - sinds de decentralisaties - niet toegenomen. Problemen in het sociaal domein, met 
jeugdhulp en participatie zijn nauwelijks opgelost of zelfs alleen maar groter of ingewikkelder 
geworden. Onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) laat zien dat van de beloftes van 
de decentralisaties weinig terecht is gekomen. Het rapport onderschrijft de grote zorgen van 
Ieder(in) bij de inrichting en uitvoering van gemeentelijke zorg en ondersteuning. 
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Meer maatwerk, goede ondersteuning en meer deelname in de samenleving, dat waren enkele van 
de beloften van de decentralisaties, van de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo), 
Participatiewet en Jeugdwet. De hoge  verwachtingen zijn volgens het SCP-rapport ‘Sociaal domein 
op koers? Verwachtingen en resultaten van vijf jaar decentraal beleid’ in de praktijk niet 
waargemaakt. Zeker niet als het gaat over kwetsbare groepen, zoals mensen met een beperking. 
Tegelijk met de decentralisaties werd een groter beroep gedaan op de zelfredzaamheid van mensen, 
‘eigen kracht’ en mantelzorg, tegen de achtergrond van bezuinigingen. 
Eigen kracht  In de praktijk blijkt dat mensen lang niet altijd een beroep kunnen doen op hun 
eigen kracht of sociale netwerk. In feite zijn mensen overvraagd, terwijl de noodzakelijke hulp en 
ondersteuning uitbleven. Dat geldt niet alleen voor cliënten, maar ook voor mantelzorgers, aldus het 
SCP. 
Zo schiet maatwerk voor kwetsbare gezinnen in veel gevallen nog te kort, vooral omdat de juiste 
deskundigheid voor complexere problemen ontbreekt. Dan wordt er te lang lichte hulp geboden, 
waardoor situaties verder escaleren. Ook hierbij zien we dat er een te groot beroep wordt gedaan op 
‘eigen kracht’ en zelfredzaamheid, waardoor passende zorg en ondersteuning voor deze gezinnen te 
laat wordt ingezet, problemen escaleren en zelfs tot crisissituaties leiden. 
Participatie van mensen met een (arbeids)beperking   In het SCP rapport staat verder 
dat de participatie van mensen met een beperking achter blijft bij die van de algemene bevolking. 
Vooral arbeidsparticipatie is de afgelopen jaren nauwelijks toegenomen. De beoogde verbetering 
van de baankansen voor mensen met een beperking zijn volgens het SCP niet waargemaakt. Ook 
Ieder(in) constateert dat mensen met een beperking nog altijd een achtergestelde positie hebben op 
de arbeidsmarkt. De Participatiewet en Banenafspraak brachten geen verbetering. Een nieuwe 
aanpak voor mensen met een arbeidsbeperking kan dan ook niet uitblijven. 

Tekorten en bezuinigingen Bovenop de huidige knelpunten hebben gemeenten 
bezuinigingen aangekondigd in het sociaal domein. Het aantal mensen dat een beroep doet op 
maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg, inkomensondersteuning en re-integratie zal de 
komende jaren alleen maar toenemen. Dit wordt door de coronacrisis versterkt, zo waarschuwt het 
SCP. 
Ieder(in) vindt het onaanvaardbaar dat mensen met een beperking of chronische ziekte door 
bezuinigingen nog verder op achterstand komen. Het SCP wijst in het onderzoek, evenals Ieder(in) 
regelmatig doet, ook op de ‘systeemverantwoordelijkheid’ van de minister. De problemen in het 
sociaal domein zijn te urgent om die alleen aan individuele gemeenten of een volgend kabinet over 
te laten. 
Ieder(in) dringt aan op een herinrichting van het sociaal domein met een eigen aanpak voor mensen 
met een levenslange en levensbrede beperking, mét ondersteuning die ze helpt hun eigen leven in te 
richten. 
  
 
 
10) Discussie over een nieuwe stelselwijziging in het sociaal domein is zonde van de energie 
Binnenlands Bestuur 20 november 2020 
GOOI HET STELSEL NIET OP DE SCHOP; LEER VAN ELKAAR 
Yolanda de Koster 20 nov 2020 Een discussie over een nieuwe stelselwijziging in het sociaal domein is 
zonde van de energie. De inzet moet worden gericht op het verbeteren van de uitvoeringspraktijk. 
Natuurlijk moeten knelpunten worden opgelost, maar gemeenten en de uitvoeringspraktijk moeten 
het er vooral ook met elkaar over hebben hoe de praktijk kan worden verbeterd. ‘Leren van elkaar is 
zo belangrijk.’ 
Knelpunten     Die hartenkreet uit Eelco Eerenberg, de Utrechtse wethouder jeugd en jeugdzorg 
(D66). Hij reageert daarmee op het maandag verschenen rapport van het Sociaal en Cultureel 
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Planbureau (SCP), waarin wordt geconcludeerd dat de decentralisaties maatschappelijke 
ondersteuning, jeugdzorg en arbeidsparticipatie niet hebben gebracht wat ervan werd verwacht en 
wat ermee werd beoogd (Fried: zie: https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/5-jaar-3d-
gemeenten-doen-het-nog-niet-beter.15117131.lynkx  )  Gemeenten ondersteunen kwetsbare 
burgers niet beter dan het rijk of de provincie dat voorheen deden. ‘Laat het stelsel met rust. Er zijn 
nog genoeg mogelijkheden om het huidige stelsel te verbeteren', stelt Eerenberg. Dat zegt ook het 
SCP. 'Lang niet alles gaat goed, zoals in de jeugdbescherming, en knelpunten moeten urgent worden 
opgepakt’, benadrukt de wethouder. ‘Maar laten we niet opnieuw bestuurlijke, abstracte discussies 
over verantwoordelijkheden en stelsels gaan voeren. Als we dat doen, laten we de praktijk weer aan 
zijn lot over.’ 
Gideonsbende   Liever ziet Gerbrich Kuperus, directeur maatschappelijke ontwikkeling van de 
gemeente Utrecht, dat gemeenten nog meer dan nu van elkaar leren en elkaar inspireren. De 
gemeente roept gemeenten, los van het SCP-rapport, op een Gideonsbende te vormen, die 
kernvragen van het maatschappelijk debat uitwerkt en zorg dat het debat gevoerd gaat worden. 
Utrecht denkt daarnaast aan de oprichting van een diverse ‘commissie van wijzen’ die vanuit de 
bedoeling kijkt naar de wijze waarop integraliteit en maatwerk beter kan worden georganiseerd. Ook 
moet de samenwerking tussen gemeenten en rijk worden herijkt. Het rijk moet sturen op het 
waartoe en gemeenten op het wat en hoe. En in plaats van dat gemeenten bij het rijk lobbyen, zou 
het rijk dat juist bij gemeenten moeten doen. Het rijk zou een lobby-agenda moeten maken met wat 
het bij gemeenten voor elkaar moet krijgen, in plaats van andersom. 
Prikkelen  ‘Het zijn ideeën om te prikkelen en reacties op te roepen’, aldus Kuperus. Dat doet de 
gemeente in een speciaal e-magazine (Fried: zie: https://zorgprofessionals.utrecht.nl/utrechtse-
aanpak-in-het-sociaal-domein/ )   dat vrijdag via de website van de gemeente en de eigen netwerken 
wordt verspreid. ‘De afgelopen twee jaar zijn veel gemeenten op zoek naar inspiratie’, vult Joop van 
der Zee aan, adviseur betekenisvol sturen bij maatschappelijke ontwikkeling en nauw betrokken bij 
de totstandkoming van het e-magazine. ‘Het is een manier om anderen te inspireren en het is ook 
een oproep om kennis en ervaring uit te wisselen.’  
Utrechts model  De gemeente Utrecht neemt met het e-magazine het initiatief daartoe. Zo 
wordt onder meer uitgebreid de sturingsfilosofie – ook wel bekend als het ‘Utrechtse model’ – 
toegelicht en ervaringen uit de praktijk in beeld gebracht. Daarin hebben de afgelopen jaren veel 
gemeenten interesse in getoond. Utrecht concludeerde al ruim voor de decentralisaties van 2015 dat 
het op de ‘oude’ manier van sturen niet zou lukken om professionals de ruimte te geven en te doen 
wat nodig is. ‘In het sociaal domein hebben we last gehad van het marktdenken en het 
doorgeschoten new public management’, aldus Kuperus. ‘Die sturingsfilosofie vanuit de vorige eeuw 
was niet goed bruikbaar voor de uitdagingen in het sociaal domein, omdat het uitgaat van 
maatschappelijke effecten en resultaten die een-op-een een gevolg zijn van jouw interventies. Het 
veronderstelt een causaliteit tussen dat wat je doet en dat wat het vervolgens oplevert. En het gaat 
er vanuit dat je die causaliteit kunt meten en dat je op basis van die metingen je interventies kunt 
bijsturen. Behalve dat de echte werkelijkheid veel complexer is dan die een-op-een verbinding tussen 
je interventie en de resultaten, is het echte leven ook niet maakbaar.’ 
Klant centraal   Deze manier van verantwoorden levert daarnaast voor hulpverleners een berg 
aan administratieve lasten op. ‘We wilden weer terug naar die uitvoeringspraktijk en ruimte bieden 
aan die professional’, vult Van der Zee aan. ‘We wilden ervoor zorgen dat die professional niet 
verstrikt raakt in of belast wordt met administratieve processen die hem belemmeren in plaats van 
ondersteunen. En we wilden de klant weer centraal stellen.’ 
Reflectie   In de Utrechtse sturingsfilosofie, die samen met partners en professionals uit de stad is 
ontwikkeld, staan de opgaven in het sociaal domein centraal. Eigenlijk is de filosofie uit vier 
bouwstenen opgebouwd, verduidelijkt Van der Zee. Er zijn kernwaarden geformuleerd, waarvan de 
maatschappelijke bedoeling staat voorop, er een is. Dan zijn er heldere kaders nodig; bijvoorbeeld 
financiële en wettelijke. Een derde is data en de vierde is de dialoog. ‘Samen leren’, aldus Van der 
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Zee. ‘Het hebben van gegevens is belangrijk, maar die zijn betekenisloos zolang je daar met elkaar 
niet het goede gesprek over hebt georganiseerd. Die reflectie is ontzettend belangrijk: halen we onze 
ambitie, blijven we binnen de kaders en werken we volgens onze leidende principes.’ ‘Ons model is 
heel erg gericht op ontwikkelen, verbeteren en leren. Veel sturingsmodellen zijn gericht op 
verantwoording en “afrekenen”’, vult Kuperus aan. Dat leren en verbeteren gebeurt samen met de 
partners in de stad. 
Lichtere jeugdhulp    En werpt het vruchten af? ‘Het is lastig om causaal de impact van je 
sturingsfilosofie in kaart te brengen’, stelt Van der Zee. ‘De hele manier van werken is gericht om 
onze ambitie en het werken op basis van de leidende principes te realiseren.’ Er zijn zes leidende 
principes: de leefwereld centraal, doen wat nodig is, ruimte voor professionals, uitgaan van 
mogelijkheden, zo nabij mogelijk en eenvoud. Wel staat vast dat bijvoorbeeld de buurtteams jeugd 
en gezin veel meer kinderen bereiken dan het landelijk gemiddelde. En minder dan het landelijk 
gemiddelde doen Utrechtse jongeren een beroep op gespecialiseerde jeugdhulp. ‘Het bereik van het 
buurtteam jeugd en gezin is een indicator dat het werken volgens die leidende principes goed lukt. 
Het SCP zegt dat het niet lukt om de beweging naar voren te maken en dat het niet lukt om 
goedkopere of lichtere jeugdhulp in te zetten. Onze ervaringen zouden signalen kunnen zijn dat het 
wel kán.’  
Bewust kiezen      Kuperus snapt dat het praten over sturingsmodellen niet heel erg 
aantrekkelijk is, ‘maar het kan heel erg helpen bij het fundamenteel nadenken over hoe je de zorg en 
ondersteuning wilt regelen en op basis daarvan keuzes maakt. Je moet bewust kiezen, het moet je 
niet overkomen.’ 
 
 
 
 
 
11) Aandachtspunten voor reizen met de regiotaxi 
Google melding Wmo: Alles in Kaag en Braassem  22 november 2020 
Reizen met de regiotaxi 
Door • Alles in Kaag en Braassem • zaterdag 21 november 2020 om 11:12 
Reist u wel eens met de regiotaxi? Lees dit bericht dan goed. Er is een aantal aandachtspunten bij het 
reizen. 
Reserveren van uw rit 
U kunt uw reis tot uiterlijk een uur voor vertrek boeken. Als u al weet wanneer u wilt reizen is het 
aan te raden uw reis zo vroeg mogelijk te boeken. Bij voorkeur zodra uw weet dat u een reis wilt 
gaan maken met de regiotaxi. Hoe eerder uw rit bekend is, des te beter is deze in te plannen. U kunt 
uw ritten tot een jaar vooruit plannen. 
Terugbelservice  De Regiotaxi biedt u een terugbelservice waarbij de chauffeur u belt als hij of zij 
naar u onderweg is; u kunt dan alvast klaar gaan staan. Maar ook als uw rit vertraagd is, wordt u 
gebeld om u hiervan op de hoogte te brengen. 
Het komt regelmatig voor dat een telefoonnummer niet correct is. Of dat er geen telefoonnummer 
voor de terugreis bekend is. Dit kan voorkomen als u alleen over een vaste telefoonlijn beschikt. 
Misschien wilt u bij uw volgende boeking daarom eens aan de telefonist(e) vragen welk 
telefoonnummer bij uw naam genoteerd staat. Klopt deze niet? Dan kunt u dit doorgeven bij de 
Wmo-afdeling van uw gemeente. Zij verwerken deze gegevens.  De Wmo-afdeling is bereikbaar via 
14 0172. 
Gebruik mondkapjes in de regiotaxi    U was al op de hoogte dat u tijdens uw reis met de 
Regiotaxi een niet-medisch mondkapje dient te dragen. 
Graag vragen wij hierbij uw aandacht voor het volgende: 
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 U dient uw mondkapje al op te hebben vóórdat u in de Regiotaxi plaatsneemt. 
 U dient uw mondkapje gedurende de hele rit op te houden, ook wanneer u alleen in de 

Regiotaxi zit. 
Tarieven 2021   In 2021 zijn er wijzigingen in de tarieven die u betaalt in de Regiotaxi. Een reis 
met de Regiotaxi wordt gerekend in het aantal zones dat u reist plus één zone als opstaptarief. 

 Heeft u een Wmo-beschikking en bent u jonger dan 65 jaar, dan betaalt u per 1 januari  2021 
€ 0,81 cent per zone. 

 Heeft u een Wmo-beschikking en bent u 65 jaar of ouder, dan betaalt u per 1 januari 2021 
€  0,53 cent per zone. 

 Bent u OV-reiziger, dan betaalt u per 1 januari 2021 € 2,95 per zone. 
 Voor de nachtzones tussen 01.00 en 06.00 uur wordt 1 euro toeslag per zone berekend. 
 Het kilometertarief, wanneer u verder wilt reizen dan de maximale 5 zones, wordt per 1 

januari € 2,54. 
De bovenvermelde tarieven gelden ook voor de opstapzone die u als starttarief betaalt. 
 
 
 
 
12) Bestuurders Jeugdzorg maken zich druk over het voortbestaan van hun organisaties 
Zorgvisie 23 november 2020 
Jeugdzorg hoopt op bestuurlijke rust van gemeenten 
In de jeugdzorg was het zeer onrustig dit jaar. Terwijl de hulpverleners tijdens de coronacrisis een 
omslag maakten naar digitaal werken of ondanks besmettingsgevaar de ambulante zorg toch door 
lieten gaan, maakten de bestuurders zich druk over het voortbestaan van hun organisaties. De 
jeugdzorgbranches vragen de Tweede Kamer om steun.  
Maandag debatteert de Tweede Kamer in de commissievergadering over jeugdzorg (Fried: zie: 
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A03
287   ). In aanloop naar het debat stuurt de koepel Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) 
(Fried: zie: https://www.brancheszorgvoorjeugd.nl/  ) een brief naar de Tweede Kamer waarin de 
brancheorganisaties oproepen de generieke regelingen voor de continuïteit van de jeugdhulp voort 
te zetten en ‘een administratieve explosie rond de coronaregelingen’ te voorkomen. 
Regelingen voortzetten ‘We hopen dat de Tweede Kamer en VWS een dringend appel kunnen 
doen op de gemeenten en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) om de regelingen van 
het voorjaar door te trekken tot het eind van het jaar’, legt Toine van den Broek uit. Hij is bestuurder 
van Karakter, een ggz-instelling voor jongeren met meervoudige psychische problematiek. ‘De 
Tweede Kamer en het ministerie van VWS hebben natuurlijk in formele zin weinig te zeggen over 
gemeentebestuur, maar ze kunnen gemeenten wel aanmoedigen hun bestuurlijke 
verantwoordelijkheid te nemen.’ 
Trots op personeel  De coronacrisis heeft grote impact op het hele land en op de zorg in het 
bijzonder. Tijdens de eerste golf moesten de werknemers van Karakter een grote ommezwaai 
maken. ‘Ik ben supertrots op onze medewerkers’, vertelt Van den Broek. ‘Van de ene op de andere 
dag moesten ze digitaliseren, en de behandelingen waar mogelijk via beeldbellen doen.’ 
Karakter heeft haar zorg geambulantiseerd en doet naast poliklinisch een groot deel van de 
behandelingen bij de jongeren thuis, want, zo zegt Van den Broek: ‘Beter worden doe je thuis. In 
sommige gevallen konden behandelaren vanwege de ernst van de problematiek niet overstappen op 
beeldbellen en moesten ze dus de afweging maken: ga ik bij het gezin van de jongere naar binnen? 
Onder welke voorwaarde? Met welk risico?’ 
Voortbestaan van de organisatie   Midden in die crisis wilde Van den Broek het liefst dicht 
bij zijn medewerkers staan en hun alle ondersteuning bieden die hij kon. ‘Maar ik moest me 
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bezighouden met het (financieel) voortbestaan van onze organisatie. Terwijl wij er alles aan deden 
om de zorg die jongeren van ons krijgen doorgang te laten vinden, ontkwamen we er niet aan om 
soms tijdelijk te stoppen. Met als gevolg inkomstenverlies. Dat konden we niet inhalen. En hoe 
gingen we dat opvangen?’ 
Veel lobbyen voor compensatie     ‘Terwijl het kabinet rijkelijk het belang van de zorg en de 
continuïteit van zorg verkondigde, waren wij als jeugdzorg afhankelijk van gemeenten’, legt Van den 
Broek uit. In zijn geval heeft Karakter met meer dan tweehonderd gemeenten te maken. 
Het besluit van gemeenten om jeugdzorgorganisaties te compenseren voor inkomstenverlies en voor 
de meerkosten die zij vanwege de coronacrisis maken, kwam na ‘veel brieven, lobbyen, telefoontjes, 
krantenberichten en dus ook na heel veel onrust onder het personeel’. Van den Broek: ‘Je wilt niet 
weten hoeveel vragen ik heb gekregen van medewerkers die zich afvroegen of de organisatie wel 
kon blijven bestaan. Het is jammer dat gemeenten niet, net als het kabinet tegen het bedrijfsleven 
deed, tegen de sector heeft gezegd: wij staan schouder aan schouder, wij borgen jullie continuïteit 
en compenseren jullie voor de corona-effecten.’ 
Aansporing VWS.   Na aansporing vanuit VWS kwam het advies van de VNG voor een 
meerkostenregeling en inkomstenverliescompensatie voor jeugdzorg. De eerstgenoemde regeling 
geldt voor heel 2020. De tweede liep per 1 juli af. 
Maatwerkafspraken   Er volgde een relatief rustige zomer en daarna de tweede golf. In plaats 
van de regeling om inkomstenverlies te compenseren, is er vanaf 1 juli de gelegenheid om te komen 
tot een zogenoemde ‘maatwerkafspraak’. Jeugdzorginstellingen krijgen van hun gemeenten niet 
meer automatisch omzetcompensatie. Als ze inkomsten door corona missen, kunnen ze dat aan de 
betreffende gemeente voorleggen en die bekijkt of zij kunnen compenseren. Van den Broek: ‘Deze 
onzekerheid geeft extra bestuurlijke onzekerheid, in de toch al schrale omstandigheden waarin 
jeugdzorg en jeugd-ggz zich bevinden.’ 
Enorme bureaucratie  Van den Broek: ‘Het is een enorme bureaucratie.’ Karakter heeft 
bijvoorbeeld een High Intensive Care-unit (HIC), een soort crisisopvang, in Nijmegen voor de meest 
schrijnende gevallen. Daar verblijven enkele jongeren, afkomstig uit diverse gemeenten. Als er nu 
een coronabesmetting op die opvang komt, moeten ze sluiten. ‘Als daar zes jongeren zitten, uit zes 
gemeenten, moet ik dus met zes verschillende gemeenten een maatwerkafspraak maken. Dat is 
super veel werk en dat kost tijd die je wilt besteden aan je personeel die midden in een crisis moet 
werken. Daarnaast is er ook geen zekerheid dat de compensatie er komt.’ 
Geen geld is geen argument    Gemeenten zeggen geen geld te hebben om niet-geleverde 
jeugdzorg door te betalen. ‘Dat is geen argument’, stelt Van den Broek. ‘De zorg is al ingekocht. Het 
gaat hier over de 100 procent die de gemeenten heeft begroot voor 2020. We vragen niet méér dan 
wat gemeenten hebben begroot.’ 
Rust, reinheid en regelmaat     Van den Broek bevestigt dat de jeugdzorgsector voor veel 
uitdagingen staat. Het stof van de decentralisatie in 2015 is nog niet neergedaald, gemeenten 
kampen met grote tekorten op jeugdzorg en welke gevolgen de huidige crisis heeft op de mentale 
gezondheid van jongeren is nog afwachten. ‘Ik wens de sector bestuurlijke rust toe’, zegt Van den 
Broek. ‘Wij leren jongeren mentaal weerbaarder te worden. Om dat te kunnen doen, moeten onze 
medewerkers dit kunnen overleven. Zij hebben dus ook rust, reinheid en regelmaat in hun werk en 
leven nodig. Dat is wat ik hun als bestuurder probeer te verschaffen. Ik zou het mooi vinden als 
gemeenten dat weer aan ons zouden kunnen geven.’ 
Sterre ten Houte de Lange 
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13) Grootschalige data-analyses aan de hand van Systeem Risico Indicatie 
lcr@ttentie 24 november 2020 
Blog Amma Asante: bijna te laat 
Om fraude met sociale voorzieningen op te sporen heeft de Nederlandse overheid tot begin van dit 
jaar gebruik gemaakt van grootschalige data-analyses aan de hand van Systeem Risico Indicatie 
(SyRi). De overheid koppelde zo persoonsgegevens van burgers aan elkaar om verschillende vormen 
van fraude, misbruik en overtredingen op te sporen.  
       SyRi is vooral toegepast in achterstandswijken en wijken waar mensen met een niet-westerse 
achtergrond wonen, wat discriminatie in de hand werkte. 
Het gaat om een koppeling van gegevens over arbeid, boetes en sancties, belastingen, roerende en 
onroerende zaken, handels, huisvesting, identificatie, inburgering, naleving, onderwijs, pensioen, re-
integratie, schuldenlast, uitkeringen, toeslagen en subsidies, vergunningen en ontheffingen. Er zijn 
bijna geen persoonsgegevens te bedenken die onder de SyRI-wet niet gebruikt mogen worden. 
          Gemeenten, UWV (regelt onder meer Wia, WW ), de Sociale Verzekeringsbank (voor de AOW 
en de kinderbijslag), de Inspectie SZW (voorheen de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst) en de 
Belastingdienst zijn de instanties die een verzoek om een risicoanalyse konden doen. Dat gebeurde 
wanneer twee of meer van deze organisaties een samenwerkingsverband sloten. 
          Sinds SyRI in 2014 in gebruik werd genomen, is er geen enkel geval van fraude mee 
opgespoord, ontdekte de Volkskrant afgelopen juni. Een coalitie van acht burgerrechten- en 
privacyorganisaties (waaronder het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM), het 
Platform Bescherming Burgerrechten, FNV en de Landelijke Cliëntenraad) heeft de Nederlandse Staat 
aangeklaagd omdat we vonden dat SyRI fundamentele mensenrechten schendt. Op 5 februari 2020 
stelde de rechtbank in Den Haag ons in het gelijk: Syri doet een buitenproportionele inbreuk deed op 
het privé-leven en is in strijd was met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. SyRI was 
in strijd met het artikel 8 lid 2 Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en maakte een grote 
inbreuk op het privéleven van alle burgers, waartegen zij zich niet kunnen verweren. Daarbij komt 
dat SyRI niet transparant is en niet controleerbaar. Inmiddels weten we dat de overheid een nieuwe 
poging onderneemt die veel verder gaat. De overheid blijft wetgeving ontwikkelen die op 
wantrouwen gestoeld is. 
          In 1940 presenteerde Jan Koopmans het pamflet ‘Bijna te laat’ om te waarschuwen voor 
jodenvervolging. Hij deed hierbij een beroep op het geweten, menselijk gevoel en barmhartigheid 
van mensen vanuit de overtuiging dat alle mensen gelijk zijn en beschermd moeten worden wanneer 
zij in gevaar zijn. Daarbinnen is geen ruimte voor anti-semitisme. De Tweede Wereldoorlog, de 
Holocaust, de massale vervolging en vernieting van Joden, Roma, Sinti en een ieder die in de ogen 
van de nazi’s inferieur was en het leed dat tot op de dag van vandaag zichtbaar en voelbaar is, laten 
zich niet gemakkelijk vergelijken. Daarom is voorzichtigheid geboden met het trekken van parallellen 
met onze huidige samenleving. De woorden van Koopmans kunnen ons anno 2020 wel degelijk 
inspireren om het juiste te doen wanneer we zien dat onze anderen of ze nu op ons lijken of niet 
oneerlijk en onrechtvaardig bejegend worden door hun eigen overheid. SyRiu dus. 
           Zijn we daarvoor individueel verantwoordelijk of is een collectief verzet tegen het manipulatief 
gebruik van Big Data nodig? Mijn antwoord is ja. Ja, je kan er wat aan doen.  
            De toepassing van algoritmen is een bedreiging van onze vrijheid en humaniteit. Cathy O’Neil, 
auteur van het boek Weapons of Math Destruction, stelt dat Big data ongelijkheid doet toenemen en 
een bedreiging vormt voor onze democratie. Veel mensen lijden hieronder en worden kansen 
ontnomen. Bijvoorbeeld de zwarte student uit een arm gezin en achterstandswijk die geen lening 
krijgt van de bank voor zijn studie vanwege het model dat banken gebruiken om zijn leningaanvraag 
te beoordelen: zijn postcode is leidend. Het gaat dus verder dan privacy alleen. 
Hoe kunnen we, zoals Koopmans probeerde, iets onzichtbaars zichtbaar maken? Hoe maken we 
zichtbaar dat de toepassing van big data ongelijkheid in de hand werkt? Door te onderzoeken, te 
publiceren, er over te praten. Door het vergroten van bewustzijn en creëren van maatschappelijke 
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verontwaardiging. Daarvoor is lef nodig. Immers de meeste mensen zien het gevaar niet. Sterker nog, 
misschien vinden ze ook wel dat uitkeringsgerechtigden in achterstandswijken misbruik maken van 
sociale voorzieningen. Vinden ze dat de overheid terecht hen in de gaten houdt? 
             Ik geloof toch dat de meeste mensen deugen. Ik geloof dat de meeste mensen fel 
tegenstander zijn van ongelijkheid, racisme, discriminatie, antisemitisme enzovoorts. We moeten ze 
soms alleen informeren en bewust maken door een krachtig tegengeluid te laten horen. 
            Ik heb de diepgewortelde overtuiging dat alle mensen gelijk zijn en recht hebben op een 
menswaardige en gelijkwaardige behandeling. Dat is zo iets universeels daar kan toch niemand tegen 
zijn. En, net als Koopmans, geloof ik dat we de verantwoordelijkheid hebben om naar elkaar om te 
zien om elkaar te beschermen. Voor elkaar op te komen. Te spreken voor elkaar als we zien dat de 
ander in de verdrukking zit. Ik heb de keuze gemaakt om de waarheid die in ons allen huist niet te 
verdringen maar elke dag in de ogen te kijken. 
Hoe doe je zoiets? Ik heb daar geen recept voor. Niet te veel nadenken over de risico’s of het gevaar. 
Ik doe dat niet alleen, maar altijd samen met anderen. Omdat je samen sterker staat. Samen weet je 
meer. Samen kan je meer. Ik doe het bijvoorbaat samen met de mensen om wie het gaat. Omdat 
niets mooier is dan de stem te horen van mensen die onderdrukt worden. Mensen wiens stem we 
eigenlijk niet mogen horen. Hen horen spreken aan de tafels van de onderdrukkers, naast hen te 
zitten, voor hen, achter hen en naast hen te gaan staan is het mooiste wat er is. Omdat zij zich dan 
verzekerd voelen van steun. De waarheid huist in ons allen. Omdat we allen een hart hebben. 
Amma Asante  Voorzitter LCR 
 
