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Beste adviesraadleden en overige geïnteresseerden,
Het waait, regent, hagelt, sneeuwt, afgewisseld met zonneschijn, kortom een 2e paasdag 2021 en ook
de dag erna met heel afwisselend weer. Ook deze nieuwsbrief is heel afwisselend qua berichten. Alle
kleuren onderwerpen komen aan bod. U kunt bij het lezen afgaan op die kleuren, maar het kan zeker
interessant zijn en uw blik verbreden, als u ook de andere kleuren berichten bekijkt. Het is aan u.
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) Als iemand iets tussendoor riep, zei een ander: ‘Stop daarmee, we moeten het samen doen.'
2) Jaarlijkse rapportage Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) over ontwikkeling Wmo-toezicht
3) Vrouwen blijven minder lang actief in het openbaar bestuur dan mannen
4) De sociale benadering van dementie draagt bij aan de kwaliteit van leven
5) De meeste migranten komen niet naar Nederland om er te lang te blijven
6) Nederland is dynamische migratiesamenleving is en zal dat voorlopig blijven
7) Gemeenten verhogen de grondprijzen door de coronacrisis beperkter dan in andere jaren
8) Bij beslissingen over huisvesting meer aandacht besteden aan het belang van kinderen
9) Wat moet ik in godsnaam met al die ruimte?
10) Meer jongeren en starters aan een sociale huurwoning in Kaag en Braassem helpen
11) Gemeenten zitten niet stil als het gaat om het opstarten van nieuwe projecten
12) Laagdrempelig ervaringen en kennis met elkaar uitwisselen
13) Zorgvraag van cliënt leidend wie regiebehandelaar is in de geestelijke gezondheidszorg
14) Regulier werk wordt verdrongen door onbetaalde bijstandsgerechtigden
15) Het is belangrijk dat gemeenten arbeidsmigranten wegwijs maken
16) Het politiek debat lijdt onder het digitaal vergaderen,
17) Hoeveel ouderen hebben er precies zorg en ondersteuning nodig in 2025, 2030 en 2040?
18) Mensen met een beperking hebben niks te zoeken in de Participatiewet
19) Alles wat ingezet werd, had niet het gewenste effect. Er was eerst rust nodig.
20) De toekomst van DZB voorheen De Zijl Bedrijven
21) Nederland telt nu 300.000 mensen met dementie. Dat aantal stijgt naar 400.000 in tien jaar
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22) Transformatie van de jeugdzorg gaat zeker nog vijf jaar duren
23) Alle gemeenten worden in 2022 verantwoordelijk voor beschermd wonen
24) Korte lijntjes en een hoog ‘ons kent ons’ gehalte
25) Je hebt als burger geen idee meer waarom je op bepaalde lijstjes staat
26) Hoopvol
27) Er zijn klaarblijkelijk heel veel mensen die niemand kennen die in de bijstand zit
28) Voor Gouwenaars één centrale toegang voor alle sociale hulpvragen
29) Ruim 1,1 miljoen mensen kampen met een lvb en hebben moeite met dagelijkse zaken
30) Gemeenten strenger in het toelaten van mensen tot sociale voorzieningen
31) Huisvesting van arbeidsmigranten: een bovenlokaal en soms zelfs een inter-regionaal vraagstuk
32) Discussie over het terugvorderen van bijstand
33) Soms bellen mensen in paniek
34) Onderzoek naar invoering van inkomensafhankelijke eigen bijdrage jeugdhulp
35) Naaste met dementie kan zich onveilig voelen en vereenzamen, thuis of in het verpleeghuis
36) Rapportage ‘Voor goed sterven, het gesprek over de laatste levensfase’
37) Allerlei nieuwe woonvormen speciaal voor senioren
38) Diversiteitsbeleid snel aan de slag gaan: ‘Je moet het gewoon gaan doen’

1) Als iemand iets tussendoor riep, zei een ander: ‘Stop daarmee, we moeten het samen doen.'
Eigen Kracht Ce4ntrale 11 december 2020

Aan de slag met korte lontjes
Vorige maand werd ik gebeld door een buurtcoördinator die zijn zorgen uitte en vroeg of wij konden
helpen in zijn buurt. Hij beschreef wat er volgens hem aan de hand was: “In deze buurt zijn altijd al
spanningen en ik merk dat de spanning nu oploopt. Mensen worden het thuis zitten zat, de lontjes
worden korter en er is weinig afleiding. Daarnaast denken mensen verschillend over de
coronamaatregelen: sommigen volgen die strikt en anderen vinden die overdreven. Dat leidt onder
meer tot verschillende manieren van omgaan met situaties. Sommige buren komen gewoon bij
elkaar, anderen vinden dit niet kunnen. Daar wordt dan over gepraat. Niet mét elkaar, maar over
elkaar.”
Gestopt met de kring De buurtcoördinator wilde aan de slag in de wijk. Omdat de
betrokkenen geen live-training wilden, deden we een aantal dagdelen online training met een groep
beroepskrachten uit de wijk. Tijdens het tweede dagdeel deden we een rondje ‘ervaringen delen’.
Het was prachtig om te zien dat bijna iedereen in de praktijk had gewerkt met wat we besproken en
geoefend hadden: het groter maken van de kring, open vragen stellen, kringen begeleiden, regie bij
de mensen laten. Een jeugdwerker: “Bij een incident maakte ik een kring en dat ging meteen
helemaal mis. Het werkte niet. De eerste jongeren vertelden rustig wat er was gebeurd, maar de
vierde zei alleen: ‘Ik ga hem gewoon steken.’ Ik schrok zo, dat ik gestopt ben met de kring en hem
apart heb genomen.”
Vervolg georganiseerd Een vrouw uit het buurtteam vroeg aan de jeugdwerker wat er
gebeurd zou zijn als hij door was gegaan met de kring. “Dat weet ik natuurlijk niet,” zei hij. “Maar een
collega sprak door met de andere jongeren en die zeiden: ‘Dat meent hij niet, zo praat hij altijd.’ Na
een paar uur kwam de jongen zelf met een vriend naar me toe en zei hetzelfde. Hij bood zijn excuses
aan. Toen heeft mijn collega een vervolg voorbereid en georganiseerd met deze kring en de uitspraak
van de jongen hierin besproken. Wat er gebeurde was mooi: ze lieten elkaar uitspreken. En ze
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reageerden op elkaar, dus ze luisteren ook. Als iemand iets tussendoor riep, zei een ander: ‘Stop
daarmee, we moeten het samen doen.' Het is slechts een eerste stap, maar geeft wel vertrouwen.”

Werkwijze i.v.m. coronavirus
Eigen Kracht-conferenties kunnen net als altijd worden aangevraagd. Ook nu zijn er personen of
gezinnen die een plan nodig hebben en voor wie verbinding met het netwerk van groot belang is.
Planbijeenkomsten zijn onder een aantal voorwaarden weer mogelijk, maar online bijeenkomsten
worden ook nog georganiseerd. We gaan steeds uit van maatwerk in overleg met alle betrokkenen.
Het team van de Eigen Kracht Centrale heeft met elkaar afspraken gemaakt over hoe we in deze
tijd van fysieke afstand families kunnen helpen om tot oplossingen te komen, binnen de maatregelen
die er zijn. Een deel van onze trainingen (SKJ-gecertificeerd) is geschikt gemaakt als online training of
wordt aangepast georganiseerd.
Voor vragen of aanvragen kunt u bellen met 085 - 049 85 64.

Een sterk verhaal op vrijdag
Voor mij is vrijdag altijd een dag om even stil te staan bij de verhalen uit de dagelijkse praktijk van
mijn collega's en mij. Bijzondere verhalen, omdat uitzichtloze situaties soms 180 graden draaien.
Sterke verhalen, omdat ze de kracht tonen van mensen die hun vragen durven delen met de mensen
om hen heen en zo met vereende kracht tot oplossingen komen. Ze zijn het delen waard.
Ik wens u en de uwen een goede gezondheid en veel verbinding.
Hedda van Lieshout

2) Jaarlijkse rapportage Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) over ontwikkeling Wmo-toezicht
Google melding Wmo 11 december 2020

Rapportage Wmo-toezicht: reactie vanuit gemeenteperspectief
woensdag 9 december 2020 Op 7 december 2020 verscheen de derde jaarlijkse rapportage van de
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) over de ontwikkeling van het Wmo-toezicht. Het rapport
is gebaseerd op een enquête die is verspreid onder alle gemeenten en geeft de stand van zaken
eind 2019 weer. Er hebben 292 gemeenten gereageerd, een stijging ten opzichte van vorig jaar.
Het IGJ maakt zich zorgen en stelt dat het tempo waarin het toezicht zich ontwikkelt omhoog moet.
De IGJ concludeert dat het met een aantal aspecten waarop het toezicht wordt beschouwd, nog
steeds niet goed genoeg gaat. Ook heeft de IGJ dit jaar de betrokkenheid van de gemeenteraad bij
het Wmo-toezicht onderzocht. Uit de peiling blijkt dat de gemeenteraad nog geen krachtige rol pakt.

VNG: toezicht is één van de randvoorwaarden voor goede ondersteuning
De VNG is van mening dat gedegen toezicht een randvoorwaarde is voor goede, veilige en
rechtmatige Wmo-ondersteuning. We sluiten ons dan ook aan bij het pleidooi van de IGJ om te
(blijven) bouwen aan krachtig Wmo-toezicht.
Tegelijkertijd constateren we dat er gemeenten zijn waar het toezicht nog in de kinderschoenen
staat, of waar het college - niet zelden vanwege krappe budgetten in het sociaal domein - kiest voor
een beperkte invulling van de toezichttaak. Wij roepen alle gemeenten op om na te gaan of het
Wmo-toezicht stevig genoeg verankerd is in de kwaliteitscyclus. VNG en gemeenten pleiten er voor
dat de financiële positie van gemeenten op orde is en wordt versterkt.
Aandacht voor meer integraal toezicht Het kwaliteitstoezicht, waar het IGJ-onderzoek
over gaat, hangt sterk samen met het toezicht op rechtmatigheid. De VNG ziet dat de aandacht voor
de aanpak van zorgfraude door gemeenten groeit. Dat is nodig: uit het onderzoek ‘Een wereld te
winnen’ (Fried: zie: https://vng.nl/artikelen/een-wereld-te-winnen ) blijkt dat zorgfraude momenteel
lastig is vast te stellen, talrijke methoden kent en vaak een georganiseerd karakter heeft. Het is van
belang om fraudepreventie en -bestrijding in te bedden in het ambtelijk en bestuurlijk handelen. De
komende jaren zullen wij gemeenten daarbij ondersteunen. Tegelijkertijd blijven we in gesprek met
de wetgever, omdat ook daar nog een taak ligt voor het mogelijk maken van effectief toezicht.
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Steeds meer gemeenten onderkennen het belang en gaan aan de slag om het toezicht op kwaliteit en
rechtmatigheid aan elkaar te verbinden. Op 26 november jl, organiseerde de VNG het online congres
“Wmo-toezicht doe je samen”, waar ruim 250 toezichthouders en beleidsmedewerkers aan
deelnamen.
Ondersteuning door VNG Dat het Wmo-toezicht zich niet overal gelijk ontwikkelt, biedt
kansen om van elkaar te leren. Ook de komende jaren zal de VNG gemeenten ondersteunen en de
onderlinge kennisdeling en professionalisering faciliteren. We zien een aantal goede ontwikkelingen
en hebben er vertrouwen in dat die worden doorgezet.
In het afgelopen jaar verschenen er een aantal handvatten om het Wmo-toezicht te versterken. De
Routekaart (Fried: zie: Routekaart Toezicht, Handhaving en Naleving | Wmo 2015 en Jeugdwet |
VNG ) en het Overzicht van Gemeentelijke Toezichtstaken (Fried: zie: TOEZICHTSTAKEN SOCIAAL
DOMEIN (adobe.com) ) zijn daar voorbeelden van.
In 2021 gaan we door met deze ondersteuning. Zo verschijnt er een e-learning over toezicht voor
gemeenteraadsleden. En samen met GGD GHOR Nederland werken we aan een lerend netwerk voor
toezichthouders.
Blik op de gemeentelijke (toezicht)praktijk De IGJ beschrijft algemene tendensen in het
Wmo-toezicht, op basis van een enquête met meerkeuzevragen. Deze opzet biedt voor gemeenten
weinig ruimte om ontwikkelingen te duiden of keuzes toe te lichten. De bevindingen uit het rapport
maken echter juist nieuwsgierig naar de overwegingen achter de cijfers. De VNG maakte daarom een
rondje langs de velden en bevroeg 22 gemeenten/regio’s naar hun visie op het Wmo-toezicht. Welke
keuzes maken zij met betrekking tot het Wmo-toezicht en waarom? En hoe werken zij aan het
verbeteren van hun toezichtfunctie? Lees hierover mee het in het achtergrondbericht ‘Blik vanuit de
gemeentelijke toezichtpraktijk’ (Fried: zie: Blik vanuit de gemeentelijke (toezicht)praktijk |
Uitgebreide reactie VNG op IGJ-rapport Wmo toezicht 2019 | VNG ).
Zonder aanpassingen is de Wmo niet toekomstbestendig Tot slot verwijzen we u
graag naar de berichtgeving vanuit de VNG over de toekomstbestendigheid van de Wmo (Fried: zie:
Zonder aanpassingen is de Wmo niet toekomstbestendig | VNG ) van 1 december jl.
Meer informatie (update 21 december 2020)
Hieronder de nieuwe VNG-handreiking Wmo-toezicht, gepubliceerd in december 2020.
 Handreiking Wmo-toezicht (pdf)(Fried: zIe: handreiking-wmo-toezicht_20201215.pdf (vng.nl)

3) Vrouwen blijven minder lang actief in het openbaar bestuur dan mannen
Binnenlands Bestuur 11 december 2020
VROUWEN IN HET OPENBAAR BESTUUR HAKEN EERDER AF
Wouter Boonstra 10 dec 2020 Reageer
Vrouwen blijven minder lang actief in het openbaar bestuur dan mannen, blijkt uit de Basismonitor
Politieke Ambtsdragers 2019. Mannelijke wethouders zijn bijvoorbeeld gemiddeld dertien jaar actief,
vrouwen elf jaar. Volgens Marcelle Hendrickx, voorzitter van de Wethoudersvereniging, kunnen
vrouwen zich langer in het openbaar bestuur handhaven als zij zich meer aan elkaar spiegelen.
Vrouwen hebben kortere zittingsduur
In de pas verschenen basismonitor wordt een onderscheid gemaakt tussen het aantal jaren dat
politieke ambtsdragers al actief zijn in het huidige ambt en het aantal jaren dat zij in totaal actief zijn
in het openbaar bestuur. Raadsleden blijken gemiddeld bijna 6,5 jaar actief in hun ambt, wethouders
4,5 jaar en burgemeesters tussen de 7,5 en 8 jaar. Maar voor elk van deze drie ambten geldt dat
vrouwen gemiddeld een kortere zittingsduur hebben dan mannen.
Vrouwen ook minder lang actief Dat patroon is ook terug te zien in het totaal aantal jaren
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dat mannen en vrouwen actief zijn in het openbaar bestuur. Mannelijke raadsleden zijn gemiddeld
bijna tien jaar actief in het openbaar bestuur, tegenover zeven jaar voor vrouwelijke raadsleden. Bij
wethouders is dat dertien jaar voor mannen tegenover bijna elf jaar voor vrouwen. Voor
burgemeesters zijn de gevonden verschillen in het totaal aantal actieve jaren tussen mannen en
vrouwen niet statistisch significant (zie onderstaande tabel).
Sterke mannelijke opvatting van rol bestuurder Hoe komt het toch dat vrouwen zich
minder laten zien in het openbaar bestuur en, als zij wel de stap zetten, eerder afhaken? Die vraag
stelt Marcelle Hendrickx, voorzitter van de Wethoudersvereniging, in een opinieartikel op
Binnenlands Bestuur (Fried: zie: https://www.binnenlandsbestuur.nl/ambtenaar-encarriere/opinie/ingezonden/vrouwelijke-bestuurder-heeft-rolmodel-nodig.15390989.lynkx ). De
vereniging onderzoekt dit vraagstuk om een bijdrage te kunnen leveren aan het vergroten van het
percentage vrouwen in de rol van wethouder én hen ook voor langere tijd te behouden in deze rol.
In bijeenkomsten met vrouwelijke wethouders waarin casuïstiek uit de werkpraktijk is besproken,
ontstond bij de onderzoekers het beeld dat in Nederland nog steeds een sterke mannelijke opvatting
wordt gevolgd over de rol van bestuurder.
Vrouwelijke netwerken nodig Door het ontbreken van vrouwelijke collega’s en of
rolmodellen die op een vergelijkbare manier hun bestuurdersrol vervullen, spiegelen en
conformeren veel vrouwelijke wethouders zich in de praktijk aan hun mannelijke collega’s, schrijft
Hendrickx. ‘Hierdoor voelen zij zich niet altijd vrij (en veilig) om hun gevoelens te delen, om steun te
vragen (want dan ben je zwak) en om hun belevingswereld in te brengen (te kwetsbaar.’ De steun die
vrouwen hebben ervaren in de intervisiebijeenkomsten sterkt hen in hun rol en biedt een platform
om te sparren en onzekerheden weg te nemen, aldus Hendrickx. ‘Omdat zij ervaringen kunnen delen
en in alle openheid twijfels kunnen uiten en sparren, kan het creëren van vrouwelijke netwerken
helpen het percentage vrouwelijke bestuurders te vergroten.’
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4) De sociale benadering van dementie draagt bij aan de kwaliteit van leven
Zorgvisie 11 december 2020

Sociale benadering dementie bespaart op uitgaven Wlz
Bart Kiers De sociale benadering van dementie draagt bij aan de kwaliteit van leven en bespaart fors
op uitgaven in de Wlz. Ook zijn er gunstige effecten voor de arbeidsmarkt door de inzet van mensen
zonder zorgachtergrond. Dat laten tussentijdse resultaten van social trials zien.
De sociale benadering van dementie (Fried: zie: https://www.zorgvisie.nl/tweede-kamer-zegtvolmondig-ja-tegen-sociale-benadering-dementie/ )richt zich op de gevolgen van dementie in het
dagelijkse leven voor mensen met dementie en hun naasten. ‘Er is veel aandacht voor de medische
kant van dementie en de zorgverlening. Terwijl mensen met dementie en hun naasten vooral
worstelen (Fried: zie: https://www.zorgvisie.nl/anne-mei-the-de-verborgen-tragiek-van-dementieachter-de-voordeur-2700861w/ ) met hoe ze de draad van hun veranderende leven weer kunnen
oppakken. Ze willen, net als alle andere mensen, betekenisvolle dingen doen en betekenisvolle
relaties hebben. Daarbij krijgen ze te weinig ondersteuning’, zegt initiator Anne-Mei The, (Fried: zie:
Anne-Mei The - Sociale Benadering Dementie (anne-meithe.nl) ) hoogleraar langdurige zorg en
dementie aan de VU. ‘Vaak verliezen ze hun werk en vrienden en kunnen ze hobby’s niet meer doen.
Ze raken makkelijk in sociaal isolement en er is veel verdriet. Als de problemen zich opstapelen,
vertalen die zich in ziektes. Waarom wachten we daarop? Waarom grijpen we niet eerder en anders
in?’

Sociale benadering van dementie
Bij de sociale benadering van dementie draait het om de psychosociale ondersteuning voor mensen
met dementie en hun naaste familieleden. Ze krijgen ondersteuning van een ‘socialebenaderingsteam’ met vijf of zes medewerkers. In het team zitten zowel mensen met een
achtergrond in zorg- en welzijn als mensen zonder zorgachtergrond. Om het team van professionele
krachten is een schil die bestaat uit vrijwilligers, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt,
studenten met een bijbaantje en asielzoekers.
Vertrouwensrelatie De begeleiding gaat een-op-een. De medewerkers gaan een
vertrouwensrelatie aan. The: ‘Ze luisteren naar het verhaal van de cliënt, naar wat ze nodig hebben.
Dat is verschillend, maar bij vrijwel iedereen is het zelfvertrouwen enorm aangetast. Door de ziekte
en door de reacties van de omgeving die hen ziet als steeds afhankelijker wordende mensen die
tenslotte niets meer kunnen. Heel goed bedoeld, maar het maakt dat mensen met dementie ook zo
naar zichzelf gaan kijken.’
Zingeving Het team brengt ook het sociale netwerk in kaart. Samen zoeken ze naar passende
ondersteuning. Welke activiteiten willen en kunnen mensen nog wel? Hoe geef je zinvol invulling aan
je leven? Gevraagd naar een sprekend voorbeeld noemt The een vrouw met een succesvolle Art
Deco winkel. ‘De arts had gezegd dat ze die winkel moest sluiten. Iemand met dementie kan geen
winkel meer hebben, is de heersende opvatting. Maar is dat wel zo? Ze had moeite met het
afrekenen van artikelen. We hebben studenten ingezet om haar te helpen. Zo kan ze haar winkel
openhouden en dingen doen die belangrijk zijn voor haar zingeving.’
Social trials Op vier plekken in Nederland lopen er vierjarige social trials. Begin 2018
deed minister Hugo de Jonge van VWS de aftrap (Fried: zie: https://www.zorgvisie.nl/de-jongesteunt-sociale-benadering-dementie/ ) in Amsterdam en Den Bosch. Later volgde Amstelveen en dit
jaar ook Rotterdam. De eerste tussentijdse resultaten laten zien dat de sociale benadering van
dementie goed uitpakt voor de kwaliteit van leven. De resultaten zijn gebaseerd op kwaliteit van
leven metingen en onderzoek naar 87 deelnemers over levensdomeinen als zingeving, vertrouwen in
eigen kunnen, omgaan met verandering, lichamelijke gezondheid, naasten die mantelzorgen, erbij
horen in persoonlijke kring en buitenshuis. Op alle domeinen is er significante verbetering te zien. De
zingeving keert terug in het leven en de deelnemers merken meer vertrouwen in zichzelf, de
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mantelzorgers in de omgeving. The, van huis uit cultureel antropoloog: ‘Mensen leven prettiger en
daardoor langer thuis. Ze gaan nu al gemiddeld 6,5 maanden later naar het verpleeghuis.’
Besparingen op Wlz Het uitstel van de opname in het verpleeghuis leidt tot forse
besparingen. Adviesbureau PwC heeft voor 38 casussen uitgerekend dat er in totaal 560.000 euro
lagere zorguitgaven zijn in de Wlz. Probleem is dat de investeringen via de Wmo vooral op het bordje
van gemeenten komen. De betrokken gemeenten, zorgkantoren, zorgaanbieders, het ministerie van
VWS en PwC zoeken naar een manier om ‘domein-overstijgend’ met elkaar af te rekenen. Hoe dat er
precies uit gaat zien, kan The nog niet zeggen. ‘Misschien wordt er gemorreld aan betaaltitels voor
wijkverpleging en casemanagement dementie. Het is complex, alsof je een vierkant in een rondje
probeert te proppen. Maar de voordelen voor levenskwaliteit, arbeidsmarkt en uitgaven zijn zo
duidelijk, dat het wel moet lukken om domein-overstijgende financiering te ontwikkelen.’
Mensen zonder zorgbril Ook voor het tekort aan verzorgenden en verpleegkundigen biedt de
sociale benadering een oplossing. Een deel van de medewerkers heeft geen zorgachtergrond. ‘Voor
onze benadering hoef je niet altijd hoogopgeleide zorgprofessionals in te zetten. Juist mensen zonder
zorgbril op kunnen goed helpen bij de ondersteuning. Daarnaast helpen vrijwilligers, studenten en
asielzoekers om de druk op de arbeidsmarkt te verlagen.’
Arbeidsmarktproblematiek De bijdrage aan de oplossing van arbeidsmarktproblematiek
verklaart deels de toenemende belangstelling van zorgaanbieders om mee te doen. In 2021 komen
er vier social trials bij in landelijke gebieden. Daarnaast zijn er zorgorganisaties die buiten de trials
om aan de slag gaan met de sociale benadering van dementie. ‘Iedereen beseft dat er wat moet
gebeuren, want de kosten in de langdurige zorg rijzen de pan uit. Mensen willen vaak niet naar
verpleeghuizen. De zorg aan mensen met dementie moet fundamenteel anders. Vroeger moesten
wij beleidsmakers, zorgkantoren en zorgaanbieders overtuigen. Het was een geloof, nu is er de
bewijskracht. Het is een gestaag groeiende beweging aan het worden. De sociale benadering van
dementie verspreidt zich als een olievlek.’

