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Beste adviesraadleden en overige geïnteresseerden,
Heeft u informatie gemist de afgelopen tijd? Of vond u het wel rustig, gemakkelijk, tijdbesparend dat
er geen nieuws- en informatiebrief verscheen? Wat ook het antwoord is, hier heeft u er weer een.
Niet al te lang, zodat u weer kunt wennen!
Veel leesplezier!@
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) “Het lijkt simpel, maar in de praktijk valt het niet mee,” zei een leerplichtambtenaar
2) Lage tarieven leiden tot afschaling of beëindiging van activiteiten in het sociaal domein
3) Criminaliteit in Leiden en de Regio
4) Onderzoeksrapport over armoede en schuldenproblematiek in Noord-Nederland
5) Door de coronacrisis wordt de groep mensen met financiële zorgen groter en diverser
6) Aandacht voor armoede groeit, maar de problemen die zijn al decennialang hetzelfde
7) Samen langer thuis wonen in een woondroom, wie wil dit nou niet?
8) Steeds meer jongeren in regio Leiden kampen met ernstige depressieve klachten
9) De opsporing en de aanpak van arbeidsuitbuiting blijft achter
10) Een moment geduld alstublieft, er zijn nog veel wachtenden voor u…
11) “Het lag zo voor de hand, maar toch dacht ik er niet aan,” vertelt de jeugdbeschermer
12) Actuele gegevens over de Zuid-Hollandse samenleving
13) Nul dak- en thuisloze jongeren in 2022 is het doel van Actieplan Dak- en Thuisloze Jongeren
14) Overgangsregeling WLZ-ggz
15) Vroegsignalering van schulden een wettelijke taak voor gemeenten
16) Partnerschap tussen cliënten, hun sociale netwerk en professionals
17) De transformatie jeugdzorg gaat niet snel genoeg en er is ‘altijd gedoe met geld
18) Netwerk- en installatiebedrijven alle zeilen bijzetten om nieuwe mensen te vinden.
19) Financiële positie van gemeenten is door de coronacrisis nog meer verslechterd
20) Niet meer werken met losse loketten. Inwoners vaak maar één keer hun verhaal te doen
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21) Het is van belang dat bemoeizorg blijft bestaan zegt hoogleraar Niels Mulder
22) Proef met vijfentwintig 'basisbanen', die bijna een jaar loopt, boekt veelbelovende resultaten
23) Hoe gemeentelijke- en sociaal professionals met mensen in kwetsbare posities omgaan
24) Ik wilde dat mijn netwerk betrokken werd
25) Laten we omzien naar elkaar in deze moeilijke tijden
26) Het laatste dat u wilt is dat er ouderenmishandeling plaatsvindt
27) De coronapandemie laat zien dat de gehele samenleving kwetsbaar is
28) Als u een mantelzorgwoning wilt bouwen in de achtertuin, moet u zich aan regels houden

1) “Het lijkt simpel, maar in de praktijk valt het niet mee,” zei een leerplichtambtenaar
Eigen Kracht Centrale 15 januari 2021

Een plan voor school en verder
“Het lijkt simpel, maar in de praktijk valt het niet mee,” zei een leerplichtambtenaar tijdens het
eerste deel van de training ‘Werken met het familiegroepsplan’, over het betrekken van het netwerk.
“Iedereen vindt het belangrijk, maar het gebeurt vaak niet.” In verband met de coronamaatregelen
gaven we de training online. In dit geval aan een kleine groep professionals, waaronder
medewerkers van een CJG en deze leerplichtambtenaar. Zij deelde een situatie uit haar praktijk en
vertelde: “Ik ben betrokken bij een jongen van 15 jaar die al een tijd heel onregelmatig naar school
gaat. Ik krijg geen goed contact met hem en maak me zorgen over de situatie thuis.”
Toekomst “Ik heb de moeder wel gevraagd of er mensen zijn die iets kunnen betekenen, maar
zij blijft herhalen dat ze liever niet wil dat haar zus en zwager ervan weten. En dat ze dus niet veel
kan.” Op de vraag wat de leerplichtambtenaar zou willen bereiken, antwoordde ze: “Dat de jongen
nadenkt over waar hij heen wil in de toekomst en natuurlijk dat hij naar school gaat. Wat daarvoor
nodig is? Een plan. Ik ben daarmee bezig en ik betrek de ouders erbij, maar het lukt niet om de
jongen te laten meedenken.” Met elkaar denken we na over mogelijkheden en ik geef een aantal
voorbeelden.
Klik Een week later is het tweede dagdeel van de training en de leerplichtambtenaar vertelt: “Ik heb
de jongen gebeld om een afspraak te maken en gevraagd of hij iemand erbij kon vragen die het
belangrijk vindt dat het goed met hem gaat. ‘Niemand,’ zei hij eerst. Toen ik zei dat ik een plan moet
maken en dat ik dat alleen kan met hem en met mensen die hij vertrouwt, zei hij dat hij erover zou
denken. Bij de ontmoeting was hij voor het eerst beneden en er was een oom. Ik vertelde over de
zorgen en de oom nam het woord: “Ik snap de zorgen, maar ik heb vertrouwen in mijn neef, geef ons
tijd.” Ik legde uit dat er een plan moet komen en dat ik graag zou willen dat daar meer mensen over
meedenken, omdat het plan dan beter bij hem past. De jongen zei: “Dat wil ik wel.” De oom hielp
meedenken en door de klik tussen hem en de jongen kwam er een gesprek op gang. Die ingang had
ik nodig, nu kunnen we samen verder werken.”

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.
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.
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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

2) Lage tarieven leiden tot afschaling of beëindiging van activiteiten in het sociaal domein
Google melding CMweb - Controllers Magazine 15 januari 2021

Zorginstellingen lijden onder financiële druk gemeenten
14 januari 2021 Een flink aantal zorginstellingen verwacht dat lage tarieven ertoe leiden dat
activiteiten in het sociaal domein (Wmo en Jeugdwet) het komend jaar worden afgeschaald of zelfs
worden beëindigd. Veel financials in de zorgsector verwachten geen kostendekkende tarieven af te
kunnen sluiten.
De zorgvraag stijgt, terwijl gemeenten grote moeite hebben(Fried: zie:
https://cmweb.nl/2021/01/gemeenten-komen-13-miljard-euro-tekort-op-de-begroting/ ) om hun
begroting rond te krijgen. Die worden al jaren zwaarder belast door stijgende kosten van zorgtaken
als jeugdhulp, terwijl inkomsten niet stijgen. Het afgelopen jaar zijn de budgetten onder grotere druk
komen te staan, onder meer door het uitvoeren van coronasteun voor zzp’ers Tozo en kosten voor
handhaving van de coronaregels. Er is daarom minder geld beschikbaar, terwijl onder meer kleine
instellingen voor de jeugdzorg worstelen. Twee maanden geleden bleek uit een inventarisatie van
jaarverslagen dat een derde van de zorginstellingen voor jeugdhulp verlies draait (Fried: zie:
https://cmweb.nl/2020/11/jaarverslagen-jeugdzorg-bijna-derde-organisaties-draait-verlies/ )
Gevolgen afspraken gemeenten Uit de Financiële Zorgthermometer blijkt dat financials in
de sector zich zorgen maken over de gevolgen van afspraken met gemeenten. De helft van de
respondenten van het laatste kwartaalonderzoek (over Q4 van 2020) verwacht bij de het afsluiten
van contracten voor 2021 geen kostendekkende tarieven te kunnen afsluiten voor de bekostiging
vanuit het sociaal domein. Slechts 15 procent verwacht wel kostendekkende tarieven te kunnen
afsluiten. Een derde van de zorginstellingen overweegt om activiteiten in het kader van de Wmo en
Jeugwet af te schalen of zelfs te beëindigen.
Behalve tekorten in de jeugdzorg, worstelen gemeenten ook met het kostendekkend uitvoeren van
de Wmo. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft in 2019 bij de overheid extra geld
bedongen om structurele problemen in het sociaal domein op te vangen. Dit extra budget heeft
gemeenten wat lucht gegeven tot en met 2021. Ondanks dat staat het water bij veel gemeenten aan
de lippen. Diverse partijen die diep in de problemen raakten wilden dat aanbod destijds zelfs
afwijzen om door te onderhandelen met het kabinet, maar de VNG verwierp die motie (Fried: zie:
https://vng.nl/nieuws/vng-blijft-zich-inzetten-voor-oplossing-sociaal-domein ).
Centralisering bekostiging ‘Gemeenten zijn conform de AMvB vereist reële tarieven te bieden
op zorg, maar zien zich daarentegen onvoldoende gecompenseerd vanuit de rijksbegroting,’ schrijft
netwerk zorgfinancials Fizi in een persbericht. ‘Sinds 2015 zijn gemeenten als gevolg van
decentralisering verantwoordelijk voor het bieden van jeugdhulp en Wmo. Bijna 40 procent van de
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financials in de langdurige zorg verwacht de komende jaren echter een centralisering van de
bekostiging in het sociaal domein.’
‘Ik weet 100 procent zeker dat de gemeenten in Nederland de best intenties hebben om passende
zorg in te kopen en te organiseren voor hun burgers,’ aldus Fizi-voorzitter Jorrit Wigchert. ‘Maar de
kosten van het ambtelijk apparaat die hiermee gepaard gaan worden in mindering gebracht van de
beschikbare middelen. De zorgaanbieder is helaas de huilende derde. Als de zorg niet meer geleverd
kan worden zijn uiteindelijk de cliënten de dupe.’