 
 
14) Doorstroming op de (sociale) woningmarkt in Kaag en Braassem krijgt een nieuwe impuls               
Leidsch Dagblad 25 november 2020 
Doorstroming in Kaag en Braassem krijgt een nieuwe impuls door veertig 
sociale appartementen in Braassemerland 
Paul van der Kooij 25/11/2020   ROELOFARENDSVEEN  De doorstroming op de (sociale) woningmarkt 
in Kaag en Braassem krijgt een nieuwe impuls. 
Inwoners hebben namelijk voorrang bij de toewijzing van de veertig eengezinswoningen die 
MeerWonen door Verwelius laat bouwen in het project Aan de Braassem. Dat is het gedeelte van 
Braassemerland net ten oosten van het Noordeinde, grenzend aan project de Oevers. 
         De woningen krijgen een huurprijs van zo’n 640 euro en de verwachting is dat huurders, onder 
meer door zonnepanelen, evenveel energie opwekken als ze verbruiken. Zo’n huis wordt dan ook 
een nul op de meter woning genoemd, al is hun energierekening dat niet. Ze betalen de corporatie 
110 euro per maand voor de extra investeringen die de corporatie moest doen op het gebied van 
energie-opwekking en -besparing. 
          Deze week tekende die het contract met de bouwer. Als alles goed gaat begint die in juli met 
bouwen en kunnen de huizen rond de volgende jaarwisseling worden betrokken. Mensen die een 
corporatiewoning in de gemeente achterlaten, hebben daarbij een streepje voor op 
gemeentegenoten die dat niet doen. 
 
 
15) Gemeenten mogen  huishoudelijke ondersteuning niet naar bijzondere bijstand overhevelen 
Binnenlands Bestuur 25 november 2020 
HUISHOUDELIJKE HULP MAG NIET NAAR BIJZONDERE BIJSTAND 
Yolanda de Koster 25 nov 2020   Gemeenten mogen de huishoudelijke ondersteuning niet naar de 
bijzondere bijstand overhevelen. Dat staat haaks op de uitgangspunten van de Wmo en is niet 
toegestaan. Oldenzaal is door minister De Jonge (VWS) teruggefloten. 
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Ingrijpen  Dat blijkt uit antwoorden van minister De Jonge op Kamervragen daarover van SP-
Kamerlid Maarten Hijink (Fried: zie: https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/doldrieste-
ingrepen-in-wmo-onacceptabel.14644779.lynkx  )na berichtgeving in Binnenlands Bestuur. Oldenzaal 
wil samen met andere gemeenten onderzoeken of zij de huishoudelijke hulp uit de Wmo kan halen 
en kan onderbrengen bij de bijzondere bijstand (Fried: zie: 
https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/poetshulp-moet-overgeheveld-naar-
bijzondere.14595083.lynkx  ). De raad nam daartoe in september een motie aan, die door het college 
werd omarmd. ‘Bij het doorzetten van dit voornemen ben ik genoodzaakt interbestuurlijk toezicht in 
te zetten’, aldus De Jonge. Hij gaat er vanuit dat ingrijpen niet nodig is en Oldenzaal ‘uit eigen 
beweging besluit dit plan niet door te zetten.’ 
Onderzoek   Het plan is in strijd met de Wmo, aldus de minister. ‘De Wmo 2015 verplicht 
gemeenten tot het doen van zorgvuldig onderzoek naar de persoonlijke omstandigheden van iemand 
die zich meldt met een behoefte aan maatschappelijke ondersteuning. Als hieruit blijkt dat een cliënt 
is aangewezen op ondersteuning, moet de gemeente een bijdrage aan die ondersteuning leveren die 
in de betreffende situatie passend is. Huishoudelijke hulp kan voor cliënten een passende 
maatwerkvoorziening zijn en mag dan ook niet op voorhand worden uitgesloten.’ 
Onbetaalbaar  De inkomensonafhankelijke eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen is Oldenzaal, 
net zoals veel andere gemeenten, een doorn in het oog. Sinds de invoering van dat Wmo-
abonnementstarief is het aantal aanvragen, met name die voor huishoudelijke hulp, gestegen. De 
financiële compensatie van het rijk is ontoereikend. De gemeente vreest dat de zorg onbetaalbaar 
wordt. Door de huishoudelijke hulp naar de bijzondere bijstand over te hevelen, kan wel een 
inkomenstoets worden uitgevoerd. Het geld moet daar terechtkomen waar het nodig is, vinden 
gemeenteraad en college van Oldenzaal. 
Wachtlijst  De Jonge vindt dat gemeenten voldoende worden gecompenseerd. Gemeenten zijn 
het daar niet mee eens. De VNG roept gemeenten op een einde te maken aan de ‘run’ van mensen 
op een hoog inkomen op met name de huishoudelijke hulp( Fried: zie: 
https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/gemeenten-zoeken-grenzen-wmo-
op.15087474.lynkx ). Gemeenten worden onder meer geadviseerd financiële draagkracht in het 
onderzoek te betrekken. Ook kan een draagkrachtberekening worden gemaakt. Gemeenten kunnen 
er ook voor kiezen een budgetplafond en wachtlijst in te voeren. ‘De gemeente zou het beleid zo 
kunnen aanpassen dat personen, van wie uit het onderzoek blijkt dat zij het zelf kunnen regelen en 
betalen, een afwijzende beschikking krijgen, of een beschikking met een aantekening dat zij op een 
wachtlijst worden geplaatst. De wachtlijst blijft bestaan totdat het rijk de gemeente volledig voor de 
extra kosten als gevolg van het abonnementstarief compenseert’, schrijft de VNG in een brief aan 
haar leden( Fried: zie: . https://www.binnenlandsbestuur.nl/Uploads/2020/11/20201123-ledenbrief-
maatregelen-beheersing-kosten-abonnementstarief.pdf  ) 
Afwijzing     Als inwoners bewust hun hulp opzeggen omdat de huishoudelijke hulp via de Wmo 
goedkoper is, kan een verzoek daartoe door de gemeente worden afgewezen, stelt de VNG. Er kan 
volgens haar een parallel worden gelegd met een situatie waarin een burger zonder overleg met de 
gemeente van een geschikte naar een niet geschikte woning verhuist. De burger heeft zich daarbij 
bewust in een niet zelfredzame situatie gebracht. Uit jurisprudentie zou blijken dat de rechter een 
afwijzing van de voorziening door de gemeente accepteert. Gemeenten kunnen er ook voor kiezen 
de huishoudelijke hulp als algemene voorziening in te richten. Een maatwerkvoorziening kan dan in 
‘sommige gevallen worden afgewezen, dan wel uitgesteld of kan een maatwerkvoorziening met een 
lager aantal uren worden verstrekt’, aldus de VNG. 
          De gemeentekoepel blijft strijden voor een hogere compensatie door het rijk, zo benadrukt zij 
in haar ledenbrief. Bij het volgende kabinet zal de VNG aandringen op het afschaffen van het Wmo-
abonnementstarief. 
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16) Vanaf woensdag 25 november D66 Groene Hart 
Email Henk van Tol  26 november 2020 
D66 lanceert met fusie lokale afdelingen een krachtige organisatie richting 
verkiezingen 
De D66-afdelingen Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Kaag en Braassem en Nieuwkoop 
gaan vanaf woensdag 25 november samen verder als D66 Groene Hart. De reden voor de 
samenvoeging is een behoefte aan meer slagkracht in de regio als het gaat om D66 speerpunten 
waaronder duurzaamheid, onderwijs en klimaat. Deze krachtenbundeling stroomlijnt onder andere 
de organisatie van verkiezingen. Maar ook het ondersteunen van de vier fracties, het werven van 
nieuwe leden en het aangaan van het gesprek met bewoners over wat beter kan. 
Nieuw bestuur   De fracties van de verschillende gemeenten blijven ongewijzigd, wel begint een 
nieuw bestuur onder leiding van voorzitter Inez Klapper, opleidingsmanager bij een hogeschool. Haar 
team bestaat uit: 

 Secretatis Edward den Heeten uit Alphen aan den Rijn. Edward geeft als directeur dagelijks 
leiding aan een basisschool. 

 Penningmeester Jeroen de Jong uit Bodegraven. Jeroen is net vader geworden en werkt als 
manager van een zorginformatiesysteem. 

 Politiek secretaris Erwin Zijlstra uit Koudekerk aan de Rijn. Erwin is ondernemer en heeft een 
eigen adviesbureau op het gebied van reputatie- en strategie ontwikkeling. 

 Algemeen bestuurslid Martijn Barnas uit Reeuwijk. Martijn is in het dagelijks leven interim-
jurist en zal vanuit het bestuur de contacten onderhouden met de D66 fractie in Bodegraven- 
Reeuwijk. 

 Algemeen bestuurslid Kirsti van Dam uit Alphen aan den Rijn. Kirsti is communicatieadviseur 
en in dit nieuwe bestuur verantwoordelijk voor communicatie en woordvoering. 

Goede solide structuur    Inez: “Het nieuwe bestuur bedankt de gemeentelijke afdelingen 
voor hun enorme inzet voor D66 in de afgelopen jaren en begint vol enthousiasme aan de bouw van 
deze nieuwe organisatie. Er wacht ons een belangrijke taak om een goede solide structuur op te 
zetten waarin de democraten uit alle vier gemeenten zich gehoord en vertegenwoordigd voelen. We 
willen een levendige en enthousiaste club leden creëren die betrokken is bij de ontwikkeling van 
onze vier gemeenten en de inwoners. Want D66 Groene Hart laat iedereen vrij, maar niemand 
vallen!” 
 
 
 
17) Waardegerichte zorg op het gebied van angst en depressie 
Qruxx nieuwsbrief 26 november 2020 
Menzis brengt ggz-instellingen bij elkaar voor betere angst- en depressiezorg 
Waardegerichte zorg op het gebied van angst en depressie. Dat is de focus van Arnoud van der Geijs, 
zorgexpert GGZ van Menzis. Aan een door Menzis opgezet traject nemen vijftien aanbieders deel. Ze 
spiegelen uitkomsten en stellen verbeterplannen op. Met als belangrijkste doel de drie pijlers van 
waardegerichte zorg: verhogen van de ervaren kwaliteit, een betere gezondheid van burgers en 
cliënten en lagere kosten. 
Een lerend netwerk van instellingen noemt Arnoud van der Geijs het traject Waardegerichte zorg 
Angst & Depressie. “De vijftien  aanbieders met wie we werken, verschillen natuurlijk in veel 
opzichten van elkaar. 
Maar op één punt komen hun wensen en visie overeen. Ze streven naar een continue verbetercyclus 
door het transparant uitwisselen van data en best practices. Doe jij het als aanbieder op een andere 
manier dan ik? Heb jij andere uitkomsten? Wat kan ik daarvan leren? En wat heb ik jou op mijn beurt 
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te bieden? Een slimme organisatie van de zorg, daar draait het wat ons betreft om. En de 
zorgprofessional is daarbij in the lead.” 
Terughoudendheid  Sjoerd Kosterman, directeur behandelzaken angst- en 
stemmingsstoornissen van de Amsterdamse ggz-instelling Arkin, is een van de deelnemers aan het 
traject. Hij is zich bewust van het feit dat er bij zorgverleners soms sprake is van een zekere 
terughoudendheid ten aanzien van zorgverzekeraars. Dit vanuit een veronderstelde bovenmatige 
aandacht voor kostenbeheersing. Maar daarvan is volgens hem in dit geval geen sprake. “Het gaat 
echt om de inhoud.” 
            Daarbij komt dat zorgaanbieders elkaar normaal gesproken niet opzoeken. “Je bent toch ook 
in een aantal opzichten een concurrent van elkaar. Maar veel belangrijker nog is dat de werkdruk zo 
hoog is dat er van additionele projecten zoals dit niet zomaar iets komt. Dan heb je een partij nodig 
die het initiatief neemt en mensen bij elkaar zet. Dat is in dit geval dus Menzis en daar ben ik blij 
om.” 
Hindernissen  Ondanks deze positieve vibe kende het initiatief bij de start in 2018 enige 
publicitaire hindernissen. Uit berichtgeving in onder meer de Volkskrant maakten sommige 
betrokkenen op dat Menzis alleen nog tot vergoeding van zorg zou overgaan als de cliënt 
daadwerkelijk zou herstellen.  Van der Geijs: “Daar is geen sprake van. We willen gezamenlijk de 
kwaliteit van de zorg beter maken, in de overtuiging dat dan ook de kosten vanzelf lager worden, 
bijvoorbeeld doordat mensen minder snel terug in zorg komen.” 
            Hij is zich niettemin bewust van de discussie over de lastige meetbaarheid van de effectiviteit 
van de ggz. “Er kunnen allerlei redenen zijn dat iemand herstelt of onverhoopt toch weer zorg nodig 
heeft. Maar als je de resultaten op grote schaal vergelijkt, kun je wel degelijk verschillen herkennen. 
Je kunt die met elkaar proberen te duiden, ondanks de variabelen die er zijn”, zei hij destijds tegen 
de Volkskrant. 
            “Dat vind ik nog steeds”, zegt hij nu. “Maar wat we destijds misschien niet goed deden, is dat 
we het verhaal als zorgverzekeraar zelf vertelden. We lieten de deelnemende aanbieders niet aan 
het woord lieten. En dat terwijl we er trots op zijn dat deze vijftien aanbieders het avontuur met ons 
willen aangaan. 
Transparante atmosfeer    Er zijn ook andere, meer op het netwerk gerichte redenen om mee 
te doen, vult Sjoerd Kosterman aan. “Het is goed dat je echt met elkaar aan tafel zit. Dat gebeurt in 
een open en transparante atmosfeer. Je hebt in de zorg allerlei beelden van elkaar, Die blijken dan 
als je in gesprek gaat eigenlijk niet te kloppen.” 
Maar hoe aangenaam dat gesprek ook verloopt, het gaat uiteindelijk om het resultaat. Hoe bereik je 
daadwerkelijke verbetering? Van der Geijs: “Door het proces in te bedden in je organisatie. Formeer 
een veranderteam met mensen die gemotiveerd zijn voor waardegedreven zorg. Kijk naar waar er 
verbeterpotentieel zit in je organisatie. Heb je bijvoorbeeld relatief veel terugval? Wil je de intake 
verbeteren? Wil je in de behandelkamer meer  met de patiënt keuzes maken op basis van 
uitkomstgegevens? Benoem dat dan. Stel een verbeterplan op en ga aan de slag. En het mooie van 
ons traject is dat je daarvoor dus inspiratie kunt opdoen bij andere instellingen.” 
Behandelaren Een punt van aandacht is natuurlijk wel hoe de behandelaren hier tegenaan 
kijken, beaamt Sjoerd Kosterman. “Zoals gezegd, ze hebben weinig tijd. De productiedruk is hoog. 
We bevinden ons in dit traject met Menzis nu nog in de comfortabele fase, de fase van het bedenken 
en uitwerken van ideeën. Als ze straks daadwerkelijk moeten worden uitgevoerd, is dat echt een 
volgende stap.” 
            Kosterman ziet voor behandelaren nog wel een verbeterpunt binnen Arkin: het 
behandelingsplan moet daar meer sturingskracht krijgen. “Je moet oppassen dat een behandelplan 
niet leidt tot gedachteloos afvinken. Het gaat erom dat je de doelen van de behandeling heel precies 
formuleert en deze ook frequent bespreekt met de cliënt. Zodat hij het besef krijgt echt ergens aan 
te werken. Hij weet wat er daarvoor nog te doen valt.” 
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Voortgang Dat vraagt iets van de behandelaar, namelijk dat je die behandeldoelen voortdurend in 
het oog houdt en toetst of er voortgang wordt geboekt. Kosterman: “In de ggz komt het nog te vaak 
voor dat cliënt en therapeut aangeven een goed gevoel te hebben bij een sessie, zonder dat de 
behandeldoelen per se centraal staan. Dat is niet de bedoeling.” 
Geven en nemen Dit alles is wel een kwestie van geven en nemen. “We hebben het aantal 
metingen terugbracht ten opzichte van eerdere versies van ons verbeterplan. Ook al omdat het 
systeem dat we gebruiken niet optimaal is qua gebruiksvriendelijkheid. Het is een voorwaarde dat 
behandelaars zich er senang bij voelen en daar werken we ook aan. Want nogmaals, het moet wel 
worden ingebed in de drukke dagelijkse praktijk. Maar als we er in slagen dit tot een goed einde te 
brengen, dan geeft dat natuurlijk ook bevrediging. Als de zorg beter en efficiënter wordt, word je 
daar als behandelaar ook blij van.” 
Auteur: Bert Bukman 
  
 
 
 
 
18) Maatwerkvoorzieningen: mensen, die hulp nodig hebben, zo lang mogelijk thuis laten wonen 
Schulinck 26 november 2020 
Meer hulp bij het huishouden via Wmo-maatwerk 
26 november 2020     In de eerste zes maanden van 2020 maakten ruim 1,1 miljoen mensen gebruik 
van een maatwerkvoorziening vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dit is 5 
procent meer dan in de eerste zes maanden van 2019. De groei zit voornamelijk in het aantal 
cliënten dat hulp bij het huishouden krijgt. Dit meldt het CBS op basis van voorlopige cijfers.Wmo-
maatwerkvoorzieningen zijn bedoeld om mensen die hulp nodig hebben zo lang mogelijk thuis te 
kunnen laten wonen. Hieronder vallen bijvoorbeeld hulpmiddelen en diensten, zoals een rolstoel of 
vervoer, en hulp bij het huishouden (bijvoorbeeld schoonmaken, opruimen en bedden opmaken). 
Gemeenten zijn hier sinds 2016 verantwoordelijk voor, volgens de Wmo 2015. 
Vooral meer cliënten met hulp bij het huishouden      Vooral het aantal Wmo-
maatwerkcliënten met hulp bij het huishouden is gestegen. In het eerste halfjaar van 2020 waren dat 
er 445 duizend, een jaar eerder 382 duizend. Dat is een stijging van 16 procent. Bij de overige 
hoofdgroepen van Wmo-maatwerk, zoals verstrekking van hulpmiddelen, was de stijging maximaal 
1,5 procent. 
Stijging huishoudelijke hulp bij alle inkomensgroepen  De hulp bij het 
huishouden nam toe in alle inkomensgroepen. In de laagste inkomensgroep nam het gebruik van 
huishoudelijke hulp toe van 49 cliënten per duizend mensen in het eerste halfjaar van 2019 naar 53 
per duizend in de eerste helft van 2020. Bij de middeninkomens steeg het van 41 cliënten per 
duizend mensen in het eerste halfjaar van 2019 naar 51 cliënten per duizend in de eerste helft van 
2020. Dat zijn er vrijwel evenveel als in de laagste inkomensgroep. Bij de hoogste inkomensgroep, 
met relatief veruit de minste cliënten, steeg het van 4 per duizend naar 6 per duizend in de eerste 
helft van 2020. 
           Gemeenten vragen doorgaans een eigen bijdrage voor de Wmo-maatwerkvoorziening. Sinds 1 
januari 2019 is dit een vast, niet-inkomensafhankelijk, abonnementstarief. 
Bron: CBS 
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19) Meer ‘rijke’ ouderen  laten hun huis schoonmaken op kosten van de gemeente 
DE Volkskrant 26 november 2020 
Gemeenten zuchten onder ‘schoonmaaksubsidie voor rijke ouderen’ 
Meer ‘rijke’ ouderen en ouderen met een middeninkomen laten voor een laag bedrag hun huis 
schoonmaken op kosten van de gemeente. De stijging is ingezet sinds midden- en hoge inkomens per 
1 januari 2019 hiervoor maximaal 20 euro per vier weken kwijt zijn. 
Charlotte Huisman26 november 2020, Het eerste half jaar van 2020 kregen 16 procent meer 
hulpbehoevenden huishoudelijke hulp via de wet Maatschappelijke Ondersteuning dan een jaar 
eerder: in totaal 446 duizend personen. Deze cijfers maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek 
donderdag bekend. 
Vooral meer draagkrachtige hulpbehoevenden kregen door de gemeente betaalde huishoudelijke 
hulp: bij de middeninkomens nam het aantal gebruikers toe van 41 naar 51 op de duizend inwoners, 
en bij de hoge inkomens van 4 naar 6 op de duizend inwoners. Ook onder de lage inkomen steeg het 
aantal gebruikers van huishoudelijke hulp, maar minder snel: van 49 naar 53 per duizend inwoners. 
In deze cijfers zien de gemeenten hun vrees vooraf bevestigd. Ze hadden het rijk vooraf 
gewaarschuwd voor die extra toeloop, toen het kabinet besloot de eigen bijdrage voor 
‘maatschappelijke ondersteuning’ te verlagen en niet langer inkomensafhankelijk te maken. Het 
kabinet koos hiervoor omdat vooral de middeninkomens aanhikten tegen de hoge eigen bijdrages.  
Hugo de Jonge       De gemeenten spreken van ‘schoonmaaksubsidie voor de rijken’. Zij vinden 
dat het Rijk hen moet compenseren voor de extra kosten: naar schatting zo’n 230 miljoen euro. Maar 
volgens minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) is dat niet nodig. 
De uitvoering van de zorg wordt zo voor de gemeenten nog duurder, terwijl ze al niet uitkomen. 
Sinds 2015 hebben gemeenten meer zorgtaken gekregen van het Rijk, waaronder de uitvoering van 
de nieuwe wet Maatschappelijke Ondersteuning. Inmiddels blijkt dat ze veel meer geld kwijt zijn aan 
de jeugdzorg en de ouderenzorg dan ze vooraf hadden verwacht, onder meer door de vergrijzing. De 
gemeenten kampen daardoor met oplopende financiële tekorten. 
De gemeenten vinden dat nu de grens is bereikt bereikt. ‘Wij moeten gaan bezuinigen op de zorg van 
de meest kwetsbare bewoners, omdat er minder geld overblijft om hun te ondersteunen’, zegt de 
Rotterdamse wethouder Sven de Langen namens de Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG). 
De gemeenten worden volgens hem gedwongen de grenzen van de wet op te zoeken. De VNG 
adviseert gemeenten in geldnood om bijvoorbeeld wachtlijsten te gaan hanteren waarbij de echt 
zorgbehoevenden voorrang krijgen. 
Inkomenstoets  Daarnaast willen sommige gemeenten huishoudelijke hulp gaan weigeren aan 
mensen van wie bekend is dat ze voldoende geld hebben om deze zelf te organiseren. Dit ligt 
gevoelig omdat het gemeenten verboden is een inkomenstoets te hanteren bij deze hulp. ‘Dit is dan 
geen inkomenstoets maar een onderdeel van een bredere vraag aan de keukentafel: kunt u het zelf 
regelen?’, zegt De Langen. 
Het zou kunnen leiden tot een proefproces als een aanvrager die zo is afgewezen naar de rechter 
stapt. ‘Wij willen graag dat de rechter hierover een uitspraak doet’, zegt De Langen. ‘De bal ligt bij 
het Rijk. Als zij ons compenseren, kunnen we alle vragers huishoudelijke hulp bieden, nu moeten we 
andere mogelijkheden onderzoeken.’ 
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20) Bezuinigen op de sociale basis geen goed idee 
Binnenlands Bestuur 26 november 2020 
GEMEENTEN: BEZUINIG NIET OP SOCIALE BASIS 
Yolanda de Koster 25 nov 2020 Om de kosten in het sociaal domein te beheersen, is bezuinigen op 
de sociale basis geen goed idee. Die sociale basis heeft tijdens deze coronacrisis zijn waarde meer 
dan ooit bewezen. Een krachtige sociale basis is nodig omdat niet alles op individueel niveau kan 
worden opgelost. Om de sociale kwaliteit voor inwoners en de samenleving te bevorderen en de 
kosten in de hand te houden, moeten gemeenten meer preventief en collectief gaan werken. 
Gemeenten doen er goed aan even pas op de plaats te maken. 
Overboord    Om te beginnen hebben gemeenten een passende breed gedragen visie op de 
sociale basis nodig, die daarna vertaald wordt in concrete maatschappelijke doelstellingen − zoveel 
mogelijk in overleg met alle betrokken partijen om draagvlak te creëren voor het beleid. Er moet 
worden gemonitord of het beleid uitpakt zoals bedoeld. Als blijkt dat een voorziening niet effectief is, 
gooi haar dan overboord. Dat stelde Hanneke Mateman, senior adviseur Doen wat werkt bij Movisie, 
op de derde en laatste dag van het digitale event ‘Sociaal domein. Leren en verbeteren, ook van en 
na corona’ van Binnenlands Bestuur.  
Twee bewegingen  Gemeenten gaan wisselend om met de forse tekorten in het sociaal domein, 
ziet Mateman. ‘Natuurlijk zijn alle gemeenten op dit moment op zoek naar waar ze kunnen 
bezuinigen of in ieder geval grip kunnen krijgen op de steeds maar stijgende kosten in het sociaal 
domein. We zien eigenlijk twee bewegingen. Aan de ene kant zien we gemeenten die nadrukkelijk de 
beweging naar de voorkant maken; die gaan investeren in dat voorveld, in die sociale basis. En aan 
de andere kant zien we gemeenten die toch geneigd zijn om juist daar te gaan bezuinigen. Het is nu 
eenmaal zo dat de drempel om daar te bezuinigen laag ligt, omdat daar geen wettelijke 
verplichtingen zijn.’ 
  