5) De meeste migranten komen niet naar Nederland om er te lang te blijven
Leidsch Dagblad 14 december 2020
’Bewoners voelen zich niet meer thuis in hun buurt door hoge verloop van migranten’, advies:
meer bibliotheken, buurthuizen én verplichte inburgering
Ivo Laan 14/12/2020 AMSTERDAM
De meeste migranten komen niet naar Nederland om er te
lang te blijven. Meer dan de helft van de 200.000 nieuwkomers vertrekt binnen vijf jaar. Dat zorgt
voor veel verloop in buurten. De oorspronkelijke inwoners voelen zich daardoor niet meer thuis in
hun wijk.
De migratiesamenleving is in enkele decennia drastisch is veranderd, constateert de
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) in het rapport ’Samenleven in
verscheidenheid’ dat vandaag verschijnt.
Het zijn niet meer alleen de migranten uit de klassieke immigratielanden zoals Marokko, Turkije en
Suriname die naar Nederland komen. De huidige migranten komen uit een breed palet van landen
zoals Syrië, China en de voormalige Oostbloklanden. Dat maakt de samenleving ’ingewikkelder’, stelt
het onafhankelijke adviesorgaan. ’Hoe groter de verscheidenheid en het verloop in een buurt, hoe
groter de kans dat inwoners zich er minder thuis voelen’. ,,In een buurt worden meer talen
gesproken. Dat kan leiden tot ’schildpaddengedrag’. Door de versplinterde samenleving trekken
meer bewoners zich terug in hun eigen bubbel’’, zegt Godfried Engbersen, WRR-raadslid en
hoogleraar sociologie. Bewoners voelen zich daardoor onveilig, hoewel dat niet overtrokken moet
worden. ,,Niet iedereen zit bibberend achter de gordijnen’’, zegt onderzoeker Roel Jennissen.
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De overheid moet zich daarom actiever opstellen om te zorgen dat iedereen zich thuis voelt in de
Nederlandse samenleving en in de eigen buurt, adviseert de WRR. Vooral lokale overheden moeten
meer geld en beleidsvrijheid krijgen om de problemen aan te pakken. Gemeenten moeten dat
uitvoeren, omdat zij weten wat er lokaal nodig is. Het maakt nogal wat uit of een gemeente veel
arbeidsmigranten in de tuinbouw heeft werken of hoogopgeleide expats bij multinationals. De
migratieperikelen spelen in heel Nederland. ,,Het is niet alleen een probleem in de Schilderswijk’’,
zegt Engbersen. ,,De situatie is overal net even anders.’’

Bibliotheken cruciaal

Zijn de afgelopen jaren veel bibliotheekvestigingen en buurthuizen
wegbezuinigd, de WRR vindt die voorzieningen cruciaal. Ze zorgen voor verbinding. En álle inwoners,
migranten en oorspronkelijke bewoners, ontmoeten elkaar daar zodat ze zich verbonden voelen. De
WRR adviseert ’ontvangstvoorzieningen’ te ontwikkelen voor alle type nieuwkomers: van passanten,
blijvers, studenten, asielzoekers tot productiemedewerkers.
Stereotypes Het onafhankelijke adviesorgaan wil af van de heersende stereotypes: Engbersen:
,,Veel politici, wetenschappers en journalisten gaan vooral af op wat er in wijken zoals de Haagse
Schilderswijk gebeurt. Het zijn niet langer de immigranten uit landen zoals Marokko en Turkije, maar
ze komen uit veel meer landen. Er is een nieuwe bril nodig om de grote verscheidenheid aan
migranten te zien. De samenhang in buurten staat daardoor onder druk door het hoge verloop van
migranten uit veel verschillende landen.’’
Waar leidt dat toe?
Engbersen: ,,Hoe hoger het verloop van de migranten en hoe diverser de buurt, des te minder
bewoners zich er thuis voelen. In de wijk horen bewoners meerdere talen op straat. Dat kan leiden
tot ’schildpaddengedrag’ bij gevestigde bewoners die zich vervolgens terugtrekken in hun eigen
bubbel. En scholen en verenigingen hebben steeds vaker te maken met leerlingen en leden die er
tijdelijk zijn.’’ Jennissen: ,,Het leidt ook tot meer gevoelens van onveiligheid. Mensen herkennen zich
niet meer in de andere buurtbewoners. ’’ Volgens Engbersen moeten we er mee leren omgaan: ,,De
internationale migratie zal hoog blijven, dat is ook nodig vanwege de vergrijzing. Dus we moeten
ermee leren leven, prettig samenleven komt niet vanzelf tot stand. Een migratiesamenleving is ook
een samenleving met waar wrijvingen. Er is dus een actieve rol van de overheid nodig om het
samenleven te bevorderen.’’
U pleit voor meer bibliotheken, buurtcentra en buurthuizen zodat migranten en andere
buurtbewoners elkaar daar tegenkomen. Laten die nou net de afgelopen decennia vaak zijn
wegbezuinigd.
Engbersen: ,,Dat is waar. Die zullen weer opnieuw opgebouwd moeten worden. Ik denk dat de
kosten meevallen door bijvoorbeeld aan te sluiten bij bestaande burgerinitiatieven en die samen met
bewoners verder te ontwikkelen. Het zijn ook niet de duurste voorzieningen, zeker vergeleken met
de kosten van de zorg of het onderwijs.’’
U wilt ’ontvangstvoorzieningen’ en u wilt inburgering voor alle nieuwe migranten, ook voor wie
dat nu niet verplicht is, zoals voor arbeidsmigranten uit Europa. Is dat niet zonde van de moeite als
de helft van de migranten binnen vijf jaar verkast?
Engbersen: ,,Juist niet. Ook als migranten na twee jaar alweer vertrekken blijft de taal leren
ontzettend belangrijk. Zo kunnen ze contact maken met alle buurtbewoners.’’
Migranten en gevestigde bewoners die samenkomen in buurthuizen, is dat geen ’wishfull
thinking’?
Engbersen: ,,Het gebeurt al! Je ziet het in wijken met een langere migratiegeschiedenis, mensen zijn
gewend aan elkaar. Dat betekent niet dat iedereen lid hoeft te worden van dezelfde klaverjasclub.
Ieder kan zijn eigen clubje hebben. Je ziet elkaar en went aan elkaar en na verloop van tijd doet de
achtergrond er niet meer toe als je elkaar vaak tegenkomt.’’
Dat leidt er toch toe dat de de groep migranten, die eigenlijk snel weer zou verkassen, langer of
zelfs permanent in Nederland blijft?
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Jennissen: ,,Hoogopgeleide migranten zoals expats niet denk ik. Die hebben vaak kortere
arbeidscontracten en gaan de hele wereld over. Voor de EU-arbeidsmigranten kan dat wel zo zijn.’’
Engbersen valt hem bij: ,,Een bij-effect. Als migranten beter Nederlands leren, zullen ze misschien
langer blijven. Ze hebben dan wel meer op betere banen op de arbeidsmarkt, nu is hun positie
onzeker.’’
Waarom bent u kritisch op goedkope migrantenarbeid zoals in de tuinbouw of in de
vleesverwerking?
Engbersen: ,,Die bedrijfstakken draaien op flexibele en goedkope arbeid met hoge kosten voor de
omgeving. Het zorgt voor overlast als de huisvesting niet goed is geregeld. Is dat wel wenselijk? Maak
de werkgever ook verantwoordelijk voor de huisvesting.’’
Een commissie pleitte er onlangs juist voor om migranten minder afhankelijk te maken van
huisvesting door werkgevers. Als arbeidsmigranten hun baan verliezen, verliezen ze ook hun huis.
Jennissen: ,,Laat werkgevers meebetalen aan sociale woningbouw.’’ Engbersen: ,,Naarmate
goedkope arbeid wordt teruggedrongen, trekt Nederland minder goedkope arbeidsmigranten aan.
Het remt ook de noodzaak tot innoveren voor bedrijven en het is slecht voor de productiviteitsgroei.
Een arbeidsmarkt met betere banen is een goede douanepost.’’
Waarom moeten gemeenten dit beleid uitvoeren?
Engbersen: ,,Die weten beter wat er speelt. De samenstelling van een coalitie in een gemeente maakt
niet zoveel uit. Lokaal speelt veel meer: hoe pakken we dit aan? Verfrissend. De oplossingen zijn
minder politiek gevoelig dan landelijk. Partijen vinden elkaar altijd wel. Alleen moeten gemeenten
door de landelijke overheid geholpen worden met geld en kennis.’’

6) Nederland is dynamische migratiesamenleving is en zal dat voorlopig blijven
Binnenlands Bestuur 14 december 2020
SLEUTELROL VOOR GEMEENTEN IN NIEUWE MIGRATIESAMENLEVING
Adriaan de Jonge 14 dec 2020 Om Nederland als migratiesamenleving tot een succes te maken,
moeten we meer oog hebben voor de realiteit van moderne migratie en het beleid daarop sturen.
Gemeenten – en zeker niet alleen de grote steden – spelen daarin een sleutelrol.
Fact of life Dat een van de centrale conclusies uit het rapport 'Samenleven in verscheidenheid'
van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), dat vandaag wordt gepresenteerd
aan het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Dat Nederland een
dynamische migratiesamenleving is en voorlopig zal blijven, is een fact of life, zeggen auteurs
Godfried Engbersen (hoogleraar Sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam) en Mark Bovens
(hoogleraar Bestuurskunde aan de Universiteit Utrecht). Om binnen die realiteit harmonieus samen
te leven, is structureel beleid nodig.
Moderne realiteit 'Migratie naar ons land is de afgelopen jaren van karakter veranderd', aldus
Bovens. 'Het oude beeld is: uit een beperkt aantal landen komen heel veel migranten. Dat zijn vooral
voormalige koloniën en Turkije en Marokko. Dat beeld past helemaal niet meer bij de moderne
realiteit.' Sterker nog: van die groepen zijn de afgelopen jaren meer mensen vertrokken dan dat er in
Nederland binnenkwamen.
Toch is de migratie naar Nederland alleen maar toegenomen de afgelopen twintig jaar. 'Het gaat
om 150.000 tot 200.000 mensen per jaar', zegt Bovens. 'Die groep is ongeveer zo groot als een stad
als Eindhoven.' Ook nieuw is dat die migranten uit veel meer verschillende landen komen dan
voorheen, en bovendien minder lang blijven. Bovens: 'Na vijf jaar is meer dan de helft weer
vertrokken'.
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Rondje langs de gemeenten Bij moderne migratie moeten we dus niet alleen denken aan de
Turkse en Marokkaanse gemeenschappen in de Haagse Schilderswijk, zeggen Bovens en Engbersen,
maar ook aan Poolse arbeidsmigranten in Zeewolde of Aziatische kennismigranten in Eindhoven. 'We
zien dat de migratiesamenleving heel verschillende gezichten heeft in verschillende gemeenten. Het
gaat lang niet meer alleen om de grote steden', aldus Bovens.
Bij hun 'rondje langs de gemeenten' ondervonden de WRR-onderzoekers dat lokale
bestuurders vaak nog niet van die nieuwe realiteit doordrongen zijn. Engbersen: 'Ik kan me een
wethouder herinneren die zei: "wij hebben geen problemen want we hebben geen Turken en
Marokkanen." Terwijl hij wel een heleboel mensen uit Midden- en Oost-Europa had.'
Acht typen Door die verouderde denkbeelden is het beleid nog teveel 'van vroeger', aldus
Engbersen. Volgens de WRR zou de overheid meer rekening moeten houden met de lokale variatie in
migratietypen. De onderzoekers stelden acht verschillende typen gemeenten op die allemaal op een
andere manier met de migratiesamenleving te maken hebben. 'Het is verstandig dat gemeenten per
type gemeente bij elkaar gaan zitten om bij elkaar te leren', zegt Bovens. 'Zet bijvoorbeeld Zeewolde,
Horst aan de Maas, Westland en Zundert bij elkaar, om te kijken: hoe kun je omgaan met grote
aantallen arbeidsmigranten uit Oost-Europa, die werken in de tuinbouw of de logistiek?'
Bubbeltjes Omdat migratie gevarieerder is geworden, is het maatschappelijke vraagstuk ook
anders dan voorheen, legt Engbersen uit. 'Het gevaar is niet van een sterk gepolariseerde
samenleving met grote blokken tegenover elkaar. Het gevaar is sociale afsluiting van bepaalde
groepen, die zich terugtrekken in hun eigen bubbeltjes. Dat is het grote gevaar als er geen adequate
beleidsagenda is voor dit vraagstuk.'
Ontvangstvoorziening De WRR doet een aantal aanbevelingen die moeten voorkomen dat
Nederland een 'terugtreksamenleving' wordt. Daarbij spelen gemeenten een sleutelrol, maar die
missen op dit moment nog de nodige ondersteuning vanuit het rijk om de taak op te pakken. Een van
de adviezen houdt in dat gemeenten centrale ontvangstvoorzieningen moeten creëren voor álle
migranten. Bovens: 'Daar kunnen migranten, ongeacht of ze nou studiemigranten of
kennismigranten of vluchtelingen zijn, direct na aankomst terecht voor alle praktische vragen.'
Sociale infrastructuur Ook is er aandacht nodig voor de fysieke en sociale infrastructuur van
buurten. Omdat verscheidenheid in herkomst de sociale samenhang onder druk zet, is het belangrijk
dat gemeenten zorgen voor een veilige en schone openbare ruimte en goede voorzieningen zoals
sportvelden, buurtwinkels, bibliotheken en wijkcentra. Verder is de gemeente aan zet om ervoor te
zorgen dat niet alleen nieuwkomers die inburgeringsplichtig zijn, zoals asielmigranten en veel
gezinsmigranten, maar ook kenniswerkers en EU-arbeidsmigranten zo snel mogelijk geholpen
worden om de taal te leren en deel te nemen aan de lokale samenleving.
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Klik op afbeelding om te vergroten. Bron: WRR.

7) Gemeenten verhogen de grondprijzen door de coronacrisis beperkter dan in andere jaren
Binnenlands Bestuur 15 december 2020
MINDER GEMEENTEN VERHOGEN GRONDPRIJZEN
Shutterstock14 dec 2020 Gemeenten verhogen de grondprijzen door de coronacrisis beperkter dan
in andere jaren. Met name de grond waar woningen op gebouwd worden stijgt veel minder hard in
prijs dan voorheen. Dat meldt ruimtelijk-economisch adviesbureau Stec Groep in een jaarlijks
onderzoek naar gemeentelijke grondprijzen.
Matiging
'Kennelijk kiest een groot deel van de gemeenten in de huidige tijd voor matiging', schrijven de
onderzoekers. De helft van de gemeenten gaan de prijzen verhogen. Dat is iets minder dan vorig jaar.
De verwachte prijsstijging voor woninggrond ligt op maximaal 2,5 procent. Zo'n 17 procent van de
gemeenten verwacht een stijging hierboven )Fried: zie: Gemeenten profiteren van stijging
grondwaarde - Binnenlands Bestuur ). Vorig jaar berekende nog 28 procent een hogere prijs.
Bouwkosten De verwachte stijging is ook flink lager dan de gemiddelde prijsstijging van
nieuwbouwhuizen, constateren de onderzoekers. Die ligt momenteel 9 procent hoger dan een jaar
geleden, meldde de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) eerder. Daarbij zijn de
bouwkosten bijna niet gestegen. Die halen gemeenten vaak van de verwachte verkoopprijs van
huizen af om de grondprijs te bepalen.
Actief grondbeleid Ruim twee derde van de gemeenten houdt verder rekening met de effecten
van de coronacrisis, maar bij het merendeel van de gemeenten heeft de virusuitbraak geen invloed
op de aankoop van grond of de waarde van grond voor woningen en kantoren. Bijna een kwart van
de gemeenten heeft een actief grondbeleid, ruim een derde voert beleid op een deel van de
woningbouwprojecten.
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Risicovol

Zes op de tien gemeenten hebben de afgelopen twee jaar grond gekocht. Van de
gemeenten die geen grond kochten wil de helft dit de komende twee jaar wel doen. Wel is grond
kopen op het hoogtepunt van de markt risicovol, aldus de onderzoekers. (ANP)

8) Bij beslissingen over huisvesting meer aandacht besteden aan het belang van kinderen
Binnenlands Bestuur 15 december 2020

KINDEREN NIET GEHOORD BIJ HUISVESTINGSPROBLEMEN
Adriaan de Jonge 14 dec 2020 Gemeenten moeten bij beslissingen over huisvesting meer aandacht
besteden aan het belang van kinderen. Kinderen worden te vaak niet gehoord in zaken rondom
huisvesting, en dat heeft schadelijke gevolgen voor het welzijn van kinderen.
Ongehoord Dat zegt Kinderombudsman Margrite Kalverboer. Ze publiceert op maandag de
verhalenbundel 'Ongehoord!', over kinderen die de dupe zijn van huisvestingsproblemen. Ook
verschijnt er een handreiking die gemeenten er andere instanties kunnen gebruiken om het belang
van kinderen beter mee te wegen in beslissingen rondom huisvesting. Het gaat daarbij om
bijvoorbeeld een huisuitzetting, inschrijving in een gemeente of de toewijzing van een nieuwe
woning.
Ontwikkeling ‘Huisvestingsproblemen voor kinderen strekken verder dan alleen een gebrek aan
een dak boven hun hoofd', zegt Kinderombudsman Margrite Kalverboer. 'Kinderen worden
geconfronteerd met onzekerheid over de toekomst, instabiliteit door vele verhuizingen, gestreste
ouders die geen of onvoldoende tijd en aandacht voor hen hebben, wisselingen van school en verlies
van vriendschappen.' Omdat een veilige en stabiele omgeving cruciaal is voor de ontwikkeling van
een kind, kunnen verkeerde beslissingen rondom huisvesting schadelijke gevolgen hebben voor het
welzijn van kinderen.
Voorrang De Kinderombudsman geeft toe dat het niet altijd makkelijk of zelfs mogelijk is om het
belang van kinderen voorop te stellen. ‘In deze complexe situatie waarin huizen schaars zijn en
gemeenten met veel problemen worstelen, realiseer ik mij dat het belang van het kind niet altijd
voorrang kan krijgen op alle andere belangen. Dit neemt niet weg dat gemeenten en ook de
rijksoverheid de impact die een besluit heeft op het kind moeten onderzoeken en meewegen', aldus
Kalverboer.
Vaste plek De aanbeveling van de Kinderombudsman is om het belang van het kind structureel te
verankeren in besluitvorming rondom huisvesting. Daarvoor moet zo nodig wet- en regelgeving,
beleid en uitvoering aangepast worden. Zo krijgt de stem van het kind een vaste plek in de
procedures. Daarnaast moet het onderwerp huisvesting onderdeel zijn van de integrale aanpak van
armoede op landelijk en lokaal niveau

9) Wat moet ik in godsnaam met al die ruimte?
hetkanWEL 15 december 2020
Tiny Oevers in Roosendaal biedt ruimte voor tien tiny houses
Geplaatst door Wyke Potjer | 9 december 2020 | Het begon met Minitopia in Den Bosch (Fried: zie:
https://www.hetkanwel.nl/2020/04/27/minitopia-den-bosch/ ), maar daar eindigde het niet. Het
creatieve bureau ReZone is hard bezig om nieuwe, soortgelijke woonprojecten van de grond te
krijgen. Zo realiseren ze momenteel Tiny Oevers Vlietpark (Fried: zie: Stadsoevers | Tiny Oevers
Vlietpark: Wonen op minder dan 50m2 ) in Roosendaal. Hier komen tien tiny houses te staan, die
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de bewoners zelf ontwerpen met behulp van innovatieve en duurzame technieken. Deze week
werden de eerste tiny houses geplaatst.
NUNC van Niels en Saskia Het huis van Niels en Saskia stond als eerste op z’n plek. “Als ik
kijk naar de goed gevulde huizen met opgeslagen spullen die je nooit meer vasthebt, dan denk ik:
‘wat moet ik in godsnaam met al die ruimte? Die ben ik alleen maar aan het verbouwen en
onderhouden.’ We hebben nu een huis ontworpen dat praktisch onderhoudsvrij is,” vertelt Niels
(Fried: zie: https://www.minitopia.eu/NUNC/ )over hun huis NUNC. Dit tiny house heeft een volledig
houten binnenkant. De buitenkant bestaat uit geperste platen van steenwol met een bepaald
vulkanisch gesteente.

Tweedehands kantoorunits

Ook het huis van Esther en Alex staat inmiddels. Tijdens
een camperreis door Europa kwamen ze erachter dat ze eigenlijk heel weinig ruimte nodig hebben
om gelukkig te zijn. Bij thuiskomst zijn ze toen als een gek gaan ontspullen en verhuisden ze naar een
klein appartement in Roosendaal, maar daar misten de saamhorigheid van een gemeenschap. “Ook
al woon je in een appartementencomplex met allemaal mensen om je heen, je bent toch heel erg op
jezelf. Iedereen om je heen is vooral met zijn eigen ding bezig.” Op Tiny Oevers hopen ze meer
saamhorigheid te vinden.
Hun huis bestaat uit drie tweedehands kantoorunits die in een U-vorm komen te staan. De
buitenkant strippen ze grotendeels en gaan ze nog met hout bekleden. Dat hout willen ze in
pasteltinten verven en er komt een verticale tuin.
Tiny Oevers: tien kleine huizen DirkJan is de derde bewoner, die deze week z’n nieuwe
tiny house op z’n plek wist te zetten. “In totaal komen er tien huizen te staan van maximaal 50 m2,”
zegt architect Rolf Boxmeer van ReZone. “Ik verwacht dat de helft er voor de kerst staat. Sommigen
moeten dan nog afgebouwd worden, maar een deel zal voor de feestdagen al bewoond worden. Het
hoeft allemaal niet zo lang te duren.”
Het project is, net als Minitopia destijds, in razend tempo gerealiseerd. “Vanaf het moment dat we
van de gemeente de opdracht kregen, de initiatieffase, zijn we acht maanden bezig geweest voordat
de eerste huizen geplaatst werden.”,” zegt Rolf. De bewoners mogen zelf bepalen hoe hun woning
eruitziet.
Anders wonen Net als bij Minitopia gaat het ook in Roosendaal om een tijdelijke woonplek waar
in eerste instantie voor zeven maanden een woonvergunning voor is afgegeven. “We willen laten
zien, dat wonen echt anders kan,” zegt Tessa Peters, artistiek leider van ReZone. “Lichter, compacter,
flexibeler en duurzamer. Nederland is nog heel erg van baksteen, beton en een hypotheek van 30
jaar. Oftewel: lang, stevig en blijvend. Maar er is een groeiende groep die zich niet zo lang wil
vastleggen of het simpelweg niet kunnen betalen, zoals de groeiende groep ZZP’ers. Maar ook
mensen die meer vrijheid willen en niet meer elke maand voor de hypotheek willen werken.”
Meer bomen nu De huizen van Tiny Oevers komen in een glooiend, groen landschap te liggen.
“Dit is, in tegenstelling tot Minitopia, een zacht terrein. We kunnen dus veel meer groen planten.”
Daarvoor werken ze samen met het project Meer Bomen Nu (Fried: zie:
https://meerbomen.nu/over-de-actie/ ) van onder andere Urgenda. Zij willen deze winter minimaal
1 miljoen bomen gratis weggeven, omdat ze het planten van bomen als dé oplossing zien om de
klimaatverandering te vertragen, de biodiversiteit te herstellen en burgers een positief
handelingsperspectief te bieden.
Uiteindelijk komen er op Tiny Oevers acht zelfbouwwoningen en twee huurwoningen.
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10) Meer jongeren en starters aan een sociale huurwoning in Kaag en Braassem helpen.
Leidsch -Dagblad 16 december 2020

Meer kansen voor jongeren en starters op sociale huurwoning Kaag en
Braassem’
Paul van der Kooij 16/12/2020 KAAG EN BRAASSEM Meer jongeren en starters aan een sociale
huurwoning in Kaag en Braassem helpen. Met dat doel voor ogen gaat de gemeente rond de tafel
zitten met de corporaties MeerWonen en Woondiensten Aarwoude en de huurdersverenigingen.
Dat is vastgelegd in de prestatieafspraken die de vijf maakten voor de periode van 2021 tot 2024.
Doorstromen blijft een belangrijk punt in de gemeente. Alle nieuwgebouwde ’sociale’ woningen
kunnen dan ook naar inwoners van de gemeente gaan, net als een deel van de bestaande woningen
die vrijkomen. Bij eerdere rondes was dat al afgesproken.
Na een nieuw gesprek kan daar bij komen, dat vaker een bepaald deel van ’oude’ en ’nieuwe’
woningen wordt gereserveerd voor starters en jongeren. Tot nu toe gebeurde dat ’labelen’
incidenteel. Bijvoorbeeld bij vijf woningen die in Leimuiden vrijkwamen toen senioren
doorstroomden naar nieuwbouwproject Leimuiden-west. Zeker bij grote ’toewijzings- en of
ontwikkelprojecten’ als Braassemerland in Roelofarendsveen zou het mogelijk moeten zijn een vast
percentage voor starters te reserveren.
Tevens wordt gedacht aan tijdelijke huurcontracten zonder dat mensen hun inschrijfduur kwijtraken,
het per kamer verhuren van panden of ’friendscontracten’. Daarbij huren enkele vrienden een
woning en zijn ze gezamenlijk verantwoordelijk voor het betalen van de totale huur.
250 sociale huurwoningen Het is de bedoeling dat er minimaal 250 sociale huurwoningen
bijkomen in de jaren tussen 2021 en 2024. Daarbij gaat het onder meer om 29 appartementen op de
plek van de Gerardusschool in Oude Wetering en zestig appartementen in project Westend in
Roelofarendsveen. Plus zo’n twintig eengezinswoningen en appartementen aan De Kolk in Oud Ade
en een vergelijkbaar aantal ’grondgebonden comfortwoningen’ aan de Elzenlaan in Woubrugge.
Eveneens in de pijplijn: 97 eengezinswoningen in De Poelen in Roelofarendsveen en 18
appartementen in dat datzelfde stukje Braassemerland. Net als zeven appartementen in het
voormalige gemeentehuis van Jacobswoude - gelegen in Rijnsaterwoude - en veertig appartementen
op de Connexionlocatie bij de N207 in Leimuiden.
Wethouder Floris Schoonderwoerd beseft dat de krapte op de woningmarkt blijft, maar benadrukt
dat ’we daarbinnen alle mogelijkheden benutten om toch het verschil te kunnen maken en mensen
een thuis te bieden’. „Zo krijgen we, door gericht te investeren in seniorenhuisvesting zoals laatst in
Hoogmade, doorstroming van de grond en voegen we woningen toe voor starters. Dat is andere
doelgroep die onwijs lastig aan een woning komt.”