3) Criminaliteit in Leiden en de Regio
Leidsch Dagblad 17 januari 2021

Criminaliteit in Leiden daalt, rare uitschieters in de regio
Ruud Sep 17/01/2021 LEIDEN
In Leiden was 2020 het minst criminele jaar sinds ten minste 2012.
De regio laat een aantal opvallende uitschieters zien, zowel naar boven als naar beneden.
Dat blijkt uit een analyse van de nieuwste criminaliteitscijfers van de politie. Op data.politie.nl
publiceerde de politie vrijdag gedetailleerde cijfers over de criminaliteit per gemeente van begin
2012 tot eind 2020.
Terwijl in Leiden de criminaliteit daalde tot het laagste niveau sinds het begin van de rapportage,
is op veel plekken in de regio over de afgelopen jaren een toename te zien. In Leiderdorp is het
criminaliteitscijfer over 2020 het hoogste sinds 2014, in Alphen, Oegstgeest, Wassenaar het hoogste
sinds 2015 en in Katwijk, Teylingen en Zoeterwoude hoogste sinds 2016.
Cybercriminelen waren in 2020 actiever dan ooit. Met name in de maand mei explodeerde het
aantal aangiften van cybercriminaliteit. In Leiderdorp, Lisse, Oegstgeest en Voorschoten deden alleen
al in mei meer mensen aangifte van oplichting via internet dan in heel 2019. In Hillegom was de
situatie nog extremer. Daar werden in die ene maand net zoveel aangiften van cybercriminaliteit
gedaan als in de jaren 2014 tot en met 2019 bij elkaar.
Mishandeling Het aantal woninginbraken is landelijk sinds 2012 met twee derde afgenomen. In
sommige kleinere plaatsen is de daling nog veel groter. Met name in Hillegom, Kaag en Braassem,
Leiderdorp en Nieuwkoop is het aantal woninginbraken sinds 2012 met zo’n 80 procent afgenomen.
Grootste uitschieter de andere kant op is Oegstgeest. Dat dorp had in 2020 het hoogste aantal
inbraken sinds 2015. In februari telde de politie in Oegstgeest bijna net zoveel inbraken (12), als er in
Zoeterwoude in het hele jaar werden gepleegd (14).
Het aantal aangiften voor mishandeling is sinds 2012 met een derde afgenomen. Veel gemeenten
noteren op dit punt dan ook het laagste cijfer sinds jaren, op een paar uitzonderingen na.
Voorschoten, Wassenaar en Nieuwkoop tellen in 2020 relatief veel mishandelingen. In Oegstgeest en
Kaag en Braassem was het aantal aangiften voor mishandeling zelfs het hoogste sinds 2012.
Het zal niet verbazen dat het aantal winkeldiefstallen in 2020 een stuk lager lag dan in de
afgelopen jaren. In Leiden, Voorschoten en Kaag en Braassem werd het laagste aantal
winkeldiefstallen sinds 2012 geregistreerd. In die laatste gemeente werd in het hele jaar slechts één
keer aangifte gedaan van winkeldiefstal. Opvallende uitzondering op dit vlak is Leiderdorp, dat met
47 aangiften met afstand het hoogste aantal winkeldiefstallen in jaren te verduren kreeg.
Drugshandel De meest spectaculaire daling van het aantal aangiften is te vinden bij de
misdrijven die verband houden met vuurwerk. In Leiden daalde het aantal aangiften van negen naar
één, in Katwijk van vijf naar één en in Alphen van zes naar nul. Niet een regiogemeenten telde in
2020 meer dan één aangifte waarbij vuurwerk in het spel was.
Landelijk is de drugscriminaliteit in de afgelopen jaren licht afgenomen. Maar een flink deel van
de regio gaat lijnrecht tegen die trend in. Leiden, Leiderdorp, Katwijk en Oegstgeest telden het
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grootste aantal drugsdelicten sinds 2012. In Alphen lag het cijfer iets lager dan in 2019 en komt 2020
op de tweede plaats op de lijst van jaren met de meeste aanhoudingen voor drugshandel sinds 2012.

4) Onderzoeksrapport over armoede en schuldenproblematiek in Noord-Nederland
Binnenlands Bestuur 18 januari 2021

Hoe armoede in Noord-Nederland wordt aangepakt
Op 19 januari ontvangt Eric van Oosterhout, burgemeester van Emmen en voorzitter van de
Alliantie van Kracht tegen Armoede, het onderzoeksrapport ‘Uit de duivelskring van armoede’. In
opdracht van de Tintengroep schreven onderzoekers Radboud Engbersen (Movisie) en Jurriaan
Omlo (Bureau Omlo) dit onderzoeksrapport over armoede en schuldenproblematiek in NoordNederland. Zij onderzochten welke rol sociaal werkers en medewerkers van peuterwerk en
kinderopvang kunnen vervullen voor personen die zich in een situatie van armoede bevinden of
daarin dreigen te belanden.
Ook geven zij aan de hand van vele citaten uit interviews met sociaal professionals en
ervaringsdeskundigen antwoorden op vragen als 'Hoe kunnen professionals armoede op tijd
signaleren, mogelijk voorkomen en oplossen, dan wel (de negatieve gevolgen van) armoede
verminderen of verzachten?' en 'Welke praktische handvaten zijn aan hen te geven?'
Bekijk direct het rapport (pdf) (Fried: zie: https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2021-01/Uitde-duivelskring-van-armoede.pdf )
Medewerker peuteropvang: 'Sommige kinderen lijken in alles een achterstand te hebben. Er wordt
weinig voorgelezen en weinig ondernomen. Ze komen heel blanco binnen. Kinderen in gezinnen waar
meer wordt ondernomen en waarmee gepraat wordt, komen heel anders binnen. Die reageren heel
anders dan de kinderen waar nooit wat mee gedaan wordt. Heel veel mensen staan niet makkelijk in
het leven. Ze hebben al genoeg problemen. Om dan ook nog wat met de kinderen te moeten doen,
daar hebben ze geen tijd voor. Of ze weten niet hoe. Of ze hebben zoveel zorgen en ze zijn zo down
dat ze geen zin hebben om iets te doen.'
Ontsnappen aan armoede kan wel degelijk Mensen in situaties van armoede kunnen
door het aanreiken van 'hulp- of kapitaalbronnen' wel degelijk aan situaties van armoede
ontsnappen, stellen de onderzoekers. Of de negatieve gevolgen van armoede kunnen op zijn minst
verminderd of verlicht worden. Op eigen kracht lukt dit vaak niet. 'In mijn eentje was ik zover niet
gekomen', zegt een ervaringsdeskundige in het rapport. Er is iemand nodig die voor rust zorgt, die
situaties kan stabiliseren en vervolgens met de persoon in kwestie en/of diens gezinsleden weer
perspectief in hun leven(s) brengt. Sociaal werkers kunnen daarbij een belangrijke en beslissende rol
vervullen.
Daarnaast belanden er ook mensen in armoedesituaties door plotselinge
levensgebeurtenissen en een deel van deze mensen weet zich redelijk vlot en op eigen kracht aan
hun armoedepositie te ontworstelen. De onderzoekers zijn doordrongen van de economische zwakte
van delen van het werkgebied van Tinten in Noord-Nederland. Tinten kan met haar partners
verschillende kapitaalvormen aanreiken maar is ook afhankelijk van de kracht van de regionale
economieën waarbinnen ze moet functioneren.
Sociaal professional: 'Wat voor mij het beste gewerkt heeft? Die sleutelfiguur vertelt die jongens dat
ze van alles niet kunnen. Ik heb een hele middag met die jongens gesproken. Ze denken door die
sleutelfiguur echt dat ze iets niet kunnen en dat ze het ook niet mogen. Ik vroeg: wat kan je niet en
waarom niet? Als iemand – ik in dit geval - vervolgens wel in je gelooft, dan wordt het interessant om
die persoon te volgen in plaats van de sleutelfiguur. Zo probeer ik de sleutelfiguren te ondermijnen als
ze een negatieve rol spelen.'
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Werken met hulp- en kapitaalbronnen