Snel signaleren    Maar slim is het niet, om op die sociale basis te bezuinigen, vindt Mateman. 
‘Als de coronacrisis ons een ding heeft geleerd, is hoe belangrijk het is dat je als gemeente een 
stevige sociale basis hebt. Dat netwerk van verbindingen tussen mensen, organisaties, tussen het 
formele en het informele domein dat maakt dat mensen naar elkaar omzien, voor elkaar zorgen en 
dat je snel signaleert waar dingen dreigen mis te gaan.’ 
Maatschappelijke resultaten   Gemeenten doen er beter aan om even goed na te denken 
over wat ze als gemeente willen bereiken. ‘Welke visie en ambities heb je als gemeente en welke 
concrete maatschappelijke resultaten wil je bereiken. Vervolgens moet je in kaart brengen wat 
daarvoor nodig is.’ Het investeren in de sociale basis moet daarbij niet uit het oog worden verloren, 
in de visie van Mateman. ‘We weten allemaal dat investeren in de sociale basis loont.’ Al tekent ze 
daar meteen bij aan dat de effecten van die investeringen zich niet direct uitbetalen. ‘Dat heeft even 
tijd nodig.’ Ook zijn de effecten, in de huidige verantwoordingssystematiek van gemeenten, lastig te 
meten. ‘Dat is ook waarom veel gemeenten aarzelend zijn om te investeren in de sociale basis.’ Als je 
echt vraagt aan de mensen wat ze nodig hebben en daar waar mogelijk collectief aanbod op inricht, 
kan dat kosten besparen. ‘Gemeenten en organisaties zijn nog te veel gericht op het aanbieden van 
individuele voorzieningen. Elke euro die je in de sociale basis investeert, rendeert in tweevoud.’ 
Grip     In gemeenten wordt het echte gesprek over waar de gemeente naar toe wil niet altijd 
gevoerd, weet Mateman. ‘De visitatiecommissie financiële beheersbaarheid sociaal domein van de 
VNG, waar Movisie in participeert, ziet dat gemeenten waar een breed gedragen visie is ontwikkeld 
en is vertaald naar leidende principes en beoogde maatschappelijke resultaten, het aanmerkelijk 
beter doen. Zij hebben meer grip op de financiën in het sociaal domein. Dat wil niet zeggen dat ze al 
hun tekorten hebben opgelost, maar ze weten beter waar ze naar toe willen en ze zijn beter in staat 
om in tijden van tekorten die inhoudelijke lijn vast te houden. Het helpt gemeenten heel erg om 
verantwoorde keuzes te maken.’ 
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Herziening  Bij de start van de decentralisaties hebben veel gemeenten visies opgesteld. 
Misschien is die visie nog steeds prima en ontbreekt het alleen aan concrete vertaling of is het tijd 
voor een grondige herziening, aldus Mateman. ‘Meestal ligt er wel een redelijke visie, maar is die op 
de achtergrond geraakt omdat hij niet concreet genoeg is uitgewerkt. Zo’n visie, de leidende 
principes en de maatschappelijke resultaten die je daaruit afleidt, zijn elementen die je steeds moet 
terugpakken. Je moet een lerende organisatie zijn met elkaar: je steeds afvragen of je nog de goede 
dingen aan het doen bent.’  
Lastig sturen   Voor een werkende visie is het ook belangrijk dat gemeenten een goede analyse 
maken van de eigen situatie. Heel vaak ziet Mateman gemeenten die niet echt zicht hebben op waar 
kosten vandaan komen, waar tegenvallers dreigen en welke factoren ze daarin wel en niet kunnen 
beïnvloeden. ‘Daardoor kun je lastig sturen.’ Als je de beschikbare data hebt geduid, kun je 
prioriteren; mede op basis van je visie, beoogde maatschappelijke resultaten en het beschikbare 
budget. ‘Je kunt het geld tenslotte maar een keer uitgeven.’ 
Gedeelde verantwoordelijkheid  In dit hele proces is een aantal zaken belangrijk, benadrukt 
Mateman. ‘Allereerst het maatschappelijke partnerschap tussen gemeente en partijen in de 
uitvoering; professionele organisaties, vrijwilligerswerk, bewonersinitiatieven, inwoners. Voer het 
gesprek over het doel en de bedoeling van het gemeentelijk beleid vooral met elkaar. Dit levert 
draagvlak, commitment en gedeelde verantwoordelijkheid op.’ 
Eenzaamheid      Daarnaast is het verstandig om gebruik te maken van kennis over wat werkt. 
Gemeenten moeten durven stoppen met voorzieningen die niet werken en standaardaanbod kritisch 
op effectiviteit bevragen. Bij de bestrijding van eenzaamheid hebben de meeste gemeenten 
bijvoorbeeld het idee dat huisbezoeken of ontmoetingsactiviteiten bijdragen aan het doorbreken van 
eenzaamheid. ‘Uit onderzoek zien we dat dat niet altijd werkt.’ Mensen die al langer in een sociaal 
isolement verkeren, missen vaak een aantal sociale vaardigheden. Een koffie-ochtend is dan niet 
altijd de beste remedie om die eenzaamheid aan te pakken. ‘We weten inmiddels dat het effectiever 
is ervoor te zorgen dat mensen minder negatieve gedachten over zichzelf hebben dan bijvoorbeeld 
die ontmoetingsactiviteit.’ In de coronacrisis was te zien dat computervaardigheden enorm bijdragen 
aan het doorbreken van de eenzaamheid onder senioren, weet Mateman. Denk goed na wat je wilt 
inzetten en ga in gesprek met de mensen waarvoor je het doet, adviseert ze.  
Tellen en vertellen  Tot slot moet worden gekeken of het beleid uitpakt zoals bedoeld. In de 
verantwoordingssystematiek is ‘nog een wereld te winnen’, stelt Mateman. Aan het tellen van 
uitgeschonken kopjes koffie of het aantal georganiseerde cursussen heb je niets. ‘Heel veel 
gemeenten werken echter met monitor- of registratiesystemen die daarop ingericht zijn, maar het 
zegt eigenlijk niets over wat er echt gebeurt, of de activiteiten daadwerkelijk bijdragen aan het 
verbeteren van de sociale kwaliteit.’ Natuurlijk heb je een aantal indicatoren nodig om te zien waar 
het geld naartoe is gegaan, ‘maar daarnaast hebben we het verhaal nodig. Het tellen en vertellen. 
Dat verhaal geeft aan wat er daadwerkelijk met mensen gebeurt en wat de effecten van de 
activiteiten zijn.’ 
Verantwoorde keuzes  Als ondanks alle inspanningen toch moet worden bezuinigd, ‘helpt het 
enorm als je die gedragen visie hebt. Op het moment dat er minder geld beschikbaar is, kun je 
makkelijker gaan kijken waar kan worden gesneden, waar verantwoorde keuzes kunnen worden 
gemaakt. Dat is niet leuk en dat is altijd even slikken, maar kijk naar de activiteiten waarvan je als 
gemeente het meeste effect van verwacht en zet daar op in.’   
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21) Tweejarig onderzoek naar dementiepatiënten onder de 65 jaar 
Leidsch Dagblad 27 november 2020 
Hogeschool Leiden begint onderzoek naar zorg voor jonge dementiepatiënten 
Wilfred Simons 27/11/2020 LEIDEN  De Hogeschool Leiden begint een tweejarig onderzoek naar 
dementiepatiënten onder de 65 jaar. Nederland telt ongeveer 12.000 van deze jonge patiënten. 
Volgens lector Ouderenzorg Chris Wallner van de hogeschool ’heeft deze groep tot nu toe weinig 
aandacht van onderzoekers gekregen’. ,,Terwijl de impact van de ziekte voor de mensen en hun 
naasten heel heftig is.’’ 
Het onderzoek wordt mogelijk door een subsidie van 170.000 euro van ZonMW (Fried: zie: 
https://www.zonmw.nl/nl/ ). Deze in Den Haag gevestigde subsidieverstrekker is gespecialiseerd in 
praktisch gezondheidsonderzoek. Lector Wallner (Fried: zie: 
https://www.hsleiden.nl/vio/medewerkers/chris-wallner ) heeft een team samengesteld dat zich 
vooral richt op de vraag hoe jonge dementiepatiënten, zorgverleners, familie en vrienden goed 
kunnen samenwerken vanaf het moment dat opname in een verpleeghuis noodzakelijk is geworden. 
Het onderzoeksteam bestaat, behalve uit de Hogeschool Leiden, uit verpleeghuis Bernardus van 
thuiszorgorganisatie Marente in Sassenheim, het practoraat Welzijn & Zorg van mbo Rijnland, de 
gemeente Teylingen en het Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen van het Radboudumc. 
Alle betrokkenen willen samen een ’leergemeenschap’ vormen (Fried: zie: 
https://www.hsleiden.nl/actueel/nieuws/verpleegkundige-intramurale-ouderenzorg/subsidie-voor-
onderzoek-dementie-op-jonge-leeftijd.html  ). Zorgverleners die dagelijks contact hebben met de 
patiënten, krijgen de kans om vragen en problemen die zij tegenkomen te bespreken in een 
kernteam van docenten, studenten, onderzoekers en zorgprofessionals. Ook de naasten en 
vertegenwoordigers van de patiënt kunnen meepraten. 
Het voortschrijden van dementie kan voor familie en vrienden stressvol, schokkend en belastend zijn. 
Het behoud van een goede onderlinge relatie is dan essentieel. Door een leergemeenschap te 
vormen, ’hebben alle betrokkenen een rol’, zegt Wallner, ’terwijl de kwetsbare cliënten en naasten 
worden beschermd tegen onnodige belasting’. 
 
 
 
22) Terwijl ik vooraf uitging van tien tot vijftien huisjes, zit ik nu al aan zestig geïnteresseerden 
Leidsch Dagblad 27 november 2020 
Plannen om met een dorp van tiny houses een groot verschil te gaan maken 
in Kaag en Braassem 
Paul van der Kooij  26/11/2020 KAAG EN BRAASSEM  Dat tiny houses goed zijn voor de aarde - 
omdat ze niet te veel grond opslokken en zelf energie opwekken - was al langer bekend. „Maar als 
je er een dorpje van maakt, zijn ze ook heel sociaal”, weet Thom Wernke (29) die zo’n dorpje annex 
woongroep wil starten in Kaag en Braassem. 
„En dan het liefst in een soort van bosrijke omgeving. Dan kun je laten zien dat je de natuur weer 
natuur wilt laten zijn. Als iets waar we gebruik van mogen maken, maar dat we niet hoeven te 
vérbruiken. Al kan een grasveldje in één van de kernen ook een mooie plek zijn.” 
Sterker nog, een centraal gelegen veldje biedt weer andere mogelijkheden. Zoals het samen met 
buurtgenoten werken in de moestuin, een voorziening die een vereiste lijkt bij zo’n woongroep. Net 
als een plek om picknicktafels neer te zetten of een veranda te maken. Dat is niet alleen goed voor de 
onderlinge contacten, maar ook handig voor de momenten waarop je visite krijgt. Hoe leuk zo’n klein 
huisje ook is, met bezoekers loop je al snel tegen de grenzen aan. 
Wernke is geboren in Leimuiden, maar woont al sinds zijn studie in Amsterdam. Hij had een 
’ontzettend tof leven’ in de hoofdstad, maakte er veel vrienden, zag er ’elke kroeg en club’ en 
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beoefende er diverse sporten. Maar hij heeft ook ervaren hoe de drukte van de stad hem op zeker 
moment te veel werd en hij als een zoutzak in elkaar zakte. 
Bewuster leven    Sinds dat moment van ’overspanning’, is hij zijn leven gaan aanpassen: 
„Bewuster leven met minder prikkels, het aantal ’vriendschappen’ verminderen, de intensiteit van de 
échte vriendschappen verhogen en de band met mijn ouders en naasten versterken.” 
Over een laatste stap - een vertrek uit de stad - dacht hij lang na. Vraag was daarbij niet zozeer waar 
hij heen moest. Omdat hij de band met zijn Leimuidense contacten wilde aanhalen, van zijn moeder 
die daar nog altijd woont tot een hechte vriendengroep, leek het logisch om die kant op te gaan. 
Hij zat meer met het hoe. Moest hij, terwijl hij als ondernemer al genoeg zorgen heeft, er weer 
nieuwe bijnemen? Want hoe groter een huis is hoe meer er te onderhouden, inrichten en 
schoonmaken is. En voor je het weet vraagt het weer om spullen - véél spullen. 
En het geld dat al die spullen kosten, geeft hij liever uit aan kwalitatief góede - vaak duurdere - 
spullen, biologisch en vegetarisch eten of vakanties en uitjes met vrienden. „Ik spaar en koester 
momenten, geen spullen”, noemt hij dat op www.tinyhousekb.nl, de site die hij vorige maand 
opende. 
Idee achter die site: kijken of meer mensen eenzelfde wens hebben. Zo ja, dan zou hij graag met 
gemeente en provincie bekijken wat er mogelijk is. Hoewel hij amper ruchtbaarheid had gegeven aan 
de site, stroomden de aanmeldingen al snel binnen. 
Zestig geïnteresseerden „Terwijl ik vooraf uitging van tien tot vijftien huisjes, zit ik nu al aan 
zestig geïnteresseerden. Sommigen moeten van een kleine beurs rondkomen en zien het als een 
slimme manier om betaalbaar te wonen, anderen willen boven alles duurzaam leven. Naast een 
gescheiden moeder met kind, zijn het over het algemeen starters die in een gemeente als Kaag en 
Braassem moeilijk aan huisvesting komen. 
„Een eengezinswoning kost hier al gauw drie ton. En als je geen stel bent, red je dat moeilijk”, weet 
medestander Boris van Tol. Omdat hij voor sociale woningbouw te veel verdient, woont hij op zijn 
28ste nog altijd bij zijn ouders thuis in Leimuiden. Op een zolder van tiny house-formaat. 
„Het gaat er goed”, benadrukt hij. „Maar op een gegeven moment wil je tijd voor jezelf.” En toen hij 
hoorde wat zijn oud-dorpsgenoot voor elkaar wil boksen, vond hij het direct ’heel gaaf’. Hoe je je 
eigen, betaalbare huis krijgt. Maar ook hoe je samenwerkt en dingen deelt met andere 
huizenbezitters in de groep. Hoewel hij nog geen huisje heeft, loopt hij er in gedachten wel eens 
rond. Wat hij dan ziet? Een vierkant huisje - ’want dat is efficiënt’ - met ’ruimte besparende’ 
schuifdeuren. En een veranda er omheen. 
Qua vloeroppervlak variëren tiny houses van twaalf tot vijftig vierkante meter. Hij mikt op dertig tot 
veertig vierkante meter, om in ieder geval ruimte te hebben voor zijn hobby’s. 
Wernke, die in Amsterdam in verschillende huurhuizen woonde, een tijdlang een huis bezat met een 
vriendin en nu een woonboot deelt met een huisgenoot, gaat voor een ’soort van pipowagen’ van 
zo’n twintig vierkante meter. Handig daarbij is dat wasmachine en droger een centraal geplaatst hok 
kunnen krijgen, natuurlijk voorzien van zonnepanelen. Die kunnen er de benodigde energie 
opwekken, net als op de huisjes. 
Geen gasaansluiting     Omdat de huisjes ’megagoed’ zijn geïsoleerd en warmtepompen voor 
warmte kunnen zorgen door warmte aan lucht of grondwater te onttrekken, is een gasaansluiting 
niet nodig. Dat alles is goed voor het milieu en praktisch tegelijk. Omdat tiny houses vaak maar 
enkele jaren ergens mogen staan, zijn aansluitingen een punt: ,,Een aansluiting op de waterleiding 
zou wel handig zijn. Je verbruikt snel meer water dan het regent.” 
Toen Wernke enkele jaren geleden aan een tiny house dacht, was dat nog echt pionieren. ,,Inmiddels 
zijn er zo’n dertig woongroepen en kun overal te rade gaan en even komen kijken.’’ Zo gaan Wernke 
en Van Tol volgende week zondag in Delft een kijkje nemen. ,,Ook zijn er woongroepen in Alkmaar en 
Almere.’’ In de eigen regio lijkt het wat minder te vlotten. Zo stuitten plannen in buurgemeente 
Haarlemmermeer een tijdlang op een veto van de Metropoolregio Amsterdam. 
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Gesprek met gemeente  Wat er in Kaag en Braassem mogelijk is, wordt wellicht volgende 
week al een beetje duidelijk. Dan is er een gesprek gepland met twee ambtenaren van de gemeente 
die zelf contact opnamen met de initiatiefnemer. De een is van de afdeling ruimtelijke ordening, de 
ander heeft de portefeuille duurzaamheid. 
Het lijken Wernke logische gesprekspartners: ,,Zo kunnen we de CO2-uitstoot terugdringen in een 
gemeente die zich graag als duurzaam afficheert. Tegelijk kunnen we starters aan betaalbare 
huisvesting helpen. Omdat de huisjes licht zijn en je er niet voor hoeft te heien, kunnen ze ook nog 
eens op plekken komen waar je geen gewone huizen kunt bouwen.’’ 
Hij denkt daarbij aan plekken rond dijken: ,,Maar misschien ziet de gemeente ons liever elders, 
bijvoorbeeld in oude tuinbouwgebieden.’’ Ook Braassemerland zou een optie kunnen zijn, voor 
periodes dat aangekochte grond nog niet opgespoten en bebouwd is. 
Hoe graag de heren ook een lapje grond willen en toestemming om daar huisjes neer te zetten, ze 
willen het daar niet bij laten: ,,Horen we bijvoorbeeld dat eenzaamheid onder ouderen hier extra 
speelt, dan kunnen we daar op inspelen. Zo zouden we juist met hen kunnen gaan tuinieren en 
gezellig een kopje koffie drinken.’’ 
Om vijftien tiny houses neer te kunnen zetten, is zo’n tweeduizend vierkante meter grond nodig. 
Voor de huizen en hun tuintjes, maar tevens voor de moestuin en andere gemeenschappelijke 
voorzieningen. Naast een washok en de plek met picknickbanken en een veranda, wordt daarbij 
gedacht aan gezamenlijke brievenbussen en een centrale parkeerruimte. „Voor het geval mensen er 
met de auto willen komen.’’ 
Geen projectontwikkelaar  Meer aanmeldingen is op dit moment niet het doel van Wernke: 
„Wel zijn mensen welkom die over het project met tiny houses willen en kunnen meedenken en ook 
echt concreet zijn.” 
Eén ding moet duidelijk zijn: hij is geen projectontwikkelaar. ,,Het is niet mijn idee om ergens allerlei 
huisjes neer te gooien die mensen dan van mij kunnen kopen. Ik wil een stuk grond regelen waar in 
ieder geval ik mijn eigen huisje kan zetten en zij de gelegenheid krijgen om ook dat ook te doen.” 
Vraag hem hoeveel een tiny house kost en hij antwoordt dat dat ’heel erg varieert’. „Sommige 
mensen krijgen het, door zelf te bouwen, voor 30.000 euro voor elkaar. Maar dan woon je heel 
minimaal. Wil je het echt goed aanpakken, dan zit je tussen de 60.000 en 100.000 euro. En dan komt 
de grond er nog bovenop. Vaak kan die worden gehuurd, soms is koop nodig.’’ 
Volgens wethouder Inge van der Meer, die zelf ook van het ’ontspullen’ is, is het verkrijgen van grond 
lastig: ,,De gemeente heeft zelf nauwelijks grond en de provincie wil geen woningen buiten de 
kernen. Die wil juist indikken binnen die kernen. En indikken is niet vijftien huisjes op 2.000 vierkante 
meter bouwen. Maar beperkingen geven ook creativiteit. Dus het is goed om gezamenlijk te zoeken 
naar wat wel mogelijk is of zou kunnen zijn. Dat doen we graag.’’ 
 
 
 
23) De meeste hulpverleners en therapieën losten niks op 
Zorg+welzijn 2 december 2020 
THEMA De cliënt spreekt: ‘Ik had het gevoel dat ik door moest gaan’ 
De zoon van Joke van der Meulen (58) heeft een ernstige psychiatrische stoornis. De meeste 
hulpverleners en therapieën losten niks op. 
‘Wij hebben het ons hele leven samen moeilijk gehad, mijn zoon en ik. Hij had het moeilijk met 
zichzelf en daarom met mij, en andersom. We hebben veel hulpverleners gehad, ook in huis. Ik denk 
dat er wel eens een hulpverlener heeft gevraagd: “Hoe gaat het met jou?”, maar die vraag is nooit bij 
mij binnengekomen. Ik had het gevoel dat ik door moest gaan, overeind moest blijven, omdat anders 
iedereen in het gezin reddeloos verloren zou zijn. Ik overleefde omdat ik zelf heel veel praktische 
hulp kon bedenken, dan hoef je je emoties niet toe te laten. Dat is een manier van overleven 
geworden, en gewoon doorgaan. 
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Mijn zoon is inmiddels 30 jaar en verblijft op dit moment in een gesloten kliniek. Eén keer in de twee 
weken ga ik op bezoek. Daarnaast belt hij soms wel vier keer per dag. Als ik in een vergadering zit, 
neem ik niet op. Maar hij is er elke dag en ik ben continu in mijn hoofd bezig met zijn situatie. Ik merk 
dat ik er niet van loskom. 
Hulpverleners? Tja, wat kan ik ervan zeggen. Ik liep al met de kinderen bij het toenmalige Riagg toen 
ze nog klein waren. Toen er één loket kwam, dacht ik: hè hè, dat is een goed idee, een hulpverlener 
die zich richt op het gezin en daarnaast nog specifieke psychische hulp voor mijn zoon. Maar zo 
werkte het niet. Dat ligt ook aan mij. Ik zag alleen maar dat de dingen in het gezin niet goed gingen, 
en voelde mij daar heel schuldig over. Ik wilde er ook niet over praten. Maar zo’n hulpverlener had 
wel eens een extra vraag kunnen stellen. Bijvoorbeeld toen ik met mijn peuter naar het 
consultatiebureau ging en vertelde dat ik hem erg driftig vond. Toen zei de cb-arts: ach mevrouw, dat 
hoort bij de leeftijd. Maar vijf driftbuien per dag hoort bij geen enkele leeftijd. Die arts vroeg verder 
niet door. Als je niet wordt gehoord, dan leer je om je twijfels en vragen voor je te houden. 
Ik denk dat hulpverleners open moeten luisteren, zonder meteen in een oplossing te schieten. Een 
oplossing kun je soms ook zelf bedenken, maar wat je nodig hebt is iemand die naar je luistert. Ik liep 
bij een therapeut omdat ik veel lichamelijke klachten had. Maar die sessies leidden nergens toe, 
want ik had geen concrete hulpvraag. Vaak kun je niet eens vertellen wat er speelt. 
Wat uiteindelijk voor mij wel werkte, waren de ervaringsdeskundigen, de families die in vergelijkbare 
situaties zaten, de lotgenoten met wie ik ervaringen kon delen. En ja, ik heb er mijn eigen bedrijf van 
gemaakt: www.familieperspectief.nl. Nu adviseer ik hulpverleners en organisaties, ik geef lezingen en 
sta voor groepen. Mijn boodschap: ga naast de cliënt staan en bekijk het probleem vanuit de familie. 
En luister, je hoeft niet altijd met een oplossing te komen.’ 
Carolien Stam Redacteur Zorg+Welzijn 
 
 
 