11) Gemeenten zitten niet stil als het gaat om het opstarten van nieuwe projecten
Gemeenter.nu 16 december 2020

Goed voorbeeld: vijf sociale praktijkvoorbeelden
16 december 2020 DOOR NIOBE MOEN Gemeenten zitten niet stil als het gaat om het opstarten
van nieuwe projecten, een bijzondere initiatief of aanpak. In de rubriek ‘Goed voorbeeld’ komen
deze regelmatig aan bod. Hierbij vijf praktijkvoorbeelden op sociaal vlak die een vermelding
verdienen. Over voorlopen op het wettelijke schema van de Wet banenafspraak tot het
organiseren van steunouders voor gezinnen.
Horecapersoneel Breda in de zorg Van een baan als barman of kok naar werk als
ondersteuner of gastvrouw in een verpleeghuis: de Noord-Brabantse gemeente werkt samen met de
Bredase afdeling van de Koninklijke Horeca Nederland en zorgorganisatie Surplus om
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horecapersoneel in te zetten in de zorg. Medewerkers die momenteel tijdelijk zonder werk zitten,
worden supersnel omgeschoold en ingezet daar waar nodig. Wethouder Miriam Haagh-Reijne
over de mogelijkheden en uitdagingen (Fried: zie: https://www.gemeente.nu/sociaal/goedvoorbeeld-horecapersoneel-breda-ingezet-in-de-zorg/ ): ‘Juist door de coronacrisis zijn er veel
mogelijkheden om te ontdekken hoe het samen ook anders kan. Die kans moet je benutten. Het
maakt misschien wel het verschil voor het inrichten van de zorg van de toekomst.‘
Inclusief Moerdijk Gemeenten worstelen met de Wet banenafspraak en het voorgeschreven
aantal mensen met een arbeidsbeperking dat ze aan een baan moeten helpen. De Wet
banenafspraak trad in mei 2015 in werking. De wet schrijft voor dat er in 2025 in totaal 125.000 extra
banen gecreëerd moeten zijn voor mensen met een arbeidsbeperking. De Noord-Brabantse
gemeente Moerdijk vertelde dit voorjaar hoe zij al voorloopt op het wettelijke schema. De
taakstelling voor eind 2025 werd zelfs al gehaald. Gemeente.nu sprak met betrokkenen over het
succes van de aanpak (Fried: zie: Goed voorbeeld: 'Positief, maar flink doorgezaagd' - Gemeente.nu
) daar.
Steunouders voor gezinnen Het maatschappelijke initiatief Buurtgezinnen startte vijf jaar
jaar geleden in een handvol gemeenten. Het is gebaseerd op de gedachte dat je opvoeden samen
doet: It takes a village to raise a child. Gezinnen die overbelast zijn, worden gekoppeld aan een
stabiel gezin in de buurt en krijgen hulp van hen. Het idee achter Buurtgezinnen is simpel en het
effect groots. Inmiddels is het maatschappelijke initiatief in meer dan vijftig gemeenten actief en
werden er al duizend koppelingen tussen een steun- en een vraaggezin gemaakt. Rhenen, een van de
gemeenten die deze vorm van hulpverlening sinds het eerste uur inzet, bespaart zo jaarlijks flink op
verschillende vormen van hulp, zoals de inzet van het jeugdteam. ‘Het draait om kleinschalige
oplossingen voor grootschalige problemen (Fried: zie: Goed voorbeeld: Simpel idee Buurtgezinnen
heeft groots effect - Gemeente.nu ) .’
Een huis voor tijdelijk daklozen Haarlemmers die een kamer in huis over hebben, kunnen
deze dankzij de pilot ‘Onder de Pannen’ tijdelijk verhuren aan een stadsgenoot die dakloos werd,
bijvoorbeeld na een scheiding of het verlies van een baan. Verschillende gemeenten
experimenteerde al met de methode. Zo startte de gemeente Amsterdam in 2014, Zaanstad in 2018
en sinds afgelopen jaar draait ook een proef in Haarlem (Fried: zie: Goed voorbeeld - Haarlem Onder de pannen (gemeente.nu) ) ‘Je geeft iemand de kans om orde op zaken te stellen en een
andere oplossing te vinden. Zo voorkom je erger.’
Samen winterjassen inzamelen De gemeente Nederweert zamelde in november met nog
24 andere Limburgse gemeenten winterjassen in. Met succes. In totaal werden 11.000 warme
winterjassen gedoneerd, bestemd voor dak- en thuislozen en voor volwassenen en kinderen die in
armoede leven. Nederweert vertelt in de rubriek hoe snel en simpel dit idee gerealiseerd
werd (Fried: zie: https://www.gemeente.nu/sociaal/goed-voorbeeld-aandacht-voor-elkaar-is-hiergeen-loze-letter/ ) en welk effect het had. ‘We zagen meteen dat we hier het verschil konden
maken.’

12) Laagdrempelig ervaringen en kennis met elkaar uitwisselen
LCR@ttentie 16 december 2020

Online ledenontmoetingen
Eén van de privileges van ons lidmaatschap is het feit dat we faciliteren dat leden laagdrempelig
ervaringen en kennis met elkaar kunnen uitwisselen. Dat kan o.a. tijdens onze online
ledenontmoetingen, die we ongeveer eens per maand organiseren.
Leden ontmoeten elkaar online en kunnen vooraf aangeven waar ze met elkaar van gedachten over
willen wisselen. Petra van der Horst (directeur van de Koepel) is gespreksleider en zal zelf ook
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onderwerpen en kennis inbrengen. In maximaal anderhalf uur tijd leren we van elkaar en doen we
inspiratie op door elkaars verhalen.
Actuele onderwerpen komen aan bod, zoals vraagstukken die door het coronavirus versneld of
vergroot worden. Maar ook praten we bijvoorbeeld over de rol van de voorzitter en
samenwerking met de gemeente. Alle onderwerpen die u tegenkomt in uw werk kunnen in principe
onderwerp zijn van gesprek.

Wanneer?
De online ledenontmoetingen zijn gepland op:
Dinsdag 20 april van 19.30 - 20.30 uur
Maandag 31 mei van 19.30 - 20.30 uur
Maandag 12 juli van 19.30 - 20.30 uur
Voor wie? Deze online ontmoetingen zijn bestemd voor leden van de Koepel. Per online
ontmoeting ontvangen we maximaal 18 deelnemers. Daarom stellen we per ledenontmoeting een
maximum van 2 deelnemers per adviesraad.
Hoe werkt het als ik mee wil doen? U kunt zich aanmelden voor één van de data via dit
aanmeldformulier (Fried: zie: Aanmelden online ledenontmoetingen (google.com) ). U ontvangt dan
een paar dagen voor de online ontmoeting een mail met hierin een link naar een videogesprek in
Zoom. We geven u in de mail ook een korte instructie hoe u gebruik kunt maken van de
communicatietool Zoom.
Vragen? Heeft u nog vragen, dus kunt u contact opnemen met Sanne Hekman,
communicatieadviseur bij de Koepel: communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl.

13) Zorgvraag van cliënt leidend wie regiebehandelaar is in de geestelijke gezondheidszorg
Zorgvisie 16 december 2020

Kwaliteitsraad hakt knoop door over regiebehandelaar in de ggz
De zorgvraag van de cliënt wordt leidend voor wie zich regiebehandelaar mag noemen in de
geestelijke gezondheidszorg. De functie en opleiding zijn daarbij van secundair belang. Het was een
van de laatste hordes die moesten worden genomen om tot een Landelijk Kwaliteitsstatuut voor de
ggz (Fried: zie: https://www.zorginzicht.nl/kwaliteitsinstrumenten/ggz-landelijk-kwaliteitsstatuut )
te komen. Zorginstituut Nederland heeft zijn doorzettingsmacht gebruikt om het statuut af te
ronden toen de sector er niet meer uitkwam.
Sectorbrede afspraken moeten de zorg voor cliënten in de ggz verbeteren. Eerder werd al een
dertigtal kwaliteitsstandaarden voor de ggz in de registers van het Zorginstituut opgenomen. Die
bestaan vooral uit richtlijnen voor de behandeling van patiënten en cliënten. Het Landelijk
Kwaliteitsstatuut GGZ biedt handvatten voor de organisatie van de zorg, wie welke rol speelt en wie
waarvoor verantwoordelijk is.
Commissie-Meurs De regiebehandelaar komt oorspronkelijk uit de koker van de commissie die
zich, onder leiding van Pauline Meurs, over het hoofdbehandelaarschap boog. Het
hoofdbehandelaarschap was in de specialistische ggz beperkt tot psychiaters en klinisch
psychologen. Dat stond volgens de commissie haaks op de praktijk, waarin cliënten met een breed
palet aan behandelaren te maken hadden, zoals verpleegkundigen, verslavingsartsen en gzpsychologen. De commissie gaf de sector in haar rapport in 2015 de opdracht om een
Kwaliteitsstatuut op te stellen, met een regiebehandelaar die de praktijk meer recht zou doen.
Doorzettingsmacht In maart 2016 is het Model Kwaliteitsstatuut GGZ opgenomen in het
Register op Zorginzicht van Zorginstituut Nederland. Vervolgens is er jarenlang aan gesleuteld. In
2019 bleek dat partijen in de ggz het niet eens konden worden over de rol en taken van de
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regiebehandelaar. Uiteindelijk heeft het Zorginstituut besloten om zijn doorzettingsmacht (Fried: zie:
https://www.zorginstituutnederland.nl/over-ons/werkwijzen-en-procedures/bevorderen-kwaliteiten-inzichtelijkheid-van-de-zorg/doorzettingsmacht-proces-van-doorzettingsmacht-bij-overschrijdingtermijnen-meerjarenagenda ) in te zetten. De Kwaliteitsraad (Fried: zie: Kwaliteitsraad (KR) | Over
ons | Zorginstituut Nederland )werd gevraagd om een eenduidige omschrijving van het
regiebehandelaarschap op te stellen.
‘Het is een omvangrijke sector, waarin veel zorgprofessionals in veel verschillende rollen betrokken
zijn. Bij het overleg lagen veel, legitieme belangen op tafel’, licht Jan Kremer, voorzitter van de
Kwaliteitsraad, toe. ‘Tegelijkertijd was er binnen de sector veel discussie over wat goede zorg is en
speelden ook zaken als wachtlijsten een rol.’
Polderen voorbij Volgens Kremer was het veld al een heel eind gekomen met de samenstelling
van het Kwaliteitsstatuut. ‘Het is nogal wat als een publieke organisatie als het Zorginstituut het dan
overneemt. Daarom zijn we dat proces heel zorgvuldig aangegaan’, vertelt hij. ‘We hebben gekeken
naar wat er al lag, we hebben hoorzittingen gehouden en heel veel gesprekken gevoerd. Uiteindelijk
hebben we een concept van het statuut aan 17 veldpartijen voorgelegd en ook daarover verder
gesproken.’
Tegelijkertijd, stelt Kremer, was de tijd van polderen voorbij. ‘Het was even wennen, we hebben
gezorgd voor een eerlijk proces, maar uiteindelijk besluit de Kwaliteitsraad en ligt er voor ons ook
een deadline. Ik geloof dat we tot een oplossing zijn gekomen waar het veld mee verder kan.’
De raad van bestuur van het Zorginstituut heeft het door de Kwaliteitsraad opgestelde
Kwaliteitsstatuut vastgesteld en opgenomen in het Register. ‘Bij de invulling van de rol van
regiebehandelaar zijn we uitgegaan van het perspectief van de cliënt’, vertelt Kremer verder. ‘De
situatie van de cliënt bepaalt wie regiebehandelaar is.’
Complexiteit en competenties Cliënten in de geestelijke gezondheidszorg hebben heel
verschillende soorten problemen, waarvoor verschillende vormen van behandeling en begeleiding
mogelijk zijn. Op basis van de complexiteit van geestelijke problemen staan in het Landelijk
Kwaliteitsstatuut GGZ vier categorieën van situaties die in het zorgproces van de ggz kunnen
voorkomen: A, B, C en D. Categorie A is de minst complexe situatie, categorie D is een crisissituatie.
Bij de zorg aan een ggz-cliënt kunnen ook verschillende zorgverleners betrokken zijn, bijvoorbeeld
verpleegkundigen, psychologen, verslavingsartsen en psychiaters. Goede onderlinge afstemming is
belangrijk. Ook moet voor iedereen duidelijk zijn welke zorgverlener welke rol in het zorgproces
heeft. Het kwaliteitsstatuut verbetert deze afstemming en schept duidelijkheid door twee aparte
rollen te omschrijven: 1. de zorgverlener die vaststelt wat het probleem van de cliënt is en wat de
behandeling moet zijn (‘indicerend regiebehandelaar’) en 2. de zorgverlener die de zorg aan de cliënt
geeft en organiseert (‘coördinerend regiebehandelaar’).
Per situatie is aangegeven welke vaardigheden de indicerend en coördinerend regiebehandelaar
moeten hebben. Verpleegkundig specialisten en verslavingsartsen kunnen bijvoorbeeld indicerend
regiebehandelaar zijn in categorie B en coördinerend regiebehandelaar in categorie C. Door deze
indeling kunnen meer zorgverleners dan nu de rol van indicerend of coördinerend regiebehandelaar
vervullen.
Lerend netwerk vormen ‘Hiermee weet de cliënt weer waar hij aan toe is’, zegt Jan Kremer.
‘Voor de zorgprofessional ontstaat een mogelijkheid tot taakdifferentiatie. Het wordt voor een
sociaal-psychiatrisch verpleegkundige bijvoorbeeld mogelijk om een coördinerende rol op te pakken.
Het is niet langer nodig om overal een klinisch psycholoog of een psychiater bij te hebben.’
‘Het is ook van belang dat professionals blijven leren en kunnen reflecteren op het werk dat ze doen’,
vervolgt hij. ‘In het Kwaliteitsstatuut is dit verplicht gesteld. Iedere regiebehandelaar moet minimaal
twee keer per jaar reflecteren met ten minste vier andere behandelaren uit ten minste twee
verschillende disciplines (beroepsgroepen, red.). Zo moeten ze een lerend netwerk opbouwen.’
Kwaliteitskader Zorgaanbieders in de ggz moeten het kwaliteitsstatuut voor 1 januari 2022
invoeren. Samen met de zorgstandaarden heeft het veld nu handvatten voor de behandeling van
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cliënten en voor de organisatie van de zorg. Een overkoepelend Kwaliteitskader, dat omschrijft wat
de randvoorwaarden voor goede zorg zijn en door de hele sector wordt gedragen, is er daarmee nog
niet. De Kwaliteitsraad adviseert daarom een stuurgroep te vormen die hiermee aan de slag gaat. Bij
de uitwerking en invoering van de afspraken uit het Kwaliteitskader Intensive Care bleek zo’n
stuurgroep succesvol.
Zorgkosten Tot slot verwacht de Kwaliteitsraad dat het kwaliteitsstatuut niet gaat leiden tot
meerkosten. ‘Integendeel, door de nieuwe beschrijving van het regiebehandelaarschap liggen er
kansen voor doelmatige inzet van mensen’, aldus de voorzitter van de Kwaliteitsraad.
Samira Ahli redacteur Zorgmanagement

14) Regulier werk wordt verdrongen door onbetaalde bijstandsgerechtigden
Binnenlands Bestuur 17 december 2020

BIJSTANDSGERECHTIGDEN DOEN ONBETAALD WERK, ZEGT FNV
Adriaan de Jonge 16 dec 2020 Vakbond FNV roept de Eerste Kamer op om akkoord te gaan met een
wetsvoorstel dat moet voorkomen dat gemeenten mensen in de bijstand inzetten als onbetaalde
arbeidskracht. Volgens de vakbond wordt regulier werk verdrongen door onbetaalde
bijstandsgerechtigden.
Zorg en vervoer ‘Wij zien in het hele land een toename van mensen die moeten werken zonder
betaald te krijgen, om hun uitkering te behouden. Daar moet echt snel een einde aan komen’, zegt
Kitty Jong, vicevoorzitter van de FNV. In een rapport dat de vakbond onlangs uitbracht, schrijft de
vakbond dat betaalde banen in de zorg en in het vervoer worden vervangen door werk 'met behoud
van uitkering' door mensen in de bijstand.
Tegenprestatie Gemeenten dragen op allerlei manieren bij aan verdringing, stelt de vakbond.
Zo kunnen kortdurende werkervaringsplaatsen of 'proefplaatsingen' verdringing veroorzaken, net als
plaatsingen bij een sociaal werkbedrijf. Ook kunnen taken die door de gemeente worden 'inbesteed',
of worden uitgevoerd in het kader van een al dan niet vrijwillige 'tegenprestatie', leiden tot
verdringing.
Geen bewijs Staatssecretaris Bas van 't Wout (VVD) van Sociale Zaken en Werkgelegenheid liet
onlangs weten (Fried: zie: https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/voorkomen-vanverdringing-is-taak-van-gemeente.14718473.lynkx ) dat gemeenten er zelf op moeten toezien dat
re-integratieprojecten niet leiden tot verdringing op de arbeidsmarkt. Dat schrijft de Participatiewet
namelijk voor. Ook is er volgens de staatssecretaris geen bewijs dat dit soort trajecten inderdaad
leiden tot verdringing.
Wetsvoorstel Met het rapport probeert de vakbond aan te tonen dat verdringing wel degelijk
plaatsvindt. Ook vindt de FNV de huidige wetgeving ontoereikend omdat er geen duidelijke,
wettelijke definitie bestaat van verdringing. Daarom steunt de vakbond het voorstel voor de Wet
verdringingstoets. Het voorstel werd in 2015 door SP-Kamerlid Sadet Karabulut ingediend, in 2017
aangenomen door de Tweede Kamer en wacht sindsdien op behandeling door de Eerste Kamer. Het
debat over de wet is een aantal keer uitgesteld omdat er nog werd gewacht op nader onderzoek.
Kritisch In 2017 adviseerde de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) de Eerste Kamer
om het wetsvoorstel niet aan te nemen. De VNG wilde dat gemeenten zelf invulling kunnen geven
aan een verdringingstoets. Ook Divosa, de vereniging van gemeentelijk directeuren in het sociaal
domein, en Cedris, de vereniging voor een inclusieve arbeidsmarkt, waren kritisch. De wet zou in
strijd zijn met de decentrale karakter van de Participatiewet en bovendien de kansen op werk voor
bijstandsgerechtigden verkleinen.
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15) Het is belangrijk dat gemeenten arbeidsmigranten wegwijs maken
Kennisplatform Integratie & Samenleving 17 december 2020

Nieuwe KIS-brochure over succesvolle participatie EU-arbeidsmigranten
‘Aandacht voor participatie van EU-arbeidsmigranten is cruciaal’
16 DECEMBER 2020 EU-arbeidsmigranten die actief zijn in de wijk, die hun weg vinden en
meedoen in Nederland. Gemeenten die zich actief voor de participatie en integratie van deze
groep migranten inzetten en hen bij het beleid betrekken. De nieuwe brochure 'Succesvolle
participatie van EU-arbeidsmigranten' van KIS staat vol met tips en voorbeelden voor
beleidsmedewerkers en sociaal professionals.
De afgelopen jaren is het aantal EU-migranten in Nederland flink gestegen, met name
arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa. En de verwachting is dat dit komende jaren alleen
maar verder zal toenemen, zeker ook met het oog op de vergrijzing van Nederland.
Direct naar de brochure (Fried: zie: Succesvolle participatie van EU-arbeidsmigranten |
Kennisplatform Integratie & Samenleving (kis.nl) )
Succesvolle participatie
‘De problemen van arbeidsmigranten staan volop in de
schijnwerpers, maar over de participatie van arbeidsmigranten die in Nederland een bestaan
opbouwen, hoor je veel minder’, zegt Bora Avrić, senior projectleider bij KIS. ‘Natuurlijk zijn er
knelpunten die aandacht verdienen, maar er is een groep arbeidsmigranten die vrijwilligerswerk
doet, die actief is bij sportclubs en op die manier integreert en participeert.’
Onderzoeker Zsuzsa Kovács van KIS vult aan: ‘Het is belangrijk dat gemeenten
arbeidsmigranten wegwijs maken. In onze brochure staat het voorbeeld van Agnieszka Ferenz, zij
wilde graag na aankomst in Nederland de taal leren, maar kreeg van de gemeente te horen dat er
geen cursussen zijn voor Europese burgers. Later bleek dat ze voor taallessen in de bibliotheek
terecht kon.’ Agnieszka is inmiddels actief vrijwilliger bij een welzijnsorganisatie in Helmond.
Door de gesprekken die ik heb gevoerd merkte ik dat een deel van de arbeidsmigranten, vooral
mensen die hier al wat langer zijn, de taal wel graag wilden leren maar niet zo goed wisten wat de
mogelijkheden waren. Ik zag dat er veel vraag was en veel aanbod, maar dat deze niet goed op
elkaar aansluiten - Amarins Nonhebel, projectleider Integratie en Participatie Arbeidsmigranten
gemeente Waalwijk, uit Succesvolle participatie EU-migranten
Naast het wegwijs maken van de doelgroep, is het belangrijk dat bepaalde voorzieningen
toegankelijk zijn voor arbeidsmigranten, zegt Avrić. ‘Informatieavonden of spreekuren in de avond
voor arbeidsmigranten kunnen hierbij helpen. Waar kunnen ze terecht voor taalles, voor andere
vormen van begeleiding, wat kan een welzijnsorganisatie voor hen betekenen?’
Goede stap In regio’s met veel arbeidsmigranten zoals bijvoorbeeld het Westland gebeurt dit al.
‘Maar ook voor gemeenten met kleinere aantallen arbeidsmigranten zou dit een goede stap zijn.’
Hiermee kan een valse start in Nederland worden voorkomen. Arbeidsmigranten zijn vaak van plan
om tijdelijk in Nederland te blijven, ze richten zich hierdoor de eerste tijd vooral op het werk en
investeren minder in de taal en sociale contacten. Ook hebben ze vaak moeite om het systeem van
toeslagen en regelingen te begrijpen. Later wanneer ze langer in Nederland zijn en hun kinderen hier
naar school gaan, breekt deze achterstand op.
Met hulp van sleutelpersonen, mensen uit de doelgroep die al langer in Nederland wonen, kunnen
nieuwkomers goed worden voorgelicht over de nieuwe samenleving en voorzieningen.
Sleutelpersonen vervullen vaak een brugfunctie en hebben soms een groot netwerk binnen de eigen
gemeenschap.
Toen ik hier kwam zag ik dat statushouders met hulpvragen ons best goed weten te vinden maar
dat er nauwelijks contact was met de omvangrijke (arbeids)migrantengroep. En dat valt op in een
regio als het Westland, hier zijn er veel meer arbeidsmigranten dan vluchtelingen - Petra Prinsova,
sociaal makelaar gemeente Naaldwijk, uit Succesvolle participatie van EU-arbeidsmigranten
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Er zijn nog meer goede voorbeelden, zo worden arbeidsmigranten in de Limburgse gemeente Peel en
Maas welkom geheten en helpt een regionaal samenwerkingsverband daar de nieuwkomers op weg,
met zowel werk, taal als participatie. In de gemeente Waalwijk worden arbeidsmigranten zelf
betrokken bij beleid en is er een klankbordgroep opgezet. En in verschillende plaatsen worden
laagdrempelige activiteiten georganiseerd zodat de doelgroep en de buurt elkaar beter leren kennen.
Er zijn veel geweldige mensen hier, maar ik voel niet altijd de opening bij de Nederlanders. Helaas
hebben Poolse mensen een slecht imago hier in Nederland, wat ik jammer vind. We zijn ook
gewone mensen met kinderen, we kopen huizen. Als ik jouw buurvrouw was en jij bij mij aan zou
kloppen zou ik je willen helpen - Agnieszka Ferenz, actief vrijwilliger in Helmond, uit Succesvolle
participatie van EU-arbeidsmigranten
Integraal beleid Volgens Avrić is het belangrijk dat meer gemeenten actief en integraal beleid
gaan voeren gericht op EU-arbeidsmigranten. ‘De aandacht gaat nu toch vooral naar zaken als
huisvesting of uitbuiting, maar participatie is zó belangrijk. En daar kunnen we een hoop problemen
op de lange termijn mee voorkomen.’
De negatieve beeldvorming staat de participatie soms ook in de weg, zegt Kovács. ‘Er is toch een
beeld ontstaan van de overlast-gevende goedkope arbeidskracht. Het is echt belangrijk om dat beeld
bij te stellen. Ook kinderen van arbeidsmigranten hebben daar last van en voelen zich
gediscrimineerd’, zegt onderzoeker Kovács.
De belangrijkste oplossing tegen dit soort vooroordelen, is volgens de twee experts, ontmoeting en
verbinding. ‘Elkaar leren kennen, dat is hét recept tegen vooroordelen’, zegt Kovács. Als mooi
voorbeeld noemen ze een foto-expositie met portretten van arbeidsmigranten, georganiseerd door
Petra Prinsova van Vitis Welzijn in Naaldwijk met de veelzeggende titel ‘Wie is de Pool?’
Je moet eerst wat tijd nemen en elkaar leren kennen. Drink koffie samen, voordat je bijvoorbeeld
als taalmaatje aan de slag gaat. Dat soort laagdrempelige dingen werken goed - Gino Hart,
wijkbewoner Rijpelberg, Helmond, uit Succesvolle participatie van EU-arbeidsmigranten
Diverse groep De onderzoekers van KIS zien een tweedeling ontstaan tussen arbeidsmigranten
die zich ‘terugtrekken en alleen contact hebben met de eigen groep’, en een groep die wel actief is
en participeert. Met name bij de eerste groep ontstaan vaak problemen, van financiële problemen
tot eenzaamheid en huiselijk geweld. Voor sociaal professionals is het vaak lastig om hen goed te
bereiken en te helpen. ‘Hulpverleners zitten met veel vragen over arbeidsmigranten’, zegt Kovács.
Gemeenten en sociaal professionals hebben vaak de groep ook niet goed in beeld en het ontbreekt
ook aan kennis over de doelgroep. ‘De ene arbeidsmigrant is de andere niet. De groep is heel divers,
ze komen uit verschillende landen, hebben allemaal een ander verhaal.’
Naar de brochure (Fried: zie: Succesvolle participatie van EU-arbeidsmigranten | Kennisplatform
Integratie & Samenleving (kis.nl) )
Auteur: Jessica Maas