De onderzoekers geven verschillende ‘hulp en
kapitaalbronnen’ aan die Tinten maar ook andere organisaties nog intensiever kunnen gebruiken om
mensen in armoede vooruit te helpen, ook door deze te combineren, elkaar te laten versterken of te
compenseren. Het gaat bijvoorbeeld om ‘mentaal kapitaal’: het zelfvertrouwen, de wilskracht en
veerkracht van mensen om optimaal gebruik te maken van hun talenten, vaardigheden én
beperkingen, in het bijzonder bij situaties van tegenslag zoals het geval is bij armoede. Daarnaast
onderscheiden de onderzoekers ‘pedagogisch kapitaal’ (stabiliteit van het gezin, pedagogische
competenties van ouders, maar ook o.a. de school en de buurt), ‘cultureel kapitaal’ (dus o.a. sociale
vaardigheden, maar ook hun opleidingsniveau), en ‘economisch kapitaal’ (arbeidsmarktpositie,
vermogen en baanzekerheid).
Een adequaat aanbod van vrijwilligerswerk is essentieel
De kern van het werk van Tinten richt zich in het bijzonder op het aanreiken van ‘sociaal
kapitaal’: de relaties, contacten en sociale netwerken waarover personen beschikken, zoals familie,
vrienden, buren (nabuurschap), lotgenoten, mentoren/maatjes, studie-, werk- en vrijetijdscontacten.
Zij organiseren activiteiten gericht op ‘meedoen’ en ‘sociale stabilisatie’. Een adequaat aanbod van
vrijwilligerswerk en dagstructurende activiteiten is hier essentieel. Het is belangrijk dat mensen iets
om handen hebben, een reden hebben om aan de dag te beginnen, en trots kunnen zijn op zaken die
zij samen met anderen hebben opgepakt voor hun buurt: het realiseren en beheren van een
buurtuin, het organiseren van een buurtfeest, elkaar helpen en ondersteunen, een handje helpen in
een buurtaccommodatie.
Sociaal professional: 'Ik kwam bij de rijke scholen. Ik moest vechten met statistieken. Rijke mensen
geloofden niet dat er armoede was in hun dorp. Als je erover praat dan zeggen ze: daar wordt voor
gezorgd, die is niet arm. Maar als je vertelt dat huizen onder water staan en hoeveel
bijstandsuitkeringen er zijn, dan wordt het mogelijk om daarover te praten. Wat kan ik dan doen,
vragen ze. Een man had werk en was op zoek naar handen. Hij wist niet dat er mensen werkloos
waren.'
De onderzoeken wijzen voorts op het huidige maatschappelijke debat over de wenselijkheid van
zogenaamde ‘basisbanen’. Dat zijn banen waaraan niet langer de eis van doorstroom naar de
reguliere arbeidsmarkt wordt gesteld en ook niet de productiviteitseisen van de reguliere
arbeidsmarkt. De gemeente Groningen experimenteert er de komende jaren mee, te verwachten is
dat meer gemeenten zullen volgen. De Tintengroep heeft met haar sociaal werkers in het Noorden
overal ogen en oren, dus veel gebiedskennis. Ze kent haar kwetsbare doelgroepen als geen ander en
zou bij uitstek plekken kunnen aanwijzen waar basisbanen van pas zouden kunnen komen.
De wrangheid van armoede zit vaak in gemis aan waardigheid
Een breed en meervoudig perspectief op armoede De onderzoekers vertrokken
vanuit een meervoudig en breed perspectief op armoede. De focus lag niet alleen op financiële, maar
ook op sociale, emotionele en culturele tekorten. De kern van armoede vindt zijn oorsprong in een
precaire materiële situatie, maar voor individuen, gezinnen in armoede en dus ook voor sociaal
professionals zijn relationele en psychologische aspecten van armoede minstens zo belangrijk. De
wrangheid van armoede zit vaak in gemis aan waardigheid en zelfrespect en daarmee verbonden
gevoelens van vernedering, schaamte, machteloosheid en gebrek aan eigenwaarde.
Voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen is literatuuronderzoek verricht en zijn
diepte-interviews gehouden met in 18 sociaal werkers en medewerkers van peuterwerk en
kinderopvang werkzaam binnen de Tintengroep, 8 ervaringsdeskundigen én 8 experts werkzaam in
het brede sociaal domein, 3 personen met een overzichtsfunctie (bestuur, management) binnen de
Tintengroep én één onderzoeker met expertise over armoede in Noord-Nederland. In totaal zijn 38
personen geïnterviewd. Er is dus gebruik gemaakt van wetenschappelijke kennis, praktijk- en
expertkennis van professionals werkzaam binnen en buiten de Tintengroep en van ervaringskennis
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van personen die zelf in een situatie van armoede hebben verkeerd en die geleerd hebben deze
reflectief in te zetten in uitvoeringspraktijken van sociaal werk.
Sociaal professional: 'Wat werkt is mensen verbinden aan activiteiten die er in de buurt zijn. Zo
kunnen ze weer een sociaal netwerk opbouwen. Iemand die vrijwilligerswerk wil doen, leiden we naar
de speelweek of andere activiteiten. Dan leren ze nieuwe mensen kennen. Jongeren leren dan nieuwe
vrienden maken. De mensen die deelnemen zijn divers: van arm tot rijk, van hetero tot LHBT en van
verschillende leeftijden. De spelweek is bedoeld voor kinderen, maar daarnaast zijn er 80 tot 90
vrijwilligers in de leeftijd van 15 tot met 50 jaar. Leeftijden verbinden we ook. In de strijd tegen
armoede helpt het dat kinderen mee kunnen doen. Voor ouders die in armoede leven kan het ook
helpend zijn, die zitten anders maar thuis met hun kinderen en kunnen dan niet alles doen wat ze
willen. Tijdens de speelwijk krijgen zij ook ruimte om zich op een bepaalde manier te ontwikkelen of
om meer tijd te nemen voor hun eigen sociale relaties.'
Download hier het onderzoek ‘Uit de duivelskring van armoede’ (Fried zie:
https://www.movisie.nl/publicatie/uit-duivelskring-armoede )
Lees meer over het werk van de Tintengroep (Fried: zie: https://www.tintengroep.nl/ )

5) Door de coronacrisis wordt de groep mensen met financiële zorgen groter en diverser
Gemeente.nu 20 januari 2021