24) Uitvoeringsprogramma Scheiden zonder Schade antwoord 
Gemeente.nu 2 december 2020 
Handreiking voor hulp aan scheidende ouders 
23 november 2020 DOOR NIOBE MOEN  Hoe signaleer je als gemeente problemen bij 
echtscheidingen op tijd en hoe organiseer je vervolgens een degelijk hulpaanbod? Het is een van 
de vragen waarop een nieuwe handreiking uit het uitvoeringsprogramma Scheiden zonder Schade 
antwoord geeft.   
Scheiden is een veelvoorkomend maatschappelijk verschijnsel. Er komt veel bij kijken en het is voor 
alle betrokkenen vaak een ingrijpende gebeurtenis. Volgens de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten (VNG) maken elk jaar zo’n 70.000 thuiswonende kinderen mee dat hun ouders uit elkaar 
gaan (Fried: zie: https://vng.nl/artikelen/rol-van-gemeenten-bij-scheidingen ). Ongeveer 16.000 
kinderen zouden ernstig last hebben van de gevolgen en zo’n 7.200 scheidingen per jaar voldoen aan 
de typering complexe scheiding. 
Om zo min mogelijk kinderen de dupe te laten worden van de scheiding van hun ouders is twee jaar 
geleden het uitvoeringsprogramma Scheiden zonder Schade (Fried: zie: 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/07/01/tk-uitvoeringsprogramma-
scheiden-zonder-schade-2019 ) in het leven geroepen. De opdracht hiervoor kwam van de 
ministeries van Justitie en Veiligheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport, in samenwerking met de 
VNG.  
Handreiking voor hulp  Nu is in het kader van het uitvoeringsprogramma ook een handreiking 
beschikbaar: ‘Hoe kunnen gemeenten scheidende ouders en hun kinderen helpen’  (Fried: zie: 
https://vng.nl/sites/default/files/2020-11/scheiden-handreiking-06.pdf  ). Het document is bedoeld 
voor wethouders en beleidsmedewerkers sociaal domein, medewerkers van lokale teams en 
organisaties die te maken hebben met scheidende ouders en hun kinderen.  
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De handreiking geeft antwoord op verschillende vragen. Hoe signaleer je bijvoorbeeld 
scheidingsproblemen op tijd en hoe organiseer je vervolgens een degelijk hulpaanbod? En hoe 
voorkom je dat lokale teams en organisaties zoals jeugdbescherming dicht slibben door complexe 
scheidingszaken? 
Breng het netwerk bij elkaar    Een eerste stap om als gemeente professionals en gezinnen 
te ondersteunen is het bij elkaar brengen van alle instanties en professionals die betrokken zijn bij 
het scheidingsproces. En dan met de betrokken personen en instellingen een gezamenlijke visie 
ontwikkelen. Zo zijn er in een aantal jeugdregio’s regionale kenniscentra ingericht waar ouders, 
kinderen en hulpverleners geïnformeerd en ondersteund worden met informatie en spreekuren. 
Vanuit de regio Friesland en Drenthe is bijvoorbeeld het kennisplatform KEES (Fried: zie: 
https://www.platformkees.nl/  )ontwikkeld en in de regio Haaglanden het Kenniscentrum Kind en 
Scheiding (Fried: zie: https://www.kenniscentrumkindenscheiding.nl/  ). 
Helder hulpaanbod    Vroegtijdige signalering en hulp bespaart veel leed in het gezin en hoge 
kosten voor de gemeente. Ook is het advies om voor een helder hulpaanbod te zorgen. Organiseer 
ondersteuning die past bij de situatie van het gezin. Zorg lokaal of regionaal voor duidelijkheid over 
het beschikbare hulpaanbod en de route die hiervoor van belang is.  
Zo zijn er bij verschillende gemeenten scheidingsspreekuren voor ouders, bijvoorbeeld met een 
mediator en een jeugdhulpverlener. In Lelystad is een scheidingsloket (Fried: zie: 
https://jgtlelystad.nl/scheidingsloket-lelystad  ) ingericht, een van de aanbevelingen (Fried: zie: 
https://www.gemeente.nu/sociaal/kamerbrief-ontwikkeling-van-gemeentelijk-scheidingsloket/  )  
van het programma Scheiden zonder Schade. De gemeente Westland bundelde een heleboel 
informatie, zoals de hulp en de alternatieven die de gemeente biedt bij echtscheiding,(Fried: zie: 
https://www.sociaalpleinwestland.nl/proces/Hulp-bij-echtscheiding ) 
 van training tot zorgregisseur. 
Veel gemeenten bieden overigens vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin of een lokaal team 
informatie over alles wat met scheiding te maken heeft. Bijvoorbeeld als het gaat om begeleiding 
naar de nieuwe situatie en hulp op maat bij complexe scheidingen. De Wegwijzer Kind en scheiding 
van het NJi (Fried: zie: https://www.nji.nl/wegwijzer-kind-en-scheiding )maakt het ondersteunend 
aanbod voor gemeenten inzichtelijk. 
 
 
 
25) Goedkope huishoudelijke hulp voor mensen die het zelf kunnen betalen 
Google melding Wmo: Eén Vandaag 2 december 2020 
VNG: gemeenten moeten stoppen met goedkope huishoudelijke hulp voor 
mensen die het zelf kunnen betalen 
10-11-2020 08:00  Auteur: Anne Myrthe Korvinus 
Aan de run op goedkope huishoudelijke hulp via de gemeente moet een einde komen, wil 
de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). VNG roept gemeenten op strenger te zijn bij 
aanvragen en naar inkomen te kijken. Daarmee zoeken ze de grens van de wet op. 
Sinds begin vorig jaar geldt er geen inkomensafhankelijke eigen bijdrage op huishoudelijke hulp via 
de gemeente. Iedereen die het huishouden niet meer zelf kan doen, krijgt hulp tegen een tarief van 
19 euro in de maand. Dat is zo geregeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). 
Huishoudelijke hulp  Die regeling lijkt een averechtse werking te hebben, want veel 
huishoudens met hogere inkomens maken óók gebruik van deze hulp. Daardoor moeten gemeenten 
veel meer uitgeven aan huishoudelijke hulp en krijgen ze te maken met financiële problemen. VNG 
roept gemeenten daarom op voortaan anders om te gaan met aanvragen voor de huishoudelijke 
hulp. 



  
NIEUWS- EN   INFORMATIEBRIEF 204 ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN KAAG EN BRAASSEM   32 

 

Voorzitter van de VNG-commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs Sven de Langen noemt vier dingen 
waartoe zij gemeenten zullen aansporen. Ze adviseren gemeenten wachtlijsten in te voeren voor de 
hogere inkomens. Ook willen ze de financiële draagkracht van de aanvragers tóch weer laten 
meetellen in de toekenning. Daarnaast kunnen ze proefprocessen starten om een rechter te laten 
beslissen wie waar recht op heeft. Als laatste willen ze dat er vanaf 2022 geen extra geld meer wordt 
uitgetrokken voor de huishoudelijke hulp. Op is op. 

Stijging van aanvragen  Begin dit jaar deed EenVandaag samen met de VNG onderzoek 
naar het abonnementstarief in de Wmo (Fried: zie: 
https://eenvandaag.avrotros.nl/panels/opiniepanel/alle-uitslagen/item/ook-hogere-inkomens-
vragen-nu-goedkope-huishoudelijke-hulp-aan-en-daardoor-staan-andere-gemeentelij/ ). Daaruit 
bleek dat maar liefst 94 procent van de gemeenten het een heel slechte maatregel vond om één 
tarief te hanteren en inkomen geen rol te laten spelen. Bijna alle gemeenten zagen vorig jaar een 
stijging van de aanvragen voor huishoudelijke hulp. 
Een onlangs verschenen monitor bevestigt het beeld. Sommige gemeenten zien aanvragen tot wel 80 
procent toenemen. Na onsuccesvolle gesprekken met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport over compensatie voor de opgelopen kosten, is de maat voor de VNG vol. "Het is financieel 
over de schutting gegooid", zegt De Langen. En dat zorgt voor veel kwaadheid. 
Meer aanvragen door mensen uit 'duurdere' postcodes  Ook in Krimpen aan den 
IJssel zien ze de aanvragen voor huishoudelijke hulp stijgen. Eind 2018, voor de invoering van het 
abonnementstarief, gaven zij huishoudelijke hulp aan 574 huishoudens. Afgelopen maart stond de 
teller op 800. Die toename komt vooral door aanvragen van mensen uit 'de duurdere' postcodes, 
zegt wethouder Hugo van der Wal. 
De wethouder is bang dat hij op den duur niet meer kan voldoen aan de aanvragen van de mensen 
die het echt nodig hebben, ook kan het ten koste gaan van voorzieningen als de bibliotheek of de 
kinderboerderij. Van der Wal vindt de oproep van de VNG daarom een goed idee. Hij wil ook de 
financiële situatie van mensen wél mee laten wegen. 
Rechtszaken    Maar eerst wil hij een moreel appèl doen op mensen die een aanvraag doen: 
"Vraag uzelf af: Heeft u dit echt nodig?" Daarnaast denkt hij er serieus over na om mensen af te 
wijzen die er in zijn ogen te vermogend voor zijn. Zo'n besluit kan aangevochten worden door de 
aanvragers, maar dat schuwt de Krimpense wethouder niet. 
"Laat een rechter maar uitspraak doen voor wie de hulp bedoeld is". Dat zou een zogeheten 
proefproces zijn. Of dat echt gaat gebeuren, en wanneer, is nog afwachten. 
 
 
 
26) Uitbreiding regionale mobiliteitsteams 
Binnenlands Bestuur 2 december 2020 
WERK-NAAR-WERK BEGELEIDING IN DE REGIO KOMT OP GANG 
Adriaan de Jonge 01 dec 2020    Het kabinet wil tijdens en na de coronacrisis zoveel mogelijk 
werkgelegenheid behouden. Daarom wordt het aantal regionale mobiliteitsteams, die speciaal voor 
die taak in het leven zijn geroepen, de komende tijd uitgebreid. Maandag zetten het rijk, gemeenten 
en sociale partners hun handtekening onder plannen daarvoor. 
Crisisdienstverlening   De regionale mobiliteitsteams, waarin gemeenten samenwerking met 
het UWV, vakbonden en werkgevers, zijn bedoeld als 'crisisdienstverlening', aanvullend op de 
reguliere begeleiding vanuit gemeenten. 'De inzet is dat zoveel mogelijk mensen direct van de ene 
baan naar de andere baan gaan, zonder in een uitkering terecht te komen', legt minister Wouter 
Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, D66) uit in een Kamerbrief. Daarbij is extra aandacht 
voor zzp'ers, jongeren en mensen uit de Banenafspraak (mensen met een arbeidsbeperking). 
Ontschot   Werkzoekenden die worden doorgestuurd naar zo'n mobiliteitsteam worden geholpen 
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met begeleiding, en mogelijk omscholing, naar een sector waar nog vacatures zijn. Uniek aan het 
mobiliteitsteam is dat de dienstverlening niet afhangt van het al dan niet ontvangen van een WW- of 
bijstandsuitkering. Zo kunnen ook mensen die nog wel werk hebben zo nodig een snelle overstap 
maken van ‘werk-naar-werk’. Het instrumentarium wordt, aldus minister Koolmees, 'ontschot' 
ingezet. 
Schiphol   Medio 2021 moet er een landelijk dekkend netwerk van regionale mobiliteitsteams zijn. 
Drie arbeidsregio's – Groot Amsterdam, Midden Brabant en Midden Utrecht) – zijn al gestart. In 
Amsterdam, waar het Regionaal Werk Centrum (RWC) afgelopen zomer al werd opgezet, zijn de 
eerste matches een feit. Zo zijn stewardessen, medewerkers uit de automotive en een grote 
fitnessorganisatie aan de slag gegaan bij diverse callcenters. En beveiligers en medewerkers op 
Schiphol hebben werk gevonden binnen de logistiek en pakketbezorging. 
 
 
 
 
27) Langetermijneffecten van de crisis op de psychische gezondheid zullen zijn, nog onzeker 
Zorgvisie 2 december 2020 
Corona-effect in de ggz: stilte voor de storm 
De verwijzingen van huisartsen naar de ggz zijn bijna weer op het oude niveau, maar de gemiste 
verwijzingen zijn nog niet ingehaald. Desalniettemin zijn de wachtlijsten in de ggz ook niet korter 
geworden. Wat de langetermijneffecten van de crisis op de psychische gezondheid zullen zijn, is nog 
onzeker. 
Er melden zich nog steeds iets minder mensen met psychische klachten bij de huisartsen. Dat blijkt 
uit de rapportage van de NZa op basis van verwijscijfers uit onder andere het ZorgDomein en 
wachttijdcijfers van Vektis. Het achterblijven van de verwijzingen is opmerkelijk omdat onderzoeken 
van onder andere het Trimbos-instituut (Fried: zie: 
https://www.trimbos.nl/actueel/nieuws/bericht/neerslachtiger-meer-slaapproblemen-en-
gedachten-aan-de-dood-door-corona  )  en het RIVM (Fried: zie: 
https://www.rivm.nl/gedragsonderzoek/maatregelen-welbevinden ) laten zien dat mensen door de 
coronacrisis neerslachtiger zijn, meer stress ervaren en minder goed slapen. 
Tweede golf minder zorgstop  De verwijzingen van huisartsen naar de ggz vertonen hierbij 
een vergelijkbaar patroon als de verwijzingen naar de ziekenhuizen: in de eerste golf maakten deze 
verwijzingen een flinke dip door. Zorg werd dit voorjaar op allerlei vlakken stevig afgeschaald. Deze 
dip lijkt vooralsnog niet op te treden tijdens de tweede golf. Hoewel ziekenhuizen en ggz-aanbieders 
moeten dealen met nieuwe verzwaarde coronamaatregelen, vinden ze toch manieren om de zorg zo 
veel mogelijk doorgang te laten vinden. 
Nog geen inhaalslagDe grafieken in het NZa-rapport (Fried: zie: 
https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_624710_22/1/ ) laten het volgende zien: na de eerste 
maatregelen dit voorjaar nam de instroom van ggz-patiënten met de helft af. In de zomermaanden 
herstelde de instroom weer naar normaal. Maar na de zomer zakte het weer wat in. Het lijkt er dus 
op dat niet alle patiënten die verwacht waren in 2020 zich via de huisarts bij de ggz heeft gemeld. 
Verblijfsdagen In de ggz blijven de verblijfsdagen nog steeds achter. Na de eerste 
coronamaatregelen zakten de opnamedagen met maar liefst veertig procent. Dit is sindsdien 
gradueel opgelopen, maar nog niet op het niveau van 2018 en 2019. 
Wachtlijsten stabiel  Dat het aantal nieuwe patiënten achterbleef, heeft echter niet gezorgd 
voor kortere wachtlijsten. Dit kan komen doordat minder personeel beschikbaar is dan normaal en 
doordat niet alle behandelingen op de gebruikelijke manier door kunnen gaan vanwege de 
anderhalvemetermaatregel. Ook het afsluiten van behandeltrajecten lijkt door corona vertraging op 
te lopen. 
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Samenwerken   ‘Voor de uitbraak van covid-19 lag er al een forse opdracht bij zorgaanbieders en 
zorgverzekeraars om de wachttijden in de ggz terug te dringen’, schrijft de NZa in haar rapportage. 
‘We zagen op dat vlak veelbelovende (regionale) samenwerkingsvormen ontstaan, hoewel het echte 
succes van deze samenwerking nog zichtbaar moet worden in de wachttijden.’ Daarom is de 
aanbeveling om aandacht te blijven houden voor het verder ontwikkelen van die samenwerking en te 
blijven trekken aan het terugdringen van de wachtlijsten. 
Jongeren  Het aantal ggz-verwijzingen voor jongeren neemt de laatste weken toe. Dit lijkt te 
wijzen op een effect dat ook in andere onderzoeken naar voren komt. Zo toonde hoogleraar 
sociologie Godfried Engbersen aan dat de crisis zorgt voor veel stress en angst bij jongeren (Fried: zie: 
https://repub.eur.nl/pub/129890 ), omdat hun toekomst op losse schroeven is komen te staan. 
Ook het RIVM waarschuwt voor het effect dat de coronacrisis (Fried: zie: 
https://www.zorgvisie.nl/oversterfte-door-corona-is-tijdelijk-mentale-klap-dreunt-langer-na/ ), de 
coronamaatregelen en de onvermijdelijke economische crisis die nog zal volgen, heeft op jongeren 
en jongvolwassenen. 
Instroom hoger  De NZa verwacht dat de instroom de komende maanden weer zal toenemen 
tot het normale niveau, en mogelijk meer dan normaal met extra patiënten vanwege de 
coronamaatregelen.  Of de crisis en maatregelen direct leiden tot meer ggz-problematiek is echter de 
vraag. Lector onbegrepen gedrag en samenleving aan de HAN, Bauke Koekkoek, verwacht dat 
de psychische gezondheid van mensen niet drastisch verslechtert (Fried: zie: 
https://www.skipr.nl/nieuws/niet-meer-ggz-crisis-tijdens-eerste-
golf/?_ga=2.183829670.1400734162.1613386089-709659563.1588410885 )  door de coronacrisis en 
de maatregelen. Het verleden toonde wel aan dat economische crises, iets wat veel deskundigen 
voor komend jaar voorspellen, gepaard gaan met verminderd mentaal welbevinden. 
Sterre ten Houte de Lange 
 
 
 
28) De nieuwe versie van de Handreiking Indicatieproces Kindzorg (HIK) is uitgebracht 
Per Saldo 3 december 2020 
Nieuwe handreiking kindzorg: een verbetering 
De nieuwe versie van de Handreiking Indicatieproces Kindzorg (HIK) is uitgebracht. Vlak voor de 
zomer is het concept uitgekomen. Hierover is veel ophef ontstaan. De beroepsvereniging voor 
verpleegkundigen en verzorgenden (V&VN) heeft de handreiking herschreven. Wij hebben 
meerdere keren onze opmerkingen gegeven. 
We hebben veel gezegd over de wijze waarop kinderverpleegkundigen met de aanvraag van zorg 
voor zieke kinderen omgaan. Deze is vaak willekeurig en niet onafhankelijk. Er komt geen duidelijk 
indicatie, er is geen of weinig inbreng van ouders en geen afstemming op het hele gezin inclusief 
ouders. 
Verbeteringen  Vanwege onze bezwaren en die van andere organisaties is de handreiking, 
waarin kinderverpleegkundigen aanwijzingen krijgen, herzien. Op ons aandringen zijn wij daarbij 
betrokken en is deze op een aantal punten verbeterd. Dat is zeker een positieve ontwikkeling. 
Verbeteringen zijn: 

 De autonomie en deskundigheid van de ouders komt nu goed naar voren. Ouders worden 
betrokken door de kinderverpleegkundige. 

 Ouderlijke zorg betekent niet dat je als ouder ook 24 uur per dag beschikbaar hoeft te zijn. Er 
is aandacht voor de verhouding tussen draagkracht en draaglast. En ook dat je als ouder 
andere bezigheden moet kunnen hebben. 

 Net als in de andere zorgwetten wordt eerst de zorgbehoefte vastgesteld. Pas daarna wordt 
gekeken naar wie de zorg gaat uitvoeren. 
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Uitleg Zorginstituut Nederland 
Ook Zorginstituut Nederland heeft een uitleg gegeven over wat er onder ouderlijke zorg valt. Deze is 
gebruikt in de handreiking. 
Uitleg door Zorginstituut Nederland  Download  (Fried: zie: 
https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/publicatie/2020/10/29/verduidelijking-
zorginstituut-van-begrippen-bij-verpleegkundige-indicatiestelling-kindzorg-zvw ) 
Wat vinden wij? We hebben ons volop ingezet voor een goede indicatiestelling en blijven dat 
doen. We kunnen ons vinden in de nieuwe versie van de handreiking. Hierbij stellen we wel als 
voorwaarde dat we nog betrokken worden bij de toolbox die V&VN gaat ontwikkelen. Een aantal van 
onze opmerkingen zijn niet in de handreiking verwerkt, omdat deze in de toolbox terecht moeten 
komen. 
Een eerste stap Deze handreiking is voor ons een eerste stap op weg naar een betere 
indicatiestelling en passende zorg. Het is belangrijk om goed vast te leggen wat van het netwerk 
verwacht kan worden. Behalve bij kinderen is dit ook belangrijk bij de zorg aan meerderjarigen. Wij 
verwachten dat de handreiking hier ook invloed op zal hebben. De handreiking zal houvast bieden bij 
het bepalen wat van het netwerk verwacht kan worden, maar zal geen oplossing zijn. 
Aandachtspunt bij indicatie Heb je een indicatie nodig voor zorg voor je kind? Beschrijf dan 
als ouder altijd goed hoe je leven eruit zou hebben gezien als je kind geen beperking zou hebben. Dit 
geeft vaak al een goed beeld van wat wel en niet van jou als ouder verwacht kan worden. 
Interessante uitspraak Kort geleden is door de rechtbank Noord-Holland een uitspraak (Fried: 
zie: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNHO:2020:9744 )  gedaan over 
welke zorg wel of niet gewoon is om door ouders te geven. Deze ouders kregen minder pgb 
toegekend door zorgverzekeraar. De rechtbank vindt dat katheteriseren van een 1-jarig kind door 
ouders meer dan gewone zorg (bovengebruikelijke) zorg is. En het is geen reden om aan de ouders 
minder pgb toe te kennen dan wanneer die zorg door formele zorgverlener wordt gegeven. 
 
 
 
29) Neem bewoners mee en omarm de burgerbeweging 
Stichting Buurtkracht 3 december 2020 
Dwarsbomen gemeenten hun eigen duurzaamheidsdoelen? 
Bewoners die zelf groene initiatieven starten, lopen bij de gemeente regelmatig tegen een muur 
op. Dat beeld rijst op uit een steekproef van Trouw onder 225 burgerinitiatieven. Ondertussen 
waarschuwt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) lokale bestuurders dat ze bewoners te 
weinig betrekken bij hun klimaatplannen. Vlek op vlek. Roel Woudstra, directeur van stichting 
Buurkracht: “Stop met op de rem trappen, neem bewoners mee en omarm de burgerbeweging. En 
geef hun daarbij ruimte én kaders. Want beide zijn nodig.” 
Gemeenten staan voor de opgave om voor 2050 – en liefst eerder – te zorgen dat alle woningen 
aardgasvrij zijn. “Ambtenaren zijn hier al jaren druk mee bezig, maar bij de meeste bewoners staat 
dit onderwerp echt niet in de top 5 van hun dagelijkse agenda”, zegt Woudstra. “Gemeenten 
realiseren zich dit soms onvoldoende. Het gebeurt nog te vaak dat ze bewoners – voor hun gevoel 
out of the blue – een brief sturen waarin staat dat hun wijk als een van de eerste in de gemeente van 
het aardgas afgaat. Dan is het logisch dat je op weerstand stuit. Daarmee is niet gezegd dat mensen 
duurzaamheid en de energietransitie niet belangrijk vinden. Wel dat je ze beter mee moet nemen. 
Stap voor stap. Daarbij is het belangrijk dat het proces helder is dat je goed duidelijk maakt hoe 
bewoners zelf invloed kunnen uitoefenen op gemeentebesluiten. Want bewoners begrijpen heel 
goed dat de gemeente het algemene belang moet dienen, en niet alleen dat van de bewoners. Op 
die manier werk je aan vertrouwen, en dat is essentieel om niet alleen de ‘groene gekkies’, maar 
iederéén mee te krijgen.” 