16) Het politiek debat lijdt onder het digitaal vergaderen,
Binnenlands Bestuur 17 december 2020

POLITIEK DEBAT LIJDT ONDER DIGITAAL VERGADEREN
Alexander Leeuw 16 dec 2020 Het politiek debat in een deel van de volksvertegenwoordigingen lijdt
onder het digitaal vergaderen, staat in het eindrapport van de evaluatie van het vergaderen tijdens
de coronacrisis. Ondanks de nadelen concludeert de commissie dat de tijdelijke wet die dit mogelijk
maakte aan de verwachtingen heeft voldaan en dat er veel gebruik van is gemaakt. Minister
Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66) kijkt naar mogelijkheden voor een permanente wet.
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Minder debat

Het effect op de mate van politiek debat is duidelijk. ‘Dáár waar de behandeling
digitaal was, rapporteerde ruim de helft van de griffiers dat er minder (49%) of veel minder (12%)
politiek debat was dan vorig jaar’, schrijft (Fried: zie: Evaluatiecommissie Tijdelijke wet digitale
beraadslaging en besluitvorming | Rapport | Rijksoverheid.nl ) de evaluatiecommissie in het
eindrapport (zie de grafiek hieronder). Die ‘opvallende uitkomst’ sluit aan bij de resultaten van de
tweede rapportage waaruit bleek (Fried: zie: Volksvertegenwoordiging beduidend lastiger in
coronatijden - Binnenlands Bestuur ) dat volksvertegenwoordigers last hadden van het feit dat er
minder debat was.

Bron: Evaluatiecommissie Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming

Vaker digitaal

Er zijn ook voldoende positieve effecten te noemen, benadrukt de commissie. 80
procent van de volksvertegenwoordigers wil het digitale vergaderen behouden als volwaardig
alternatief of voor noodgevallen. Sommige griffiers geven aan dat vergaderingen zoals
informatiebijeenkomsten in de toekomst vaker digitaal plaats zullen vinden.
Permanente wet ‘Werk op korte termijn aan een structurele inpassing van het digitale
vergaderen in de Wet’, adviseert de commissie, ‘in plaats van het steeds opnieuw verlengen van de
Tijdelijke wet’. Minister Ollongren schrijft (Fried: zie: Aanbiedingsbrief derde en laatste
evaluatierapport Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming | Kamerstuk |
Rijksoverheid.nl ) dat zij, op basis van de evaluatie en de positieve reacties, in gesprek zal gaan met
de decentrale overheden en de beroeps- en belangenverenigingen over de mogelijkheden voor een
permanente wet. Ze informeert de Tweede Kamer hier begin maart over.

17) Hoeveel ouderen hebben er precies zorg en ondersteuning nodig in 2025, 2030 en 2040?
Zorgvisie 17 december 2020

Zoveel zorgbehoevende ouderen heeft Nederland de komende 20 jaar
Dat Nederland vergrijst, weet iedereen. Maar hoeveel ouderen hebben er precies zorg en
ondersteuning nodig in 2025, 2030 en 2040? Alle zorgkantoren presenteerden daarover cijfers aan
minister De Jonge. ‘De opgave is groter dan we dachten. Er komt een grijze golf op ons af.’
‘Begin dit jaar was er veel aandacht voor de vergrijzing en de zorgopgave die daarbij hoort’, vertelt
Caro Verlaan, senior manager langdurige zorg bij zorgkantoor CZ. ‘Maar tijdens het gesprek kwamen
we erachter dat, hoewel er een bewustzijn is van dát er een grijze golf op ons afkomt, niet bekend is
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om hoeveel mensen het precies gaat. Dat moet eerst op tafel komen, vinden wij. Anders maak je
misschien verkeerde keuzes op basis van generieke aannamen.’
Prognose De 31 zorgkantoren sloegen de handen ineen en besloten die cijfers op een rij te
zetten. Zij overhandigden gezamenlijk zowel het landelijke als het regionale beeld (Fried: zie:
Zorgverzekeraars Nederland - Regionale capaciteitsplannen 2020 verpleegzorg (zn.nl) ) van de
zorgvraag voor de komende twintig jaar aan VWS-minister Hugo de Jonge.
In de rapporten staat de huidige stand van zaken en de groei van het aantal mensen dat de komende
jaren in aanmerking komt voor Wlz-zorg. Ook becijferden de zorgkantoren de groei aan Wlz-klanten
per regio, de verhouding verpleeghuizen en Wlz-klanten, en zetten de zorgkantoren onder elkaar
welke afspraken, visies en overleggen er nu al zijn.
Huidige stand van zaken In totaal wonen er in Nederland op dit moment 141.725 mensen in
een verpleeghuis. 30.274 mensen krijgen thuis Wlz-zorg. Er zijn op dit moment 1.729 actief
wachtenden (1,3 procent van het aantal huidige verpleeghuisbewoners). Dit zijn mensen met een
Wlz-indicatie die eigenlijk direct opgenomen zouden moeten worden. Bovendien zijn er 19.377 nietactiefwachtenden, mensen met een Wlz-indicatie thuis die kunnen en willen afwachten totdat er een
plek van hun voorkeur vrijkomt.
Ook blijkt dat er inderdaad steeds meer mensen langer thuis blijven wonen. In 2018 woonde 15
procent van de hulpbehoevende ouderen thuis, in 2019 was dat al 18 procent.
Toekomst landelijk Dan de ontwikkelingen in de toekomst. Landelijk groeit het aantal Wlzklanten van nu tot 2040 met 89 procent. Als de ouderenzorg geen veranderingen doorvoert in
personeel en opvang is er in 2025 voor 22.206 ouderen geen zorg, terwijl ze daar wel recht op
hebben volgens de huidige maatstaven. In 2040 is dat opgelopen tot 122.814 mensen voor wie geen
zorg is.
Grote regionale verschillen Er zijn overigens grote verschillen tussen regio’s. Zo is de groei in
de regio Apeldoorn en Kennemerland de komende twintig jaar veel lager dan in de rest van het land:
72 procent. In de regio Flevoland is de groei van het aantal zorgbehoevende ouderen juist aanzienlijk
hoger dan in de rest van het land: 141 procent.
Landelijk zijn er op dit moment 18 intramurale zorglocaties per 1.000 inwoners. Ook hier zijn de
verschillen regionaal groot. In regio Midden IJssel zijn er maar liefst 25 locaties per 1.000 inwoners.
In regio Zeeland 35. In de regio’s Amstelland en Flevoland zijn er maar 14 intramurale zorglocaties
per 1.000 inwoners en in de regio’s Midden-Brabant en Zuid-Limburg 13.
Gedeelde verantwoordelijkheid ‘Mensen worden stil als ze deze cijfers zien’, vertelt
Verlaan. ‘Het zijn veel meer ouderen dan we dachten. En natuurlijk zijn er verschillen per regio, maar
er is geen enkele regio waar het níet knelt.’ Verlaan voert samen met haar collega Jan Megens,
manager zorgkantoor bij Menzis, het woord over de rapportages, namens alle 31 zorgkantoren.
Verlaan: ‘De zorgkantoren zijn verantwoordelijk voor de inkoop van voldoende langdurige zorg. En
wij kunnen niet zelf verpleeghuizen bouwen, dat is aan de gemeenten, woningcorporaties en
zorgaanbieders. De wettelijke kaders stellen is aan de politiek. Hoe dan ook moeten we in gesprek
met elkaar oplossingen bedenken voor deze gezamenlijke opgave.’
Megens: ‘Wij bieden het nu aan de minister aan, maar het is niet zo dat we het op zijn bordje leggen
en onze handen er vanaf trekken. Sterker nog: we zijn as we speak met regionale partijen in gesprek
om opzoek te gaan naar lokale oplossingen.’
Geen uitvoeringsafspraken Dit blijkt ook uit de rapporten. ‘In nagenoeg alle regio’s hebben
zorgkantoren afspraken met (een deel van) de gemeenten in de regio’, staat in het landelijke
overzicht te lezen. Dit betreffen doorgaans afspraken over het sociaal domein, zorg en
ondersteuning. Het helpt als de wethouder zorg én wonen in zijn portefeuille heeft, want dan
worden deze twee onderwerpen vaker in samenhang met elkaar besproken.
In elke regio wordt gewerkt aan een regiovisie of ‘stip op de horizon’. Echter: in geen enkele regio
zijn er concrete uitvoeringsafspraken omtrent het capaciteitsvraagstuk. Ook is er op dit moment
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geen concreet overzicht van alle bouwplannen in alle regio’s. Wel hebben bijna alle zorgaanbieders
bouw- of verbouwactiviteiten op de planning.
Forse investering De zorgkantoren berekenden ook de benodigde investeringen. De groei van
zo’n 25.000 cliënten per vijf jaar vraagt 2.432 miljard aan zorgkosten per vijf jaar en nog eens 4.875
miljard aan investeringskosten in vastgoed per vijf jaar. ‘Ik denk dat als ze deze cijfers niet hadden
geweten, we een mentaal rustigere kerst hadden gehad’ geeft Megens toe. ‘Toch zijn deze cijfers
nodig voor je aan oplossingen gaat werken.’
Bouwopgave De belangrijkste oplossingen zitten volgens de zorgkantoren grotendeels in twee
hoeken: bouwen en gebruik maken van arbeidsbesparende innovatie en technologie. Verlaan: ‘Voor
de bouwopgave is het fijn dat we nu dat regionale beeld helder hebben. In de steden zien we over
het algemeen meer verpleeghuizen per inwoner dan in de landelijke regio’s. Tegelijkertijd is er op het
platteland ook wel meer ruimte om te bouwen. Al staat vast dat we het niet gaan redden met alléén
de bouw van meer verpleeghuizen.’
Innovatie Innovatie en toepassing van technologie is een ander stukje van de puzzel. ‘Dit jaar
heeft de inzet van technologie in de zorg een enorme sprong gemaakt door de coronacrisis. Dat is
heel goed, want het is hard nodig om arbeidsbesparende innovaties in te gaan zetten in de zorg’,
stelt Megens.
Verlaan geeft het voorbeeld dat dementerende ouderen via mobiele devices gevolgd kunnen
worden. ‘Dan kunnen familie of professionals zien of iemand nog in zijn woning is of dat ‘ie de deur
uit is gegaan, en waar hij dan naartoe is gegaan. Op die manier heb je niet 24/7 iemand nodig die
oppast dat de cliënt gat dwalen.’
Stelsel Tenslotte is er nog de stelseloplossing, die ook volgens de zorgkantoren serieus bekeken
moet worden. De zorg is nu opgedeeld in verschillende wetten (wet langdurige zorg, wet
maatschappelijke ondersteuning en de zorgverzekeringswet) met gescheiden geldstromen. Hierdoor
hebben ouderen al snel te maken met meerdere zorgaanbieders en gelstromen. Zorgkantoren en
zorgverzekeraars denken graag mee hoe door het weghalen van deze schotten de samenwerking
tussen bijvoorbeeld gemeente en verpleeghuizen beter kan worden gefaciliteerd en gestimuleerd.
Sterre ten Houte de Lange

18) Mensen met een beperking hebben niks te zoeken in de Participatiewet
Ieder(in) 18 december 2020

Participatiewet niet passend voor jonggehandicapten
Veel mensen met een beperking zijn levenslang aangewezen op ondersteuning bij het vinden en
behouden van werk. De Participatiewet schiet tekort voor deze mensen met een beperking. Te veel
mensen staan aan de kant, of werken zonder passende ondersteuning waar men recht op heeft.
De gezamenlijke maatschappelijke organisaties zijn van mening dat voor jonggehandicapten, mensen
met een beperking, de Participatiewet geen passende sociale zekerheid biedt.
Goede infrastructuur naar werk Om mensen met een beperking aan het werk te helpen
en te houden is een goede infrastructuur nodig. In dit verband is er veel steun voor (moderne)
sociale ontwikkelbedrijven, bedrijven die mensen ondersteunen bij het vinden en behouden van
werk. En tijdelijk werk kunnen bieden als het op de reguliere arbeidsmarkt even niet lukt.
Ieder(in) vindt het belangrijk hierbij het doel van de inclusieve arbeidsmarkt voor ogen te houden.
Dat betekent dat mensen met en zonder beperking waar mogelijk op gelijke voet met dezelfde
arbeidsvoorwaarden elkaar samenwerken. Bij detachering is er sprake van integratie en het is
belangrijk te streven naar inclusie.
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Verzekerd recht op voorzieningen

De Inspectie SZW heeft onder andere geconcludeerd
dat het bemiddelen van mensen met een zware beperking een sociaal doel dient en niet
noodzakelijkerwijs leidt tot een besparing op de uitkering. Dat betekent dat de financiële prikkels
voor de gemeente die zijn ingebouwd in de Participatiewet negatief werken voor mensen met een
zware beperking.
Als de centrale overheid geen vorm van financiële dekking geeft voor het verstrekken van
voorzieningen om te kunnen werken, dan is het niet realistisch dat gemeenten mensen met ernstige
beperkingen naar werk begeleiden.
Breed offensief is onvoldoende Met de invoering van de banenafspraak is er een grote
focus komen te liggen om mensen met een banenafspraak-indicatie naar werk toe te leiden. In de
Participatiewet wordt de groep mensen met een beperking bepaald op basis van het vermogen om
het wettelijk minimumloon te verdienen. Hiermee is dus niet de gehele groep gedekt. Hieruit volgt
onder andere dat niet uitkeringsgerechtigden met een beperking steeds verder buiten beeld raken.
In dit verband vragen wij ook aandacht voor de mensen met een beperking die niet onder de
doelgroep van de Banenafspraak vallen.
Duurzaam werk Het breed offensief streeft naar meer werk voor mensen met een
arbeidsbeperking. Hierbij is ons uitgangspunt: zorg dat wetgeving wordt getoetst aan de checklist
van het VN-verdrag Handicap. Dat betekent naast toeleiding naar werk ook aandacht voor andere
aspecten zoals duurzaam werk, op niveau dat loont.

19) Alles wat ingezet werd, had niet het gewenste effect. Er was eerst rust nodig.
Eigen Kracht Centrale 18 december 2020

Een plan buiten de kaders
“Hoe kan er weer rust komen?”, was de vraag van een gezin met zes kinderen in de leeftijd van 2 tot
15 jaar. Eén van de kinderen had een lichamelijke beperking, een ander een verstandelijke beperking
en bij de oudste dochter was autisme vastgesteld. De vader had ADHD en was op het moment dat
wij in beeld kwamen overbelast thuis. Dit had geleid tot een terugval in inkomen, wat niet hielp voor
de rust in het gezin. Er was veel ondersteuning: dagbesteding, dagbehandeling, gezinsbegeleiding,
opvang in vakanties, een logeerhuis, behandelingen en medicatie. Mijn collega vertelt: “Alles wat
ingezet werd, had niet het gewenste effect, omdat het in een overbelaste situatie terecht kwam. Er
was eerst rust nodig.”
Hoe dan? De betrokken professionals vertelden dat de ouders het juiste deden, maar het was
teveel. Via de gezinsbegeleider kwam het gezin bij ons. “Samen met betrokken professionals en de
gemeente ontstond het idee om dit gezin met hun netwerk de kans te geven om zelf een plan te
maken en dat plan dan ook leidend te laten zijn,” vertelt mijn collega. “Iedereen toonde zich bereid
om buiten de kaders te denken. Dat bleek ook nodig. Een Eigen Kracht-coördinator is met het gezin
verbindingen gaan leggen met het bredere netwerk en heeft allen voorbereid op een bijeenkomst
waar zij een plan zouden maken. Het was spannend, omdat er al zoveel hulp was en niets leek te
werken. Het moest echt anders, maar hoe dan?”
Campingplaats “Het belangrijkste punt uit het plan was een campingplaats voor het hele jaar:
een vrijstaande plek met stacaravan op een camping in de buurt. Waar ze met elkaar heen konden,
maar waar ook juist een deel van het gezin heen zou kunnen. De campingplaats gaf hen de
mogelijkheid om zich op te splitsen. Alle verdere afspraken werden hieromheen gemaakt. De caravan
bracht hen letterlijk en figuurlijk ruimte. Hierdoor wilden ze stoppen met veel van de huidige
hulpverlening. De ouders en het netwerk namen verschillende taken op zich en zouden veel meer tijd
gaan besteden aan alle kinderen. Er was één maar: financiering van een deel van de campingplaats
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was noodzakelijk. Met dit plan werd het geheel aan zorgkosten iets goedkoper, maar voor alle
betrokkenen was het meest belangrijk: “Dit geeft de rust die nodig is.” De moeder uit het gezin: “Met
dit vooruitzicht ga ik goed de kerstperiode in.”

Werkwijze i.v.m. coronavirus en lockdown
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 worden voornamelijk online georganiseerd of vinden fysiek plaats na 19 januari.
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 en
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.
Op eerste kerstdag en nieuwjaarsdag verschijnt er geen vrijdagverhaal. Ik wens u en de mensen om u
heen fijne dagen, een goede gezondheid en veel verbinding in 2021.
Hedda van Lieshout

20) De toekomst van DZB voorheen De Zijl Bedrijven
Leidsch Dagblad 20 december 2020

DZB in Leiden slankt noodgedwongen af, maar dan wel ’zacht en warm’
Loman Leefmans 20/12/2020 LEIDEN
DZB, voorheen De Zijl Bedrijven, slankt de komende tien
jaar behoorlijk af. Vooral het vooruitzicht van minder opbrengsten noopt de gemeente tot het
snijden in het aantal personeelsleden, meer samenwerking met reguliere bedrijven, en het
wijzigen van een aantal doelen. Wat volgens het stadsbestuur overblijft is ’een toekomstbestendig
sociaal ontwikkelbedrijf voor werkzoekenden in de Leidse regio’.
„Als we niets doen, stevenen we af op een tekort van vier miljoen in 2030”, meldt wethouder Yvonne
van Delft (GroenLinks). Dit terwijl de gemeente jaarlijks al drie miljoen aan DZB uitgeeft.
’Boosdoener’ in het verhaal is de zogeheten wsw-regeling die vijf jaar geleden is afgeschaft. Het
aantal DZB’ers dat nu nog onder die subsidieregeling valt, schommelt rond de achthonderd en die
groep halveert de komende jaren door vertrek en pensionering. Ook andere (rijks)subsidies worden
gekort. Daardoor dalen de inkomsten de komende jaren fors en zijn zowel ingrijpende bezuinigingen
als een forse modernisering noodzakelijk.
„We gaan meer samenwerken met partijen in de stad”, zo kondigt Van Delft een van de maatregelen
aan. En dan heeft ze het onder meer over de cateringafdeling van DZB. Als die deels bij een of meer
horecafirma’s kan worden ondergebracht, scheelt dat de gemeente aan begeleiders en kosten.
Leerwerkbedrijf De Stal, het restaurant op het Bio Science Park, wordt helemaal afgestoten. Ook de
divisie groenonderhoud van DZB moet meer en inniger met plaatselijke hoveniers gaan
samenwerken.
De beoogde veranderingen moet niet tot het pijnlijk ontmantelen van de sociale werkvoorziening
leiden. DZB moet regiogenoten blijven helpen aan een baan. Voor de geplande overgang moet de
nieuw aangestelde directeur Noëlle ter Woerds zorgen. „Zachte landing en warme begeleiding”, is
wat Van Delft daarover opmerkt.
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Een aantal onderdelen van DZB, met hoofdkwartier aan de Le Pooleweg langs het Rijn- Schiekanaal,
blijft gewoon bestaan. Het ’beschut werk’ bij de chocoladeafdeling bijvoorbeeld. En voor ’mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt’ komen er nieuwe projecten zoals het taalwerkproject. „Want
we merken dat taal toch vaak een bottleneck kan vormen op weg naar werk. Maar het gaat niet om
een cursus; het leren gaat door in gesprek te gaan met collega’s.”
Wat de gemeenteraad van de plannen vindt, wordt begin volgend jaar duidelijk als de toekomst van
DZB een aantal keer op de politieke agenda staat.