Armoede- en schuldenbeleid: kansen, uitdagingen en dilemma’s
20 januari 2021 DOOR NIOBE MOEN Door de coronacrisis wordt de groep mensen met financiële
zorgen groter en diverser, zo is de verwachting. Kennisorganisatie Platform31 deed onderzoek naar
het effect op lokaal beleid als het gaat om armoede en schuldenproblematiek. De organisatie zet
de belangrijkste kansen, uitdagingen en dilemma’s op rij.
De precieze gevolgen van de coronacrisis op het lokale armoede- en schuldenbeleid zijn nog niet
bekend. Toch kunnen gemeenten zich volgens Platform31 al voorbereiden op een toename aan
problematiek. (Fried: zie: Platform31 kennis- en netwerkorganisatie voor stad en regio - Armoede en
schulden na corona ) Er belanden naar verwachting meer en andere groepen in de schulden en
armoede. (Fried: zie: 'Armslag' voor toestroom hulpvragen bij schulden en armoede - Gemeente.nu
)Denk aan zelfstandigen die inkomsten verliezen en aan jongeren of flexwerkers die zonder werk
komen te zitten.
De kennisorganisatie deed in opdracht van de G40 onderzoek naar de belangrijkste kansen,
uitdagingen en dilemma’s voor lokale beleidsmakers op het gebied van armoede en schulden. De
toename heeft namelijk gevolgen voor gemeenten. ’Dit vraagt lokale beleidsmakers die zich
bezighouden met armoede- en of schuldenproblematiek opnieuw na te denken over het beleid.
Waar kan bestaand beleid doorgezet worden en waar moeten prioriteiten verlegd worden?’
Sneller, groter, slimmer De organisatie verzamelde tot en met oktober 2020 informatie en
hield interviews met experts. Het resultaat is een uitgebreid rapport en een beknopte
samenvatting.(Fried: zie: Overzicht_Armoede_na_corona-1607680897.pdf (platform31.nl) ) Hierin
worden vier thema’s behandeld: het bestrijden van armoede, preventie en vroegsignalering, sociale
incasso, en effectieve schuldhulp. Bij ieder thema wordt de opgave voor gemeenten benoemd. Net
als de belangrijkste stappen, kansen en dilemma’s. In de kern draait het vooral om het versnellen,
opschalen en slimmer maken van bestaand en voorgenomen armoede- en schuldenbeleid.
De opgave bij armoedebestrijding is te voorkomen dat door geldgebrek langdurige effecten optreden
op het gedrag en andere leefdomeinen. Wat kun je daarvoor als gemeente doen? Zorg dat
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minimavoorzieningen echt hun weg vinden, maar ook voor omscholing en begeleiding naar werk.
Voorkom grote schoolachterstanden onder kinderen en jongeren in armoede.
Diverse doelgroepen Aandacht is bijvoorbeeld nodig voor diversiteit. Zo vragen niet-vrijwillige
zelfstandigen een andere aanpak dan zelfstandigen die voorheen een hoog inkomen hadden. Of zet
in op het vergroten van het gebruik van minimavoorzieningen specifiek onder werkende armen.
Verspreid informatie over de minimaregelingen via werkgevers of vergroot de vindbaarheid online.
Daarnaast kun je inzetten op omscholing richting kansrijke sectoren, investeren in coaching en in de
begeleiding van bijstandsgerechtigden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Benut ook de
inzichten van ervaringsdeskundigen en jongeren in het vormen van nieuw beleid. En gebruik de
ontvangst van een laptop of andere studiemiddelen die gezinnen ontvingen aan het begin van de
coronacrisis als ingang voor verder contact.
Beperkte mogelijkheden Als mogelijk dilemma bij dit thema noemt de kennisorganisatie de
beperkte sturingsmogelijkheden van gemeenten op het gebied van armoede. Armoede wordt voor
een groot deel bepaald door rijksbeleid. Bijvoorbeeld de hoogte van het sociaal minimum. Of
macrofactoren spelen een rol, zoals de ontwikkeling van de werkgelegenheid.

6) Aandacht voor armoede groeit, maar de problemen die zijn al decennialang hetzelfde
Zorg+welzijn 21 januari 2021

‘Gezinnen die in armoede leven hebben vooral behoefte aan rust’
De aandacht voor armoede in Nederland groeit, maar de problemen die deze doelgroep ervaart zijn
al decennialang hetzelfde. De Tintengroep en Movisie onderzochten de aanpak van armoede in
Noord-Nederland. 'Alles draait om een goede samenwerking en inzet.'
Zo’n 14.000 gezinnen leven in armoede in het veenkoloniale gebied in Groningen en Drenthe. Waar
de een door pech in deze situatie is beland, is er bij anderen sprake van intergenerationele armoede,
doorgegeven naar de volgende generatie. Dat beide groepen moeite hebben bij het vinden van een
uitweg, is een bekend gegeven.
Ervaringsdeskundigen Het onderzoek van Radboud Engbersen van Movisie en onderzoeker
Jurriaan Omlo, in opdracht van de Tintengroep, richt zich onder meer op de vraag wat sociaal
werkers kunnen doen voor mensen die in armoede leven of daarin dreigen te belanden. Naast een
theoretisch onderzoek zijn er gesprekken geweest met 18 sociaal werkers, acht
ervaringsdeskundigen, acht experts uit de regio, drie bestuurders en een onderzoeker, is een studie
gedaan naar praktijkervaringen en inzichten van professionals binnen het werkveld.
Gevolg of reactie Armoede komt nooit alleen, aldus Johan Brongers, voorzitter van de Raad
van Bestuur van de Tintengroep. ‘Als je naar bestaande onderzoeken kijkt over dit onderwerp, dan
zie je dat armoede bij andere problemen hoort. Het is ergens het gevolg van, of een reactie ergens
op. Dat kan zijn omdat iemand problemen heeft met huisvesting of het verlies van werk, maar ook
door onvoldoende zelfvertrouwen of vertrouwen in de samenleving. En soms is het gewoon door
pech.’ In de voormalige Veenkoloniën (zuid-Groningen, Noord-Drenthe) is er sprake van langdurige
armoede in meerdere generaties.
Kapitaalvormen De onderzoekers hebben als basis vijf kapitaalvormen gebruikt om de
problemen te specificeren, een ordening die de wetenschap ook gebruikt. Het gaat om mentaal,
pedagogisch, sociaal, cultureel en economisch kapitaal. Het onderzoek heeft als centrale vraag:
welke rol kunnen sociaal werkers vervullen voor personen die zich in armoede bevinden of daarin
dreigen te belanden?
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Stabiliseren

Een van de conclusies is dat het wel degelijk mogelijk is om aan situaties van
armoede te ontsnappen, door het aanreiken van een of enkele hulp- en kapitaalbronnen.
Bijvoorbeeld door mentale hulp, pedagogische ondersteuning, sociale middelen, culturele
interventies en het versterken van de economische situatie. Het is een vraagstuk dat vraagt om een
langdurige inzet.
Perspectief Er is daarnaast iemand nodig die voor rust zorgt, die situaties kan stabiliseren en
vervolgens weer perspectief in hun leven brengt, aldus de onderzoekers. Daar ligt een rol voor
sociaal werkers. In zuidoost Drenthe werken ze bijvoorbeeld met een gezinsbudget zonder oormerk,
vertelt Brongers. ‘Dit geld is te benutten voor dagelijkse vragen, een gezinscoach is bij de familie
betrokken en zorgt dat er rust is en dat de basisbehoeftes op orde zijn.’
Stress Deze rust ontbreekt vaak in gezinnen die met armoede te maken hebben. Er zijn zorgen
over het inkomen of het kunnen betalen van de huur, er is ruzie met de (ex-) partner over de
kinderen, scheidingen, zo somt Brongers op. ‘Wat een onrust heb je dan. En wie heeft er dan focus
om te werken? Het verzuim is dus hoger, anderen vallen helemaal uit. Ieder mens heeft structuur en
rust nodig om zich te kunnen ontwikkelen.’ Stress zorgt ervoor dat je capaciteit en denkvermogen
afneemt, benadrukt de voorzitter. ‘We moeten dus ook goed letten op de druk die de overheid legt
op controles. Daarbij zou de gezondheid van mensen centraal moeten staan.’
Vertrouwen Deze druk zorgt er ook voor dat er bij deze groep vaak sprake is van een gebrek aan
vertrouwen in de overheid, aldus Brongers. ‘En de gemeenten staan met de rug tegen de muur, want
de budgetten zijn krap en wethouders en ambtenaren zitten met de handen in haar.’ Wil je dit
vertrouwen herstellen, dan moeten inwoners anders worden benaderd, denkt de voorzitter. ‘Creëer
beleid vanuit een bedoeling in plaats van vanuit wantrouwen. Dat wordt een groot vraagstuk de
komende jaren.’
Waardigheid De wrangheid van armoede zit vaak in het gemis aan waardigheid en zelfrespect,
zo schrijven de onderzoekers. Daar zijn gevoelens van vernedering, schaamte, machteloosheid en
een gebrek aan eigenwaarde aan verbonden. Dit raakt de kern van wat het sociaal werk is, aldus
Brongers. ‘Een sociaal werker verbindt, staat naast mensen, loopt met ze mee en kijkt
onbevooroordeeld naar ze. Ze geven geen oordeel over wat hen is overkomen, en staat in verbinding
met instanties om de mensen heen, en helpt deze herstellen.’ Van voorscholen, tot
budgettrainingen, tot activiteiten om het zelfvertrouwen te herstellen. Een sociaal werker heeft
verstand van het gewone leven en alles wat daarbij komt kijken.
Kwetsbaar Mensen die in armoede leven worden vaak kwetsbaar geacht, maar ze hebben veel
veerkracht, aldus Brongers. ‘Ze kunnen verstandig omgaan met beperkte middelen. Maar zo kijken zij
zelf niet naar hun situatie. En dat is logisch.’ Daarom komt in het onderzoek naar voren dat positieve
bejegening een cruciaal punt is. ‘Als je elke dag moet kijken of je eten op tafel kan zetten, dan zie je
jezelf niet als een overlever. Maar als professional zien hoe ze zich staande houden, de kinderen
gekleed en gevoed op school. Hun perspectief is anders.’
Vraagstukken De sociaal werker moet dus vooral vragen wat er nodig is en benadrukken wat
er goed gaat. ‘Uiteindelijk draait het om deze mensen bijstaan bij hun dagelijkse vraagstukken. Het
gaat dan niet over behandelingen of producten van de overheid, maar wat heb je nodig om je te
kunnen redden in de samenleving.’
Draagkracht Er is vaak ook vraag naar opvoedadvies en -ondersteuning. ‘Door de veerkracht en
het zelfvertrouwen van ouders en kinderen te vergroten, kunnen professionals de draagkracht van
gezinnen versterken en de draaglast verminderen’, zo schrijven de onderzoekers. ‘Er zijn genoeg
initiatieven te noemen die dit al doen. Groepen voor jonge moeders, de peuterspeelzaal waar ouders
vragen kunnen stellen en kunnen leren hoe hun kind spelend kan leren. Zo kan je mensen bijstaan
zonder dat er een behandeling nodig is. We moeten terug naar de focus op samenlevingsopbouw.’
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Samenhang