  
NIEUWS- EN   INFORMATIEBRIEF 204 ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN KAAG EN BRAASSEM   36 

 

Buurtinitiatieven als groene motor   De ervaring van Buurkracht is dat buurtinitiatieven 
hierbij goed kunnen helpen. “Als een paar enthousiaste bewoners afval willen prikken in de buurt, 
een moestuin aanleggen of samen zonnepanelen of een groene daken inkopen, zie je dat andere 
buren al snel aanhaken. Zo’n groene beweging kan ook beginnen met iets anders, zoals de speeltuin 
rookvrij maken, of parkeerplekken. Het gaat erom dat bewoners de kracht ontdekken van 
samenwerken; dat is vaak een opmaat naar duurzame initiatieven die goed aansluiten bij de 
duurzame doelen van gemeenten. Helaas herken ik ook het beeld uit de steekproef van Trouw dat 
ambtenaren nogal eens op de rem trappen. Dat ze schermen met regeltjes, of moeilijk doen over een 
klein startbudget. Terwijl je die initiatieven beter kan omarmen. Juist die enthousiaste koplopers die 
voor verbinding zorgen in de buurten heb je als gemeente nodig. Niet alleen voor 
verduurzamingstrajecten, maar voor álle terreinen waar gemeenten en bewoners elkaar 
tegenkomen.” 
Stroomversnelling    Gelukkig ziet Woudstra ook veel – steeds meer – goede voorbeelden van 
gemeenten die bewoners betrekken bij hun duurzaamheidsdoelen en -aanpak en daarbij 
bewonersinitiatieven toejuichen. “Zo organiseert Wassenaar klimaattafels waar de gemeente 
bewoners uitnodigt om duurzame initiatieven op te zetten. Daar is onder meer een zeer succesvolle 
zonnepanelenactie uitgekomen. Wij zien ook dat het goed werkt om de wijkaanpak te verbreden –de 
verbinding die dit oplevert, geeft ook de groene beweging een impuls. Barsbeek is een mooi 
voorbeeld van een dorp waar een AED-actie uitmondde in een traject waarin bewoners zelf 
onderzoeken hoe ze hun huizen van het gas af kunnen krijgen. En waar de gemeente ervaart hoe 
samenwerken en meewerken met bewoners verduurzaming in een stroomversnelling brengt.” 
Dit artikel verscheen in oktober 2020 in VNG Magazine 
 
 
 
 
30) In de regio zijn de afgelopen jaren voldoende huizen gebouwd om in de behoefte te voorzien 
Leidsch Dagblad 3 december 2020 
Het gaat eigenlijk best goed met de woningbouw in de regio Leiden 
Ruud Sep  03/12/2020 LEIDEN    In de regio zijn de afgelopen jaren voldoende huizen gebouwd om 
in de behoefte te voorzien en ook voor de komende jaren staan er ruim voldoende 
nieuwbouwhuizen in de planning. 
Het gaat kortom in grote lijnen best goed met de woningbouwontwikkeling in de Leidse regio, de 
Alphense regio en de Duin- en Bollenstreek. Dat is in ieder geval de belangrijkste conclusie van de 
jaarlijkse evaluatie van de ’regionale woonagenda’. 
Op 1 januari 2020 telde de regio ruim 14.000 woningen meer dan vijf jaar eerder. De helft van de 
nieuwe huizen verrees in de Leidse regio plus Katwijk, terwijl er in de noordelijke bollenstreek zo’n 
4000 huizen werden opgeleverd en in de Alphense regio 3000. Conclusie: ’we bouwen redelijk naar 
behoefte’. 
Voor de periode tot en met 2029 wordt uitgegaan van een behoefte aan ruim 27.000 extra 
woningen. Om dat voor elkaar te krijgen, is het noodzakelijk dat plannen worden ontwikkeld voor 
een nog groter aantal nieuwbouwhuizen. Ten eerste omdat er niet alleen gebouwd wordt maar ook 
gesloopt, maar vooral omdat er nog weleens plannen willen sneuvelen. 
Dat lijkt allemaal geen probleem te zijn. In de Leidse regio plus Katwijk staan vele duizenden 
woningen meer in de planning dan het aantal waaraan volgens de berekeningen behoefte is, elders 
in de regio zijn planning en behoefte redelijk met elkaar in evenwicht. 
Opvallend detail is dat sommige bouwplannen door de betrokken gemeenten als ’vertrouwelijk’ 
worden bestempeld. Om onrust te voorkomen of om speculanten op afstand te houden, mag 
voorlopig niet bekend worden waar die huizen gebouwd zouden kunnen worden. Het gaat daarbij 
overigens om relatief bescheiden aantallen. Voor de komende tien jaar staan er 139 
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nieuwbouwwoningen gepland op een geheime locatie, voor de periode van 2030 tot 2040 gaat het 
om 666 huizen. 
Regionaal is afgesproken dat minimaal een kwart van de nieuwbouw moet bestaan uit sociale 
huurwoningen. Dat percentage lijkt ruimschoots gehaald te worden. Op dit moment bestaat zelfs 31 
procent van de geplande huizen uit sociale huurhuizen. De verschillen tussen de verschillende 
gemeenten zijn echter groot. In de Leiderdorpse planning bestaat bijna de helft van de nieuwbouw in 
de komende jaren uit goedkope huurwoningen, in Kaag en Braassem en Zoeterwoude is dat niet 
meer dan één op de vijf. 
Wat verder opvalt, is dat het woningbezit van de corporaties ondanks alle nieuwbouw de afgelopen 
jaren niet is gegroeid. Tussen 2014 en 2018 fluctueert het totaal aantal corporatiewoningen tussen 
de 65.000 en 66.000. Dat er ondanks de nieuwbouw geen sociale huurwoningen bij komen, komt 
doordat er aan de andere kant ook huurwoningen worden verkocht of gesloopt. 
Het marktsegment waar de nieuwbouw de komende jaren flink achterblijft bij de behoefte, is de 
categorie ’middeldure huur en goedkope koop’. Voor wie net te veel verdient om voor een sociale 
huurwoning in aanmerking te komen, is het bijzonder moeilijk om aan een woning te komen. En de 
nieuwbouwplannen voor de komende jaren gaan daar zeker geen verbetering in brengen. 
Terwijl regionaal is afgesproken dat één op de vijf nieuwbouwwoningen een koophuis van onder de 
twee ton of een huurhuis van onder de duizend euro per maand moet zijn, blijven de plannen steken 
op een gemiddelde van één op zeven. 
Ook hier zijn de verschillen tussen de gemeenten groot. Zo is meer dan eenderde van de in 
Leiderdorp geplande nieuwbouwhuizen een huurwoning onder de duizend euro, terwijl Voorschoten 
blijft steken onder de 5 procent. Oegstgeest - de regiogemeente met naar verhouding de minste 
sociale huurwoningen - heeft voor de komende jaren het voornemen geformuleerd om naast een 
kwart sociale huurwoningen ook een kwart middeldure huurwoningen te gaan bouwen. 
Los van de gewone nieuwbouw staan er voor de komende tien jaar ook nog 3200 
studentenwoningen in de planning. Het overgrote deel daarvan moet in Leiden komen, maar ook 
Oegstgeest (300), Leiderdorp (206) en Voorschoten (139) nemen een deel van de opgave voor hun 
rekening. 

 
 
31) Rapport Maatwerk in meedoen SCP 
Schulinck 3 december 2020 
Mensen met een verstandelijke beperking zijn minder tevreden met het 
leven, vaker eenzaam en doen minder mee in de samenleving 
Het SCP gaat in het rapport Maatwerk in meedoen na in hoeverre het de ca. 1,2 miljoen mensen met 
een verstandelijke beperking lukt om volwaardig aan de samenleving mee te doen. Daartoe vergelijkt 
het SCP de zelfredzaamheid, hulpbronnen en kwaliteit van leven tussen mensen met en zonder een 
verstandelijke beperking. In dit onderzoek wordt voor het eerst met cijfers aangetoond dat mensen 
met een verstandelijke beperking het inderdaad moeilijker hebben en dat hulp en ondersteuning 
daarbij nodig is. Aan een betere positie voor mensen met een verstandelijke beperking kan iedereen 
een bijdrage leveren: overheid, professionals, werkgevers en mensen zonder verstandelijke 
beperking. 
Op meerdere gebieden is ondersteuning nodig   Mensen met een verstandelijke 
beperking hebben vaak moeite met het zelf organiseren van hun huishouden en dagelijkse 
bezigheden, het gebruik van het openbaar vervoer, het invullen van formulieren en het afhandelen 
van financiën. Toch gaan bedrijven, maatschappelijke organisaties en de overheid vaak uit van een 
grote mate van zelfredzaamheid. En dat is problematisch omdat een aanzienlijk deel van deze groep 
hun tekort aan zelfredzaamheid moeilijk kan compenseren; zij hebben hiervoor weinig hulpbronnen. 
Zo heeft 40% van de volwassenen met een verstandelijke beperking naast hun tekort aan 
zelfredzaamheid ook te weinig veerkracht of inkomen en kan niet rekenen op werk of de 
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aanwezigheid van een sociaal netwerk met vrienden en familie. Hierdoor stapelen de problemen zich 
op (zgn. double trouble). 
Bij deze multi-problematiek ligt de oplossing in het integraal kijken naar de verschillende oorzaken. 
Daarvoor is ondersteuning nodig die niet alleen is gericht op verbetering van zelfredzaamheid, maar 
ook op het zo goed mogelijk organiseren van werk, genoeg inkomen en een sociaal netwerk. Dat kan 
bijvoorbeeld met behulp van een (levens)coach die mensen met een verstandelijke beperking door 
het leven helpt en waar nodig integrale ondersteuning regelt. 
Inspanning nodig van overheid, organisaties, werkgevers en medeburgers 
Voor integrale ondersteuning is samenwerking nodig tussen diverse organisaties en hulpverleners. Zo 
heeft ondersteuning bij het zoeken naar een baan meer zin als er tegelijkertijd hulp komt bij het 
oplossen van mogelijk aanwezige schulden- en verslavingsproblematiek. Gemeenten en rijksoverheid 
kunnen de regelingen en financiering zo aanpassen dat zulke integrale ondersteuning wordt 
gestimuleerd. Daarnaast kunnen regels, aanvraagprocedures en formulieren worden vereenvoudigd. 
Naast de overheid, zorgverleners en sociaal werkers hebben ook werkgevers een rol. Zij kunnen 
bijvoorbeeld iemand met een 
verstandelijke beperking een werkplek te bieden – de overheid kan hierbij helpen. Ten slotte kunnen 
ook medeburgers zonder een verstandelijke beperking helpen: door bijvoorbeeld gewoon een 
praatje te maken kunnen zij al van betekenis zijn voor iemand met een verstandelijke beperking. Dit 
is wel een proces van een lange adem omdat het begint bij de maatschappelijke acceptatie dat niet 
iedereen hetzelfde is of hetzelfde kan zijn. 
Diversiteit vraagt om luisteren en maatwerk      Ondersteuning van mensen met een 
verstandelijke beperking kan niet one-size-fits-all zijn, omdat sommigen gedurende hun gehele leven 
hulp en ondersteuning nodig hebben en anderen het meestal vrijwel zelf of met de hulp vanuit hun 
netwerk redden. Een zogenaamde ‘waakvlam’-ondersteuning biedt de mogelijkheid tot snel op- en 
afschalen van ondersteuning indien nodig. Om de ondersteuning goed af te stemmen op de 
behoeften van mensen met een verstandelijke beperking is het van belang deze in samenspraak te 
regelen – denk hierbij dus vanuit de mens. Voor deze groep zijn namelijk andere zaken (bv. de 
administratie bijhouden en het eigen huishouden runnen) van belang voor de kwaliteit van leven dan 
voor mensen zonder verstandelijke beperking, zoals dit onderzoek laat zien. 
Mensen met een verstandelijke beperking in tijden van corona  De coronacrisis 
heeft grote effecten op de kwaliteit van leven van mensen met een verstandelijke beperking. Zo viel 
voor een deel de ondersteuning en de dagbesteding (gedeeltelijk) weg, omdat het lastig is afstand te 
houden en uit angst voor besmettingen. Veel mensen met een zo’n beperking werken vaak aan de 
onderkant van de arbeidsmarkt, in beschut werk of met een flexibel contract en veel 
baanwisselingen. Voor hen zal het vaak lastig zijn om hun baan te behouden. Dit soort veranderingen 
heeft grote impact op de dagstructuur, sociale contacten en het inkomen van mensen met een 
verstandelijke beperking. Het SCP schreef hier eerder over, zie het Beleidssignalement mensen met 
een verstandelijke beperking. 
Bron: scp.nl 
 
 
 
32) Het begrip ‘eigen kracht’ ziet nou eenmaal niet op de financiële middelen van cliënt 
Schulinck 3 december 2020 
Maatregelen VNG beheersen extra kosten abonnementstarief niet 
2 december 2020 - mr. Frédérique Robeers         Sinds dit jaar is het abonnementstarief in de Wmo 
definitief van kracht. Voorzien werd dat dit lage vaste eigen bijdrage-tarief voor een aanzuigende 
werking zou zorgen. De minister heeft meerdere malen aangegeven aandacht te hebben voor dit 
effect, maar in de onlangs verschenen tweede monitorrapportage concludeert hij dat de gestelde 
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doelen van het abonnementstarief worden gehaald. Ondanks dat de monitor ook heel duidelijk laat 
zien dat het beroep op de Wmo stijgt. 
Nu het Rijk niet van plan is om te compenseren in de extra kosten heeft de VNG, een aantal 
beheersmaatregelen aangedragen aan gemeenten. Deze beheersmaatregelen zouden ervoor 
moeten zorgen dat vooral cliënten met een grotere beurs minder snel aanspraak maken op 
huishoudelijke hulp. 
Terecht geeft de VNG aan dat deze maatregelen zullen leiden tot bezwaar en beroepsprocedures. De 
VNG biedt daarbij haar ondersteuning aan. Ik schrijf “terecht” omdat de maatregelen haaks staan op 
wat is toegestaan op basis van de Wmo 2015 en de rechtspraak. Bezwaren die hierop volgen zijn 
naar mijn idee gegrond. Aan de hand van de maatregelen, licht ik toe waarom ik dit verwacht. 
      Het begrip ‘eigen kracht’ ziet nou eenmaal niet op de financiële middelen van cliënt. 
Maatregel 1. Financiële draagkracht betrekken in het onderzoek  Bij het gesprek 
met de cliënt gaat de gemeente na of de aanvrager zelf in een oplossing kan voorzien. Daarbij komt 
de financiële zelfredzaamheid aan de orde. Aan de hand van een draagkrachtberekening stelt de 
gemeente vast of een cliënt aanspraak mag maken op de Wmo. 
Om maar met de deur in huis te vallen: Het begrip ‘eigen kracht’ biedt géén ruimte om rekening te 
houden met de financiële mogelijkheden van cliënt om de ondersteuning zelf te bekostigen. Dit volgt 
niet alleen uit de afwegingen van de wetgever (Memorie van Toelichting, pag. 37), maar is ook 
meerdere keren bevestigd door de hoogste rechters (ECLI:NL:CRVB:2019:772,(Fried: zie: 
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2019:772) ECLI:NL:CRVB:2020:1
099 (Fried: zie: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2020:1099 )). Bij 
de beoordeling van een aanvraag mag het college rekening houden met de eigen mogelijkheden van 
cliënt om tot een oplossing te komen. Denk hierbij aan een mantelzorger die de werkzaamheden wil 
doen of dat cliënt het huishouden kan doen als hij de taken verspreidt over de week. Het college mag 
in het gesprek met financieel draagkrachtige cliënten daarnaast wél wijzen op de mogelijkheid om de 
voorziening zelf te financieren, maar afdwingbaar is dit niet. 
Maatregel 2. Invoeren van een budgetplafond en een wachtlijst  Door middel van 
een budgetplafond bepaalt de gemeente hoeveel budget beschikbaar is voor bijvoorbeeld 
huishoudelijke hulp. Binnen het budgetplafond zou ruimte moeten blijven voor burgers die de 
huishoudelijke hulp niet zelf kunnen regelen en betalen. De cliënt waarvan blijkt dat hij het zelf kan 
regelen en betalen, krijgt een afwijzende beschikking, of komt op een wachtlijst. 
Deze werkwijze leidt tot oneerlijke situaties. Op het moment dat een cliënt door beperkingen 
belemmerd wordt bij het doen van de huishouding, heeft het college compensatieplicht. Ongeacht 
het inkomen of vermogen van cliënt. Wordt er ‘voorrang’ geboden aan de cliënten met beperkingen 
maar zonder geld, wordt er een ongeoorloofd onderscheid gemaakt. Krijgen de rijkere cliënten niet 
(op tijd) hulp, voldoet het college niet aan haar wettelijke verplichting om compensatie te bieden. 
Maatregel 3. Afwijzingen op grond van voorzienbaarheid Het komt regelmatig voor 
dat een burger de particuliere hulp opzegt, omdat huishoudelijke hulp onder de Wmo goedkoper is. 
Deze burgers hebben zichzelf dus bewust in een ‘niet zelfredzame’ situatie gebracht. Mogelijk is hier 
een parallel te vinden met de situatie dat een burger zonder overleg met de gemeente verhuist van 
een geschikte woning naar een niet-geschikte woning. 
Ook voor deze maatregel geldt dat of een cliënt in het verleden wel zelf de hulp financierde geen rol 
mag spelen in de beoordeling. Het begrip ‘eigen kracht’ ziet nou eenmaal niet op de financiële 
middelen van cliënt. 
Maatregel 4. Het inrichten van een algemene voorziening om de eigen kracht 
te stimuleren  De cliënt krijgt een aanbod waarmee hij de hulp van een deskundige kan inroepen. 
Deze deskundige bespreekt bij de cliënt thuis welke algemeen verkrijgbare hulpmiddelen er zijn 
waarmee mensen met een beperking hun huishouden zelf kunnen blijven doen. Met deze algemene 
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voorziening kan de maatwerkvoorziening in sommige gevallen (gedeeltelijk) worden afgewezen, of 
uitgesteld. 
Mochten er hulpmiddelen zijn waarmee een cliënt makkelijk de huishoudelijke taken weer zelf kan 
doen, is dat natuurlijk mooi. Echter, dit moet nu ook al meegenomen worden in het onderzoek. Het 
is dus niet nodig om hier een algemene voorziening voor in te richten. Ook is afwijzen of uitstellen 
van een maatwerkvoorziening niet toegestaan als niet vaststaat dat de beperkingen van cliënt met 
de algemene voorziening worden gecompenseerd. 
Extra budget van het Rijk: enige optie   Ik kan me voorstellen dat gemeenten geneigd zijn 
om aan de slag te gaan met de maatregelen nu de VNG deze adviseert. Maar door de onnodige 
procedures kunnen gemeenten hierdoor zelfs nog wel meer geld kwijt zijn. De enige optie die ik zie 
om dit probleem nu op te lossen is tóch financiële compensatie vanuit het Rijk. Wil de wetgever de 
Wmo inderdaad toegankelijk houden voor een ieder met beperkingen, ongeacht de portemonnee, 
moet de beurs van de gemeenten eerst verder aangevuld worden. 
  
 
 
 
33) Hoe familie en vrienden een alleenstaande moeder en haar driejarige zoontje konden bijstaan 
Eigen Kracht Centrale 4 december 2020 
Een extraatje bij een planbijeenkomst 
De planbijeenkomst ging over de vraag hoe familie en vrienden een alleenstaande moeder en haar 
driejarige zoontje konden bijstaan. De moeder had schulden en raakte volgens haar vader steeds 
dieper in de problemen. Ze sloot zich meer en meer af van mensen om haar heen. Haar vader vroeg 
een Eigen Kracht-conferentie aan en vertelt daar achteraf over: “Tijdens de planbijeenkomst merkten 
we dat de onderliggende problemen veel met onze scheiding te maken hadden. Uiteindelijk hebben 
we het daar voor het eerst over gehad met alle aanwezige familie: onze kinderen, kleinkinderen, een 
broer en schoonzus van mij en de zus van mijn ex-vrouw.”  
Scheiding   “We zijn uit elkaar gegaan toen onze dochter zestien was. Het was niet wat ze 
tegenwoordig een vechtscheiding noemen, we hebben alles netjes geregeld. De kinderen bleven 
wonen bij hun moeder en ik zag ze in het weekend, maar we hebben verder geen goed contact 
gehouden. En we hebben er eigenlijk nooit goed met de kinderen over gepraat,” vertelt de vader. 
"Nu ontdekten we dat onze kinderen het hier eigenlijk nog altijd moeilijk mee hebben. Het hielp 
enorm dat mijn broer en schoonzus en haar zus erbij waren als steun en om het gesprek in het 
besloten deel van de bijeenkomst te begeleiden. We hebben een aantal dingen uitgesproken en dat 
luchtte erg op. Toen dat gebeurd was, kwamen we terug op wat er nodig was voor onze dochter.” 
Planbewakers “Mijn ex-vrouw en ik konden toen ook samen actief meedenken en aanbieden om 
te ondersteunen. Ook al zijn we gescheiden, we merkten dat we dit toch samen konden doen. 
Doordat de spanning eraf was, durfden de andere kinderen ook meer betrokken te zijn. Het plan ging 
uiteindelijk echt over onze dochter en kleinzoon en bood steun aan hen. Financiële steun, hulp bij 
het zoeken naar werk, sociale activiteiten, voor zover dat op dit moment mogelijk is door corona en 
leuke activiteiten voor onze kleinzoon. Voor haar was het ook belangrijk dat ze voelde dat we er 
allemaal zijn voor hen. Toen kwam de vraag wie de ‘bewakers van het plan’ konden zijn: wie houden 
in de gaten of de afspraken worden nagekomen? Mijn ex-vrouw en ik hebben besloten om dit samen 
op ons te nemen. Mijn dochter zei later dat dit een heel bijzonder extraatje was van de bijeenkomst: 
dat haar ouders weer iets samen kunnen doen.”  
 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 
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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 
 
 
 
34) Beleidsmakers, politici, toezichthouders en zorgbestuurders onvoldoende vakmensen. 
Zorgvisie 4 december 2020 
Jos de Blok: ‘Beleidsmakers in de zorg missen vakkennis’ 
Buurtzorg-directeur Jos de Blok heeft geen politieke ambities. Toch zit hij sinds kort in het bestuur 
van de nieuwe politieke partij Zorgend Nederland. ‘Als professionals echt zeggenschap krijgen over 
hun werk, krijg je betere, duurzamere en doelmatigere uitkomsten.’ 
Een paar maanden geleden werd Jos de Blok,(Fried: zie: https://www.zorgvisie.nl/tien-tips-van-jos-
de-blok-aan-de-jonge-voor-het-nieuwe-jaar/ )directeur Buurtzorg Nederland, benaderd door de 
initiators van Zorgend Nederland, (Fried: zie: https://zorgend-nederland.nl/ )(Opm. Fried: door 
procedurefout geen deelname aan komende verkiezingen)  een nieuwe politieke partij. Aanleiding 
was de coronacrisis, waarin zorgverleners hadden laten zien tot welke prestaties ze in staat zijn als ze 
maar de ruimte en het vertrouwen krijgen. ‘Zorgverleners moeten nu van hun zorgorganisaties vaak 
dingen doen waarvan ze zich afvragen of dat wel zo moet. En de zaken die ze echt belangrijk vinden, 
daar komen ze niet aan toe.’ 
Systeemwereld van wetten en regels  De oorzaak is volgens De Blok dat beleidsmakers, 
politici, toezichthouders en zorgbestuurders onvoldoende uitgaan van de wereld van vakmensen. ‘Ze 
maken vanuit hun systeemwereld ingewikkelde structuren met wetten en regels. Daardoor is er geen 
ruimte voor het vakmanschap van de mensen die het echte werk doen. Die hebben daar echt last 
van. Dat speelt niet alleen in de zorg, maar ook in het onderwijs en bij de politie.’ 
Passende zorg  Een concreet voorbeeld is volgens De Blok het probleem van de stijgende 
zorguitgaven. De NZa en het Zorginstituut (Fried: zie: https://www.zorgvisie.nl/sjaak-wijma-
zorgaanbieders-mogen-alleen-nog-passende-zorg-declareren/  ) willen die beheersen met de inzet op 
‘passende zorg’. Passende zorg moet het leidende principe worden voor de bekostiging, de 
zorginkoop, het pakketbeheer en de risicoverevening. ‘De NZa en het Zorginstituut komen top-down 
met een systeemoplossing. In mijn ogen is dat meer van hetzelfde. Je gaat van het ene systeem naar 
het andere.’ 
Managers en top-down strategie    Het management van zorgaanbieders versterkt in de 
ogen van De Blok de systeemaanpak. ‘Managers gaan met het nieuwe overheidsbeleid een strategie 
ontwikkelen. Ze sturen die top-down de organisatie in. Ze vertellen zorgverleners wat ze moeten 
doen. Voor de vakkennis van zorgverleners is er dan geen ruimte meer.’ 
Vakkennis ontbreekt      De kern van het probleem is dat er onvoldoende vakkennis is onder 
beleidsmakers het ministerie van VWS, bij zorgverzekeraars, toezichthouders en zorgaanbieders, 
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stelt De Blok. ‘Je komt in die wereld nauwelijks artsen en verpleegkundigen tegen. Het zijn allemaal 
juristen, economen of bedrijfskundigen. Ze missen inhoudelijke vakkennis. Er is echt een enorme 
kloof tussen de systeemwereld van de beleidsmakers en de leefwereld van professionals en burgers.’ 
Ambtenaren rouleren  Elders in de wereld doen ze dat volgens De Blok beter. ‘In Singapore 
kom ik op het ministerie van Volksgezondheid artsen en verpleegkundigen. Vakkennis is daar een 
voorwaarde voor ambtenaren. Bij ons rouleren ze zonder vakkennis van het ene naar het andere 
ministerie. De hele wereld gaat kijken waarom het onderwijs in Finland zulke goede uitkomsten 
heeft. Dat komt doordat de leraren en onderwijzers hoogopgeleid zijn en het voor het zeggen 
hebben. Er is daar geen Onderwijsinspectie.’ 
Zeggenschap professionals  Het moet fundamenteel anders in de zorg, het onderwijs, de 
politie en andere dienstbare beroepen. De vakmensen moeten echt zeggenschap krijgen. De Blok: 
‘Vraag aan zorgprofessionals wat zij goede zorg vinden. En vraag vervolgens wat ze daarvoor nodig 
hebben. Dan komen ze met betere en doelmatigere oplossingen dan de beleidsmakers.’ 
Maar gaat u niet te veel uit van goed vertrouwen in zorgprofessionals? Is het 
risico op misbruik dan niet groot? De Blok: ‘Misbruik in de zorg komt meestal door 
zorgorganisaties, niet door zorgprofessionals. Het zijn de belangen van zorgorganisaties die leiden tot 
misbruik. Ik ga ervan uit dat de meeste mensen deugen en dat zorgverleners handelen vanuit hun 
beroepsethiek. Natuurlijk moeten zorgprofessionals verantwoording afleggen. Ze moeten elkaar 
bevragen op de inhoud van hun vak. Dat moet je niet overlaten aan toezichthouders. De huidige 
inspecties van toezichthouders zijn papieren exercities waar professionals weinig aan hebben.’ 
Ook in het onderwijs moeten de leraren en de onderwijzers zeggenschap krijgen en bij de politie de 
agenten. ‘Ik sprak gisteren een wijkagent. Die weet wat hij moet doen om problemen in de wijk te 
voorkomen. Maar door het top-down-beleid komt hij daar onvoldoende aan toe. Zo wordt de wijk 
juist onveiliger. Als professionals in de zorg, onderwijs en bij de politie zeggenschap krijgen over hun 
werk, krijg je betere en duurzamere oplossingen. Ze voelen zich eigenaar van hun werk, want ze 
hebben de oplossingen zelf bedacht.’ 
Netwerkorganisaties 
Als professionals het echt voor het zeggen krijgen, zal dat grote gevolgen hebben voor de wijze 
waarop de zorg, het onderwijs en de politie zijn georganiseerd. De toezichthouders in die sectoren 
krijgen een veel bescheidenere rol. Ook organisaties in de zorg en het onderwijs zullen een veel 
eenvoudigere structuur krijgen, verwacht De Blok. ‘Je ziet in de hele wereld een ontwikkeling 
naar netwerkorganisaties, (Fried: zie: https://www.zorgvisie.nl/netwerkorganisatie-draait-niet-om-
egos-en-haantjes/   ) waarin professionals zeggenschap hebben. Die zullen de norm worden. Als je in 
het onderwijs bij het opzetten van een school het belang van scholieren centraal staat en niet de 
belangen van het instituut school, krijg je een veel simpelere organisatiestructuur.’ 
Maar gaat de zoveelste splinterpartij in de politiek daar iets aan 
veranderen? De Blok: ‘We zijn geen splinterpartij. We mikken op de miljoenen aan professionals 
die werken in de zorg, onderwijs, politie en andere dienstbare beroepen. Wij willen dat er op de 
stoelen in de Tweede Kamer verpleegkundigen, onderwijzers en agenten zitten. Zij kunnen in de 
politieke arena vertellen hoe het er in de praktijk aan toe gaat. De huidige politici begrijpen dat niet. 
Ze staan vaak op zenden en praten veel. De politiek heeft behoefte aan mensen die luisteren naar 
hoe de dingen echt in elkaar zitten in de leefwereld van burgers en professionals.’ 
Gaat u zelf in de Kamer zitten? De Blok (schaterlachend): ‘Als het een daverend succes 
wordt, moet ik het wel overwegen. Zonder gekheid, we hebben nog geen kandidatenlijst. Die gaan 
we de komende weken bekijken. Bij onze partij draait het niet om personen en ego’s.’ 
Bart Kiers schrijft zowel over cure als care. Zijn aandachtsvelden zijn de ziekenhuizen, medisch 
specialisten, wijkverpleging en ouderenzorg. 
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35) Bestaanszekerheid en het voorkomen dat schulden oplopen 
LCR@ttentie 6 december 2020 
Landelijke Cliëntenraad, Bezuidenhoutseweg 60, 2594 AW Den Haag 
Aan de leden van de Vaste Tweede Kamer 
Commissie van Sociale Zaken en werkgelegenheid 
Postbus 20018 
2500 EA Den Haag 
 