21) Nederland telt nu 300.000 mensen met dementie. Dat aantal stijgt naar 400.000 in tien jaar
Zorg + Welzijn 20 december 2020

Preventie van dementie kan stijgende cijfers keren
Nederland telt op dit moment 300.000 mensen met dementie. Dat aantal stijgt naar 400.000 in tien
jaar en daarmee stijgt de druk op de zorg flink, en de kosten. Een belangrijke rol in de kwaliteit van
zorg voor de thuiswonende dementerenden spelen de 65 dementienetwerken in Nederland. Maar de
verschillen zijn groot, blijkt uit onderzoek van Vektis, die zorgdeclaratie-gegevens heeft geanalyseerd.
Een op de drie dementerenden komt op de spoedeisende hulp terecht.
Het aantal mensen met dementie stijgt flink in de komende jaren: van 300.000 op dit moment naar
400.000 in 2030. En daarmee stijgen ook de kosten voor de zorg voor mensen met dementie; van
bijna 12 miljard euro nu, naar 15,5 miljard in 2030. Dat blijkt uit onderzoek van Vektis,
die declaratiegegevens heeft geanalyseerd(Fried: zie: Dementiepopulatie in beeld | Vektis.nl ) van
mensen met dementie. Volgens Vektis is de grootste kostenpost de verpleeghuiszorg, die een veel
kleiner deel van de groep dementerenden verzorgt, namelijk 86.000 mensen tegen 212.000 mensen
met dementie die thuis wonen. In de data-analyse van Vektis wordt duidelijk dat in de regio’s waar
de dementienetwerken niet goed zijn georganiseerd, er veel meer dementerenden op de
spoedeisende hulp komen.
Thuiszorg De fikse stijging van het aantal mensen met dementie – 34% in tien jaar – zorgt ervoor
dat de druk op de thuiszorg, de wijkverpleging en op de verpleeghuiszorg toeneemt.
Koepelorganisatie Zorgverzekeraars Nederland vraagt Vektis jaarlijks een benchmark te doen naar
dementienetwerken. Het rapport van vorig jaar is in het kader van het Deltaplan dementie uitgebreid
met een onderzoek naar de relatie tussen het zorggebruik en de organisatie van de zorg in de
dementienetwerken. Met dit onderzoek wil Vektis (Fried: zie: Dementiepopulatie in beeld | Vektis.nl
) meer inzicht verschaffen in de kwaliteit en de kosten van de zorg voor mensen met dementie.
Dementienetwerk Uit de data-analyse van Vektis wordt duidelijk dat in de regio’s waar de
dementienetwerken niet goed zijn georganiseerd, er meer dementerenden op de spoedeisende hulp
(seh) komen. De onderlinge verschillen zijn groot. Dementienetwerken zijn
samenwerkingsverbanden van professionals en zorgaanbieders voor zorg en ondersteuning aan
mensen met dementie en hun mantelzorgers. Opname op de seh is een indicatie voor de kwaliteit
van zorg, maakt onderzoeker Ronald Luijk duidelijk. Hij is verantwoordelijk voor het team
Patiëntstromen bij Vektis. ‘Er zijn grote verschillen in de regio’s als het gaat om escalatiezorg, zoals
een bezoek aan de spoedzorg. Opname op de seh grijpt enorm in op de levenssfeer van mensen met
dementie. Het is belangrijk om dit zoveel mogelijk te voorkomen met de juiste zorg en
ondersteuning.’ Uit het onderzoek blijkt dat er minder escalatiezorg nodig is als patiënten een
casemanager dementie hebben. De kwaliteit van de zorg is beter en mensen kunnen ook langer thuis
blijven wonen.
Kosten van dementie Zeventig procent van de mensen met dementie woont thuis, blijkt uit
het Vektis-onderzoek. Opvallend is dat de kosten van zorg bij thuiswonenden ongeveer stabiel zijn
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gebleven tussen 2017 en 2019. Het gaat met name om de kosten voor wijkverpleging en
ziekenhuiszorg, die onder de Zorgverzekeringswet vallen. De kosten voor verpleeghuiszorg zijn in drie
jaar tijd wel gestegen met zo’n 15 procent. Luijk: ‘Wij denken dat dit vooral komt door de stijging van
de tarieven in de verpleeghuiszorg.’
Wachtlijst De wachttijden voor opname in het verpleeghuis zijn in 2019 ook gestegen. In maart
2020 is de wachttijd gedaald, waarschijnlijk omdat veel mensen op de wachtlijst en in verpleeghuizen
door corona zijn overleden. Luijk: ‘Wij kijken vooral naar mensen die actief op opname in het
verpleeghuis wachten en die geen zorg krijgen. Dat waren in 2019 enkele honderden mensen die
echt niet meer thuis konden wonen.’ De zorgkosten voor thuiswonenden zijn een stuk lager:
gemiddeld 13.000 euro per persoon per jaar tegenover gemiddeld 75.000 euro per persoon voor
mensen die in een verpleeghuis zijn opgenomen.
Preventie In de komende jaren worden veel middelen beschikbaar gesteld voor het onderzoek
naar dementie. Alles is gericht op het tegengaan van dementie en het verbeteren van de kwaliteit
van leven voor mensen met dementie. Luijk: ‘Uit de resultaten van het brede programma Deltaplan
dementie blijkt dat het belangrijk is om zo vroeg mogelijk de diagnose te stellen, omdat je dan beter
kunt inspelen op het leren omgaan met de dementie en op de zorgbehoefte. Ook zien we een
vernieuwing in de organisatie van de zorg voor mensen met dementie. Door meer te focussen op de
eigen regie van patiënten en hun mantelzorgers in plaats van alleen op de medische zorg.’
De Factsheet dementie van Vektis kun je downloaden>>(Fried: zie: Factsheet dementie | Vektis.nl )
Carolien Stam Redacteur Zorg+Welzijn

22) Transformatie van de jeugdzorg gaat zeker nog vijf jaar duren
Binnenlands Bestuur 24 december 2020
TRANSFORMATIE JEUGD HEEFT NOG ZEKER VIJF JAAR NODIG
Yolanda de Koster 23 dec 2020 De transformatie van de jeugdzorg gaat zeker nog vijf jaar duren. Er
moet rekening worden gehouden met 56 miljoen euro aan transitiekosten per jaar.
Grote verandering Dat stelt AEF in zijn eind vorige week verschenen onderzoek ‘Stelsel in
groei. Onderzoek naar financiële tekorten in de jeugdzorg kosten’. Tijdens de onderzoeksfase hebben
veel gemeenten aangegeven de komende vijf jaar een grote verandering in hun jeugdbeleid door te
zullen voeren. ‘Op basis van het stadium waar gemeenten zich nu in bevinden, schatten we in dat de
transitie gemiddeld ongeveer tien jaar in beslag zal nemen, gerekend vanaf de decentralisatie in
2015’, aldus AEF.
Nieuw jeugdbeleid Gemeenten moeten − om de beoogde transforma e te verwezenlijken −
nieuw effectief jeugdbeleid, nieuwe werkwijzen, nieuwe samenwerkingen en een nieuwe
infrastructuur ontwikkelen, verduidelijkt AEF. ‘Om dit te bereiken, is nodig dat gemeenten meerdere
cycli in een lerend proces doorlopen, waarbij steeds de effecten van beleid worden geëvalueerd en
(grote of kleine) aanpassingen worden gedaan.’
Preventie AEF heeft onderzocht of preventie en vroegsignalering het beroep op specialistische
jeugdhulp kunnen voorkomen. Dat blijkt maar bij een zeer beperkt aantal jongeren het resultaat te
zijn. ‘Van iedere acht kinderen/gezinnen waar de interventie wordt aangeboden, zal er bij één een
verbetering optreden ten gevolge van de interventie’, concludeert AEF. En dat betekent ook nog niet
dat een jeugdhulptraject kan worden voorkomen.
Hoge kosten De kosten van veel interventies zijn daarnaast hoog in verhouding tot de voorkomen
jeugdhulp-trajecten. Die liggen gemiddeld op 2.000 euro per kind, berekende AEF. ‘Dat betekent dat
er acht keer 2.000 euro geïnvesteerd moet worden, om mogelijk een jeugdhulptraject te voorkomen.
Dat betekent dat de inzet van deze preventie binnen de Jeugdwet zelfs in het meest gunstige geval
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alleen kosten bespaart als dat voorkomen jeugdhulptraject minimaal 16.000 euro kost. De meeste
jeugdhulptrajecten zijn goedkoper dan dat.’ Een van de aannames van de Jeugdwet is dat
vroegsignalering en preventie zal zorgen voor een verschuiving van specialistische naar lichte (en
goedkopere) jeugdhulp. AEF concludeert dat de inzet van preventie en vroegsignalering niet kan
leiden tot een structurele besparing binnen de Jeugdwet.
Kwaliteit van leven AEF wil daarmee niet zeggen dat dat preventie en vroegsignalering niet
waardevol zijn. ‘Ze kunnen in veel gevallen leiden tot een verhoging van de kwaliteit van leven,
zonder dat ze bijdragen aan een lager kostenniveau binnen de Jeugdwet. Ook is het goed mogelijk
dat preventie en vroegsignalering leiden tot vermindering van kosten in andere wettelijke kaders.’

Stijgende kosten per jongere

Het rapport van AEF bevestigde vorige week wat
gemeenten al jaren zeggen: ze krijgen te weinig geld van het rijk om de Jeugdwet uit te voeren. De
kosten zijn gestegen van 3,6 miljard euro in 2015 tot 5,4 tot 5,6 miljard euro in 2019. Het rijksbudget
bedroeg 3,8 miljard euro. Het gemeentelijk tekort over 2019 bedroeg tussen de 1,6 en 1,8 miljard
euro (Fried: zie: https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/gemeenten-komen-1-6-tot-1-8miljard-tekort-op.15476038.lynkx ). Het aantal cliënten steeg de afgelopen jaren weliswaar met
zestien procent, maar dat is niet de belangrijkste reden de oplopende kosten. Achterblijvende
uitstroom en de stijgende kosten per jongere zijn dat wel. Die kosten per jongeren in jeugdzorg zijn
gestegen van 8.118 euro in 2015 naar 10.354 euro in 2019; een stijging van zestien procent.

23) Alle gemeenten worden in 2022 verantwoordelijk voor beschermd wonen
Binnenlands Bestuur 24 december 2020
BESCHERMD WONEN PER 2022, ANDERE FINANCIERING IN 2023
Yolanda de Koster 21 dec 2020 Alle gemeenten worden in 2022 verantwoordelijk voor beschermd
wonen. Een nieuwe financiële verdeling over gemeenten en een woonplaatsbeginsel worden wel pas
per 2023 ingevoerd.
Dat blijkt uit de Voortgangsrapportage beschermd wonen en maatschappelijke opvang die
staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) naar de Kamer heeft gestuurd. Hiermee komt de verwachting
van stichting Valente, de branche van beschermd wonen niet uit. Zij had verwacht dat – nu
de herverdeling van het gemeentefonds naar 2023 (Fried: zie:
https://www.binnenlandsbestuur.nl/financien/nieuws/nieuwe-herverdeling-gemeentefonds-pas-in2023.15361468.lynkx )is doorgeschoven – de doordecentralisatie beschermd wonen ook een jaar
zou worden uitgesteld (Fried: zie: https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/beschermdwonen-ook-uitgesteld-tot-2023.15371818.lynkx ). Omdat een nieuwe financieringssystematiek pas
in 2023 wordt doorgevoerd blijven centrumgemeente de factor in stand tot 2023, twittert Valente.
Stevig doorpakken ‘Vanaf 1 januari 2022 zullen de gemeenten in een regio de beslissingen
over beschermd wonen samen nemen en werken met een gezamenlijke begroting, voor zover dat
nog niet het geval was’, stelt Sven de Langen, voorzitter commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs van de
VNG op de site van de gemeentekoepel. ‘Gemeenten vinden het belangrijk nu stevig door te pakken
op regionale samenwerking.’
Regionale samenwerkingsafspraken ‘We hebben afgesproken met volle kracht door te
gaan op de ingeslagen weg en per 1 januari 2022 te starten met de (inhoudelijke) doordecentralisatie
van beschermd wonen’, aldus Blokhuis in zijn brief aan de Kamer. Elke regio moet voor januari 2022
regionale samenwerkingsafspraken maken. Vanaf die datum nemen ook alle gemeenten in een regio
beslissingen aangaande beschermd wonen. De financiële doordecentralisatie gaat per 2023 in.
Integratie-uitkering Tot de evaluatie in 2025 blijven de budgetten voor beschermd wonen
apart zichtbaar. Het budget wordt via een integratie-uitkering in het gemeentefonds verdeeld. ‘Op
deze manier is voor iedereen duidelijk welk budget per regio voor beschermd wonen beschikbaar is’,
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aldus Blokhuis. Op basis van de evaluatie bepalen de ministeries van BZK en VWS en de VNG welk
budget er vanaf 2026 nodig is.
Cruciale opgave Uit een recente voortgangsrapportage (Fried: zie:
https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/verdeelmodel-speelt-beschermd-wonenparten.15149821.lynkx ) bleek onder meer dat lang niet alle regio’s al regionale afspraken hebben
gemaakt. Een transitieteam gaat deze regio’s de komende tijd helpen. Het beschikbaar hebben van
voldoende woningen voor de doelgroep is een ‘cruciale opgave’, aldus Blokhuis. Er is een landelijk
expertteam wonen MO/BW/GGZ opgericht dat gemeenten ondersteunt bij het maken van en
uitvoering geven aan prestatieafspraken, (meerjarige) samenwerking en monitoring van de lokale
woonzorgopgave. Dit moet ertoe leiden dat alle gemeenten eind volgend jaar kwantitatieve en
kwalitatieve prestatieafspraken hebben gemaakt met woningcorporaties en zorgaanbieders voor
passende huisvesting inclusief begeleiding.

24) Korte lijntjes en een hoog ‘ons kent ons’ gehalte
Movisie 24 december 2020
De kracht van een kleine gemeente bij cliëntondersteuning
21 december 2020 Korte lijntjes en een hoog ‘ons kent ons’ gehalte. Is dat de kracht van een kleine
gemeente als het gaat over de ondersteuning van haar inwoners? Volgens gemeente Heeze-Leende
wel. Met ruim 16.000 inwoners is Heeze-Leende de kleinste gemeente die deelneemt in het
Koploperproject onafhankelijke cliëntondersteuning. Wij spraken erover met een
dorpsondersteuner, sociaal makelaar en een beleidsmedewerker sociaal domein.
Gemeente Heeze-Leende heeft ervoor gekozen om onafhankelijke cliëntondersteuning te koppelen
aan de toegang, ook wel het Sociaal Team. ‘Als mensen een ondersteuningsvraag hebben komen ze
bij het Sociaal Team terecht. Meestal mondt dit uit in een keukentafelgesprek. Als er een afspraak
wordt gemaakt voor een gesprek krijgen mensen te horen dat ze daarbij een onafhankelijke
cliëntondersteuner kunnen inschakelen. Ook in de uitnodigingsbrief wordt er een melding over
gemaakt en worden namen en telefoonnummers gegeven’, aldus Charlotte Kooijmans,
beleidsmedewerker sociaal domein in Heeze-Leende.
Brede onafhankelijke cliëntondersteuning Waar onafhankelijke cliëntondersteuning in
het verleden alleen werd aangeboden rondom Wmo-vragen, pakt de gemeente het in het
Koploperproject breder op. Nu wordt onafhankelijke cliëntondersteuning ook actief aangeboden
rondom vragen die betrekking hebben op Werk en Inkomen. Daarnaast richt Heeze-Leende zich
tegenwoordig ook nadrukkelijk op vragen van ouders met kinderen tot 18 jaar en jongeren zelf (18-).
Hierbij worden professionele (formele) onafhankelijke cliëntondersteuners voor jeugd ingezet en
ervaringsdeskundigen (vrijwilligers) bij Werk en Inkomen.
Cliëntondersteuning bij de toegang Charlotte vertelt waarom cliëntondersteuning pas bij
de toegang om de hoek komt kijken. ‘We hebben al veel functies waar inwoners laagdrempelig
terecht kunnen met vragen, zoals de sociaal makelaar, dorpsondersteuner, welzijnsconsulent,
ouderenadviseur en zorgtrajectbegeleider dementie.’ Om te voorkomen dat inwoners door de
bomen het bos niet meer zien is gekozen om de onafhankelijke cliëntondersteuning aan de toegang
te koppelen. Daarnaast vervullen de functies waar Charlotte naar verwijst deels al taken die anders
worden opgepakt door een onafhankelijke cliëntondersteuner.
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Laagdrempelig

Dat inwoners laagdrempelig met hun vragen terecht kunnen in de gemeente
blijkt ook uit wat Truus Joppen (één van de twee dorpsondersteuners in Leenderstrijp) en Riet van
den Broek (voorzitter van Stichting Welzijn & Zorg in Leenderstrijp) vertellen. Zij kennen de inwoners
van Leenderstrijp en pikken zo tijdig signalen op. ‘Het is vooral bedoeld om de signalen in het dorp
op te vangen voor mensen die hulp nodig hebben of graag de weg willen weten naar waar ze hulp
kunnen krijgen. Wij verwijzen. Iedereen heeft andere behoeften en dat moet je naar boven zien te
krijgen. Dat is onze hoofdmoot’.
Dit geldt ook voor Yvonne Cuijten (sociaal makelaar in Heeze): ‘Mensen ervaren mijn rol als heel
laagdrempelig. Mijn rol is voornamelijk verbinden’. Ze vangt signalen op vanuit inwoners en probeert
oplossingen voor hulpvragen zoveel mogelijk te vinden in het informele circuit. ‘Sommige mensen
vinden het lastig om hulp te vragen en anderen vinden het juist fijn om hulp te bieden. Ik geef dat
extra duwtje in de rug en gebruik daarbij het netwerk dat er al is’. Zo koppelde Yvonne een vrouw die
beter Nederlands wilde leren aan een vrouw die een wandelmaatje zocht. Samen gaan zij wandelen
en oefenen tegelijkertijd de Nederlandse taal.
Zowel de dorpsondersteuners als sociaal makelaar vervullen op deze manier taken, zoals het zoeken
naar passende oplossingen voor hulpvragen, die vallen onder de functie van een onafhankelijke
cliëntondersteuner.
Ons kent ons De vier kernen waaruit Heeze-Leende bestaat zijn hechte gemeenschappen.
Charlotte vertelt dat er onderling veel saamhorigheid is. Heeze-Leende heeft een groot informeel
netwerk van vrijwilligers en een rijk verenigingsleven. Door de verschillende manieren waarop
inwoners met elkaar verbonden zijn kennen en ondersteunen mensen elkaar als er iets is. ‘De
verbondenheid is gewoon sterk. Dat is echt een voordeel van een dorp ten opzichte van een stad. Ik
denk dat dingen daarom bij ons ook anders gaan in vergelijking met grotere gemeenten. Omdat wij
een kleine gemeente zijn, zijn de lijntjes heel kort’.
Zo heeft Charlotte zelf, als beleidsmedewerker sociaal domein, nauw contact met het Sociaal Team
en met andere beleidsmedewerkers. Door het thuiswerken tijdens corona is het nu anders, maar
normaal gesproken zitten zij - samen met de consulenten van jeugd en de klantmanagers van Werk
en Inkomen - dicht bij elkaar in het gemeentehuis. Daarnaast is Charlotte contactpersoon van de
sociaal makelaar en de welzijnsconsulent.
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Ook de dorpsondersteuner en sociaal makelaar spreken over de voordelen van een kleine gemeente.
‘De kracht van een kleine gemeente is ‘ons kent ons’. Je loopt een stuk makkelijker bij mensen,
vooral ouderen, binnen. Daar hoor je met wie uit het dorp het niet goed gaat. Dit maakt ons werk
een stuk makkelijker. Ook hebben we intensief contact met de gemeente. Eens in de drie maanden
hebben we overleg met anderen in het gemeentehuis’, aldus Truus. Sociaal makelaar Yvonne vertelt
dat in Heeze mensen al veel zelf doen, zoals het Eetpunt in Heeze waar inwoners samen kunnen eten
of het regelen van vervoer voor elkaar. ‘Het is aan mij om dat te verbinden’.
Truus en Riet adviseren aan grotere gemeenten om ondersteuning wijkgericht aan de pakken. ‘Klein
dus, want dan kennen mensen elkaar veel beter. Als dat niet het geval is organiseer dan activiteiten
zodat ze elkaar leren kennen’. Door de sociale cohesie te ondersteunen komen er volgens hen meer
signalen binnen.
Keerzijde van ‘ons kent ons’ Zijn er ook uitdagingen om als kleine gemeente inwoners te
ondersteunen? ‘Ja, het is af en toe zoeken. Sommige mensen geven aan dat ze bijvoorbeeld geen
hulp willen van iemand die ze kennen. Ik weet welke contacten ze hebben, dus dan ga ik in een ander
netwerk zoeken’, vertelt sociaal makelaar Yvonne. Ook Charlotte krijgt signalen binnen over dat
mensen niet snel hun vuile was buiten hangen. ‘Als er een probleem is, bespreken ze dat niet zo snel
met anderen en wachten vrij lang met hulp inroepen. Ook de onafhankelijke cliëntondersteuner kan
een bekende van de hulpvrager zijn, wat er soms voor zorgt dat mensen er liever geen gebruik van
maken.
De gemeente wil dat het Sociaal Team laagdrempelig is voor inwoners. In de praktijk blijkt dit helaas
niet altijd het geval. Charlotte vertelt dat inwoners het Sociaal Team als drempel kunnen ervaren
omdat het bij de gemeente hoort.
Met de voeten in de klei Zowel de dorpsondersteuner als de sociaal makelaar hebben een
preventieve functie in Heeze-Leende. Doordat Yvonne en Truus zelf met de voeten in de klei staan
vangen zij signalen op, leggen verbindingen en verwijzen waar nodig mensen door naar de
gemeente. Dit is de kracht van een hechte gemeenschap. Waar normaal onafhankelijke
cliëntondersteuning een middel is naar het doel, is dit middel in Heeze-Leende al deels door andere
functies opgevuld. Zo vervullen de dorpsondersteuner en sociaal makelaar zelf al verschillende taken
die vallen onder de functie van een onafhankelijke cliëntondersteuner. Daarnaast kunnen zij
inwoners doorverwijzen naar een onafhankelijke cliëntondersteuner. Dit verklaart waarom HeezeLeende als koploper heeft gekozen om cliëntondersteuning bij de toegang in te zetten en door te
ontwikkelen, in plaats van in het voorliggend veld.
Door Pien van der Sanden, stagiaire Koploperproject Onafhankelijke Cliëntondersteuning

25) Je hebt als burger geen idee meer waarom je op bepaalde lijstjes staat
Binnenlands Bestuur 28 december 2020

NIEUWE WET SCHENDT BURGERRECHTEN, WAARSCHUWEN CRITICI
Adriaan de Jonge 25 dec 2020 De wet die de Tweede Kamer onlangs aannam om ondermijnende
criminaliteit effectiever aan te pakken is volgens critici een vrijbrief om allerlei persoonsgegevens te
verzamelen zonder goede waarborging van de rechten van burgers. 'Je hebt als burger geen idee
meer waarom je op bepaalde lijstjes staat', aldus Maureen van der Pligt van vakbond FNV.
SuperSyRI Het Systeem Risico Indicatie (SyRI), een data-gestuurd systeem om uitkeringsfraude op
te sporen, werd eerder dit jaar verboden. Het bevatte ‘onvoldoende waarborgen ter bescherming
van het recht op respect voor het privéleven', concludeerde de rechtbank in Den Haag (Fried: zie:
https://www.binnenlandsbestuur.nl/digitaal/nieuws/rechtbank-syri-is-onvoldoendecontroleerbaar.12227619.lynkx ). De Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden, die
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onlangs door de Tweede Kamer werd aangenomen, gaat echter nog een stap verder dan SyRI, meent
vakbond FNV, die de nieuwe wet 'SuperSyRI' noemt.
Grootste privacyschender Dat is niet de minste vergelijking. SyRI, dat op basis van allerlei
persoonsgegevens een inschatting maakt van het risico dat er op een bepaald adres gefraudeerd
wordt met uitkeringen, kreeg de 'prijs' voor de grootste privacyschender van 2019 en werd kritisch
beoordeeld door de Raad van State. Volgens VN-rapporteur discrimineerde het systeem mensen met
lage inkomens.
Zwarte lijsten Waar het bij SyRI ging om gegevensuitwisseling binnen de data-systemen van
de overheid, opent de nieuwe Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden ook de deur
voor uitwisseling van persoonsgegevens met private partijen. Daarom noemt Maureen van der Pligt,
bestuurder bij FNV Uitkeringsgerechtigden, de wet de overtreffende trap van SyRI. Coalitie Bij
Voorbaat Verdacht, die destijds de campagne tegen SyRI opzette, schrijft: 'De rechtsstaat dreigt te
worden vervangen door een ondoorzichtig netwerk van zwarte lijsten, uitgewisseld tussen
overheden en bedrijven.'
Datadeeltjesversneller Ook de Raad van State uitte kritiek op het voorstel. Volgens de raad
heeft het wetsvoorstel betrekking op 'allerlei zeer uiteenlopende soorten samenwerkingsverbanden',
waardoor de voorgestelde regels een te ruime reikwijdte hebben en te weinig specifiek zijn. D66Kamerlid Kees Verhoeven noemt de wet 'een soort datadeeltjesversneller met exponentiële groei.'
Verhoeven waarschuwt dat de waarborgen in de wet om schending van burgerrechten tegen te gaan
onvoldoende zijn. Ook maakt hij zich zorgen over de uitvoering van de wet. 'Dit is echt een kaderwet
met een ongelooflijk groot uitvoeringsgehalte. Gaat dat wel goed?'
Blackbox Het kwalijke van de nieuwe Wet gegevensuitwisseling van samenwerkingsverbanden is
dat de werking niet transparant is, zegt Van der Pligt. Burgers kunnen niet achterhalen waarom ze
worden aangemerkt als potentiële fraudeur. 'Je kan ooit per ongeluk een vinkje achter je naam
krijgen, omdat je in een bepaalde wijk woont, of bepaalde mensen kent, of de huur wel eens niet
betaalt.' Maar hoe het systeem precies werkt, blijft onduidelijk. Van der Pligt: 'Het is een soort
blackbox. Je hebt als burger geen idee meer waarom je op bepaalde lijstjes staat'.
Gênant Van der Pligt trekt ook een parallel tussen de nieuwe wet en de toeslagenaffaire, waarbij
burgers onterecht als fraudeur werden behandeld. 'Het was echt gênant dat de wet werd
aangenomen op de dag dat het rapport over de toeslagenaffaire werd gepresenteerd.
Onvoorstelbaar. Blijkbaar is er geen enkele lering getrokken uit dat rapport.' Ook Kamerlid Kees
Verhoeven ziet een verband met de toeslagenaffaire. Op Twitter meldde hij: 'Dat de Tweede Kamer
deze vergaande wet (vol data- en uitvoeringsrisico’s) aanvaardt op de dag dat ze haar bevindingen
over de kinderopvangtoeslagenaffaire presenteert, is zorgelijk.'