De voorzitter pleit voor een andere manier van werken. ‘Er is meer samenhang
nodig tussen de betrokken partijen. Ik wil met respect spreken over de hulpverleners, niemand is er
immers op uit om elkaar tegen te werken. Maar soms moeten we ons afvragen: draait het om
iemands welbevinden of om de behandeling? En wordt de gewenste uitkomst ook behaald? De
uitvoerders in de praktijk moeten niet belemmerd worden door de financiële afrekening.’
Ontsnappen Negatieve gevolgen van armoede kunnen op zijn minst verminderd of verlicht
worden, zo concluderen de onderzoekers. De beleidsmakers en uitvoerders moeten kijken welke
steun er nodig is. ‘Soms kunnen een paar gesprekken al het zelfvertrouwen herstellen en iemand op
het juiste pad zetten’, aldus Brongers.
Gemeenschappelijke inspanning
Biedt dus vooral kansen aan de mensen die langs de
kant van de samenleving staan, wil de voorzitter benadrukken. ‘Stel je open voor een inclusieve
samenleving en kijk vanuit vertrouwen naar mensen, in plaats van uit wantrouwen. We kunnen met
de uitkomsten van dit onderzoek, en door gemeenschappelijke inspanning, het aantal mensen dat in
armoede leeft verminderen en hen een rol geven in onze maatschappij. Laten we dat dus vooral
gaan doen.’
Meike Bergwerff Redacteur Zorg+Welzijn

7) Samen langer thuis wonen in een woondroom, wie wil dit nou niet?
Platform31 21 januari 2021

Woondroom Samen langer thuis: van complex naar hechte gemeenschap
Samen langer thuis wonen in een woondroom, wie wil dit nou niet? In Vlaardingen is deze
woondroom voor een aantal senioren werkelijkheid geworden. Daar wonen zo’n 74 senioren
samen in een recentelijk opgeleverd wooncomplex, waarbij omzien naar elkaar als rode draad
fungeert. Hoe is deze woondroom tot stand gekomen? Wat is het resultaat? En welke vragen
spelen er nog? Daarover vertellen Rob Kunst van woningbouwvereniging Waterweg Wonen (Fried:
zie: https://www.waterwegwonen.nl/ ) en Kees Penninx van bureau ActivAge (Fried: zie:
https://www.activage.nl/product/studio-bruis-samen-buurten/ )meer.
Begin 2019 kwam in Vlaardingen een gloednieuw wooncomplex beschikbaar. Het enige wat nog
ontbrak, waren geschikte bewoners. “We hadden een prachtig complex dat gezien de locatie – nabij
een apotheek, winkels en openbaar vervoer – bij uitstek geschikt was voor senioren”, aldus Kunst.
“Initieel zou dit complex een woonzorglocatie worden. Doordat de gesprekken met de zorgpartij
waren stukgelopen, moesten we plots op zoek naar een andere bestemming voor het complex. Dit
bracht ons in de hoek van community building. Waterweg Wonen heeft de afgelopen tien jaar flink
geïnvesteerd in de fysieke kant van het aanpassen van complexen voor ouderen. Met dit complex
wilden we pro-actief verkennen wat er op sociaal gebied nodig is om langer zelfstandig thuis te
wonen. Daarbij kwamen we terecht bij Kees Penninx, die als ontwikkelaar van Studio BRUIS – Samen
buurten (Fried: zie: https://www.platform31.nl/publicaties/vitale-woongemeenschappen-1 )
verschillende vitale woongemeenschappen heeft gerealiseerd.”
Samen langer thuis Het wooncomplex, gelegen in de Westwijk in Vlaardingen, bestaat uit 46
driekamerwoningen van ongeveer 75m2. Het complex heeft een gemeenschappelijke tuin en onder
de woningen zitten verschillende winkels. De huurprijs ligt net onder de liberalisatiegrens en is iets
meer dan 730 euro per maand. Het beheer van het wooncomplex ligt primair in handen van de
bewoners zelf en vanuit Waterweg Wonen is een consulent beheer beschikbaar voor ondersteuning.
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In dit filmpje (Fried: zie: https://www.youtube.com/watch?v=PUAysZ1mPsY ) wordt teruggeblikt op
de bouw en het opleverfeest van de appartementen.
Een bruisende start “En toen kwam Studio BRUIS in beeld”, vertelt Penninx met een glimlach.
“Het leuke van Samen langer thuis is, omdat het een nieuwbouwcomplex is, dat we from scratch een
woongemeenschap mochten ontwikkelen. Dit was de eerste keer dat ik dat deed. Bij ‘oudere’
complexen moet vaak eerst een soort ‘sociaal herstelwerk’ plaatsvinden, denk aan het herstellen van
verbroken sociale verbindingen en bewoners die elkaar soms letterlijk in de haren vliegen. Bij Samen
langer thuis was daar geen sprake van, iedereen zit daar in hetzelfde schuitje en zoekt de eigen draai
in de nieuwe woonsituatie.” In het voorjaar van 2019 vond de eerste informatiebijeenkomst plaats
over Samen langer thuis, waarbij ook aandacht werd besteed aan ‘bruisen’ met elkaar. “Ik vroeg de
zaal bijvoorbeeld: straks wonen jullie daar, hoe gaan jullie er samen iets leuks van maken?”, aldus
Penninx. “Nou, dan sta je versteld wat er allemaal uit zo’n zaal komt. Toen de interesse voor een
fietsclub gepolst werd, gingen direct 12 vingers de lucht in.”
De methode studio BRUIS – Samen buurten Studio BRUIS – Samen buurten, ook wel
de BRUIS-methode genoemd, is een methode voor gemeenschapsvorming in 55+ wooncomplexen.
De BRUIS-methode is gericht op empowerment en bestaat uit twee delen: (1) het ondersteunen van
bewoners bij de organisatie van collectieve activiteiten waarin bewoners met elkaar in contact
komen, en (2) de ontwikkeling van micro-activiteiten, kleine clubs van soms niet meer dan twee of
drie personen, waarin bewoners elkaar beter leren kennen en elkaar vinden rond specifieke
interesses, talenten en hobby’s. Lees hier (Fried: zie: https://www.platform31.nl/nieuws/derotterdamse-laurens-bruist ) meer over de Bruismethode. Ook heeft Platform31 de Bruismethode in
een experiment met 10 corporaties getest en verbeterd – lees hierover in de kennisbank.(Fried: zie:
https://www.platform31.nl/thema-s/wonen-zorg/vitale-woongemeenschappen )
Groepsvorming Waterweg Wonen heeft potentiële kandidaten in drie groepen verdeeld: van 55
tot 65 jaar, van 65 tot 75 jaar en 75 jaar en ouder. Op deze manier ontstaat een goede mix van vitale
ouderen en mensen die wat meer steun nodig hebben. “Door middel van een loting zijn de
toekomstige bewoners geselecteerd”, licht Kunst toe. “Wel hadden we een belangrijke eis: de
mensen moesten achter het idee staan van ‘omzien naar elkaar’ en samen een woongemeenschap
willen vormen. Na de wervings- en selectiefase hebben we met de uiteindelijke groep verschillende
activiteiten ondernomen, zodat ze elkaar alvast een beetje konden leren kennen. Zo hebben we een
wijkwandeling gemaakt en hebben we onder begeleiding van ActivAge een werkbezoek gebracht aan
de Akropolistoren (Fried: zie: https://www.de-akropolistoren.nl/cvb/h/2049/0/0/Vereniging ) in
Amsterdam – een soortgelijk wooncomplex.”
In januari verhuisden de nieuwe bewoners naar het complex. “Doordat we van tevoren al hadden
geïnvesteerd in sociale verbindingen, was er al een bevlogen initiatiefgroep gevormd, bestaande uit
vijf bewoners”, vertelt Penninx. “Deze groep speelt een grote rol in de ontwikkeling van het BRUISproject en de verankering daarvan. Ook hadden de bewoners al verschillende clubs gevormd,
waaronder een wandelclub, een papier-prikclub en een breiclub.”
Nieuwsgierig Het eerste woonjaar van Samen langer thuis zit er inmiddels op. “Ondanks het
uitbreken van de coronacrisis, kijken we terug op een geslaagd eerste jaar”, vertelt Kunst
enthousiast. “Het is mooi om te zien dat bewoners steeds zoeken naar wat nog wél kan. Zo werd een
zomerse barbecue in de tuin georganiseerd en boden sommige bewoners aan om mee te helpen met
het ontsmetten van de algemene ruimtes. Dat is waardevol. Ik denk ook wel dat de ‘lichte selectie’
bij de woningtoewijzing daar een rol in heeft gespeeld. Hierdoor is echt een gemotiveerde groep
ontstaan.”
Wel zijn beide heren nog nieuwsgierig naar een paar dingen. Penninx: “Wat ik mij bijvoorbeeld
afvraag: in het complex wonen over het algemeen blije senioren, gaan zij nou ook minder vaak naar
de dokter of maken ze minder gebruik van Wmo-voorzieningen omdat ze elkaar meer helpen?”
Kunst vervolgt: “Ook zijn we benieuwd naar een mogelijk verband tussen een hoger inkomen en
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succesfactoren in de pilot. Een hoger inkomen hangt vaak samen met een gemiddeld hogere
opleiding. En een hogere opleiding helpt vaak bij de ontwikkeling van bewonersparticipatie. Als dit
verband inderdaad zou bestaan, zou dat een stimulans kunnen zijn om mensen met hogere
inkomens te laten instromen in complexen met sociale huurwoningen.”