Den Haag, 3 december 2020 
Betreft: AO Armoede en Schuldenbeleid 
Referentie: LCR/TK 20-0097/AA/ER 
Geachte dames en heren, 
Op 10 december aanstaande heeft u een Algemeen Overleg met staatssecretaris Van ’t 
Wout over armoede en schuldenbeleid. 
In aanvulling op de gezamenlijke brief die de Landelijke Cliëntenraad (LCR) schreef met 
Sociaal Werk Nederland, de VNG, NVVK en Divosa willen wij uw aandacht vragen 
bestaanszekerheid en het voorkomen dat schulden oplopen. 
1. Bestaanszekerheid staat bij veel burgers onder druk 
2. Marktwerking in veld van inning schulden 
- verbod op doorverkoop schulden 
- verhoging tarief deurwaarders 
3. Structurele versterking schuldhulpverlening noodzakelijk. 
Ad 1 Bestaanszekerheid staat bij veel burgers onder druk 
Ook zonder coronacrisis staat de bestaanszekerheid van een aantal groepen onder druk. 
Het Nibud laat zien dat er minstens vier huishoudtypen zijn die onvoldoende inkomen 
hebben om rond te kunnen komen. Dit zijn: 
1. Jongeren tot 21 jaar met bijstandsuitkering of minimumloon; 
2. Samenwonenden met een bijstandsuitkering met twee of meer kinderen van 12 
jaar en ouder; 
3 Mensen met een minimuminkomen en hoge zorgkosten (waaronder ouderen); 
4 Mensen met een flexibel inkomen. 
Stop afbouw dubbele heffingskorting 
Het huidige sociaal minimum is nu al te weinig om rond te komen. De LCR heeft de 
staatssecretaris van SZW opgeroepen de verlaging van de bijstand als gevolg van het 
afbouwen van de dubbele heffingskorting te stoppen. Als in 2021 de voorgenomen 
jaarlijkse verlaging van de bijstandsuitkering wordt voortgezet komt een steeds groter 
deel van de bijstandsgerechtigden onder de armoedegrens. Door dit kabinetsbeleid 
neemt het aantal Nederlanders in armoede na 2021 naar verwachting met ruim een 
kwart toe, zo blijkt uit onderzoek (Kansrijk armoedebeleid, CPB en SCP). En daar is het 
effect van de coronacrisis niet in meegenomen. 
Verhoog WML en sociaal minimum 
In plaats van het verlagen van de bijstandsuitkering is verhoging van het sociaal 
minimum van het minimumloon noodzakelijk om mensen bestaanszekerheid te bieden. 
Verplicht verhoging jongerennorm voor jongeren tot 21 jaar die niet thuis 
kunnen wonen 
Jongeren tot 21 jaar die niet meer thuis kunnen wonen of niet meer terug kunnen keren 
naar huis, kunnen niet zelfstandig wonen met de voor hen geldende bijstandsuitkering. 
De vrijblijvende mogelijkheid voor gemeenten om de jongerennorm van € 255 aan te 
vullen tot €1.052 bruto per maand is te vrijblijvend (artikel 12 Participatiewet). Wij 
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stellen voor om de mogelijkheid om de uitkering te verhogen om te zetten naar een 
verplichting. Door middel van het invoegen van twee nieuwe leden in artikel 20 
Participatiewet (Jongerennormen). Te weten een nieuw lid dat regelt dat de norm voor 
een zelfstandig wonende jongeren van 18, 19 of 20 jaar € 1.059,03 bedraagt (net als 
norm voor alleenstaande 21-plusser) en een tweede nieuw lid dat bepaalt dat de norm 
voor zelfstandig wonende gehuwden van 18,19 of 20 jaar € 1.512,90 bedraagt (net als 
de norm voor gehuwden boven de 21 jaar). 
Dit is en blijft de simpelste oplossing voor het voorkomen van dak- en thuisloosheid. 
Maatwerk door gemeenten vindt bijna niet plaats (gemeenten hebben te weinig 
capaciteit) en leidt tot een ingewikkelde uitvoering en onzekerheid (ook in het voorstel 
van Divosa). De kans dat jongeren in de tussentijd uit beeld verdwijnen is te groot. 
Laat giften tot 1.500 euro per jaar vrij van belasting en kort ze niet op 
uitkeringen 
Kort niet iedere hulp die mensen met een uitkering soms krijgen. Nu moeten 
mensen met een (bijstand)uitkering die een extraatje krijgen van een bekende of van 
een familielid dit melden. Dit bedrag wordt dan in mindering gebracht van hun uitkering. 
Sta toe dat mensen maximaal 1.500 euro per jaar aan extraatjes mogen ontvangen. 
Ad 2 Marktwerking in veld van inning schulden 
Verbied handel in schulden 
De reguliere incassopraktijk brengt mensen met schulden in lastige situaties. En 
bedrijven die handelen in schulden doen daar nog een schepje bovenop. Bij handel in 
schulden is niet de oorspronkelijke crediteur de schuldeiser, maar een bedrijf dat 
schulden met een commercieel oogmerk heeft opgekocht. De stapeling van rente op 
rente doet het oorspronkelijk verschuldigde bedrag exorbitant stijgen. 
Schulden zijn geen markt! Verbied de handel in schulden. 
Verhoog de tarieven van gerechtsdeurwaarders niet 
Bij het innen van de schuld dienen deurwaarders rekening te houden met de belangen 
van beide partijen. Beslag leggen op wat oude meubels, als dit nauwelijks iets oplevert, 
mag een onafhankelijke deurwaarder niet. Iemand voor de rechter slepen voor een paar 
euro, mag ook niet. Toch gebeurt dat nu wel. 
Sinds de marktwerking voor deurwaarders (2001) mogen deurwaarders vrije 
tariefafspraken maken met hun opdrachtgevers. De grote onder hen, zoals 
zorgverzekeraars, factoringbedrijven, energiemaatschappijen en banken, zijn er met hun  
inkoopmacht in geslaagd deurwaarders tegen elkaar uit te spelen, met als gevolg dat de 
tarieven dalen. Inmiddels is het risico van schuldinning vaak zelfs helemaal verplaatst 
naar de deurwaarder (no cure no pay). Regelmatig draait de deurwaarder daarom zelf op 
voor de gemaakte kosten. De vraag hoe de deurwaarder dat verlies goed maakt, wordt 
door minister Dekker beantwoord met het verhogen van de tarieven van de deurwaarder 
bij de schuldenaar. Daarmee handhaaft hij het systeem van marktwerking en ondermijnt 
hij de onafhankelijke positie van de deurwaarder. En draagt hij totaal niet bij aan het 
voorkomen dat een klein schuld oploopt tot een torenhoge schuld. 
Stop de marktwerking in de incassodienstverlening en verhoog de tarieven van de 
deurwaarder niet over de rug van schuldenaren 
Ad 3 Structurele versterking schuldhulpverlening noodzakelijk 
Onder druk van de coronacrisis komen er nu extra middelen voor de schuldhulpverlening 
ter beschikking. Dat is een goede zaak. Wij willen er echter ook op wijzen dat structureel 
meer middelen nodig zijn. Ook voor de coronacrisis zagen we al dat slechts een beperkt 
aantal van de mensen met schulden bij de schuldhulpverlening terecht komt. 1,2 miljoen 
huishoudens met schulden krijgt geen formele schuldhulpverlening. Dat moet en kan 
beter en daar zijn structureel extra financiële middelen voor noodzakelijk. 
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Tot slot 
Armoede en schulden brengt zoals inmiddels bekend is, veel spanningen en stress met 
zich me. Vanuit de hulplijn zelfmoordpreventie komt het signaal dat er steeds meer 
mensen bellen met gedachten over zelfmoord. De coranacrisis wordt als een van de 
oorzaken gezien. Het hebben van schulden, al of niet veroorzaakt door de corona crisis, 
kan ook een reden voor gedachten over zelfmoord zijn. Wij roepen u op de 
schuldhulpverlening te versterken zodat mensen met schulden snel worden bereikt. 
Met vriendelijke groet, 
Amma Asante 
Voorzitter (mede namens Stichting Zwerfjongeren Nederland, Valente en Leger des Heils). 
 
 
 
 
36) Via machine learning de functionele gezondheid van ouderen monitoren 
Zorgvisie 8 december 2020 
Slim huis kan functionele gezondheid ouderen monitoren 
Sytse Wilman      Met relatief laagdrempelige technologie is het mogelijk om via machine learning de 
functionele gezondheid van ouderen te monitoren. Dat blijkt uit onderzoek van datawetenschapper 
Ahmed Nait Aicha, waar hij onlangs op promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam. 
         Met een bevolking die vergrijst en ouderen die steeds langer zelfstandig blijven wonen, kan 
moderne technologie helpen hun gezondheid in de gaten te houden. Dat kan ook zonder ingrijpende 
en dure aanpassingen aan een woning uit te voeren, toont Nait Aicha aan. Hij gebruikte voor zijn 
onderzoek zowel ambient technologie (sensoren in alledaagse apparaten, zoals lampen met 
bewegingssensoren of slimme thermostaten) als draagbare technologie. 
       ‘Het mooie van sensoren in de omgeving is dat mensen er zelf niets voor hoeven te doen’, licht 
de onderzoeker toe. ‘Een nadeel is dat je alleen de activiteiten binnenshuis monitort. Draagbare 
sensoren meten ook wat er buitenshuis gebeurt. De twee types sensoren versterken elkaar.’ 
Algoritme geeft beeld functionele gezondheid   Een algoritme interpreteert de data uit 
de sensoren om een beeld te geven van de huidige functionele gezondheid en het risico op 
bijvoorbeeld vallen te voorspellen. ‘We detecteren bijvoorbeeld de loopsnelheid en –signatuur. 
Zodra daar verandering in optreedt, kan dat wijzen op een achteruitgang van de functionele 
gezondheid.’ Een ander voorbeeld is dat als een bewoner plotseling vaker naar het toilet gaat, dit kan 
duiden op blaasontsteking. 
Bezoek als indicator   Opvallend is dat de studie ook het bezoek dat een oudere ontvangt 
analyseert. ‘Dat kan een indicator zijn voor eenzaamheid’, legt Nait Aicha uit. Hij ontwikkelde een 
algoritme dat een indicatie geeft van sociale participatie op basis van het type en de frequentie van 
het bezoek. ‘We gebruiken alleen de data van de bewoner, niet van de bezoeker’, benadrukt Nait 
Aicha. ‘De sensoren registeren geen beeld of geluid. Deels is dat uit privacy-overwegingen, maar het 
heeft ook een pragmatisch aspect. We vonden het belangrijk om met redelijk goedkope sensoren te 
werken.’ 
Data delen   Van een mogelijk onbehaaglijk gevoel door de sensoren is volgens Nait Aicha geen 
sprake. ‘Zo lang ze er iets aan hebben en het systeem dus iets terug levert, hebben ze er geen 
problemen mee. Ook niet met het delen van de data.’ 
          De vraag bij welke partij de uitkomsten van het algoritme terecht moeten komen, vindt hij 
lastiger te beantwoorden. ‘Het ingewikkelde is dat er zoveel partijen bij de zorg zijn betrokken: de 
overheid, zorginstellingen, mantelzorgers en familie. Het hangt ook af van de ernst van het alarm. Bij 
een valpartij moet er snel een professional naartoe. Bij een achteruitgang hoeft dat niet à la minute.’ 
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Toekomst van de technologie   ‘Wie er uiteindelijk gebruik van gaat maken, is aan de 
markt’, vervolgt de data-wetenschapper. ‘Dat kan een ondernemer zijn, maar ook een 
zorgorganisatie of een gemeente.’ Zelf is hij in ieder geval niet van plan een start-up te beginnen, 
maar hij ziet veel toekomst in de technologie. ‘De slimme technologie om ons heen neemt alleen 
maar toe, ik heb zelf ook een koelkast met een sensor. Als dat soort technologie helpt om op tijd te 
zijn met een interventie, is dat voor iedereen gunstig.’ 
 
 
 
 
37) De invoering van de Wet zorg en dwang gaat nog niet gesmeerd 
Zorgvisie 8 mei 2020 
Wet zorg en dwang: stap één is heldere route voor crisisopvang 
De invoering van de Wet zorg en dwang gaat nog niet gesmeerd, constateerde de inspectie. Tijd voor 
het goede voorbeeld van Ipse de Bruggen in Zuid-Holland. Een regio waar de partners elkaar dit jaar 
vonden, maar waar ook langlopende problemen door de wet aan het licht kwamen. 
De invoering van de Wet zorg en dwang (Wzd) doet de nodige stof opwaaien. Vorige week 
publiceerde de inspectie voor gezondheidszorg en jeugd (IGJ) het tweede rapport in dit 
‘overgangsjaar’. Er wordt hard gewerkt aan de invoer, maar ‘de zorgvuldige invoering van de wet 
verloopt te traag’.(Fried: zie: https://www.zorgvisie.nl/inspectie-zorgvuldige-invoering-wet-zorg-en-
dwang-gaat-te-traag/  )  Toch zijn er ook regio’s waar de invoering van de wet al vergevorderd is en 
ggz-, ouderenzorg- en gehandicaptenzorgorganisaties met elkaar samenwerken om mensen in crisis 
op de juiste plek op te vangen. Zoals rondom de gehandicaptenzorg bij Ipse de Bruggen in Zuid-
Holland. 
Aansporing  ‘De wet is een aansporing om zo min mogelijk onvrijwillige zorg te leveren’, vertelt 
Joris van Erp, Wzd-functionaris bij Ipse de Bruggen. De Wzd-functionaris is wat vroeger ‘geneesheer-
directeur’ heette. ‘Wij handelden al jaren in de geest van deze wet. Toch was de invoering van de 
wet weer een duwtje in de rug. Het vraagt om een attitudeverandering van zorgpersoneel. Je moet je 
constant afvragen: is dit onvrijwillige zorg? Is het noodzakelijk? En zijn er alternatieven?’ 
‘Die attitudeverandering komt er niet vanzelf. Daarvoor moet je het personeel scholen. Niet alleen de 
zorgverantwoordelijken (de artsen en gedragsdeskundigen) maar ook de begeleiders op de 
werkvloer.’ 

Vertraging Door corona liep bij veel organisaties die scholing vertraging op, constateerde de 
inspectie (Fried: zie: https://www.zorgvisie.nl/inspectie-zorgvuldige-invoering-wet-zorg-en-dwang-
gaat-te-traag/  ). Zo ook bij Ipse de Bruggen, vertelt Sylvia Suyker, beleidsmedewerker Wet zorg en 
dwang. ‘We moesten overschakelen naar online-onderwijs. We hebben allemaal de e-learning van de 
Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) gedaan. In rap tempo hebben we een aanvullende 
e-learning ontwikkeld met het Ipse de Bruggen-sausje eroverheen. Inclusief een eindopdracht waarin 
de zorgverlener een zorgplan moet uitwerken en een eindgesprek daarover.’ 
Van Erp: ‘Liever doe je die gesprekken in persoon. Dat is toch anders dan via een scherm. Maar het 
was niet anders. Inmiddels zijn we gelukkig behoorlijk gewend aan de online-videomeetings.’ 
Crisisopvang   Hoewel de Wzd over veel meer aspecten van de zorg gaat dan alleen over de 
crisissen, zijn de problemen rondom de crisisopvang een zeer zichtbaar struikelblok. Waar voorheen 
mensen in een psychische crisis werden opgevangen door de ggz (Fried: zie: 
https://www.zorgvisie.nl/psychiaters-stoppen-met-crisisopvang-patienten-wzd/ ), is deze nieuwe 
wet een poging om mensen sneller bij de juiste zorg te krijgen. Is het een psychogeriatrische crisis? 
Dan kan de patiënt beter worden opgevangen in de ouderenzorg  (Fried:zie: 
https://www.zorgvisie.nl/artsen-struikelen-over-crisisopvang-ouderen/  ). Is het een psychische crisis 
vanwege een verstandelijke handicap? Dan is het beter om gehandicaptenzorg te krijgen. 
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‘Dit soort crisissen ontstaan vaak buiten de instelling, en dus bij cliënten die wij nog niet kennen. De 
huisarts hopelijk wel’, vertelt Van Erp, die zelf jaren huisarts was. ‘Het gaat vaak om mensen die het 
thuis redden dankzij mantelzorg, thuiszorg, en/of ambulante ggz. Het is lang niet altijd bekend dat 
het om een cliënt met een verstandelijke beperking gaat. Bij een ontstane crisis overlegt meestal de 
huisarts met de ggz-crisisdienst. Als zij een verstandelijke beperking constateren, gaan ze opzoek 
naar een plek in een ghz-instelling.’ 
Frustrerend  Dit soort Wzd-crisissen in de gehandicaptenzorg komt relatief weinig (Fried: zie: 
https://www.zorgvisie.nl/ook-crisisopvang-gehandicaptenzorg-loopt-vast/  )voor. ‘In onze regio’, zegt 
Van Erp, ‘gaat het om zo’n vijf gevallen per jaar. In aantallen is het niks. Maar het vinden van een 
geschikt crisisbed voor deze cliënten is zonder goede samenwerking tussen de ggz en de 
gehandicaptenzorg zó frustrerend, dat we er een oplossing voor moesten zoeken. Anders kun je 
zomaar een dag bezig zijn met het vinden van de juiste plek. Dat is in eerste plaats vervelend voor de 
cliënt, maar ook voor de hulpverleners en zorgaanbieders. Als je niet oppast, wijs je alleen maar naar 
elkaar.’ 
Route       Stap één in dit proces is ‘de route’ duidelijk krijgen. Psychiaters van de 
crisisdienst klagen (Fried: zie: https://www.zorgvisie.nl/psychiaters-stoppen-met-crisisopvang-
patienten-wzd/  )   dat ze geen goed overzicht hebben op welke instelling een bed beschikbaar heeft. 
In plaats van zelf alle ghz-instellingen in de omgeving te bellen, kan de crisisdienst in Zuid-Holland 
MEE bellen. Van Erp: ‘De gehandicaptenzorg heeft crisisbedden, met uiteenlopende ondersteuning. 
MEE kan inschatten welke bedden beschikbaar zijn en of die passen bij het probleem dat bij de 
betreffende cliënt speelt.’ 
Dit geldt overigens alleen voor crisissen die tijdens werktijden spelen. ‘Je hoopt dat je zo’n crisis 
enigszins ziet aankomen en het dus overdag kunt regelen’, zegt Van Erp. ‘Komt de crisis ’s avonds, ’s 
nachts of in het weekend op, dan moet de crisisdienst alsnog de verschillende instellingen afbellen 
en moet de dienstdoende zorgmanager beoordelen of ze plek hebben.’ 
Wachttijdomzeiling  ‘Het tekort in crisisopvang is overigens niet een probleem dat door de 
Wzd komt’, benadrukt Van Erp. ‘Voor de wet was er al een nijpend tekort aan crisisbedden. In de 
gehandicaptenzorg speelt tegelijkertijd een algeheel plaatsingsprobleem vanwege de wachtlijsten. 
Soms is een crisisbed de enige manier om een plaatsing te krijgen. En door die wachtlijsten is de 
doorstroom slecht, waardoor je het bed niet snel weer vrij hebt voor een nieuwe crisis.’ 
Hierover voert Van Erp, samen met zijn collega’s, gesprekken met het zorgkantoor. Zij zijn immers 
verantwoordelijk voor voldoende zorginkoop. ‘Een van de vragen die het zorgkantoor stelt is: is de 
route duidelijk? Daar hebben we het afgelopen jaar dus een enorme slag in gemaakt, waardoor we 
die vraag nu kunnen beantwoorden met: ja.’ 
Samenwerking met ggz beter   Door de nieuwe wet is de samenwerking in de regio veel 
beter geworden, bevestigen Van Erp en Wzd-beleidsmedewerker Suyker. ‘Juist doordat de Wet Bopz 
nu gesplitst is in de Wzd en de Wvggz worden we gedwongen om een oplossing te bedenken voor 
cliënten met een verstandelijke beperking die in crisis komen’, zegt Suyker. ‘We móeten 
samenwerken met de crisisdienst. Waardoor die samenwerking ook veel beter is geworden.’ 
Meer mogelijkheden in Wzd     ‘De wet biedt ook veel meer behandelmogelijkheden’, vult 
Van Erp aan. ‘Binnen de Wet Bopz moest je voor elke onvrijwillige handeling iemand onvrijwillig 
opgenomen hebben. Als je iemand ‘fixeerde’, dus bij de hand nam tegen iemands wil in, moest je bij 
wijze van spreken al een rechtelijk machtiging (RM) hebben. Dat hoeft nu niet meer. In plaats 
daarvan bedenk je, bij voorkeur met de cliënt of de vertegenwoordiger van de cliënt, een zorgplan 
waarin je elke vorm van onvrijwillige zorg beschrijft, bespreekt met elkaar en periodiek 
heroverweegt.’ 
Uitwisseling externe deskundigheid  De nieuwe wet heeft er ook toe geleid dat elke 
organisatie bij elke toepassing van onvrijwillige zorg in het stappenplan eenmalig extern advies moet 
aanvragen. Dit heeft in Zuid-Holland geleidt tot uitwisseling van externe deskundigen in het kader 
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van het opstellen van het stappenplan. Van Erp: ‘Met ’s Heeren Loo, Middin, Gemiva-SVG, ASVZ, 
Raamwerk en Philadelphia is Ipse de Bruggen een samenwerkingsovereenkomst aangegaan. Er is een 
bureau opgericht dat de vraag om extern advies koppelt aan een externe deskundige van een van de 
andere organisaties. Dit op basis van wederkerigheid en dus met gesloten beurs als elke organisatie 
evenveel advies aanvraagt als levert.’ 
Sterre ten Houte de Lange 
 
 
 
 
38) Het is een fabeltje dat we eenzaamheid kunnen oplossen of uitbannen 
Zorg + welzijn 9 december 2020 
Opheffen van eenzaamheid hoeft geen doel te zijn 
Dat er veel aandacht is voor het thema eenzaamheid is fantastisch, daar hoeven we geen discussie 
over te voeren. Maar er wordt wel te makkelijk over gedacht. Dat vindt bijzonder hoogleraar Anja 
Machielse. ‘Het is een fabeltje dat we eenzaamheid kunnen oplossen of uitbannen. Het hoort bij het 
leven en dat moeten we accepteren.’ 
Anja Machielse is bijzonder hoogleraar Empowerment van Kwetsbare Ouderen. Twintig jaar geleden 
deed ze voor het eerst onderzoek naar de relatie tussen het welzijn van mensen en hun sociale 
contacten. ‘Toen bleek al dat een goed functionerend sociaal netwerk het welbevinden positief 
beïnvloedt.’ Met andere woorden: wie geen goed sociaal netwerk had, voelde zich slechter. ‘Maar als 
je daar destijds over sprak, zeiden overheden: “Dat is heel vervelend, maar het is niet aan ons dit op 
te lossen. Het is een privéprobleem als mensen geen goed netwerk hebben”.’ 
Op de politieke agenda  Twintig jaar verder zijn de standpunten veranderd. Machielse: ‘Ten 
eerste omdat nu voor iedereen helder is dat het niet puur een privéprobleem is. Ook 
maatschappelijke factoren als de veranderende samenleving en veranderende gezins- en 
familierelaties spelen een rol. Je moet tegenwoordig meer moeite doen om relaties aan te gaan met 
mensen die bij je passen.’ Ten tweede is het volgens de bijzonder hoogleraar duidelijk geworden dat 
langdurige eenzaamheid een negatieve invloed op gezondheid heeft en daardoor medische kosten 
tot gevolg kan hebben. ‘De maatschappelijke discussie over eenzaamheid was er al, maar nu staat 
het onderwerp ook op de politieke agenda.’ 
Dieptepunt van de individualisering      En dat is positief. Het taboe op eenzaam zijn 
wordt minder en zowel overheden als professionals, vrijwilligers en burgers zien dat er voor iedereen 
een rol is weggelegd in de aanpak van eenzaamheid. ‘Het dieptepunt van de individualisering is wel 
achter de rug. Dat is ook zichtbaar. Bijvoorbeeld in wijken waar initiatieven worden genomen om 
samen te komen.’ 
Wij en zij  Maar er zit ook een negatieve kant aan de aandacht voor eenzaamheid vindt Machielse. 
‘Het is een slechte ontwikkeling dat mensen die zich eenzaam voelen als zielig of incompetent 
worden gezien. En dat er nog steeds over wij en zij wordt gesproken. Ik zou heel graag willen dat 
mensen zich realiseren dat iedereen wel eens eenzaam kan zijn.’ 
Pil tegen eenzaamheid          Machielse ziet ook dat allerlei organisaties, bedrijfjes en zzp’ers 
op het thema inspringen. ‘Terwijl er lang niet altijd kennis van zaken is, en er commerciële belangen 
spelen, wordt er van alles ontwikkeld rond de aanpak van eenzaamheid. Het zou mij niet verbazen als 
er binnenkort een pil wordt gepresenteerd om eenzaamheid op te lossen. Dat vind ik beangstigend. 
Eenzaamheid is geen ziekte die je met medicijnen kunt oplossen.’ 
Werkzame elementen    Hoe goed bedoeld ook, worden er nu veel initiatieven gestart die 
helemaal niet helpen in de aanpak van eenzaamheid. ‘Dat is ook lastig’, weet Machielse. ‘Want er is 
nog weinig bekend over de werkzame elementen uit interventies tegen eenzaamheid. Wat kun je bij 
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welke mensen bereiken, wat werkt precies en waarom werkt dat? Op die vragen worden nu 
antwoorden gezocht.’ 
Eenzaamheid uitbannen     Maar ondanks dat moeten we ons realiseren dat het een illusie is 
dat je eenzaamheid kunt uitbannen. ‘Ten eerste moeten we accepteren dat eenzaamheid bij het 
leven hoort en dat iedereen ermee te maken zal krijgen. Dat is een feit. Daarnaast is het ook nog zo 
dat eenzaamheid lang niet altijd een probleem is dat we kunnen oplossen.’ 
Tijdelijke eenzaamheid   In de meeste gevallen is eenzaamheid tijdelijk en weten mensen hun 
weg weer te vinden. Soms met hulp van anderen. ‘Bijvoorbeeld wanneer iemand bepaalde 
competenties mist om een netwerk op te bouwen of te onderhouden of het lastig vindt een ander te 
vertrouwen en daardoor niemand dichtbij laat komen. In die gevallen kun je eenzaamheid oplossen 
door mensen vaardigheden aan te leren of therapie te laten volgen.’ 
Onomkeerbare eenzaamheid     Maar er is ook een groep bij wie de eenzaamheid 
onomkeerbaar is. ‘Dit geldt met name voor ouderen. Wanneer een oudere zijn of haar partner 
verliest, is het niet vanzelfsprekend dat hij of zij een nieuw contact krijgt dat net zo betekenisvol is. In 
de relatie met degene die ze verloren zijn, hebben ze jaren geïnvesteerd. Ze hebben samen lief en 
leed gedeeld, herinneringen opgebouwd en ervaringen gedeeld. Dat bouw je niet zomaar op met 
iemand die je net leert kennen.’ Dit kan ook gelden voor mensen die stoppen met werken. Zij kunnen 
het gevoel krijgen er niet meer bij te horen, niet meer bij te dragen. ‘De problemen van deze mensen 
los je niet op. Het gaat er bij hen om dat e leren omgaan met hun nieuwe situatie.’ 
Wegnemen van eenzaamheid is niet het doel     Hoe je deze groep toch kunt 
ondersteunen, is door simpelweg aan te sluiten bij hun situatie en behoeften. Waar de één behoefte 
heeft aan een druk sociaal leven en onder de mensen wil zijn, wil de ander juist graag één diepgaand 
contact hebben. ‘En waar de één hulp nodig heeft om te accepteren dat hij kwetsbaarder is 
geworden, heeft de ander hulp nodig bij praktische zaken. Het allerbelangrijkste is dat je je als 
professional realiseert dat je eenzaamheid in sommige gevallen kunt wegnemen of verminderen, 
maar dat het opheffen van eenzaamheid niet altijd het doel hoeft te zijn.’ 
Sophie van Hogendorp Hoofdredacteur Zorg+Welzijn 
 