Kritisch

Wel is Van der Pligt blij dat de nieuwe wet – in tegenstelling tot de wet die SyRI mogelijk
maakte – kritisch werd behandeld in de Tweede Kamer. 'GroenLinks, SP en D66 gingen er hard in',
aldus Van der Pligt. Het mocht echter niet baten: ondanks dat coalitiepartij D66 en oppositiepartijen
SP en GroenLinks tegen stemden, kon het voorstel rekenen op steun van de overige coalitiepartijen
(VVD, CDA, ChristenUnie) en daarnaast de PVV en de PvdA, waardoor de wet met een ruime
meerderheid werd aangenomen.
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26) Hoopvol
NRC 31 december 2020

27) Er zijn klaarblijkelijk heel veel mensen die niemand kennen die in de bijstand zit
de Volkskrant 3 januari 2021

Er zijn klaarblijkelijk heel veel mensen die niet weten dat je giften moet
‘smurfen’
COLUMN SHEILA SITALSING 1 januari 2021 Er is commotie over de bijstandsgerechtigde die op last
van de rechter 7.000 euro moet terugbetalen omdat haar moeder haar jarenlang structureel dingen
als wc-papier, brood, koffie en eieren cadeau deed. Mag niet van de wet, want misbruik van
gemeenschapsgeld. Er waren mensen die schande riepen en lamenteerden dat ze zich niet kunnen
voorstellen ‘dat dit gebeurt in dit land’.
En een schande is het, maar dan wel een schande die al vele, vele, vele, lange jaren voortduurt, open
en bloot. Een schande die al die jaren uitgebreid is besproken en becommentarieerd, in de
Volkskrant bijvoorbeeld. Keer op keer wordt de schande bevestigd wanneer Nederland in
verkiezingen stemt op partijen die dit beleid trots uitdragen en dingen zeggen als ‘die mensen vinden
het zelf júist leuk dat we ze scherp houden’. (Hierbij worden met ‘die mensen’ mensen met een
uitkering bedoeld, betekent ‘scherp houden’ snuffelen in privébankafschriften om zwartwerken of
ongeoorloofde giften op te sporen, en is ‘júist leuk’ quatsch.)
Ik heb er een paar dagen over getobd en kwam tot twee conclusies.
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De eerste conclusie is dat het kennelijk niet beklijft (of structureel wordt overgeslagen), al die kopij
over de repressieve verzorgingsstaat.
Verhalen over hoe in 2002 (ruim achttien jaar geleden) met de Wet werk en bijstand het principe in
de Bijstand, het allerlaatste collectieve vangnet voor mensen met pech in het leven, is veranderd:
van een basisrecht naar een voorziening voor werkloosheid. Dat laatste betekent dat de gemeenten,
als uitvoeringsloket van de staat, bijstandsgerechtigden plichten mogen opleggen en mogen opjagen.
Verhalen over hoe bestrijding van misbruik in de afgelopen decennia centraal is komen te staan in de
sociale zekerheid. Omdat fraude ‘het draagvlak’ zou uithollen en politici sidderen voor ‘het
draagvlak’. Liever een gezin dat afgesloten van gas en elektra moet wonen in een koude donkere flat,
dan een gevalletje fraude gemist.
Verhalen over criminalisering van armoede. Over nietjes uit documenten moeten trekken als
‘tegenprestatie’ voor de aalmoezen die de staat uitdeelt. Over daklozen die pas een maaltijd van de
liefdadigheid mochten aannemen als ze die eerst met een klusje hadden ‘verdiend’. Over pogingen
‘nutteloze’ arbeidsgehandicapten te betalen onder het minimumloon. Over het criminaliseren van
alleenstaande AOW’ers die gezelligheid bij elkaar zochten en wegens ‘samenwoonfraude’ werden
vervolgd.
Soms werd iets teruggedraaid als de verontwaardiging te groot werd, zoals bij de AOW. Soms ging er
een schepje bovenop, zoals bij de verplichte tegenprestatie die een paar jaar geleden culmineerde in
uitkeringsgerechtigden die oude treinstellen moesten schuren; ze werden ziek van chroom-6.
Het is niet ‘de schuld van Rutte’, althans niet alleen – al heeft zijn VVD door de sociale zekerheid een
bloedspoor getrokken, bezaaid met proefballonnetjes (afschaffen dertiende maand in de bijstand,
een lagere bijstand die kan worden bijgeplust door je ‘nuttig’ te maken, et cetera). Vanaf de
eeuwwisseling heeft elke partij die in de buurt van de macht heeft verkeerd – VVD, PVV, CDA, PvdA,
CU, D66, LPF – een bijdrage geleverd.
Dan conclusie twee. Er zijn klaarblijkelijk heel veel mensen die niemand kennen die in de bijstand zit,
of in een ander overheidsnet. Of die in elk geval nog nooit geprobeerd hebben om een vriend of
familielid iets toe te stoppen. Die niet weten dat je giften moet ‘smurfen’: in kleine beetjes
toeschuiven, en in contanten, omdat controleurs tot diep in de persoonlijke levenssfeer van de
ontvanger mogen rondneuzen.
In een klassenmaatschappij kan zo’n schande veel te lang blijven bestaan.

28) Voor Gouwenaars één centrale toegang voor alle sociale hulpvragen
Google melding Wmo: deGouda 5 januari 2021

Eén toegang voor alle sociale hulpvragen bij gemeente Gouda
— 04-01-2021 Gouda – Vanaf 4 januari is er voor Gouwenaars één centrale toegang voor alle
sociale hulpvragen. Tot die tijd verliep de toegang tot Jeugdhulp, Wmo, Werk, Schuldhulpverlening
en Participatie en Inkomen via diverse telefoonnummers, openingstijden, ingangen en systemen.
Inwoners kiezen zelf hoe ze de centrale toegang van de gemeente benaderen: telefonisch, digitaal, of
via een bezoek aan het Huis van de Stad. Eén toegang betekent ook zoveel mogelijk één
contactpersoon, ook als inwoners verschillende problemen hebben.
Inwoners centraal Wethouder Corine Dijkstra is enthousiast over de nieuwe toegang. ”Niet
het systeem, maar de vraag van de inwoner staat centraal. Problemen rond inkomen, wonen en
ondersteuning hangen vaak nauw met elkaar samen. Juist daarom is het zo belangrijk deze
problemen ook in samenhang te bekijken en in goed overleg met de betrokkenen te komen tot een
passende oplossing”. Wethouder Rogier Tetteroo vult aan: “Inwoners kunnen terecht bij de
gemeente als het niet meer lukt mee te komen in het dagelijks leven. Via één centrale toegang
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hoeven Gouwenaars niet meer op verschillende plekken hun verhaal te doen en krijgen ze ook bij
complexe hulpvragen de ondersteuning die past bij hun persoonlijke situatie”.

Sociale hulpvragen

Onder sociale hulpvragen verstaan we bijvoorbeeld hulp bij het vinden
van werk, hulp bij schulden en armoede, begeleiding en ondersteuning bij psychische en lichamelijke
beperkingen, aanvragen van speciaal leerlingenvervoer, aanpassingen aan een woning, vragen over
een kind met gedragsproblemen of als de zorg voor naasten teveel wordt.
Jeugdhulp Vanaf nu verloopt het aanvragen en verlengen van jeugdhulp ook via de toegang van
de gemeente. Tot dit jaar konden inwoners hiervoor terecht bij het Sociaal Team. Inwoners met een
indicatie die op korte termijn afloopt zijn hierover persoonlijk geïnformeerd.
De centrale toegang van de gemeente sluit aan bij de afspraken uit het coalitieakkoord “Nieuwe
Energie”.

29) Ruim 1,1 miljoen mensen kampen met een lvb en hebben moeite met dagelijkse zaken
Zorg+welzijn 6 januari 2021

‘Mensen met een lvb worden in onze samenleving afgestraft’
‘We hebben een samenleving gecreëerd van wantrouwen en daar zijn mensen met een licht
verstandelijk beperking de dupe van. Fouten zijn geen fouten, maar fraude’, stelt Xavier Moonen,
bijzonder hoogleraar kennisontwikkeling LVB. Ruim 1,1 miljoen mensen kampen met een lvb en
hebben moeite met dagelijkse zaken. Ook hulpverleners overschatten hen nog vaak.
‘We zijn in de hulpverlening zo gewend om doelen te stellen, om uit te gaan van zelfmanagement,
zelfregie. Maar voor mensen met een licht verstandelijke beperking gaat dat een brug te ver’, stelt
Xavier Moonen, bijzonder hoogleraar kennisontwikkeling LVB aan de Universiteit van Amsterdam.
Het is daarom belangrijk dat professionals in de eerste lijn alert zijn op de signalen. En dat is
allesbehalve eenvoudig. ‘Het concept van een lvb zegt de persoon in kwestie niet zo veel, hij of zij is
zich vaak niet bewust van de eigen zwaktes. De kans is groot dat de hulpverlener in de communicatie
voortdurend bevestigd wordt en dat pas later blijkt dat afspraken bijvoorbeeld niet worden
opgevolgd. Vaak wordt ze verweten niet gemotiveerd te zijn, maar eigenlijk begrijpen ze heel veel
niet.’
Voorlichting over lvb Hij geeft het voorbeeld van de kraamhulp die een jonge moeder uitleg
geeft over de verzorging van haar baby. Later blijkt dat een groot deel van de adviezen niet zijn
overgekomen en dat de baby niet de juiste voeding krijgt. ‘Juist aan deze eerstelijns professionals is
de voorlichting over een lvb erg belangrijk.’ Het is overigens niet alleen het taalniveau of
woordenschat die de professional moet aanpassen wanneer hij of zij vermoedt dat er sprake kan zijn
van een verstandelijke beperking. ‘Je moet vooral aansluiten bij de kennis die iemand al heeft.
Anders is de kans op ‘tweesporen-communicatie’ groot. Je bent dan wel samen in gesprek maar zit
niet op hetzelfde spoor en misschien ook wel niet met dezelfde bestemming.’ Volgens Moonen
hebben veel mensen met een lvb niet alleen moeite om informatie te begrijpen maar ook met
plannen. ‘Alles wat op hen afkomt heeft dezelfde aandacht en prioriteit, plannen is daardoor erg
lastig.’
Scil-screener De aandacht voor mensen met een lvb is de afgelopen jaren flink gegroeid, maar
toch blijft het herkennen van mensen die functioneren op lvb-niveau in de praktijk lastig. Moonen
ontwikkelde met collega’s de ‘Scil-screener’ (Fried: zie: https://www.hogrefe.com/nl/shop/scilscreener-voor-intelligentie-en-licht-verstandelijke-beperking.html ) waarmee vastgesteld kan worden
of er mogelijk sprake is van een lvb. ‘Geen diagnostisch instrument, maar de Scil-screener kan de
professional wel snel veel inzicht bieden. Maar dan moet het wel ingezet worden. Dat geldt ook voor
interventies voor mensen met een lvb. Maar professionals zijn soms gebonden aan zorgpaden, aan
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wet-en regelgeving. In onze samenleving is het lastig om uitzonderingen te maken. Er is een taboe
om mensen ‘ongelijk’ te behandelen, terwijl de startpositie van mensen met een lvb veel anders is.’
Economische tegenwind Hij vreest voor de gevolgen van de huidige coronacrisis en
bijbehorende economische malaise. ‘We hebben het toch over een kwetsbare groep die bij
economische tegenwind snel zonder werk komt te zitten. Hoe moet dat straks? We hebben het over
een grote groep mensen waar de samenleving de afgelopen jaren weinig aandacht voor heeft
gehad.’
Formulieren invullen Of dit na de coronacrisis gaat veranderen? Moonen heeft er een hard
hoofd in. ‘Een moeder met kind in de bijstand in Amsterdam moet 18 formulieren in vullen. De kans
dat ze zich vergist, is groot. En het grootste probleem is dat haar fout geen fout is, maar fraude. We
hebben onze samenleving zo ingericht dat we deze mensen in een categorie stoppen en afstraffen.
Een samenleving gebaseerd op wantrouwen, waarbij mensen zich moeten voegen naar het systeem.’
Georganiseerde wantrouwen Vanuit zijn lectoraat ‘Inclusie van mensen met een licht
verstandelijke beperking’ aan de Zuyd Hogeschool heeft Moonen samen met zorginstelling Koraal
Groep het programma ‘Taal voor allemaal’ (Fried: zie: https://www.koraal.nl/extrainformatie/aanbod/taal-voor-allemaal/over-taal-voor-allemaal )ontwikkeld. Bedoeld ook
om overheden en instellingen te ondersteunen in de communicatie met mensen met een lvb. In dit
project ageert hij tegen de complexiteit van het Nederlandse systeem en het georganiseerde
wantrouwen. ‘Het probleem ligt niet bij de ontvanger, daar vragen we voortdurend aandacht voor.
We worden nu geacht het systeem te dienen, maar dat is flauwekul. Met als gevolg dat heel veel
mensen met een licht verstandelijk beperking al lang hebben afgehaakt.’
Jessica Maas

30) Gemeenten strenger in het toelaten van mensen tot sociale voorzieningen
Gemeente.nu 6 januari 2021

Tekorten in sociaal domein dwingen tot strenger toelatingsbeleid
De tekorten in het sociaal domein dwingen gemeenten strenger te worden in het toelaten van
mensen tot sociale voorzieningen. Dat geven ze aan in een onderzoek onder wethouders en
ambtenaren uit 151 gemeenten.
Veel gemeenten hebben sinds de decentralisaties in 2015 (Fried: zie:
https://www.gemeente.nu/sociaal/decentralisatie/scp-ondersteuning-kwetsbare-burgers-nog-nietop-orde/ )te maken met tekorten in het sociaal domein (Fried: zie:
https://www.gemeente.nu/bedrijfsvoering/financien/wethouders-in-actie-om-geldzorgengemeenten/ ), met name voor het leveren van jeugdzorg, opvang en bijstand. Aan de enquête van
EenVandaag, (Fried: zie: https://eenvandaag.avrotros.nl/panels/opiniepanel/alleuitslagen/item/geldtekort-dwingt-gemeenten-strenger-te-worden-bij-het-toelaten-van-mensen-totsociale-voorzieningen/ ) Investico en de Groene Amsterdammer (Fried: zie: https://www.platforminvestico.nl/artikel/gemeentegrens-gesloten-voor-zorgvragers/ )
deden wethouders en beleidsmedewerkers in het sociaal domein uit 151 gemeenten mee.
Strenger toelatingsbeleid
Negen van de tien geven aan dat hun gemeente kampt met tekorten. Daardoor heeft, of overweegt,
de helft van de deelnemende gemeenten een strenger toelatingsbeleid voor sociale- en
zorgvoorzieningen. ‘We hebben grote moeite om de wettelijke ruimte te vinden om strenger beleid
te maken met betrekking tot toegang voorzieningen. Maar in de gesprekken met cliënten proberen
we wel veel meer te sturen op minder, korter en goedkoper,’ aldus een ambtenaar in het onderzoek
(Fried: zie: https://eenvandaag.assets.avrotros.nl/user_upload/PDF/Rapportage_onderzoek.pdf ).
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Bezuinigingen

Uit: ‘enquête effecten tekorten sociaal domein’
‘Het laten oplopen van wachtlijsten en/of een strenger toelatingsbeleid kan onderdeel van de
bezuinigingsvoorstellen worden,’ schrijft een deelnemer in een toelichting.
Buiten gemeentegrenzen Vier op de tien deelnemende wethouders en ambtenaren zeggen
dat ze strenger zijn in het toelaten van mensen van buiten de gemeenten tot hun voorzieningen.
Situaties waarbij mensen zorg moeten ontvangen buiten de gemeentegrenzen leiden vaak tot
discussies tussen gemeenten over wie financieel verantwoordelijk is.

In gesprek

Onderzoek in opdracht van het Rijk en de VNG liet in december zien dat gemeenten
in 2019 tussen de 1,6 en 1,8 miljard euro meer uitgaven (Fried: zie:
https://www.gemeente.nu/sociaal/jeugdzorg/bijna-2-miljard-te-veel-aan-jeugdzorg-uitgegeven/ )
aan jeugdzorg dan dat ze aan middelen vanuit het Rijk hiervoor ontvingen. Het kabinet en
gemeenten gaan daarom de komende periode in gesprek over een structurele oplossing voor
gemeentelijke tekorten voor die zorg.

31) Huisvesting van arbeidsmigranten: een bovenlokaal en soms zelfs een inter-regionaal vraagstuk
Platform 31 7 januari 2021

Op zoek naar de inrichting van regionale samenwerking op huisvesting van
arbeidsmigranten
Verslag 4de bijeenkomst van de leerkring huisvesting arbeidsmigranten, 26 november 2020
Huisvesting van arbeidsmigranten is een bovenlokaal en soms zelfs een inter-regionaal vraagstuk.
Arbeidsmigranten verblijven vaak niet in de gemeente waar ze werken. Centrumgemeenten en
gemeenten met verouderde vakantieparken vangen regelmatig de regionale woonbehoeften van
deze doelgroep op. Om lokaal tot meer huisvesting te komen is naast een lokale visie en
beleidskader, het ook essentieel om intergemeentelijk afspraken te maken. Hiervoor is
vertrouwen nodig tussen gemeenten in de regio. Hoe kan deze regionale samenwerking vorm
krijgen en welke rol kan de provincie hierin spelen? Tijdens de laatste bijeenkomst van de leerkring
huisvesting arbeidsmigranten bogen 25 gemeenten zich over dit vraagstuk.
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Lust- en lastgemeenten

Arbeidsmigranten vestigen zich vaak in andere gemeenten dan zij
werkzaam zijn. Hierdoor krijgen sommige gemeenten met huisvestingsproblematiek te maken,
terwijl zij er geen economisch profijt van hebben. Deze gemeenten hebben vaak geen beleid
ingericht om de huisvestingsvraag van deze doelgroep op te vangen. Worden de lasten te groot, dan
wordt wel ingezet op meer handhaving op leefbaarheid en ongewenst woongedrag.
Andersom, zijn er gemeenten die vooral de lusten van arbeidsmigranten ondervinden doordat zij
goedkope krachten zijn voor hun lokale ondernemers. Maar vaak zijn dit ook de gemeenten die
ontkennen dat huisvesting van arbeidsmigranten een probleem is. Een van de deelnemers noemt dit
‘struisvogelpolitiek’: bestuurders ontkennen de problematiek, met als gevolg dat er geen bestuurlijke
wil is om huisvesting te verzorgen in de gemeenten waar de arbeiders werken. Vaak spelen deze
tegengestelde belangen tussen buurgemeenten. Daarom is regionale afstemming over visie en beleid
essentieel om te komen tot meer huisvesting voor arbeidsmigranten.
Regionale afspraken Tiel Jeroen Kemna (projectleider huisvesting arbeidsmigranten
gemeente Tiel) vertelt over de beleidsontwikkeling in deze lastgemeente pur sang. In Tiel werken
nauwelijks arbeidsmigranten, terwijl de gemeente minimaal vierduizend arbeidsmigranten huisvest
die werkzaam zijn in de fruitteelt in buurgemeenten. Deze centrumgemeente heeft veel goedkope
koopwoningen die zijn opgekocht, verkamerd en verhuurd aan arbeidsmigranten door
uitzendbureaus en huisjesmelkers. Dit veroorzaakt diverse leefbaarheidsproblemen in buurten.
Om beter zicht te krijgen op de aantallen arbeidsmigranten en de staat van de panden is een
Taskforce Avondcontroles opgericht die huis aan huis controles uitvoert. In dit team zitten naast
handhavingsjuristen o.a. ook een BRP- en milieuspecialist, de wijkagent en een brandweerman. De
controles zijn nodig omdat ongeveer 900 panden in Tiel op papier leeg zouden staan, terwijl hier
vermoedelijk illegale activiteiten plaatsvinden, zoals overbewoning en verkamering.
Naast de invoering van diverse lokale beleidsinstrumenten, zoals de taskforce, een
paraplubestemmingsplan en omgevingsvergunningen (zie ook filmpje), is het voor Tiel essentieel om
regionale afspraken te maken met de buurgemeenten. Tiel richtte een stuurgroep in waarin vier van
de vijf portefeuillehouders plaats namen met de burgemeester als voorzitter. Tiel maakte met hun
beleidsvisie duidelijk richting de regio dat huisvesting van arbeidsmigranten een zeer hoge
beleidsprioriteit was. En door het strenge beleid dat de gemeente invoerde en de vele controles
begonnen de buurgemeenten te voelen dat het in Tiel menens was. Huisvesting van
arbeidsmigranten is daarmee een gezamenlijke opgave geworden en regionale afspraken werden
makkelijker te maken. Er is een aparte regionale tafel gevormd die afspraken maakt rond
arbeidsmigratie. Betere kennisuitwisseling en coördinatie op toezicht, handhaving en
gegevensverzameling zijn onderdeel van deze afspraken. Bovendien zijn alle gemeenten nu bezig
met de realisatie van huisvestingslocaties voor de doelgroep.
Regionale verwachtingen De huisvesting van arbeidsmigranten blijkt op uiteenlopende
regionale overlegtafels te liggen. Een groot deel van de deelnemende gemeenten geeft aan dat het
onder Wonen valt, maar het thema versnipperd onder de andere thema’s zoals Economie,
Arbeidsmigratie, Leefbaarheid, Ruimtelijke ontwikkeling en het Sociaal Domein. Vaak wordt per
‘tafel’ naar elkaar gewezen. Zo geeft een van de deelnemers aan dat in het regionale overleg Wonen
naar voren kwam dat de verantwoordelijkheid van huisvesting voor arbeidsmigranten zou moeten
liggen bij Arbeidsmarkt en Economie, want door het aantrekken van bedrijven met specifieke
werknemers creëer je immers een huisvestingsvraagstuk.
De verwachtingen die gemeenten hebben van regionale samenwerking zijn verschillend. Gemeenten
die al beleid hebben op huisvesting van arbeidsmigranten geven aan dat zij weinig behoefte hebben
aan meer regels. De worsteling bij regionale afspraken is dan ook de mate van gedetailleerdheid.
Gemeenten die zelf nog geen beleidsnota hebben op dit thema, geven aan veel te werken aan
regionale samenwerking. En door goede voorbeelden uit de regio vast te pakken, kan er in
gemeenten bestuurlijke aandacht getrokken worden. Door middel van deze olievlekwerking kan
lokaal beleid op de huisvesting van arbeidsmigranten gestimuleerd worden. Hierbij is het belangrijk
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om de arbeidsmigrant in een positief daglicht te zetten: “wil je economisch groeien als gemeente,
dan is de arbeidsmigrant onmisbaar”, aldus een deelnemer.
De rol van de provincie De provincie kan een belangrijke rol spelen in de intergemeentelijke
samenwerking op de huisvesting van arbeidsmigranten. Gemeenten geven aan dat tot op heden
provincies soms een remmende rol spelen vanwege restrictief woonbeleid en ruimtelijk beleid
waarbij er geen ruimte is voor uitzonderingen voor bijvoorbeeld short stay-locaties. Hier lijkt nu
langzaam verandering in te komen. Provincies gaan een steeds belangrijkere rol spelen op dit thema
als facilitator van regionale gesprekken én als stimulator.
De provincie Noord-Brabant is hier een goed voorbeeld van. Deze provincie is erg actief op het
thema. Men kwam er een aantal jaren geleden achter dat arbeidsmigratie een structureel en
bovenlokaal vraagstuk is dat in de hele provincie speelt. In Noord-Brabant is men gewend om diverse
thema’s regionaal beet te pakken met vaak ook een rol voor de provincie. Het was dus goed mogelijk
om aan te haken op deze samenwerkingsstructuren.
Joris van den Bergh (Kernteam Arbeidsmigratie, provincie Noord-Brabant) geeft aan dat de
verantwoordelijkheid voor de huisvesting van arbeidsmigranten niet bij de provincie ligt, maar bij
marktpartijen en gemeenten zelf. Ondanks dat het thema in alle regio’s speelt, is de problematiek en
daarmee ook de oplossingsrichtingen in een stedelijk regio als Tilburg heel anders dan in een
landelijke gemeente zoals Deurne. Eef Berends (Kernteam Arbeidsmigratie, provincie Noord-Brabant)
legt uit dat de provincie niet directief wil zijn, maar vooral wil aansluiten op de focuspunten van de
regio’s en de bestaande goede lokale initiatieven en spelers. Zij wil aanhaken op positieve energie en
is daarom een aantal jaren geleden begonnen met de ondersteuning van koplopergemeenten. Door
hen als voorbeeld te stellen kon het vraagstuk geagendeerd worden bij andere gemeenten. De
provincie biedt uiteenlopende ondersteuning om vervolgens lokaal beleid tot stand te brengen. In
twee jaar hebben de meeste gemeenten lokaal beleid vastgesteld of zijn actief bezig om dit voor
elkaar te krijgen.
Joris van den Bergh geeft aan dat het ontwikkelen van lokaal beleid pas het begin is om tot
huisvesting te komen. Naast beleidsregels is het van groot belang dat lokale en regionale partijen
met elkaar in gesprek gaan en ook blijven. Tussen gemeenten, werkgevers, huisvesters en natuurlijk
burgers moet een wederzijds begrip groeien om meer huisvesting voor elkaar te krijgen. Ook hierin
neemt de provincie vooral een stimulerende rol in. Verder zijn regionale afspraken nodig op
arbeidsmigratie omdat veel vraagstukken in alle gemeenten binnen een regio spelen, zoals
arbeidsmarkt, registratie, integratie en ook huisvesting. De gemeenten gaan zelf over
huisvestingslocaties voor arbeidsmigranten, maar een aantal regio’s heeft de behoefte om
gezamenlijke uitgangspunten te formuleren voor grootschalige huisvesting. Deze goede voorbeelden
zal de provincie meenemen naar andere regio’s om ook daar gezamenlijke afspraken te stimuleren.
Houd het vraagstuk positief Een belangrijke les uit deze leerkring is ‘houd het vraagstuk
positief’. Het is geen thema waar een lokale bestuurder op kan scoren. Blijf daarom vooral focussen
op wat de arbeidsmigrant je gemeente of regio te bieden heeft zodat de arbeidsmigrant niet in
mensonterende woonsituaties terecht komt. De regio en de provincie kunnen in dit proces een
faciliterende en ondersteunende rol spelen, zodat gemeenten van elkaar kunnen leren en niet bij
ieder vraagstuk het wiel opnieuw hoeven uit te vinden.