8) Steeds meer jongeren in regio Leiden kampen met ernstige depressieve klachten
Leidsch Dagblad 21 januari 2021
Steeds meer jongeren in regio Leiden kampen met ernstige depressieve klachten. GGZ ziet de
doorstroom stagneren; ’De ene crisis is nog erger dan de andere. Wie geef je een bed?’
Ilona Bos 21/01/2021 LEIDEN Kinderen en jongeren kampen sinds de corona-uitbraak steeds
meer met ernstige depressieve en angstige klachten. De GGZ in de regio Leiden kan de toestroom
van cliënten in crisis nog maar net aan. Op sommige dagen zijn de bedden van het kind- en
jeugdpsychiatrisch centrum LUMC Curium zelfs vol.
Hij beschadigt zichzelf en heeft af en toe gedachtes aan de dood. Praktijkondersteuner voor de GGZ
Naomi van der Ven (45) ziet de 17-jarige jongen op haar spreekuur bij huisartsenpraktijk Jonkers en
Otten in Leiden. Ze maakt zich zorgen over de ernst van de depressieve klachten en wil de jongen zo
snel mogelijk doorverwijzen naar een grote GGZ-instelling in de regio. Het liefst binnen één à twee
weken. Maar de instelling die zij benadert, stuurt de jongen na een intake terug: zijn problematiek is
niet ernstig genoeg voor behandeling in de instelling.
Van der Ven laat het hier niet bij zitten en belt psychotherapeuten in de regio. Ook de ouders van de
jongen gaan op zoek naar een behandelaar. De moeder raakt langzaam wanhopig, zij zitten immers
thuis met een erg sombere zoon die zichzelf pijn wil doen. ,,Ik begreep het niet goed”, zegt Van der
Ven. ,,De combinatie van automutilatie en suïcidale gedachten leken mij genoeg voor een snelle
behandeling. Voor de coronacrisis was dit ook zo.”
GGZ-behandelaren zien de laatste maanden een flinke toename van psychische klachten onder
kinderen en jongeren tot 25 jaar. Ze verklaren dit door de strenge coronamaatregelen die hun
bewegingsvrijheid en sociale contacten inperken. De toename is een probleem: het zorgt voor
opstoppingen in de doorstroom naar de specialistischere GGZ-zorg. Aan het einde van de zorgketen,
bij psychiatrische ziekenhuizen, raken de crisisbedden vol.
Ook Van der Ven ziet in haar praktijk meer kinderen en jeugd met depressieve of angstklachten en
een toename van verslavingsproblematiek. Eerst verwees ze misschien één keer in de twee weken
iemand door naar de GGZ, nu is dat elke week. Voor twee op de drie cliënten moet ze extra hard
haar best doen om een plekje te vinden. ,,Veel behandelaren in de regio zeggen: het spijt ons echt,
maar we zitten vol.”
Keuzes maken De 17-jarige jongen kon uiteindelijk na zes of zeven weken terecht bij een
psychotherapeut. De praktijkondersteuner overbrugt die tijd door de cliënten te blijven zien tijdens
het spreekuur. ,,Maar eigenlijk duurt dit te lang”, zegt Van der Ven. ,,Ouders werken nu thuis,
iedereen zit op elkaars lip, de stress loopt op: het kan een gezin ontwrichten. Dat wil je juist
voorkomen als hulpverlener.”
Klinisch Psycholoog Sanne Nonhebel (39) beaamt dat GGZ Rivierduinen noodgedwongen kritischer is
geworden aan de voordeur met wie ze toelaten. Zij en haar collega’s behandelen op zes
verschillende locaties, in de regio van Leiden, Midden-Holland en Haaglanden, kinderen en jeugdigen
met ernstige of risicovolle psychiatrische problematiek. Doordat de toestroom van het aantal
cliënten groeit, moeten ze keuzes maken. Wie niet aan de hoge specialistische eis voldoen, wordt
doorverwezen naar kleinere GGZ-organisaties.
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,,De ene crisis is nog erger dan de andere. Wie geef je dan een bed? Dat is de vraag. Ook al hebben
we niet letterlijk bedden zoals in het ziekenhuis”, zegt Nonhebel. ,,Het voelt soms onethisch om die
keuze te moeten maken en te zeggen tegen een cliënt: ik zie dat je het heel zwaar hebt, maar we
hebben een wachtlijst. Eigenlijk wil je dit niet doen. Hoe langer het duurt tot een behandeling, hoe
meer iemands klachten kunnen verergeren en het moeilijker is in de kiem te smoren.”
Spoedintakes GGZ Rivierduinen maakt meer ruimte in de agenda’s van behandelaren vrij voor
de spoedintakes om de vele aanmeldingen op te kunnen vangen. Maar daarnaast ziet de instelling
ook iets anders binnenshuis gebeuren. De crisiscontactmomenten liepen flink op het afgelopen jaar:
kinderen en jongeren die al bij hen in behandeling zijn, raken ruim drie keer zo vaak in crisis.
Hoogstwaarschijnlijk te verklaren door gevolgen van de corona-uitbraak.
Het steunnetwerk en systeem van de kinderen en jongeren vallen door de coronamaatregelen weg.
Dagbesteding gaat niet meer door, scholen zijn dicht en de bijbanen in bijvoorbeeld de horeca
houden ermee op. Volgens Nonhebel zijn dit bouwstenen voor een kind om stabiel te blijven.
Doordat ze geen sociale contacten en interactie meer hebben, kunnen jongeren die al enigszins
kwetsbaar zijn sneller depressieve of angstklachten ontwikkelen.
Maar vaak is de casus wel complexer legt Nonhebel uit. Zo zijn sommige cliënten bang om hun
ouders of naasten met een zwakkere gezondheid te besmetten en zonderen zich af. Ze raken in
isolatie, kunnen nauwelijks meer hun opleiding volhouden en hun ontwikkeling valt tijdelijk stil. ,,Je
ziet vaak dat het een sneeuwbaleffect is”, zegt Nonhebel.
,,Wat je ook ziet, is dat school vaak een toevluchtsoord is voor kinderen of jongeren.” In de
thuissituatie waren al problemen, zoals ruzies, gebrekkige interactie of ouders met psychische
klachten. Ineens zitten ze met zijn allen vast in een klein huishouden. De problemen en spanningen