 
 
39) Verhalen in de media: het gaat het niet goed met Nederlandse jongeren 
Zorg+welzijn 9 december 2020 
Gaat het echt zo slecht met de Nederlandse jongeren? 
Als je de verhalen in de media moet geloven, gaat het niet goed met Nederlandse jongeren. Door het 
coronavirus zijn ze eenzamer geworden, hebben het financieel zwaar, er komen zelfs steeds meer 
jongeren in de bijstand, in meerdere steden braken er rellen los onder jongeren en steeds meer 
jongeren dragen wapens. Jongerenwerker Aldwin Larmonie herkent dat beeld. ‘Vooral uit de 
beginfase van de coronacrisis. Ik heb me toen ook wel zorgen gemaakt.’ 
Kwetsbare jongeren en straatjeugd     Aldwin Larmonie is jongerenwerker bij R-NEWT, 
onderdeel van CountourdeTwern, in Tilburg. Hoe gaat het nu met ‘zijn’ jongeren? ‘Ik focus me voor 
mijn werk op zowel kwetsbare jongeren als straatjeugd. Met die laatste groep gaat het goed. Met de 
kwetsbare jongeren ging het de afgelopen periode wat minder en een deel van hen raakte, vanwege 
het gebrek aan fysieke bijeenkomsten, ook buiten beeld.’ 
Buiten beeld  Uiteraard werden er wel online bijeenkomsten georganiseerd, maar niet alle 
jongeren vonden dat prettig. Bijvoorbeeld omdat ze ook al veel online lessen hadden van school. ‘We 
hebben dus ook nog niet alle jongeren die uit beeld geraakt zijn weer terug ín beeld. We proberen ze 
te stimuleren om nu weer naar de fysieke bijeenkomsten te komen, maar dat is voor sommige 
jongeren een drempel. Ik merk dat we bij hen weer opnieuw moeten beginnen, het contact weer 
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opbouwen, ingangen creëren. Overigens zijn er ook jongeren die hebben aangegeven dat ze vanwege 
persoonlijke omstandigheden nog niet in groepen bij elkaar willen komen.’ 
Zorgen   Over een aantal van deze jongeren heeft Larmonie zich, zeker in het begin van de 
coronacrisis, zorgen gemaakt. ‘Bijvoorbeeld omdat een aantal jongeren last hebben van psychische 
problemen. Ik was bang dat zij zich misschien meer zouden gaan isoleren. Daarmee namen voor ons 
ook de mogelijkheden af om contact met ze te onderhouden. Bij uitzondering mochten we daarom 
wel één op één buiten met die jongeren afspreken. Dat deden we ook want het liefst wilde ik ze 
natuurlijk allemaal in beeld houden.’ 
Weten hoe het de jongeren in Tilburg nu vergaat? Kijk dan de aflevering van Z+W TV bovenaan deze 
pagina. 
Sophie van Hogendorp Hoofdredacteur Zorg+Welzijn 
 
 
 
 
40) Meer mensen hebben thuis hulp en zorg nodig, nu of in de toekomst 
IkWoonLeefZorg 9 december 2020 
Wie zorgt er later voor u? 
Kunt u nog goed voor uzelf zorgen? Of heeft u een partner en zorgt u voor elkaar? Dan denkt u er 
misschien niet zo snel aan dat u later zorg van iemand anders nodig kunt hebben. Toch is het goed 
om daar nu alvast bij stil te staan. Als u er nu vast over praat, is het straks makkelijker te regelen. 
Dat adviseert mantelzorgorganisatie MantelzorgNL. 
Iedereen woont tegenwoordig langer thuis dan vroeger. Dat betekent ook dat meer mensen thuis 
hulp en zorg nodig hebben, nu of in de toekomst. De overheid verwacht (Fried: zie: 
https://www.ikwoonleefzorg.nl/hulp-en-zorg/dit-betekent-de-veranderende-zorg-voor-u ) dat u deze 
hulp voor een deel zult krijgen van de mensen in uw eigen omgeving. Veel mensen vinden het lastig 
om hulp te vragen aan familie, vrienden en buren (Fried: zie: https://www.ikwoonleefzorg.nl/hulp-
en-zorg/wie-kan-u-helpen-als-het-nodig-is-breng-uw-netwerk-in-kaart )en stellen het daarom zo lang 
mogelijk uit. Maar het kan ook gebeuren dat u plotseling hulp nodig heeft. Wat doet u dan? Het is 
goed om daar nu alvast over na te denken. Voor uzelf, zodat u weet wat u wilt. Maar ook voor de 
mensen die u later misschien gaan helpen, zodat ook zij straks niet worden overvallen door de 
situatie. Het is niet nodig nu al exact af te spreken wie wat gaat doen later. Het gaat erom dat 
mensen uw wensen kennen en dat u weet wat anderen zouden willen doen. 
Wat wil ik?     Dat is de eerste vraag om aan uzelf te stellen. Stel dat u zelf geen boodschappen 
meer kunt doen. Laat u de boodschappen dan bezorgen (Fried: zie: 
https://www.ikwoonleefzorg.nl/hulp-en-zorg/boodschappen-thuis-laten-bezorgen-dit-zijn-de-
mogelijkheden ) of wilt u graag hulp van uw buren of kinderen? Als u niet meer zelf naar de dokter 
kunt gaan, van wie zou u dan hulp willen? En als u hulp nodig heeft bij het wassen en aankleden, wilt 
u dan een thuiszorgorganisatie inschakelen of wilt u zelf kiezen wie u gaat helpen? Of wilt u hulp van 
vrijwilligers,(Fried: zie: https://www.ikwoonleefzorg.nl/hulp-en-zorg/hoe-regel-ik-ondersteuning-
door-vrijwilligers  ) 
bijvoorbeeld bij klusjes in huis? Het kan ook zijn dat u lichamelijk nog lang fit blijft, maar dat u hulp 
nodig heeft bij andere zaken, bijvoorbeeld als u last krijgt van dementie. Misschien wilt u dan graag 
dat iemand u helpt bij uw bankzaken (Fried: zie: https://www.ikwoonleefzorg.nl/financien/hulp-bij-
dagelijkse-bankzaken ). Misschien wilt u zolang mogelijk zelfstandig blijven met hulp op 
afstand,(Fried: zie: https://www.ikwoonleefzorg.nl/hulp-en-zorg/mantelzorgen-op-afstand-hoe-doet-
u-dat ) bijvoorbeeld met digitale hulpmiddelen (Fried: zie. https://www.ikwoonleefzorg.nl/hulp-en-
zorg/hulpmiddelen-bij-dwalen ) . U kunt er ook over nadenken of er iemand in huis (Fried: zie: 
https://www.ikwoonleefzorg.nl/hulp-en-zorg/samenwonen-om-te-kunnen-mantelzorgen-is-dat-een-
goed-idee ) kan komen wonen. 
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Past mijn huis bij mijn wensen?  Waarschijnlijk wilt u zo lang mogelijk in uw vertrouwde 
huis en omgeving blijven wonen. Dan is het goed om er ook alvast bij stil te staan of uw 
huis geschikt (Fried: zie: https://www.ikwoonleefzorg.nl/zelfstandig-wonen/wanneer-is-mijn-woning-
geschikt-voor-de-toekomst )is voor de toekomst. Kunt u in uw woning een rollator of rolstoel 
gebruiken bijvoorbeeld? Kunt u van uw slaapkamer naar de wc en naar de badkamer zonder dat u 
een trap op of af moet? Is uw trap geschikt voor een traplift? En is uw badkamer ruim genoeg als u 
hulp nodig heeft bij het wassen? U kunt ook alvast kijken naar woonvormen voor 
ouderen. Seniorenwoningen (Fried: zie: https://www.ikwoonleefzorg.nl/zelfstandig-wonen/de-
seniorenwoning ) zijn meestal heel geschikt om tot op hoge leeftijd zelfstandig te kunnen blijven 
wonen, ook als u thuiszorg nodig heeft. Maar er zijn ook woonvormen waarbij zorg in huis aanwezig 
is, bijvoorbeeld voor mensen met dementie en soms ook voor hun partner. Misschien kunt u eens 
een bepaalde woonvorm bezoeken om te kijken of die bij u past. 
Kan ik de zorg die ik wil betalen? Thuiszorg en verpleeghuiszorg worden voor een groot 
deel vergoed door de overheid. U betaalt wel een eigen bijdrage. Maar misschien wilt u zelf zorg 
kiezen die duurder is, of die niet wordt vergoed. Als u gaat wonen in een serviceflat (Fried: zie: Een 
serviceflat, iets voor u? | IkWoonLeefZorg  ) 
bijvoorbeeld, betaalt u zelf voor voorzieningen zoals een maaltijdservice. Er zijn ook particuliere 
verpleeghuizen (Fried: zie: Wat is het verschil tussen een particulier en een niet particulier 
verpleeghuis? | IkWoonLeefZorg ), bijvoorbeeld voor mensen met dementie, die hogere kosten in 
rekening brengen. En wilt u particuliere thuiszorg (Fried: zie: https://www.ikwoonleefzorg.nl/hulp-
en-zorg/wat-is-particuliere-hulp-of-zorg )  of persoonlijke begeleiding inhuren, dan heeft u daar vaak 
ook extra geld voor nodig. 
Ik heb geen kinderen, hoe regel ik het dan?  Kinderen zijn vaak de eersten die voor hulp 
worden ingeschakeld. Maar misschien heeft u geen kinderen, wonen ze te ver weg of heeft u geen 
contact met hen. Dan is het verstandig om te praten met andere mensen in uw netwerk, 
bijvoorbeeld leden van de sportvereniging, mensen die u kent uit de buurt of waarmee u in een 
WhatsApp-groep zit. 
Checklist    Wilt u aan de slag, maar weet u niet waar u moet beginnen? Daarvoor heeft 
MantelzorgNL een checklist (Fried: zie: https://www.mantelzorg.nl/wie-zorgt-er-straks-voor-jou/ ) 
ontwikkeld. Op deze checklist staan punten die u nu alvast kunt regelen, ook als u nog geen zorg 
nodig heeft. U kunt bijvoorbeeld uw netwerk in kaart brengen en sparen voor later. Ook kunt u met 
uw naasten uw wensen bespreken en iemand aanwijzen die namens u beslissingen neemt als u dat 
zelf niet meer kunt. Vindt u het lastig om een gesprek hierover te starten? Denkt u dat uw volwassen 
kinderen het te druk hebben bijvoorbeeld? U bent niet de enige die dit denkt. Maar vaak blijkt dat 
kinderen vaak blij zijn, dat ze iets kunnen doen. Hetzelfde geldt waarschijnlijk voor andere mensen in 
uw netwerk. Om het gesprek wat makkelijker te maken, kunt u de praatposter (Fried: zie: 
https://www.mantelzorg.nl/onderwerpen/balans/praten-over-later/ ) van MantelzorgNL gebruiken. 
Daarmee kunt u tijdens een wandeling het onderwerp eens ter sprake brengen. 
 
 
 
41) Doordecentralisatie beschermd wonen uitgesteld 
Binnenlands Bestuur 9 december 2020n 
BESCHERMD WONEN OOK UITGESTELD TOT 2023 
Nu de herverdeling van het gemeentefonds is uitgesteld tot 2023, zal ook de doordecentralisatie 
beschermd wonen worden uitgesteld. Dat betekent dat niet in 2022, maar in 2023 alle gemeenten 
verantwoordelijk worden voor beschermd wonen. En dat ook pas in 2023 het nieuwe verdeelmodel 
beschermd wonen wordt doorgevoerd. 
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Yolanda de Koster 09 dec 2020    Nu de herverdeling van het gemeentefonds is uitgesteld tot 2023, 
wordt ook de doordecentralisatie beschermd wonen uitgesteld. Dat betekent dat niet in 2022, maar 
in 2023 alle gemeenten verantwoordelijk worden voor beschermd wonen. En dat ook pas in 2023 het 
nieuwe verdeelmodel beschermd wonen wordt doorgevoerd. 

Samenhang  ‘Een andere conclusie kan ik niet trekken’, stelt Esmé Wiegman, directeur van 
stichting Valente, de branche van beschermd wonen. ‘De VNG heeft altijd gezegd dat de invoering 
van het verdeelmodel beschermd wonen in samenhang moet worden gezien met de herverdeling 
van het gemeentefonds.’ Wiegman refereert daarbij aan een publicatie van de VNG van april dit jaar. 
‘Nu de fondsbeheerders hebben aangegeven de publicatie voor de nieuwe verdeelmodellen voor het 
gemeentefonds in de decembercirculaire 2020 te willen communiceren en deze in te willen laten 
gaan per 2022, kan deze definitieve besluitvorming ook goed in samenhang plaatsvinden’, zo schreef 
de VNG. De invoering van dat nieuwe verdeelmodel is uitgesteld naar 2023, zo heeft minister 
Ollongren van Binnenlandse Zaken maandag aan de Kamer gemeld. 
Kamerbrief   Het ministerie van VWS wil nog niet ingaan op de vraag of de conclusie van Valente 
de juiste is. Naar verwachting gaat er volgende week een brief naar de Kamer over maatschappelijke 
opvang, waarin ook op de doordecentralisatie beschermd wonen wordt ingegaan. 
Niet achteroverleunen     Als het komt tot uitstel, kan dat alleen positief zijn als niemand een 
jaar lang achterover gaat leunen, benadrukt Wiegman. ‘Gemeenten, wij en onze leden moeten het 
jaar uitstel dan goed gebruiken om de dingen verder goed op orde te krijgen. Er is nog heel veel te 
doen; laten we daar mee verder gaan.’ Er moet onder meer passende huisvesting worden 
gerealiseerd. Welkome wijken, zoals Wiegman dat noemt. Daarnaast moeten snel regionale 
afspraken worden gemaakt. ‘Anders vallen mensen tussen wal en schip.’ 

Financiële duidelijkheid  Uit recent onderzoek naar de stand van zaken naar de 
gemeentelijke voorbereidingen op de doordecentralisatie beschermd wonen, bleek dat er nog veel 
werk moet worden verzet om alles per 2022 op orde te hebben. De grootste opgaven liggen op het 
gebied van samenwerking, inrichting van het zorglandschap en het realiseren van passende 
huisvesting, concludeerden de onderzoekers. De onzekerheid over de gevolgen van een nieuw 
verdeelmodel en de uitwerking van het woonplaatsbeginsel speelt gemeenten parten, zo kwam 
eveneens uit het onderzoek naar voren. Stichting Valente en de Nederlandse GGZ riepen de Kamer 
daarop op geen onontkoombare stappen te zetten, voordat er financiële duidelijkheid voor 
gemeenten is.     
 
 
 
42) Burgerinitiatieven in de zorg, bij armoedebestrijding, in de buurten et cetera 
Zorg+ welzijn 10 december 2020 
De menselijke maat terug bij de overheid 
SOCIAAL BESTEK - We staan aan de vooravond van een keerpunt. De wal keert het schip van de 
ideologie van de dikke ik, eigen verantwoordelijkheid, marktwerking, de burger als calculerende 
fraudeur. In ons eigen sociaal domein wordt herontdekt dat het goede gesprek met de cliënt zorgt 
voor beter onderling begrip, meer welbevinden bij cliënten/burgers, meer arbeidsvreugde bij de 
uitvoerende. 
Samen een realistisch plan maken scoort van alle kanten beter dan afvinken en opleggen. Zie de 
opbrengsten van de experimenten Participatiewet, benaderingen zoals de FIP-methode (Frequent 
Intensief Persoonlijk), en de inzet van ervaringsdeskundigheid. 
Overheid en burger trekken vaker samen op, of burgers nemen het voortouw nemen en de overheid 
volgt. Zoals bij burgerinitiatieven in de zorg, bij armoedebestrijding, in de buurten et cetera. Staat 
allemaal te lezen in Sociaal Bestek (Fried: zie: 
https://www.zorgwelzijn.nl/magazine/category/sociaal-bestek/ ). De pandemie, de 
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schuldenindustrie en de ramp met de toeslagenaffaire luiden het einde van een tijdperk in waarbij 
burger en de overheid tegenover elkaar staan. Dat kan niet anders. Want winnen doe je alleen 
samen, volgens een bekende Nederlandse filosoof. 
In een nieuwe whitepaper met de titel ‘De menselijke maat terug bij de overheid, die hier (Fried: zie: 
https://www.zorgwelzijn.nl/whitepapers/ ) te vinden is, verzamelden we enkele artikelen die gaan 
over de nieuwe relatie burger-overheid. Vier artikelen gaan over co-creatie, wat dat is en hoe je deze 
aanpak in praktijk brengt. De ervaringen en inzichten zijn door de Hogeschool Utrecht opgedaan in 
een Europees project: CoSie. Peters en Broens vertellen over het verbinden van verschillende 
burgerinitiatieven rond het thema armoede, met als resultaat de oprichting van budgetkringen. Het 
persoonlijk contact in de bijstand is terug, het oude bijstandsmaatschappelijk werk in een nieuwe 
jas? Wermers, Bennenbroek en Hollman laten zien hoe deze aanpak werkt. Tenslotte bewijst Hofman 
dat er wel degelijk zoiets is als the society. Wij vormen tezamen een eco-systeem en moeten het van 
elkaar hebben. Om met Sa’di te spreken (spreuk op wandkleed United Nations): 
Human beings are members of a whole, 
In creation of one essence and soul. 
If one member is afflicted with pain, 
Other members uneasy will remain. 
If you have no sympathy for human pain, 
The name of human you cannot retain. 
Yvette Bommeljé, Redactievoorzitter Sociaal Bestek. 
   
 
 
 
43) Streven naar inclusieve én rechtvaardige samenleving 
Platform 31  10 december 2020 
Naar een inclusieve én rechtvaardige samenleving 
De 46-jarige Afrikaans-Amerikaanse George Floyd die door politiegeweld om het leven kwam, 
wakkerde wereldwijd een golf aan demonstraties aan van burgers, bijvoorbeeld onder de vlag van 
Black Lives Matter (BLM). Het doel was helder: burgers willen het bewustzijn over 
onrechtvaardigheid, structurele ongelijkheid en discriminatie vergroten. Dankzij deze 
burgeractivisten spreekt nu ook de zwijgende meerderheid zich uit tegen onrecht in het streven naar 
een inclusieve én rechtvaardige samenleving. 
            Mellouki Cadat-Lampe, die momenteel projectleider en senior-onderzoeker 
Cliëntenparticipatie en Democratische vernieuwing is bij Movisie en betrokken is bij het 
Kennisplatform Integratie en Samenleving (KIS), was al in de jaren 80 betrokken bij acties en 
demonstraties tegen racisme. Volgens hem is BLM een internationale sociale beweging van onderop, 
wat het zo interessant maakt. Een exemplarische uiting van de ‘participatieve democratie’ verbonden 
met het vraagstuk van diversiteit en inclusiviteit. Ik volg de lijn van Cadat-Lampe en heb de BLM-
demonstraties ervaren als een inspirerende uiting van participerende burgers die zich mengen in het 
publieke debat over de inclusieve samenleving. En daarbij het grondrecht om te demonstreren op 
een gedisciplineerde en zelforganiserende wijze inzetten, in goede samenwerking met gemeente, 
politie en media. 
             De demonstraties dragen naar mijn idee bij aan bewustwording en zet de kijk op de wereld en 
dit thema in een ander perspectief. Gloria Wekker, de Utrechtse hoogleraar Gender en Etniciteit aan 
de Universiteit Utrecht, zei afgelopen zomer in het programma Buitenhof hierover: “Opmerkelijk aan 
BLM-demonstraties, zowel in de VS als hier, is het gegroeid bewustzijn onder een bredere kring van 
mensen over systematische ongelijkheid.” Ook in Nederland groeit de beweging. Mijn eigen 
bewustwording over de ontwrichtende werking van institutioneel racisme voor onze samenleving en 
tegelijkertijd de persoonlijke drive om het te willen begrijpen en bestrijden, groeit mee. 
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          Net als racisme en discriminatie, is institutioneel racisme ofwel de systematische uitsluiting 
en/of structurele discriminatie van groepen een moeilijk en confronterend sociaal probleem dat 
heftige emoties oproept. Mede omdat het, anders dan openlijk racisme, soms subtiel is en bewust of 
onbewust verborgen zit in structuren van onze samenleving. Daarom moeten we dit probleem juist 
nu (h)erkennen, definiëren, bespreekbaar en inzichtelijk maken. Pas dan kunnen we richting geven 
aan het oplossen van institutioneel racisme. En geven we gehoor aan de roep vanuit de samenleving 
om institutioneel racisme tegen te gaan. 
           Wie oog heeft voor diversiteit en verschillen in de samenleving is zich bewust van verschillende 
uitingsvormen van uitsluiting, discriminatie en institutioneel racisme, en verdiept zich in het belang 
en de waarde van mensenrechten voor een inclusieve én rechtvaardige samenleving. Zoals ook het 
college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam met haar nieuwe actieplan 
Rotterdam tegen Racisme 2020-2022 tot nieuw inzicht kwam. 
          “Er is veel te doen, allereerst in de basis. Erkenning van structurele discriminatie, ook op 
institutioneel niveau, de relevantie van ons gedeelde verleden en het feit dat enkele kortdurende 
acties niet het probleem gaan oplossen. Het is een veranderopgave die moet leiden tot besef en 
cultuurverandering.” (p.7) 
         Bewustwording is zowel een individueel als een collectief groeiproces. Het komt neer op anders 
kijken en tot nieuwe inzichten komen. Uiteindelijk biedt het nieuw perspectief, een die bepalend is 
voor het omdenken; verandering in denken en daardoor ook in beleid. Maar het kost tijd. En vergt 
een open en nieuwsgierige houding met ruimte voor wederzijdse gevoeligheid, begrip en erkenning. 
Gaat u met ons die uitdaging aan? 
Meedenken of meedoen? 
Platform31 wil gemeenten, (semi-)overheden en (maatschappelijke) organisaties helpen bij de stap 
van bewustzijn naar handelen. Structurele problemen hebben structurele oplossingen nodig. Daarom 
starten we bij Platform31 een verkenning naar dwarsverbanden tussen verschillende thema’s en 
meerdere beleidsterreinen om zo de grote structuren erachter te laten zien en zoeken we tegelijkertijd 
samen naar oplossingsrichtingen voor het probleem van institutioneel racisme. We zoeken hierbij 
aansluiting bij het lopend onderzoek van het Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) naar 
institutioneel racisme, waarbij de focus vanuit Platform31 onder andere ligt op het ruimtelijk-fysieke 
domein en de volkshuisvesting in aanvulling op het werkterrein van KIS. 
 