32) Discussie over het terugvorderen van bijstand
Binnenlands Bestuur 7 januari 2021

OOK LOKALE POLITIEK WIL HUMANER BIJSTANDSBELEID
Yolanda de Koster 07 jan 2021 Niet alleen de landelijke, maar ook de lokale politiek roert zich in de
discussie over het terugvorderen van de bijstand. Directe aanleiding is de kwestie in Wijdemeren,
waar een vrouw 7.000 euro bijstand moet terugbetalen omdat haar moeder jarenlang en keer per
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week boodschappen voor haar deed. De SP in Bergen op Zoom roept het college op om samen met
andere gemeenten en de VNG een lobby te starten voor een humaner beleid.
Doorgeslagen
Diverse Kamerfracties uitten vorige week hun onbegrip over het strenge bijstandsbeleid van
Wijdemeren (Fried: zie: https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/terugbetalen-bijstandbij-giften-is-landelijk.15586883.lynkx ). Onder meer het CDA, D66 en SP stelden daarover
Kamervragen aan staatssecretaris Bas van ’t Wout (SZW). Is de wet niet te ver doorgeslagen en
moeten gemeenten niet meer beleidsvrijheid krijgen om individueel maatwerk te leveren, zo vragen
de Kamerleden zich af.
Persoonlijke omstandigheden Inmiddels hebben verschillende fracties in tal van
gemeenten ook aan de bel getrokken bij hun colleges. Ze willen weten hoe het bijstandsbeleid in hun
gemeente wordt uitgevoerd, en met name hoe wordt opgetreden tegen overtredingen en fraude.
Rode draad is ook hier dat het beleid doorgeschoten lijkt te zijn en dat er ruimte moet komen voor
meer humaner beleid, waarbij naar de persoonlijke omstandigheden van bijstandsgerechtigden moet
worden gekeken.
Star In Bergen op Zoom willen CDA, D66 en de SP weten hoe de handhaving van het
bijstandsbeleid in hun gemeente wordt uitgevoerd. De SP noemt de terugvordering door
Wijdemeren ‘een wrang voorbeeld hoe een overheid iemand in de schulden stort. Het star uitvoeren
van de Participatiewet in Nederland vertoont vaak pijnlijke overeenkomsten met de
kinderopvangtoeslagenaffaire.’ De fractie wil dat dat het college zich, samen met andere gemeenten
en de VNG, zich hard gaat maken voor aanpassing van de Participatiewet ‘naar een meer humaner
beleid’.
Oogje toeknijpen D66 wil van de verantwoordelijk wethouder weten welke regels de
gemeenten hanteert in gevallen soortgelijk als in Wijdemeren. Is er een bijvoorbeeld een vrijstelling
voor giften en wordt het regelmatig ontvangen van boodschappen, zonder dat te melden, als fraude
aangemerkt. Ook wil de fractie weten of de gemeente in schrijnende gevallen een oogje toeknijpt. En
of de gemeente naar de eventuele gevolgen van een terugvordering van de bijstand kijkt, zoals een
toename van financiële problemen en een eventueel beroep op schuldhulpverlening.
Verwarring ‘Diverse uitkeringsgerechtigden verkeren naar aanleiding van deze zaak nu in
verwarring’, stelt het de CDA-fractie van Bergen op Zoom in haar raadsvragen. ‘Ons bereiken vragen
met als strekking: “Mag ik nog wel etenswaren die voor mij meegenomen worden aannemen? Vallen
alle voedselpakketten die ik van de voedselbank krijg óók onder boodschappen? Ik eet elke vrijdag bij
mijn ouders, telt dat ook? Ik heb de fiets van mijn kind verkocht op marktsplaats, omdat die fiets te
klein is geworden, telt dat ook mee?” Onze burgers hebben recht op duidelijkheid. De fractie wil
onder meer weten wat Bergen op Zoom onder inkomen verstaat en hoe bijstandsgerechtigden over
hun plichten worden geïnformeerd.
Menselijke maat De fractie van AltenaLokaal van het college van Altena weten hoe het in de
gemeente staat met de menselijke maat in de Participatiewet. ‘Vindt u het redelijk dat mensen de
tegenwaarde van een dergelijke gift zoals etenswaren, een pan soep en andere essentiële zaken
moeten terugbetalen?’, aldus een van de vragen van de fractie. De fractie wil een overzicht over
terugvorderingen van de bijstand over de jaren 2019 en 2020. De fractie wil weten of daarbij ook
boetes worden uitgedeeld en of bij het terugvorderingsbeleid onderscheid wordt gemaakt van wie
de gift afkomstig is, zoals familie en vrienden, de voedselbank, de kerk of andere maatschappelijke
organisaties.
Waarschuwing De PvdA in Gooise Meren vindt dat bij geconstateerde overtredingen altijd
eerst een waarschuwing moet worden gegeven, voordat sancties worden opgelegd, zodat
bijstandsgerechtigden de kans krijgen hun gedrag aan te passen. ‘Het gaat om (financieel) kwetsbare
inwoners.’ ‘Een onmenselijke situatie’, vindt de fractie van D66 de actie van Wijdemeren. In Goes
heeft het CDA in Goes heeft bij het college aan de bel getrokken. De fractie wil weten of dergelijke
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kwesties ook in Goes spelen en hoe daar dan mee wordt omgegaan. Het CDA wil ook van het college
weten hoe het staat tegenover ‘financiële hulp aan mensen in de bijstand door familie, vrienden,
bekenden en ook door de Diaconieën en het Leger des Heils in onze gemeente.’
Opnieuw bekijken Na de ophef die naar aanleiding van de uitspraak van de rechter in
Wijdemeren was ontstaan, liet de Wijdemeerse wethouder Rosalie van Rijn (sociaal domein, CDA)
weten de zaak opnieuw te gaan bekijken. Dat is nog niet gebeurd, laat een woordvoerder van
Wijdemeren woensdag desgevraagd weten. ‘Het dossier moet nog volledig worden gemaakt.’ De
verwachting is dat het college zich op 19 januari over het dossier gaat buigen.
Fout of fraude Verantwoordelijk staatssecretaris Van ’t Wout liet eind vorig jaar weten samen
met gemeenten te gaan kijken naar manieren waarop gemeenten beter en meer maatwerk kunnen
bieden. Hij vindt het belangrijk dat die menselijke maat centraal staat. ‘Want het is natuurlijk niet erg
als je af en toe een gift of hulp van iemand ontvangt. Maar het is wat anders als iemand elke maand
structureel steun ontvangt. Ook naar de mensen toe die geen hulp krijgen van vrienden of familie.’
De staatssecretaris liet tevens weten te vaak signalen te krijgen dat mensen in de problemen komen
of als fraudeur worden aangemerkt. Hij gaat onderzoeken hoe het fraudebegrip in die wetgeving kan
worden verankerd. In de socialezekerheidswetgeving wordt nu nog geen onderscheid gemaakt
tussen een onbewuste fout en bewust frauderen.

33) Soms bellen mensen in paniek
Eigen Kracht Centrale 7 januari 2021

Paniek over plan van aanpak
Ik wens iedereen een mooi en gezond 2021! Ook tijdens de kerstperiode kwamen er aanvragen voor
Eigen Kracht-conferenties en vragen om meedenken. “Soms bellen mensen in paniek,” vertelt een
collega. “Omdat er een plan nodig is en ze niet weten wat te doen.” Ze vertelt over een vrouw van
30 jaar die belde, omdat ze gevraagd was door haar casemanager om een formulier voor een ‘plan
van aanpak’ in te vullen. De vrouw heeft al vele jaren last van psychosen en is in behandeling bij een
ggz-instelling. Ze woont zelfstandig, maar heeft periodes dat het zo slecht gaat dat ze tijdelijk
opgenomen wordt in de instelling.
Alleen doen Nu heeft de casemanager haar verteld dat ze een plan van aanpak kan maken en ze
heeft een formulier gekregen. “Ze belde ons, in paniek, omdat ze geen idee had wat ze moest doen,”
aldus mijn collega. “Het plan van aanpak is bedoeld om samen met je bredere netwerk een plan te
maken, maar de vrouw dacht dat ze het alleen moest doen. Het hielp al om te luisteren en door te
vragen. De vragen die we altijd stellen: ‘Wie kan er meedenken, wie vindt het belangrijk dat het goed
met je gaat?’” De vrouw noemde meteen een nicht, haar ouders en een oom: “Die helpt altijd met
mijn financiën. Hij komt toevallig vanmiddag, misschien kan ik het erover hebben,” zei ze.
Opgelucht Mijn collega: “Ik heb met haar gepraat over de mogelijkheid om het plan te maken
met mensen die voor haar belangrijk zijn. Ze vond het spannend om mensen te vragen, want ‘ik
vraag al zoveel hulp, ik maak het ze vaak moeilijk’, maar ze vond het ook een opluchting om het niet
alleen te hoeven doen. De vraag ‘zou je gewoon kunnen vragen of ze willen meedenken’ maakte dat
ze zei: ‘Ik ga dat gewoon doen’. Ze vertelde me dat ze het vooral belangrijk vindt om behandeld te
worden als mens en haar oom en nicht steunen haar daar altijd bij. Ook zei ze: ‘Ik zou graag van de
ggz af willen, maar ik weet dat ik ze nodig heb. Nu we het er zo over hebben, zou het kunnen helpen
als ik zelf meer mensen toelaat. Ik ga ze vragen. Vragen om met mij mee te denken’. Tot slot zei ze:
‘Ik ben opgelucht, nu kan ik verder!’”

Werkwijze planbijeenkomsten en trainingen 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.
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Planbijeenkomsten worden voornamelijk online georganiseerd of vinden fysiek plaats na 19 januari.
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 en wordt
aangepast georganiseerd. Actuele trainingsdata en de mogelijkheid om u in te schrijven vindt u op
onze website.
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) Onderzoek naar invoering van inkomensafhankelijke eigen bijdrage jeugdhulp
Binnenlands Bestuur 11 januari 2021

ONDERZOEK NAAR INVOERING EIGEN BIJDRAGE JEUGDHULP
Yolanda de Koster 08 jan 2021 Het structurele tekort van 1,7 miljard euro dat gemeenten op de
jeugdzorg hebben, moet worden opgelost door een combinatie van structureel extra rijksgeld en het
doorvoeren van maatregelen. Een van de maatregelen die de komende tijd wordt onderzocht en
uitgewerkt is de invoering van een inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor de jeugdhulp. Dat ligt
politiek gevoelig.
Politieke verdeeldheid Invoering van een eigen bijdrage kan leiden tot een besparing van 0,8
tot 1,2 miljard euro, zo heeft AEF berekend in zijn onderzoek naar de tekorten op de jeugdzorg
(Fried: zie: https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/gemeenten-komen-1-6-tot-1-8miljard-tekort-op.15476038.lynkx ). ‘Dit is een hele lastige afweging voor gemeenten’, stelde de
Edese wethouder Leon Meijer (jeugdzorg, financiën, ChristenUnie) vrijdag tijdens een webinar van de
Famo, de Federatie van Algemene Middelenmanagers bij de Overheid. Wethouders vanuit
verschillende politieke stromingen staan verdeeld in deze discussie. ‘De Tweede Kamer zal hierover
een besluit moeten nemen’, aldus Meijer. Als tot invoering van een inkomensafhankelijke eigen
bijdrage wordt besloten, moet de Jeugdwet worden aangepast.
Oplossing Meijer is een van de vier wethouders die namens de VNG met het rijk en het ministerie
van VWS werkt aan een zwaarwegend advies voor het nieuwe kabinet, over de maatregelen die de
komende kabinetsperiode moeten worden genomen om de jeugdzorg financieel houdbaar te krijgen.
Het voor de volle honderd procent bijpassen van het door AEF berekende tekort door het rijk zit er
niet in, stelde Meijer. ‘Zo zit het rijk niet in de wedstrijd.’ Maar ook gemeenten vinden dat de
oplossing moet worden gezocht in een combinatie van structureel extra rijksgeld en het nemen van
maatregelen. ‘Die 1,7 miljard is een behoorlijk bedrag. Het is meer dan het door ons verwachte
tekort van een miljard euro.’
Bouwstenen nieuw kabinet Vijf ambtelijke werkgroepen, met bestuurlijke rugdekking, gaan
de komende tijd aan de slag om fundamentele maatregelen verder te onderzoeken en daarover te
adviseren. AEF heeft een kleine twintig maatregelen in kaart gebracht, inclusief beoogde
besparingen. De werkgroepen moeten bouwstenen voor het nieuwe kabinet opleveren, vertelde
Geert Schipaanboord, coördinator jeugd bij de VNG, op hetzelfde Famo-webinar. In februari moet
NIEUWS- EN INFORMATIEBRIEF 205

ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN KAAG EN BRAASSEM 42

een tussenstand worden opgemaakt, aldus Meijer. Eind april/begin mei moet het zwaarwegend
advies voor de formateur klaar zijn. Als in februari duidelijk is dat rijk en gemeenten niet nader tot
elkaar komen, wordt arbitrage ingezet.
Erkenning Als er overeenstemming wordt bereikt over een pakket aan maatregelen, leiden die
maatregelen pas op termijn tot besparingen. Tot het zover is, moet het kabinet gemeenten financieel
tegemoetkomen, vindt Meijer. De wethouder stelde dat de VNG en VWS, nu staatssecretaris Paul
Blokhuis (VWS) de jeugdzorgportefeuille van minister Hugo de Jonge heeft overgenomen, ‘veel meer
on speaking terms zijn’. Niet onbelangrijk in die verbeterde verhoudingen is de erkenning door het
kabinet (Fried: zie: https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/blokhuis-overjeugdonderzoek-kolossaal-bedrag.15477598.lynkx )dat gemeenten een fors tekort hebben en er
echt wat aan de hand is, benadrukte Meijer.
Incidenteel extra geld Naast het gesprek over structurele ophoging van het jeugdzorgbudget,
waarover het nieuwe kabinet een besluit moet nemen, wil de VNG met het huidige kabinet in
gesprek over aanvullend incidenteel extra budget, zo stelde Schipaanboord. Dat gaat dan om budget
bovenop het eerder toezegde extra budget van 1 miljard voor de jaren 2019-2021 en de drie ton
voor 2022. Meijer: ‘Het lijkt ons niet onverstandig om het kabinet te laten zien welke tekorten we de
afgelopen jaren hebben moeten opvangen, door bezuinigingen en het leegtrekken van onze
reserves.’

35) Naaste met dementie kan zich onveilig voelen en vereenzamen, thuis of in het verpleeghuis
Alzheimer Nederland 12 januari 2021

Omgaan met mensen met dementie tijdens corona
De uitbraak van corona heeft een enorme invloed op onze samenleving, Je naaste met dementie kan
zich onveilig voelen en vereenzamen, thuis of in het verpleeghuis. In dit artikel geven we advies
en tips over hoe je daarmee om kunt gaan. We wensen iedereen veel sterkte in deze tijd.
Laatste aanpassing: 21 januari 2021
Gevoelens van onveiligheid
Veel mensen met dementie thuis zullen net als iedereen het nieuws volgen. Dit kan ook bij hen
gevoelens van angst en onrust oproepen. Een extra risico is dat een onrustig gevoel blijft hangen,
maar dat je naaste vergeet waarom ze zich zo voelt. Mensen met meer gevorderde dementie kijken
misschien geen nieuws meer, maar nemen gevoelens van onrust wel snel over van jou, familie en
zorgmedewerkers.
Advies
Denk goed na over welke informatie je deelt. Welke tv-programma’s staan aan en welke gesprekken
voer je waar je naaste met dementie bij is? Zorg ervoor dat het gewone leven zo veel mogelijk blijft
doorgaan. Zorg voor voldoende ontspanning, beweging en frisse lucht (als 't even kan). Probeer je
eigen zorgen niet te veel te uiten bij je naaste, maar deel die zorgen met anderen. Je kunt
bijvoorbeeld de DementieLijn (Fried: zie: https://www.dementie.nl/dementielijn ) bellen. Gratis
bereikbaar tussen 9.00-23.00 uur op 0800 5088. Voor ouderen die geen Nederlands spreken is er de
Ouderen-infolijn. De Ouderen-Infolijn geeft informatie over corona in verschillende talen, zoals Turks
en Marokkaans. Het nummer is: 030 340 06 00 en te bellen van maandag t/m vrijdag tussen 9.0017.00 uur.
Extra tips
 Ga naar buiten als het kan, bijvoorbeeld door te wandelen of boodschappen te doen. Kom je
mensen tegen? Steek als groet je hand op en loop door. Houd de 1,5 meter afstand, ook bij
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kinderen. Vermijd direct contact en drukke plekken. Er zijn supermarkten die een speciaal
'ouderenuur' hebben.
Heeft je naaste een tuin of balkon? Uitgebloeide bloemetjes regelmatig verwijderen houdt
de planten langer mooi.
Is je naaste verkouden of kan ze niet naar buiten? Kijk dan hoe je binnen in beweging kan
blijven. Laat je inspireren door tv-uitzendingen van Nederland in Beweging (Fried: zie
https://www.maxvandaag.nl/programmas/tv/nederland-in-beweging/ )of de
online Beweeggids van het Kenniscentrum Sport & Bewegen (Fried: zie:
https://tools.kenniscentrumsportenbewegen.nl/bewegen-dementie/tool/bewegen-metdementie/ ).
Wil je meer tips voor bewegen? Bekijk de tips om te blijven bewegen(Fried: zie:
https://www.dementie.nl/omgaan-met-dementie/actief-blijven/blijven-bewegen/tips-omte-blijven-bewegen ) Let er wel op of ze passen bij de corona-maatregelen.