lopen nu in een sneltreinvaart op en zorgen voor een gevoel van onveiligheid binnen het gezin. Het
huiselijk geweld lijkt dan ook steeds meer toe te nemen.
Doordat de crisiscontactmomenten stijgen, plannen de behandelaren bij de GGZ-instelling meer
(bel)momenten in om na te gaan hoe het met een cliënt gaat en hen te ondersteunen waar nodig.
Dit neemt tijd in beslag en gaat volgens Nonhebel ook ten koste van de reguliere behandelingen.
Maar er is nog een probleem, volgens de directeur van GGZ Rivierduinen Kinderen en Jeugd Gertia
Koek (49).
De instelling maakte de afgelopen maand drie keer mee dat de crisisbedden van psychiatrische
ziekenhuizen in de regio vol waren. Alhoewel de GGZ een kind liever niet laat opnemen, ontkomen
ze er soms niet aan: een kind kan een gevaar zijn voor zichzelf of zijn omgeving en is dusdanig
suïcidaal dat afspraken maken niet meer mogelijk is. Wanneer de bedden in de regio vol zijn, moeten
ze daarbuiten zoeken. Behandelaren bellen middagen voor een plekje. En soms is dat in Drenthe of
in Eindhoven.
,,Dat wil je niet”, zegt Koek. ,,Een kind neem je zo kort mogelijk op en breng je daarna weer terug
naar zijn thuisomgeving waar de behandeling ambulant wordt voortgezet. En dan het liefst door de
dezelfde behandelaar als het kind bij opname had. Dat kan niet als hij in Drenthe wordt opgenomen.
Hij moet opnieuw zijn verhaal doen bij behandelaren en is ver weg van zijn eigen omgeving. Het gaat
ten koste van het efficiënt en effectief behandelen.”
Dwangvoeding
Bij het centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie LUMC Curium lag de crisisafdeling, met in totaal 36
bedden, inderdaad helemaal vol met de kerstdagen. ,,Ik had dit nog nooit meegemaakt”, zegt Robert
Vermeiren (52) hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie. ,,Normaal verlopen de kerstdagen redelijk
rustig: jongeren zijn thuis bij hun ouders.”
Vermeiren en zijn collega’s merken dat er meer crisisaanmeldingen en -opnames zijn van jongeren
tussen de 14 en 18 jaar die ontsporen en suïcidaal zijn. Ook zien ze een enorme toename van
eetstoornissen. ,,De eetproblematiek is vaak ernstiger”, zegt Vermeiren. ,,Zo ernstig dat hun lichaam
in gevaar komt en ze dwangvoeding moeten krijgen om in leven te blijven.”
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Ook zijn de eetstoornissen tijdens de corona-uitbraak volgens Vermeiren van een ander karakter. Het
gaat vooral over kwetsbare jongeren die onzeker of faalangstig zijn. Door de coronamaatregelen
ontmoeten ze weinig vrienden, zitten veel thuis en vereenzamen. De jongeren wenden zich meer tot
sociale media, waar ze een onrealistisch beeld zien van het “gezonde leven”. Ze gaan minder eten en
ontwikkelen een eetstoornis.
,,Hoe het precies verschilt van de “normale” eetstoornis, moeten we nog onderzoeken”, zegt
Vermeiren. ,,Maar je ziet dat het minder gaat over de primaire gedachtes: ik ben dik en ik moet
vermageren. In dit geval ligt er iets anders onder, de eenzaamheid en onzekerheid die wordt
versterkt door de maatregelen.”
De ernst van de problematiek en het feit dat de afdelingen vol liggen zorgt ook voor een extra druk
op de ambulante zorg en de groepsleiding. ,,Het personeel geeft ook liever geen dwangvoeding aan
jonge meisjes. Dat is niet iets wat we graag doen, het is ingrijpend”, zegt Vermeiren. ,,Maar soms kan
het niet anders. Je wilt iemand niet laten overlijden.”
,,Wat wij zien is een landelijk probleem”, zegt Vermeiren. Tot nu toe kon het LUMC Curium jongeren
in zware crisis plaatsen bij hun eigen of andere instellingen in Nederland. ,,Maar ook die raken vol”,
zegt hij. En wat moeten de instellingen dan? ,,Soms is de situatie wel nijpend geweest en moesten
we besluiten om iemand met ernstige eetproblematiek of suïcidale gedachten toch thuis te laten.”
,,Je gaat dan in gesprek met de ouders en neemt voorzorgsmaatregelen zodat jongeren geen
suïcidepoging kunnen doen”, zegt Vermeiren. ,,De deuren gaan op slot, medicatie en scherpe
voorwerpen worden weggehaald. Het is een enorme verantwoordelijkheid voor de omgeving.”
Voor de geïnterviewden is de huidige situatie nu nog te behappen, maar hoelang gaat het nog goed?
De behandelaren krijgen extra taken, meer aanmeldingen en zien de problematiek verergeren. Ook
valt personeel uit door coronabesmettingen of quarantaines. En wanneer de maatregelen stoppen,
verwacht klinisch psycholoog Sanne Nonhebel nog een lange nasleep van jongeren met psychische
klachten.
Een landelijk probleem De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGZ) meldt woensdag dat
verschillende jeugdhulpaanbieders een verergering van de problematiek zien. Suïcidaal gedrag en
eetstoornissen nemen toe onder jongeren en daarnaast ook de druk op het personeel. Dit laatste
komt onder meer door het wegvallen van het onderwijs.
Eind december publiceerde de vereniging van Nederlandse GGZ, na een uitvraag bij twintig leden,
dat het aantal crisismeldingen bij jeugd GGZ-instellingen fors steeg. De grootste problemen zijn in de
Randstad, West-Brabant en oosten van het land. Sommige instellingen zagen een stijging van 30 tot
60 procent ten opzichte van voor de coronaperiode.
Ook bestaan er zorgen over de druk op de crisisbedden. Voor corona waren die al bijna maximaal
bezet, maar volgens de ondervraagden neemt de behandelduur sinds corona toe. Hierdoor stagneert
de doorstroom van de zorg en crisisbedden.