 
 
44) Hoe van beleid naar uitvoering van gewenste huisvestingslocaties voor arbeidsmigranten? 
Platform 31  10 december 2020 
Realisatie van huisvesting arbeidsmigranten en de relatie tussen de markt en 
gemeenten 
Verslag 3e bijeenkomst van de leerkring huisvesting arbeidsmigranten, 29 oktober 2020 
         “In beleid kan je niet wonen.” Hoe kom je van beleid naar uitvoering van gewenste 
huisvestingslocaties voor arbeidsmigranten? 
Hoe komen we tot de realisatie van veel meer gewenste huisvestinglocaties voor arbeidsmigranten 
in Nederland? En welke rol kunnen lokale overheden hierin nemen? Gemeenten staan voor de vraag: 
laten we het volledig aan de markt over? Of moet de overheid veel directer sturen en stimuleren? 
Welke afspraken kan je met huisvesters maken om te komen tot het effectief exploiteren, 
ontwikkelen en beheren van huisvestinglocaties? Tijdens de derde bijeenkomst van de leerkring 
huisvesting arbeidsmigranten deelden de gemeenten hun ervaringen op deze vragen. 
            Voorzitter Nico van Buren (Platform31) trapte af met een aantal voorbeelden waaruit blijkt 
dat afspraken tussen markt en overheid over huisvesting van arbeidsmigranten niet nieuw is. Zo 
werd in 1961 de zaterdag afgeschaft als vaste werkdag, met als gevolg dat er direct een grote vraag 
naar werknemers ontstond. Van de Twentse textielindustrie tot in de IJmuidense haven, overal 
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ontstonden tekorten. Deze arbeidskrachten werden met name gezocht in Spanje en Italië. Het Rijk 
gaf alleen ruimte om werknemers uit het buitenland te halen als de werkgever zelf kon zorgen voor 
huisvesting. Zo werd in IJmuiden onder andere het boothotel gerealiseerd waarin ongeveer 600 
Italianen konden verblijven. 
         Ondanks dat afspraken maken rond huisvesting voor arbeidsmigranten niet nieuw is, blijft het 
een lastige lokale zoektocht voor alle deelnemers van de leerkring huisvesting arbeidsmigranten. Hoe 
toets je op een goede manier initiatieven uit de markt? Hoe zorg je ervoor dat je geen cowboys 
toelaat die uitbuiting, overlast en leefbaarheidsproblemen veroorzaken in jouw gemeente? Hoe 
faciliteer je leefbare en kwalitatief goede huisvesting voor de doelgroep met voldoende draagvlak 
van de omgeving? 
Wantrouwen over de markt     De aanloop naar een huisvestingsproject voor 
arbeidsmigranten is meestal lang en taai. Dit heeft deels te maken met bestuurlijke weerstand en 
een gebrek aan lokaal huisvestingsbeleid voor deze doelgroep. Huisvesters zijn doorgaans jaren in 
gesprek met gemeenten voordat vergunningen worden verleend. Veruit de meeste gesprekken lopen 
op niets uit. Maar ook wanneer lokale urgentie voldoende wordt gevoeld en beleid is ontwikkeld, 
komen nieuwe huisvestingslocaties lastig van de grond. 
          Een onderbelichte oorzaak hiervan is het wantrouwen van de lokale overheid richting 
commerciële huisvesters. Dit wantrouwen is onder andere het resultaat van de vicieuze cirkel die is 
ontstaan door een schreeuwend tekort aan aanbod van huisvesting voor arbeidsmigranten. Hoe zit 
dit? Marktpartijen kiezen er vaak voor om panden in woonwijken op te kopen om hun doelgroep in 
te huisvesten. Ook richt de markt zich op ongewenste plekken, zoals verouderde vakantieparken. Dit 
kan overlast en andere onwenselijke leefbaarheidssituaties veroorzaken. Dit zorgt weer voor lokale 
weerstand tegen huisvesting voor de doelgroep en vervolgens voor terughoudende 
gemeentebestuurders. Enzovoort. Een deel van de huisvesters maakt doelbewust misbruik van de 
huidige krapte. De deelnemers van de leerkring geven hiervan diverse voorbeelden uit hun eigen 
praktijk. Een ander deel van de markt voelt zich genoodzaakt te kiezen voor suboptimale 
huisvestingsoplossingen, omdat er te weinig nieuwe ontwikkellocaties worden toegekend door 
gemeenten. Kortom: los van de motieven van de markt is er een direct verband tussen het gebrek 
aan gereguleerde huisvesting en de vele ongereguleerde en ongewenste woonoplossingen voor 
arbeidsmigranten. 
Welke rol pak je als gemeente?   Deze cirkel kan alleen worden doorbroken door meer 
gewenste woonoplossingen te creëren voor deze doelgroep. Officieel is de markt verantwoordelijk 
voor de huisvesting van arbeidsmigranten. In het verleden namen woningcorporaties hier ook een rol 
in, maar sinds de hernieuwde Woningwet (2015) is deze route afgesloten. Als gemeente heb je dus 
de keuze om de huisvesting volledig aan de markt over te laten. Door de toenemende druk op het 
ruimtegebruik en de toenemende vraag naar arbeidsmigranten is het echter verstandiger om actief 
invloed uit te oefenen door middel van lokaal beleid. Steeds meer gemeenten kiezen voor deze 
laatste optie. Dit zal de komende tijd nog sterker worden door het beroep dat het Aanjaagteam 
Bescherming Arbeidsmigranten doet op gemeenten en het Rijk om de kwantiteit en kwaliteit van 
huisvesting te vergroten. 
            Wat zien we al gebeuren? Aan de ene kant ontwikkelen veel gemeenten beleid om 
arbeidsmigranten in woonwijken te weren om uitbuiting tegen te gaan en de sociale cohesie en 
veiligheid in deze gebieden te waarborgen. Met dit soort maatregelen moeten gemeenten wel 
uitkijken, stelt Wim Reedijk (Expertisecentrum Flexwonen). Beleid specifiek gericht op het weren van 
deze doelgroep is vaak in tegenspraak met het Europese recht. Wat gemeenten kunnen doen is 
onder andere een regel in het bestemmingsplan opnemen waarin staat dat woningen alleen 
bewoond mogen worden door een duurzaam huishouden. Hierdoor kan kamergewijze verhuur tegen 
worden gegaan. 
             Gemeenten kunnen ook concrete voorwaarden voor de realisatie van locaties opnemen in 
een beleidskader. Reedijk geeft aan dat minimaal het SNF-keurmerk moet worden geëist, waardoor 
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alle marktpartijen die daar niet aan kunnen voldoen worden geweerd. De commissie Roemer voegt 
daar nog kwaliteitseisen aan toe, zoals maximaal twee arbeidsmigranten per slaapkamer. Ook dit kan 
meegenomen worden in een lokaal beleidskader. Verder kan excellent beheer worden geëist. Dit 
houdt volgens Reedijk in dat niet alleen beloofd wordt om in te grijpen als er iets fout gaat op een 
locatie, maar ook dat de arbeidsmigrant goed ingelicht en behandeld wordt. Én dat de 
initiatiefnemer openstaat voor wensen en klachten uit de omgeving en hier actief en blijvend op 
acteert. 
         Naast regie voeren op ongewenste woonoplossingen en randvoorwaarden opnemen in een 
beleidskader voor gewenste oplossingen, is het verstandig volgens Reedijk om als gemeente ook 
goed zicht te krijgen op mogelijke locaties en de markt actief te benaderen om stappen te zetten. De 
gemeenten die dit oppakken kijken vaak naar huisvesting aan de rand van of buiten de bebouwde 
kom, veelal op bedrijventerreinen. Daarbij is het belangrijk dat gemeenten waakzaam zijn op de 
kwaliteit van wonen en leven op deze plekken. 
Track record  Een toetsingskader is echter niet voldoende. Zo is het lastig om in dergelijk 
beleidsdocumenten bij voorbaat specifieke marktpartijen uit te sluiten. Een aantal deelnemers heeft 
slechte ervaringen met grootschalige logieslocaties waar de huisvester onder meer slecht beheer 
voert of afspraken met de gemeente aan zijn laars lapt. Huisvesting realiseren voor deze doelgroep is 
een markt waar forse rendementen op te behalen zijn, mede door de hoge vraagdruk. Hierdoor zijn 
er veel partijen in deze markt actief en wordt regelmatig misbruik gemaakt van de mismatch. Hoe 
kan het vertrouwen tussen gemeenten en de markt verbeteren en hoe kunnen cowboys geweerd 
worden? 
            Het is van belang voor gemeenten om actief kennis te nemen van de markt en een relatie op 
te bouwen met marktpartijen. Volgens Reedijk is het van belang om bewust te zijn van de track 
record van een commerciële huisvester. Is de huisvester bijvoorbeeld in staat gebleken om 
grootschalige logies voor deze doelgroep te ontwikkelen, exploiteren en beheren? De vraagdruk 
heeft, in weerwil van de enorme weerstand, geleid tot de realisatie een aantal grootschalige 
huisvestingslocaties voor arbeidsmigranten met voldoende kwaliteit. Daarnaast zitten er diverse 
projecten in de pijplijn, mede door de subsidie vanuit het Rijk. Deze projecten laten zien (of zullen 
nog moeten laten zien) dat huisvesters in staat zijn om goede vormen van shortstay-locaties te 
ontwikkelen, waarin ze de doelgroep serieus nemen, afspraken met de gemeente in acht nemen en 
tegemoet komen aan de zorgen en wensen van de directe omgeving. 
            Beter zicht op de markt vooraf is van belang, maar ook na realisatie van projecten blijft het 
van belang om goed contact te onderhouden met de huisvesters in de eigen gemeente. Deelnemers 
geven aan dat het zeer verstandig is om een vast aanspreekpunt bij de gemeente te hebben om 
signalen op te vangen en in gesprek te blijven met de markt. 
          Gemeente Schiedam kent veel ongewenste gevolgen door verhuur van particuliere woningen 
aan arbeidsmigranten. De gemeente heeft mede daarom een Dashboard Goed Verhuurderschap 
ontwikkeld. In dit instrument komt alle data en kennis te staan over particuliere verhuurders in de 
gemeente. Deze data komt onder andere voort uit controles naar illegale bewoning, het ontbreken 
van verhuurcontracten en achterstallig onderhoud. Op deze manier krijgt de gemeente Schiedam 
een duidelijker overzicht van goede en minder goede verhuurders én kunnen ze beter sturen op de 
kwaliteit van de particuliere woningvoorraad. 
Van short stay naar langer verblijf  Uit onderzoek blijkt dat een redelijk deel van de 
arbeidsmigranten graag willen doorstromen naar de reguliere woningmarkt. Naast het faciliteren van 
kort verblijf, kunnen gemeenten ook een rol nemen in het ondersteunen van arbeidsmigranten die 
de overgang willen maken naar langer verblijf. De doorstroming van shortstay-locaties richting de 
reguliere woningmarkt is nu meestal niet op orde. Begeleiding naar andere woningen ontbreekt en 
uit ervaringen van de deelnemers blijkt dat ook commerciële huisvesters hierbij niet goed 
ondersteunen. De positie van de arbeidsmigrant in Nederland en de kwaliteit van de woningmarkt 
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kunnen beter beschermd worden tegen cowboy-gedrag wanneer gemeenten hier ook scherper op 
gaan sturen. 
Bouwen aan draagvlak Lees hier  (Fried: zie: https://www.platform31.nl/nieuws/bouwen-aan-
draagvlak-voor-de-huisvesting-van-eu-arbeidsmigranten ) meer over bouwen aan draagvlak in het 
verslag van de vorige bijeenkomst van de leerkring Huisvesting Arbeidsmigranten. 
 
 
 
 
45) Verplichting om iedereen die schuldhulp ontvangt via BKR registratie zichtbaar te maken juist? 
Schulinck 10 december 2020 
Mogen gemeenten persoonsgegevens delen met derden zoals het BKR? 
9 december 2020 - mr. Patricia Eickmans – van der Poel   In de afgelopen weken heeft een nieuwe 
verplichting voor de gemeenten de gemoederen flink bezig gehouden. Dat is de verplichting om 
iedereen die enige vorm van schuldhulp ontvangt via een BKR registratie zichtbaar te maken voor 
kredietverstrekkers. Een registratie die, zo blijkt, vijf jaar blijft staan. Een buitenproportionele 
maatregel die zijn doel ver voorbij schiet aldus onder andere André Moerman. De ophef heeft 
inmiddels ook al tot kamervragen geleid. Hoog tijd om deze verplichting eens nader te bekijken. Is 
het echt noodzakelijk om iedereen bij het BKR te registeren? En ook niet onbelangrijk: mag de 
gemeente dit eigenlijk wel doen? 
         Om een melding te kunnen doen bij het BKR moet de gemeente persoonsgegevens uitwisselen. 
Het BKR moet de melding immers kunnen koppelen aan de juiste persoon. 
Wanneer mag de gemeente persoonsgegevens delen met derden 
De eerste vraag is dan: mag de gemeente persoonsgegevens delen met derden, zoals 
kredietverstrekkers, via het BKR? De AVG bepaalt dat de gemeente dit alleen mag als de verwerking 
noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Artikel 8 lid 2 Wet gemeentelijke 
schuldhulpverlening (Wgs) geeft echter enkel een bevoegdheid om persoonsgegevens te delen met 
derden. De conclusie moet dus zijn dat een wettelijke grondslag voor het delen van gegevens met 
het BKR ontbreekt omdat er geen wettelijke verplichting is. 
Kan het besluit schuldhulpverlening een grondslag geven voor het delen van 
gegevens met derden 
In artikel 17 van het Besluit schuldhulpverlening (hierna Besluit) is wel een verplichting opgenomen 
voor de gemeente om melding te maken van het feit dat iemand schuldhulp ontvangt aan onder 
andere kredietverstrekkers. In de toelichting is opgenomen dat een registratie bij het BKR daarvoor 
in de praktijk de aangewezen route is. De vraag is of deze verplichting op zichzelf voldoende 
grondslag biedt voor het delen van de persoonsgegevens. Het antwoord op die vraag is: nee. Het 
Besluit is een niet zelfstandige algemene maatregel van bestuur (amvb). En in zo’n amvb mogen 
alleen de wetteksten nader uitgelegd worden. Het is dus niet mogelijk om in het Besluit de wettelijke 
bevoegdheid om gegevens te delen met derden om te zetten naar een verplichting. En dat betekent 
dus ook dat artikel 17 Besluit zijn werking mist. 
                    Gemeente mag cliënten niet registreren bij BKR 
Is toestemming van de hulpvrager voldoende om persoonsgegevens te delen 
met derden 
Kan toestemming van de hulpvrager dan een goede grondslag bieden om persoonsgegevens te delen 
met het BKR? Ook hier luidt het antwoord ontkennend. Bij het gebruiken van de grondslag 
‘toestemming’ moet degene die toestemming geeft volledig vrij zijn om dat wel of niet te doen. In de 
verhouding overheid/burger is door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) al geconstateerd dat de 
burger nooit volledig vrij is om toestemming te geven of juist te onthouden. Er is sprake van een 
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afhankelijke relatie. Het onthouden van toestemming kan, in de gedachte van de hulpvrager, altijd 
een rol spelen bij de beslissing over het wel of niet aanbieden van schuldhulp. 
Wanneer mag de gemeente dan wel persoonsgegevens delen met derden 
zoals het BKR 
Zoals hiervoor omschreven is er op dit moment dus geen wettelijke verplichting om 
persoonsgegevens te delen met derden zoals bijvoorbeeld de kredietverstrekkers. Niet rechtstreeks 
en ook niet via het BKR. Gemeenten handelen dus in strijd met de AVG als zij wel persoonsgegevens 
delen met derden. Alleen als artikel 8 lid 2 Wgs wordt aangepast van een bevoegdheid om 
persoonsgegevens te delen naar een verplichting, kan de gemeente overgaan tot het registreren van 
burgers die schuldhulp ontvangen bij het BKR. 
Is het noodzakelijk om kredietverstrekkers via het BKR te informeren over 
schuldhulp 
Maar zelfs als de verplichting op de juiste manier wettelijk is geregeld blijft het de vraag of registratie 
bij het BKR wel het juiste middel is tegen de kwaal. De registratie zal alleen laten zien dat iemand 
‘schuldhulp’ ontvangt. Meer details mogen immers niet met het BKR gedeeld worden. Het doel dat 
met de registratie bereikt moet worden is dat kredietverstrekkers zich na het afgeven van dit signaal 
terughoudender gaan opstellen met het verstrekken van krediet. Het aangaan van een nieuw krediet 
kan immers leiden tot het einde van de schuldhulp of de schuldregeling. 
             Deze verplichting klinkt heel klein en simpel en het doel heel nobel, maar de gevolgen zijn 
enorm. Het is echt niet voor iedereen die hulp van de gemeente ontvangt noodzakelijk om deze forse 
‘stok achter de deur’ in te zetten. In de meeste gevallen is het voldoende om de hulpvrager de 
verplichting op te leggen om geen nieuwe leningen af te sluiten. Met als ‘stok achter de deur’ het 
dreigement dat de hulp stopt als hij dit wel doet. Voor schuldenaren die echt niet in staat zijn om hun 
financiële belangen zelf te behartigen is er ook een goed alternatief beschikbaar, namelijk bewind. 
Conclusie 
Wat kan nu worden afgeleid uit de bovenstaande informatie? Allereerst dat er op dit moment geen 
wettelijke basis is om gegevens te delen met derden zoals het BKR. Pas als artikel 8 lid 2 Wgs is 
aangepast mogen gemeenten deze signalen wel af gaan geven. Ten tweede is het de politiek aan te 
bevelen om nog eens goed te kijken naar de proportionaliteit als het gaat om het delen van gegevens 
met derden. Een minimale impact met aantoonbaar maximaal resultaat zou daar als richtlijn 
aangehouden moeten worden. Maatwerk dus. Een algemene verplichting om iedereen die van de 
gemeente schuldhulp ontvangt te registreren bij het BKR gaat echt veel te ver. 
 
 
 
 
46) Landelijke website van de Werkplaatsen Sociaal Domein is vernieuwd 
info@werkplaatsensociaaldomein.nl  10 december 2020 
Werkplaatsen Sociaal Domein 
De landelijke website van de Werkplaatsen Sociaal Domein is vernieuwd! De vier thema's waar de 
Werkplaatsen op landelijk niveau aan werken staan centraal en per Werkplaats vind je informatie 
over projecten, publicaties en andere producten. 
Bekijk de website(Fried: zie: https://www.werkplaatsensociaaldomein.nl/?utm_medium=email ) 
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47) Gezamenlijke verantwoordelijkheid dragen voor goede zorg voor de cliënt 
Zorgvisie 10 december 2020 
‘Het gaat om de cliënt, dan moet je niet zeuren over geld’ 
Sterre ten Houte de Lange     De invoering van de nieuwe Wet zorg en dwang verloopt niet erg 
soepel, met name de crisisopvang loopt vast. In regio Zuid-Kennemerland werken vier 
ouderenzorgorganisaties samen met de ggz om dit probleem op te lossen. Door die goede 
samenwerking hebben ze aan twee bedden genoeg. Audrey van Schaik, bestuursvoorzitter van 
Kennemerhart: 'Het gaat erom dat we de gezamenlijke verantwoordelijkheid dragen voor goede 
zorg voor de cliënt.' 
Het project startte in 2017 met als doel om samen een acute opvang te verzorgen voor ouderen. Via 
het acute opvangsysteem cazhem.nl (Fried: zie: https://cazhem.nl/  )wordt bijgehouden bij welke 
ouderenzorgorganisatie plek is, er wordt getrieerd en vervolgens een plaats geregeld of extra 
thuiszorg ingezet. 
         Toen de Wet zorg en dwang werd ingevoerd, kon dit reeds ontwikkelde systeem voor acute 
opvang hier ook voor worden ingezet. Zorgbalans, de betrokken organisatie met de meeste expertise 
in de-escaleren en de juiste faciliteiten, vangt de ouderen met een inbewaringstelling (IBS), onder de 
Wet zorg en dwang op tijdens de acute situatie. Vervolgens wordt daarna samen met de andere 
ouderenzorgorganisaties, Stichting Sint Jacob, Zorggroep Reinalda of Kennemerhart een geschikte 
definitieve plek geregeld. 
               Audrey van Schaik, voorzitter van de raad van bestuur van ouderenzorgorganisatie 
Kennemerhart: ‘De afspraak is dat er, na de acute IBS-plaatsing bij Zorgbalans, binnen 48 uur een 
definitieve plek in de ouderenzorg gecreëerd is. In praktijk kijken we per casus wat de beste 
oplossing is. Het gaat erom dat we de gezamenlijke verantwoordelijkheid dragen voor goede zorg 
voor de cliënt. Deze samenwerking wordt niet gefinancierd door een financieel model.’ 
Iedere huisarts een SO   Ook huisartsen zijn aangesloten bij het project. Alle huisartsen in de 
regio zijn gekoppeld aan een verpleegkundige ouderenzorg en een specialist ouderengeneeskunde 
via de wijkgerichte zorg. Met hen kunnen ze overleggen en op zoek naar een geschikte plek, bij 
voorkeur vóór er een crisis ontstaat. 
Van Wet Bopz naar Wzd en Wvggz   De voormalige Wet Bopz werd begin dit jaar 
opgesplitst in een wet voor psychiatrische patiënten (Fried: zie: 
https://www.zorgvisie.nl/psychiaters-stoppen-met-crisisopvang-patienten-wzd/ ), die nu onder de 
Wet verplichte ggz (Wvggz) vallen, en de Wet zorg en dwang (Wzd), voor cliënten met een 
verstandelijke beperking of psychogeriatrie. De laatste groep patiënten werd bij een crisis voorheen 
opgenomen door de ggz. De nieuwe wet zou ertoe moeten bijdrage dat deze groep nu sneller wordt 
opgenomen in de juiste zorginstellingen met expertise voor hun specifieke problematiek. 
Hier schuurt het in veel regio’s (Fried: zie: https://www.zorgvisie.nl/inspectie-zorgvuldige-invoering-
wet-zorg-en-dwang-gaat-te-traag/  ), omdat de gehandicapten- en ouderenzorg niet gewend zijn om 
een crisisdienst te draaien. 
Wzd-crisisopvang ‘Met de invoering van de Wet zorg en dwang konden we de crisisopvang voor 
ouderen met psychogeriatrische crises in dit bestaande systeem verwerken’, vertelt Van Schaik, 
voorzitter van de raad van bestuur van ouderenzorgorganisatie Kennemerhart. Van Schaik is tevens 
psychiater, gespecialiseerd in ouderen. ‘Ik weet dus precies over welke doelgroep het gaat. En bij de 
start van dit project hielp het ook dat ik voor de ggz bij mijn voormalige collega’s van GGZ inGeest 
kon aankloppen.’ 
Minder gedwongen opnames ‘Het belangrijkste is dat het leidt tot minder gedwongen 
IBS’en’, vertelt Van Schaik. ‘Ouderen die het thuis niet meer redden worden idealiter eerst verleid tot 
een vrijwillige opname in een verpleeghuis. Casemanagers en verpleegkundigen ouderenzorg zijn 
hier vaak heel goed in. Of de specialist ouderengeneeskunde wordt, via de huisarts, betrokken voor 
een rechtelijke machtiging. Sinds we deze samenwerking hebben met de ggz en de huisartsen komen 
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er ook minder crisisopnames voor in de vorm van een IBS, waarbij je binnen 24 uur een plek moet 
hebben of de burgermeester wijst een plek toe. In 2019 hadden we 60 IBS’en. Dit jaar tot nu toe 30. 
Mogelijk speelt corona daar ook een rol in. Maar de rechtelijke machtigingen, waarbij je een week 
hebt om een geschikte plek te vinden, komen juist vaker voor. In 2019 30 keer. Dit jaar tot nu toe 80 
keer.’ 
Drie crisisdiensten zijn ondoelmatig   In Zuid-Kennemerland verzorgt de ggz de volledige 
crisisdienst. Van Schaik: ‘Het zou ondoelmatige zorg zijn als vanwege de Wzd de ouderenzorg en 
gehandicaptenzorg beide hun eigen crisisdienst zouden moeten optuigen en er drie crisisbusjes door 
de regio zouden gaan rijden. Voorwaarde voor de ggz om dit te doen, is dat ze hulp kunnen vragen 
bij een specialist ouderengeneeskunde (SO) en zij, na afgifte van een IBS onder de Wzd ook een cliënt 
kunnen plaatsen in de ouderenzorg. De vier organisaties hebben daarom een achtervang-rooster 
gemaakt zodat er altijd een SO beschikbaar is voor overleg met de crisisdienst, of huisartsen en er 
altijd een IBS-bed beschikbaar is.’ 
Patiëntengroep    ‘Het belangrijkste is dat we een oplossing hebben voor cliënten die in acute 
crisis zijn’, vertelt Van Schaik. ‘Ik merkte dat, juist omdat ik uit de ouderenpsychiatrie kom en nu in de 
ouderenzorg werk, het welzijn van deze specifieke patiëntengroep me erg aan het hart gaat. Ik vind 
het belangrijk dat we goed voor ze zorgen. Daar zijn we toe op aard. Dan moet je dus niet zeuren 
over geld (Fried: zie: https://www.zorgvisie.nl/artsen-struikelen-over-crisisopvang-ouderen/ ). 
Omdat ik merkte dat ik emotioneel betrokken was, heb ik mijn collega’s gevraagd om woordvoering 
rondom het project te doen. De eerste overleggen moesten de verschillende organisaties elkaar echt 
nog vinden. Dat vraagt geduld en tact.’ 
Politieke discussie  Rondom de invoering van de Wzd borrelden dezelfde emoties op. ‘Ik zag dat 
verschillende brancheverenigingen en financiers tegenstrijdige adviezen gaven’, vertelt Van Schaik. 
‘De Nederlandse ggz, de NVvP en de zorgverzekeraars benadrukten dat deze cliënten opgevangen 
moeten worden door de ouderen- en gehandicaptenzorg. Terwijl Verenso en ActiZ bleven hameren 
op het feit dat crisisopvang niet wordt vergoed door het zorgkantoor of zorgverzekeraar. Een 
discussie waar de cliënt niks aan heeft.’ 
‘We hebben altijd met z’n allen voor deze cliëntengroep gezorgd. Door een verandering in de wet zijn 
de cliënten niet ineens andere mensen met andere problemen. We moeten alleen naar nieuwe 
oplossingen zoeken. Het had de brancheverenigingen en financiers gesierd als ze in een vroeg 
stadium gezamenlijke een oplossing hadden gezocht, in plaats van deze politieke discussie te voeren. 
Gelukkig lijken de partijen nu met elkaar aan tafel te zitten om een oplossing te bedenken.’ 
Kom afkijken!  Het systeem voor ouderenopvang in Zuid-Kennemerland mag iedereen afkijken 
wat Van Schaik betreft: ‘Iedereen is van harte uitgenodigd om te komen kijken, en heel het 
programma, inclusief het ontwikkelde dashboard, over te nemen! Ik gun elke regio zo’n goede 
samenwerking en systeem voor acute zorgplaatsing voor ouderen.’ 
   