Ieder verwerkt op eigen wijze
Uiteraard heeft iedereen zijn eigen manier van reageren. De één wil alles weten, de ander sluit zich
liever een beetje af. Dit geldt ook voor mensen met dementie. Sommigen zullen niet geïnteresseerd
zijn in het nieuws in de wereld, anderen willen juist goed op de hoogte gehouden worden.
Advies
Sluit aan bij hoe je naaste altijd al met problemen is omgegaan. Geef goede en begrijpelijke
informatie over wat er aan de hand is. Lees ook Hoe leg ik aan iemand met dementie uit wat corona
is (Fried: zie: https://www.dementie.nl/omgaan-met-dementie/corona-en-dementie/nieuws-enmaatregelen/vraag-hoe-leg-ik-aan-iemand-met-dementie-uit-wat-corona-is ).
Extra tip
Wil je je naaste uitleggen wat er aan de hand is, maar weet je niet goed hoe? Pharos maakte een
eenvoudige uitleg over het coronavirus met veel plaatjes. De uitleg is beschikbaar in verschillende
talen. Bekijk de uitleg op de website van Pharos (Fried: zie: https://www.pharos.nl/coronavirus/ ). Of
bekijk de uitlegvideo's van Stichting Lezen en Schrijven (Fried: zie:
https://www.lezenenschrijven.nl/wat-doen-wij/oplossing-voor-je-vraagstuk/corona-begrijpelijke-taal
).
Op bezoek bij je naaste
Je kunt je naaste blijven bezoeken. Zorg dat je tijdens je bezoek zo veel mogelijk 1,5 meter afstand
houdt. Was je handen als je binnenkomt en als je weer thuis bent. Heb je verkoudheidsklachten? Blijf
dan thuis en bel je naaste op. Hopelijk is er iemand zonder klachten die wel langs kan gaan,
bijvoorbeeld om boodschappen te brengen of te helpen bij andere noodzakelijke klusjes.
Woont je naaste zelfstandig thuis? Dan mag je op bezoek. Vanaf 20 januari geldt het advies dat
iedereen thuis maximaal 1 persoon per dag uitnodigt. Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee. Ga
je op bezoek vanwege mantelzorg? Dan geldt dat niet als 'bezoek', jouw komst is immers
noodzakelijk voor je naaste. Buiten mag een groep uit maximaal 2 personen mag bestaan of alle
personen die tot 1 huishouden horen.
Woont je naaste in een verpleeghuis of kleinschalige woonvoorziening? Vraag dan aan de locatie wat
de maatregelen zijn als in de regio meer coronabesmettingen komen. Voorwaarde voor bezoek in
een zorginstelling is dat de afdeling coronavrij is en dat het huis en bezoekers de regels volgen van
de Handreiking bezoekregels (Fried: zie: https://www.dementie.nl/omgaan-met-dementie/coronaen-dementie/nieuws-en-maatregelen/nieuwe-handreiking-aanpak-verpleeghuiszorg-bij-corona ).
Deze regels zijn gemaakt om bewoners én zorgmedewerkers te beschermen tegen het coronavirus.
Advies
Contact is essentieel. Laat dus actief weten dat je naaste met dementie niet vergeten wordt! Kan je
niet op bezoek? Zorg dan voor voldoende alternatieve contacten en bezigheden. Bel vaker, stuur een
sms'je, stuur een mooie kaart of laat (klein)kinderen een tekening maken. Kijk of je via WhatsApp of
Skype kunt videobellen (Fried: zie: https://www.dementie.nl/omgaan-met-dementie/corona-enNIEUWS- EN INFORMATIEBRIEF 205
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dementie/omgaan-met-corona/leer-je-naaste-beeldbellen ). Bijvoorbeeld met de (klein)kinderen,
zodat je naaste ook contact met hen houdt.
Extra tips
 Moet je elkaar toch aanraken, bijvoorbeeld omdat je naaste heel onrustig is? Was ervoor en
erna dan allebei goed je handen (20 seconden) met zeep.
 Hang in de badkamer, keuken en toilet een briefje met 'handen wassen' of foto van iemand
die zijn handen wast. Zo help je je naaste herinneren. Je kunt ook een kort stappenplan
ophangen met tips hoe je het beste je handen wast.
 Is je naaste ongeduldig bij het handen wassen? Probeer je naaste af te leiden, bijvoorbeeld
door samen een liedje te zingen dat je naaste leuk vindt. Zing bijvoorbeeld 2 x ‘Het regent,
het regent’ (Fried: zie: http://www.liedjeskist.nl/liedjes_a-z/hliedjes/het_regent_het_zegent.htm )tijdens het handenwassen.
 Gaat je naaste normaal regelmatig op pad of krijgt ze van vaste mensen bezoek? En kunnen
deze bezoekjes door corona niet doorgaan? Organiseer dan een belcirkel met de mensen
met wie ze anders zou afspreken. Bijvoorbeeld met familie, vrienden en mensen van
de vereniging, kerk, of sportclub. Maak een schema wie wanneer met je naaste belt. Zo voelt
je naaste aanspraak en voelt ze zich minder alleen.
Zorg voor de mensen die zorgen
De zorg voor mensen met dementie is complex en vraagt normaal al om grote toewijding, kennis en
ervaring. Van zorgmedewerkers, maar ook van mensen die voor hun naaste zorgen. Als je zorgt voor
je naaste kan je het gevoel hebben dat je nu nog zwaarder belast wordt en geïsoleerd raakt. Je kunt
je eenzaam gaan voelen.
Advies
Steun elkaar, spreek waardering uit voor iedereen die bijdraagt aan de continuïteit van zorg voor
mensen met dementie. Help hen zich te uiten, ontspannen, hoop en goede moed te koesteren, bied
hulp en steun aan waar nodig. Stel niet te hoge eisen aan elkaar, toon begrip als taken blijven liggen.
Extra tips
 Kijk of je misschien wat extra hulp kunt krijgen. Er zijn veel initiatieven in coronatijd die hulp
aanbieden. We hebben een overzicht (Fried: zie: https://www.dementie.nl/omgaan-metdementie/corona-en-dementie/nieuws-en-maatregelen/handig-organisaties-die-extra-hulpbieden-tijdens-de-coronacrisis )voor je gemaakt.
 Misschien kunnen de buren af en toe een portie extra koken of een keer wat boodschappen
doen? Merk je dat buren aarzelen, wijs hen dan op Samen dementievriendelijk. Daar hebben
ze tips (Fried: zie: https://www.samendementievriendelijk.nl/nieuws/tips-omgaan-metdementie-tijdens-corona ) en gratis online trainingen (Fried: zie:
https://www.samendementievriendelijk.nl/injebuurt )voor het omgaan met mensen met
dementie. Speciaal voor buurtgenoten!
 Veel mensen bieden aan om bijvoorbeeld boodschappen te doen voor mensen die dat zelf
niet kunnen. Soms doen ze dat door een briefje in de bus te gooien. Of zoek bijvoorbeeld via
Twitter of Facebook op #coronahulp.
 Maak via Myinlife (Fried: zie: https://www.dementie.nl/myinlife ) een steunkring aan,
waarbij je afspreekt wie wanneer een boodschap doet of gezelschap houdt.
Telefoonnummers voor hulp en advies
Heb je vragen over corona? Of behoefte aan een luisterend oor? Dan zijn er verschillende
telefoonlijnen die je kunt bellen. De medewerkers helpen je graag verder.
 DementieLijn: Heb je vragen over omgaan met dementie tijdens de coronacrisis of behoefte
aan een luisterend oor? Bel dan de DementieLijn (Fried: zie:
https://www.dementie.nl/dementielijn ): 0800 - 5088
 Rode Kruis Hulplijn: Voor een luisterend oor, praktische tips en extra hulp vanwege de
thuisisolatie, bel je met de telefoonlijn van Het Rode Kruis: 070-4455 888. Dit nummer is van
maandag t/m zondag bereikbaar tussen 9:00 – 21:00 uur. Het Rode Kruis heeft ook speciale
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WhatsApp-Hulplijnen in het Marokkans-Arabisch, Berbers en Turks. Lees meer over
deze meertalige WhatsApp-Hulplijn(Fried: zie:
https://www.rodekruis.nl/nieuwsbericht/whatsapp-hulplijn-voor-anderstaligen-tijdenscoronacrisis/ ).
 Ouderen-Infolijn (meertalig): De Ouderen-Infolijn geeft informatie over corona in
verschillende talen, namelijk Caribisch, Chinees, Italiaans, Marokkaans, Moluks, Spaans,
Surinaams en Turks. Het nummer van de Ouderen-Infolijn is 030-3400600. De lijn
is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.
De lijn is een initiatief van seniorenorganisaties KBO-PCOB en het Netwerk van Organisaties
van Oudere Migranten (NOOM).
Dit artikel is geschreven met hulp van Maritza Allewijn, Gz-psycholoog in de ouderenzorg en expert op
dementie.nl en wordt regelmatig aangepast aan de actuele situatie.

36) Rapportage ‘Voor goed sterven, het gesprek over de laatste levensfase’
Zorgvisie 12 januari 2021

Advies aan De Jonge: zet proeftuin op voor zelfgekozen levenseinde
Een samenleving waarin mensen waardig oud kunnen worden, ruimte voor het gesprek over de dood
en een proeftuin voor het zelfgekozen levenseinde. Dit zijn enkele van de adviezen van een groep
burgers aan minister De Jonge van VWS. Het zijn de uitkomsten van een maatschappelijke dialoog die
onlangs is gebundeld in de rapportage ‘Voor goed sterven, het gesprek over de laatste levensfase’
(Fried: zie: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-ensport/documenten/rapporten/2021/01/07/voor-goed-sterven-het-gesprek-over-de-laatstelevensfase ) Van het kabinet Rutte III waren geen grote besluiten in medisch-ethische kwesties te
verwachten. Zo lazen de meeste mensen het regeerakkoord van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie in
2017. Discussies over abortus, euthanasie en het gebruik van embryo’s voor wetenschappelijk
onderzoek laten zich in de maatschappij echter niet zomaar stilleggen. De coalitie sprak daarom wel
af om de discussie over de laatste levensfase te faciliteren. Bureau &Maes kreeg van VWS vervolgens
de opdracht om een maatschappelijke dialoog op touw te zetten over waardig ouder worden, de
reikwijdte en toepassing van de huidige euthanasiewetgeving en het onderwerp voltooid leven.
In dertig fysieke en virtuele huiskamers in Nederland zijn ruim driehonderd mensen van verschillende
achtergronden en leeftijden met elkaar in gesprek gegaan over de laatste levensfase, zo is te lezen in
de rapportage ‘Voor goed sterven’. Uit de gesprekken blijkt dat er in Nederland zeer uiteenlopend
wordt gedacht over wat een goed levenseinde is. Waar veel mensen het over eens lijken te zijn, is
dat er te weinig over de dood wordt gesproken.
Praten over de dood ‘Veel deelnemers ervaren nog een groot taboe in Nederland rond de
laatste levensfase en de dood’, zo is te lezen in het verslag van de dialoog. ‘Het onderwerp en het
gesprek erover maakt mensen angstig, het brengt dichtbij wat we graag nog even van ons
weghouden. (..) Door de emotie die loskomt bij de gedachte aan de dood, gaan mensen het gesprek
soms uit de weg. (..) Dat geldt volgens deelnemers in het bijzonder voor een gesprek over een
zelfgekozen einde van het leven. (..) De behoefte aan een goed gesprek over de laatste levensfase
wordt door de deelnemers algemeen gedeeld.’
In het voorwoord bij het rapport zijn de sentimenten uit de maatschappelijke dialoog samengevat in
een advies aan minister Hugo de Jonge (VWS). ‘Als ik in uw schoenen zou staan, minister, zou ik
zorgen voor meer begeleiding en voorlichting over de laatste levensfase en de dood’, zo wordt de
bewindsman voorgehouden. ‘En ervoor zorgen dat huisartsen het gesprek met hun patiënten rond
waardig ouder worden, euthanasie en het onderwerp voltooid leven beginnen én regelmatig blijven
voeren. Want dat gesprek voeren is belangrijk. Daar moet ruimte voor komen, we moeten echt
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luisteren naar elkaar. Daarom zou ik stimuleren dat iedereen gesprekken over het levenseinde voert.
In het onderwijs, in de zorg, thuis en op het werk. Zodat praten over de dood, doodnormaal wordt.’
Waardig ouder worden In de gesprekken over waardig ouder worden, gaat het veel over
afhankelijkheid en eenzaamheid. ‘De overgang van ‘autonoom kunnen handelen’, ‘zelfredzaam zijn’
naar ‘afhankelijk worden’ is voor veel mensen een omslagpunt’, lezen we. ‘Vanaf welke leeftijd zou
de laatste levensfase beginnen?’, vraagt een van de deelnemers aan de dialoog zich af. ‘Misschien is
dat wanneer men steeds afhankelijker wordt. Het gaat volgens mij niet per se om de terminale fase.
Het gaat om het steeds afhankelijker worden.’ ‘Ik hoor steeds praten over geen afhankelijkheid,
maar het is ook ‘part of life’, zegt een andere deelnemer. ‘Sommige mensen zijn hun hele leven
afhankelijk en kunnen ook hun eigen leven leiden, bijvoorbeeld mensen die blind, doof of autistisch
zijn.’ De overheid mag er alleen niet vanuit gaan dat er altijd naasten zijn die de zorg op zich kunnen
en willen nemen. ‘Ik wil graag iets terugdoen, mijn ouders staan daar voor open. Maar je mag
kinderen niet verplichten voor hun ouders te zorgen.’
Inclusieve samenleving Het advies aan De Jonge is dan ook om te ‘bouwen aan een zorgzame,
inclusieve samenleving waarin mensen waardig oud kunnen worden en niemand eenzaam hoeft te
leven en te sterven’. ‘Ik zou menswaardige zorg centraal stellen en nagaan wat mensen nodig
hebben voor een waardig leven. Daarvoor zou ik in gesprek gaan met ouderen, artsen en andere
belanghebbenden om bejaardenhuizen opnieuw te introduceren en socialere woonvormen te
stimuleren. Om meer aandacht te geven aan en faciliteiten te bieden voor zingeving. En ouderen aan
te zetten om daarin meer eigen verantwoordelijkheid te nemen’, zo worden de gesprekken over dit
onderwerp samengevat.
Proeftuin zelfgekozen levenseinde Als het gaat over euthanasie of een zelfgekozen
levenseinde gaan de meningen uiteenlopen. Deelnemers met een religieuze achtergrond zien het
leven vaak als gegeven en zien zich niet gerechtvaardigd om daar zelf een einde aan te maken.
Seculiere deelnemers aan de dialoog stellen dat zij niet om het leven hebben gevraagd en er dus
voor willen kunnen kiezen om eruit te steppen. ‘Het leven is van jezelf, dus dat bepaal je zelf’, zegt
een van de deelnemers.
Aan de minister klinkt het advies: ‘meer ruimte bieden voor oplossingen voor al het menselijk lijden,
ook in de leeftijd van één tot twaalf jaar, en een proeftuin opzetten voor zelfgekozen levenseinde. Ik
zou in de wet niet voor honderd procent vastleggen wat er wel en niet kan, maar ruimte bieden voor
vrijheid van geloof en eigen keuzes.’
Rol van de zorg Tot slot spraken de driehonderd deelnemers over de rol van de zorg in de
laatste fase van het leven. Deelnemers zien enerzijds hoe we er als maatschappij alles aan doen om
in leven te blijven. ‘Met elk nieuw medicijn lijkt de grens van het levenseinde te worden verlegd.’
Anderzijds is de ervaring juist dat Nederlandse artsen als het gesprek aangaan over stoppen met
behandelen.
Bezuinigen en grotere aandacht voor efficiency hebben wel hun sporen achtergelaten, stellen de
onderzoekers van bureau &Maes op basis van de gesprekken. ‘Aandacht en zorg is verdwenen uit de
maatschappij. Er is geen zorg meer, alleen een soort wasstraat op weg naar genezing.’ ‘Het welzijn
van de patiënten of bewoners staat niet meer centraal, alleen hoe snel iets kan.’ Daarbij is de inzet
van zorgverleners wel zichtbaar: ‘Ze willen het graag goed doen, maar zijn geboden aan een
bepaalde tijd.’
Minister De Jonge wordt aangeraden om een Deltaplan Ouderenzorg in gang te zetten. ‘De druk op
de zorg verlichten door meer ouderenverzorgers op te leiden en aan het werk te helpen. Om de zorg
te bieden die mogelijk en wenselijk is. Ik zou meer inzetten op palliatieve zorg en kwaliteit van leven.
Grenzen stellen om het leven niet te blijven oprekken als het niet meer waardig is.’
Samira Ahli redacteur Zorgmanagement
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37) Allerlei nieuwe woonvormen speciaal voor senioren
IkWoonLeefZorg 13 januari 2021

De nieuwste woonvormen voor senioren
Nu ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen, ontstaan er allerlei nieuwe
woonvormen speciaal voor senioren. Ter inspiratie een aantal voorbeelden.
Polder Hofje in Anna Paulowna In de kop van Noord-Holland ligt in Anna Paulowna een
klein ‘dorpje’ in een dorp. Het is het Polder Hofje (Fried: zie: https://www.polderhofje.nl/ ), een
woongemeenschap voor 55-plussers waar bewoners comfortabel oud kunnen worden, ook als ze
lichamelijke gebreken krijgen. De woningen zijn ruim opgezet, bestaan uit twee woonlagen en
hebben een lift. Er is een gemeenschappelijke recreatieruimte waar een vast team van verzorgenden
en verpleegkundigen elke werkdag aanwezig is om vragen te beantwoorden en zorg te geven. Het
wonen op een hofje betekent dat de bewoners veel contact hebben met elkaar en elkaar waar
mogelijk helpen.
Simeon & Anna, woonzorglocatie in Rotterdam-Zuid In Simeon & Anna (Fried:
zie: https://www.maaswonen.nl/locatie/samen-anders/ ) in Rotterdam-Zuid wonen jong en oud,
kwetsbare en minder kwetsbare mensen samen in een betaalbaar woonzorgcomplex. Alle bewoners
zetten zich minstens tien uur per maand in voor elkaar. De een doet boodschappen voor de
buurvrouw, de ander een klusje voor de buurman. De buurtbewoners hebben verschillende culturele
achtergronden en de voorzieningen in Simeon & Anna sluiten daar zoveel mogelijk op aan. Er is een
restaurant, een terras en een tuin en een tweedehands kledingwinkel.
‘t Stoom in Veldhoven In het dorp Oerle, onderdeel van Veldhoven bij Eindhoven, is ´t
Stoom (Fried: zie: archipelzorggroep.nl ) opgezet, een nieuwbouwproject voor wonen met zorg,
bestemd voor dorpsbewoners die intensieve zorg nodig hebben. Deze woonvorm bestaat uit sociale
huurwoningen, groepswoningen voor mensen met een verstandelijke beperking en een
groepswoning voor ouderen met dementie. In hetzelfde complex is een gezondheidscentrum
gevestigd met een huisarts, fysiotherapie en wijkverpleging. Verschillende zorgorganisaties werken
samen om om alle bewoners de zorg te geven die ze nodig hebben. Het belangrijkste is dat familie,
vrienden en vrijwilligers in de buurt wonen. Zij worden zoveel mogelijk betrokken bij de activiteiten
in ‘t Stoom en komen regelmatig langs.
Akropolistoren in Amsterdam De Akropolistoren (Fried: zie: https://www.deakropolistoren.nl/cvb ) op Zeeburgereiland in Amsterdam geeft onderdak aan een humanistische
woongemeenschap voor 55-plussers. De helft bestaat uit sociale huurwoningen, de andere helft is
vrije sector. Alle bewoners zijn lid van de bewonersvereniging en samen organiseren zij activiteiten.
Zo zijn er eetgroepen en fietsclubs. De toren telt veertien verdiepingen en bovenin is een
gemeenschappelijke ruimte met een groot terras. Daar kunnen bewoners meedoen aan culturele
activiteiten, samen film kijken of darts spelen.
Verzorgd Wonen in Nieuwegein Verzorgd Wonen (Fried: zie:
https://www.nieuwegein.nl/verzorgdwonen )in Nieuwegein bestaat uit een aantal sociale
huurwoningen voor mensen die zorg nodig hebben. Bestaande woongebouwen zijn hiervoor
aangepast, zodat de bewoners er comfortabel oud kunnen worden. Winkels en andere voorzieningen
zijn altijd in de buurt. Iedereen met een indicatie (Fried: zie: https://www.ikwoonleefzorg.nl/hulp-enzorg/een-zorgindicatie-hoe-komt-u-er-aan )Wet langdurige zorg (Wlz) of Zorgverkeringswet (Zvw)
kan zich voor Verzorgd Wonen inschrijven.
Zorgcomplex Dokter Eekmanhof in Denekamp Het Dokter Eekmanhof (Fried: zie:
https://www.aedes.nl/artikelen/klant-en-wonen/wonen-enzorg/praktijkvoorbeelden/dementerenden-wonen-beschermd-in-dorpskern-denekamp.html )
is een groepswoning voor ouderen met dementie. Ze wonen er in hun bekende omgeving, met
familie en vrienden in de buurt. Het hofje ligt in het centrum van Denekamp en dorpsgenoten
kunnen er binnenlopen voor een praatje of een kop koffie. De bewoners zelf kunnen alleen onder
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begeleiding het huis uit. In het hofje hebben de bewoners hun eigen zit- en slaapkamer en een
badkamer. Ook is er een gemeenschappelijke ruimte. Op de eerste etage wonen ook mensen die
zorg nodig hebben, maar daar wonen de bewoners zelfstandig. Als dat niet meer gaat, kunnen ze
naar beneden verhuizen.

Klinkenberg in Ede

De Klinkenberg (Fried: zie: https://www.vilente.nl/locaties/deklinkenberg/ ) in Ede is een woonzorgcentrum voor mensen met lichamelijke beperkingen en
mensen met dementie. Voor iedere tien appartementen is er een huiskamer met een ruim balkon.
Ook zijn er eenkamerappartementen voor kortdurende zorg. Het complex bestaat uit vier met elkaar
verbonden gebouwen rond een plein en met een parkachtige tuin eromheen. De omgeving nodigt uit
om naar buiten te gaan en andere bewoners te ontmoeten. Er is een beweegtuin waar ook
buurtkinderen gebruik van maken en er is een dierenweide voor jong en oud. Ook worden er
activiteiten georganiseerd, zoals burendagen, een heideweek, voorstellingen en een kerstmarkt.

38) Diversiteitsbeleid snel aan de slag gaan: ‘Je moet het gewoon gaan doen’
Kennisplatform Integratie & Samenleving 14 janurai 2021

Mkb’ers aan het woord over het vergroten van diversiteit in hun organisatie
'Je moet het gewoon gaan doen'
7 JANUARI 2021 Diversiteitsbeleid doorvoeren in een organisatie of aan de slag gaan met het
voorkomen van discriminatie: verschillende mkb’ers in Nederland zijn daar al voortvarend mee
bezig. KIS ging op zoek naar goede voorbeelden in het mkb en interviewde 21 van deze mkb’ers die
werk maken van een meer cultureel divers personeelsbestand. Typerend voor deze werkgevers is
dat zij liever niet te lang blijven praten over een diversiteitsbeleid maar vooral snel aan de slag
gaan: ‘Je moet het gewoon gaan doen.’
Mensgericht De geïnterviewde mkb’ers geven aan dat zij ‘mensgericht’ te werk gaan: dat begint
al als iemand komt solliciteren. Als een kandidaat zorgt voor meer diversiteit in de organisatie, dan is
de vraag niet zo zeer wat iemand níet kan maar wat iemand wél kan. Soms blijkt iemand dan niet
geschikt voor de vacature, maar wel voor een andere vacature. Op de werkvloer zelf wordt vaak veel
geïnvesteerd in de persoonlijke contacten tussen diverse collega’s zodat men elkaar goed leert
kennen. Uit wetenschappelijke onderzoeken weten we dat dit een goede manier is: wanneer mensen
met een verschillende achtergrond elkaar beter leren kennen, verminderen vooroordelen vaak. Ook
gaat men op de werkvloer soms flexibel om met feestdagen zodat werknemers vrij kunnen nemen
op de feestdagen die voor hen belangrijk zijn. Die flexibiliteit vinden de mkb’ers belangrijk: ‘Je moet
weten wat er leeft onder je personeel en daar flexibel op inspelen’, zo is vaak de gedachte.
Verschillende organisaties werken via 'open hiring’: werknemers kunnen dan zonder
sollicitatieproces aan de slag in een organisatie
Werven van divers personeel Een deel van de organisaties die geïnterviewd zijn heeft een
imago waar diversiteit al een onderdeel van is. Daardoor zijn deze organisaties interessant voor
diverse werkzoekenden om bij te solliciteren. Maar ook bij de organisaties die dat imago niet
hebben, wordt er hard aan gewerkt om ervoor te zorgen dat een diverse groep sollicitanten zich
meldt. Zo worden vacatures uitgezet in diverse netwerken zoals bij Vluchtelingenwerk. Ook werken
de geïnterviewde mkb’ers vaak samen met de gemeente of andere instanties om mensen een kans
te geven die een lange afstand hebben tot de arbeidsmarkt.
Daarnaast werken verschillende organisaties via ‘open hiring’: werknemers kunnen dan zonder
sollicitatieproces aan de slag in een organisatie. Zoals een van de mkb’ers beschrijft komen er dan
ook mensen de organisatie binnen die via een regulier sollicitatieproces vaak niet aangenomen
zouden zijn vanwege hun ‘voorkomen’, maar die hard blijken te kunnen werken. Eén van de mkb’ers
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zet ook een variant in van ‘open hiring’ bij het vinden van stagiairs: de stagiairs worden geplaatst
door de opleiding en er wordt niet eerst een sollicitatiegesprek gedaan. Dat blijkt goed te werken:
het gros van de stagiairs loopt een succesvolle stage.
Tips voor mkb'ers van mkb'ers
Wist je dat er een nieuwe wet (Fried: zie:
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/07/11/samenwerken-om-discriminatie-op-dearbeidsmarkt-tegen-te-gaan ) aankomt die stelt dat werkgevers een plan moeten hebben om
discriminatie tegen te gaan? In een nieuwe brochure voor het mkb lees je hoe je dat doet en geven
we tips voor diversiteitsbeleid.
Bekijk de brochure (Fried: zie:
https://www.kis.nl/sites/default/files/4999/discriminatie_voorkomen_en_diversiteit_bevorderentips_mkbers_def.pdf )
Alleen de belangrijke competenties Een aantal geïnterviewde mkb’ers neemt al een
aantal stappen richting meer objectief selecteren: dat betekent dat zij de sollicitant niet vragen naar
persoonlijke zaken maar focussen op competenties. Wat iemand echt kan is dan belangrijker dan
bijvoorbeeld de persoonlijke ‘klik’. Dat is een slimme aanpak, want bekend is dat juist bij die ‘klik’
vooroordelen een rol spelen: je ‘klikt’ juist snel met mensen die op jezelf lijken en minder snel met
mensen die minder op je lijken. Door te focussen op competenties - dus te vragen naar concreet
gedrag - voorkom je dit. Een van de geïnterviewde mkb’ers geeft ook als tip om expliciet niet te
kijken naar of iemand in het team past: zo voorkom je dat je alleen maar mensen aanneemt die al
lijken op de mensen die al werken in de organisatie. Daarnaast merkt een aantal mkb’ers dat een
hele waslijst met competenties vaak niet nodig blijkt; bijvoorbeeld: lang niet voor alle functies hoeft
iemand perfect Nederlands te spreken. Selecteren op basis van slechts een paar echt noodzakelijke
competenties, is dan ook de tip die zowel op basis van de interviews als de literatuur naar voren
komt uit dit onderzoek.
Geleid door idealen en personeelstekort Aan de slag gaan met diversiteitsbeleid wordt
gedaan vanuit verschillende redenen, zoals een tekort aan personeel. Door andere typen
werkzoekenden aan te spreken en te vinden, komt men aan voldoende personeel. Maar daarnaast
ervaart men ook vaak nog een andere noodzaak: als er geen divers personeelsbestand is, worden
mogelijk ook bepaalde klanten niet bereikt. Een gebrek aan diversiteit kan leiden tot minder klanten
en dus minder winst. Maar veel van de geïnterviewde mkb’ers handelen ook vanuit idealen. Men wil
het gewoon ‘goed doen’ en andere mensen een kans bieden.
Naar het volledige onderzoek (Fried: zie: https://www.kis.nl/publicatie/onderzoek-naar-de-aanpakvan-arbeidsmarktdiscriminatie-het-mkb )
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