Heb je hulp nodig?
Dan kun je contact opnemen met Stichting 113 Zelfmoordpreventie via 113 (24/7 bereikbaar), 08000113 (24/7 bereikbaar), 0900-0113 (24/7 bereikbaar) een 113.nl.

9) De opsporing en de aanpak van arbeidsuitbuiting blijft achter
Binnenlands Bestuur 21 januari 2021
GEMEENTEN AAN ZET IN STRIJD TEGEN ARBEIDSUITBUITING
Yolanda de Koster 21 jan 2021 De opsporing en de aanpak van arbeidsuitbuiting blijft achter.
Gemeenten hebben een belangrijke taak in het signaleren van arbeidsuitbuiting. Zij moeten onder
meer kwetsbare sectoren en werknemers in kaart brengen. Daartoe moeten zij – ook financieel –
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door het rijk in staat worden gesteld. De aanpak van arbeidsuitbuiting moet daarnaast een
prominente plek in het nieuwe regeerakkoord krijgen.
Sombere conclusie Het is een sombere conclusie die de Nationaal Rapporteur
Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen trekt in zijn vandaag verschenen Dadermonitor
mensenhandel 2015-2019. De aanpak van arbeidsuitbuiting blijft achter in vergelijking met andere
vormen van mensenhandel, schrijft Nationaal Rapporteur Herman Bolhaar. Gegevens over daders
van arbeidsuitbuiting zijn beperkt en als daders worden gepakt, worden ze relatief minder vaak
veroordeeld en krijgen relatief minder vaak een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf.
Ontoelaatbaar ‘Om te weten wat er gaande is, moet je scherpstellen wat ontoelaatbaar is. We
stellen ons in Nederland onvoldoende de vraag of iets uitbuiting is; en daarmee fundamenteel
ontoelaatbaar’, stelt Bolhaar in een toelichting op het rapport. Een van zijn belangrijkste
aanbevelingen is om op lokaal niveau te inventariseren welke sectoren en werknemers
bovengemiddeld kwetsbaar zijn voor uitbuiting en deze inventarisatie te gebruiken om de aanpak
van arbeidsuitbuiting te sturen. In de regio Oost-Brabant is daartoe recent een pilot gestart.
Grove manieren Bolhaar durft de stelling aan dat in alle sectoren arbeidsuitbuiting kan
voorkomen. Van aspergeteelt, massagesalons, au pair-sector, kassen, scheepvaart, bouw,
vrachtwagensector tot horeca. Het gaat daarbij onder meer om gevaarlijk werk, lange uren en
slechte werk- en woonomstandigheden. Ook zijn er situaties waarbij sprake is van agressie en fysiek
geweld. ‘Op een grove manier verdienen mensen geld over de rug van kwetsbare mensen.’
Ontoelaatbaar, vindt de Nationaal Rapporteur. Burgemeester Lex Roolvink van Grave sluit zich daar
volmondig bij aan. Roolvink is voorzitter van de regionale tafel, waarin wordt samengewerkt met het
Openbaar Ministerie, politie, de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW), Taskforce
RIEC, zorgpartners en de Ketenregisseur Mensenhandel om zo de 37 gemeenten van Oost-Brabant te
ondersteunen in de aanpak van mensenhandel. Drie van de 37 gemeenten zijn lid van de regionale
tafel.
Verkeerde praktijken ‘We willen uitbuitingsvrij zijn in dit land. Als we het daar met zijn allen
over eens zijn, moeten we op zoek naar de kwetsbaarheden en de verkeerde praktijken’, aldus
Bolhaar. Gemeenten spelen wat hem betreft daarin een cruciale rol. ‘Het is belangrijk dat alle
gemeentelijke instanties controles uitvoeren en er zo vroeg mogelijk bij zijn als sprake is van
arbeidsuitbuiting.’ Dat is precies de bedoeling van de recent gestarte pilot in onder meer OostBrabant, vertelt Roolvink. ‘We gaan inventariseren in welke sectoren kwetsbaarheden zitten en
welke kwetsbare mensen slachtoffer van arbeidsuitbuiting kunnen worden. En vervolgens kijken we
hoe we daar mee om gaan. De resultaten van deze pilot, de kennis die we hiermee op doen, stellen
we aan alle gemeenten ter beschikking.’ De pilot duurt drie jaar.
Compleet uitgebuit Iedereen kent het schrijnende verhaal van de aspergekweekster uit
Someren die werknemers uit vooral Oost-Europa en Portugal uitbuitte. ‘Mensen moesten verplicht
op het terrein blijven, er liepen honden rond en ze moesten verplicht inkopen doen in een winkeltje
op dat terrein van die eigenaar. Ze werden compleet uitgebuit. Dit kunnen we niet accepteren in een
samenleving als Nederland. Dat mag niet gebeuren’, aldus Roolvink. Ambtenaren, van welke afdeling
ook, moeten bij bedrijfscontroles hun oren en ogen goed openhouden, alert zijn op signalen die met
arbeidsuitbuiting te maken kunnen hebben. ‘Als je bij zo’n bedrijf naar binnen gaat, zie je de mensen
die daar werken en kun je ze hen in de ogen kijken. Je ziet dan vaak al heel veel. Maar ook als je in
kleine ruimtes drie stapelbedden ziet staan en een douche, dan moet je aanvoelen dat er – in
potentie – iets niet pluis zou kunnen zijn. Dat betekent dat je verder onderzoek moet doen. Als je de
andere kant op kijkt, mis je zaken.’ Naast de signalen van ambtenaren, moeten ook de signalen van
mensen uit de samenleving krijgt serieus worden opgepakt.
Afhankelijkheidsrelatie Het klinkt eenvoudig, maar dat is het niet, benadrukken Bolhaar en
Roolvink. Slachtoffers zien zich vaak niet als slachtoffer. Omdat ze in het land van herkomst onder
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nog slechtere arbeidsomstandigheden hun werk moesten doen bijvoorbeeld. De kans dat zij aangifte
doen of een signaal afgeven is klein. Daarnaast zitten slachtoffers vaak klem in hun
(afhankelijkheids)relatie met de werkgever. ‘Dit geldt zeker als het gaat om all inclusive constructies’,
aldus Bolhaar. ‘Wat er op het eerste gezicht heel netjes uitziet, kan akelig uitpakken.’ Arbeidsbureaus
of werkgevers regelen niet alleen een baan, maar ook huisvesting en verzekering. ‘Op het eerste
gezicht lijkt daar niets mee, dat je op deze manier onder de pannen bent. Aan de andere kant ben je
enorm afhankelijk van die werkgever.’ Als je kritiek levert op de arbeidsomstandigheden en op straat
wordt gezet, verlies je alles, ook het dak boven je hoofd. ‘Daarmee worden deze mensen nog
makkelijker slachtoffer van een volgende malafide werkgever’, stelt Bolhaar.
Beschermen Hij tekent overigens aan dat niet alleen arbeidsmigranten worden uitgebuit. ‘Het
gaat ook om autochtone kwetsbare mensen. Mensen in een afhankelijkheidsrelatie, of met een
verstandelijke beperking, au pairs en ongedocumenteerden. Het gaat om mensen die op de een of
andere manier op zoek zijn naar een beter bestaan en vaak zelf helemaal niet door hebben dat ze
slachtoffer zijn.’ Het is in de ogen van Bolhaar een overheidstaak om deze mensen te beschermen.
En daarvoor is die inventarisatie door gemeenten zo belangrijk.
Omvang onbekend De omvang van arbeidsuitbuiting is niet bekend. ‘Je kunt pas goed
onderbouwd zeggen hoe groot het probleem is als je weet waar je naar moet kijken’, aldus Bolhaar.
Volgens de Inspectie van SZW zijn er 900.000 kwetsbaren in de arbeidssector. ‘Dat betekent niet een
op een uitbuiting, maar dat betekent wel dat we moeten opletten. Dat is de waarde van de
gemeentelijke pilots.’ ‘De tijd van duiken door gemeenten is wat mij betreft voorbij’, stelt Roolvink.
‘We moeten allemaal onder ogen zien dat het in alle 352 gemeenten kan voorkomen. Daar moeten
we ons steeds bewust van zijn.’
Opvang slachtoffers Maar niet alleen gemeenten spelen een belangrijke rol bij het opsporen
en bestrijden van arbeidsuitbuiting, benadrukt Bolhaar. Het begint met voorlichting in het land van
herkomst tot aan de opvang van en hulp aan slachtoffers. Lokale, nationale en internationale
overheden hebben hierin een rol te spelen. ‘Voorlichting in het land van herkomst en het in vizier
hebben van malafide uitzendbureaus is belangrijk. Vervolgens moeten gemeenten hulp verlenen aan
de mensen die het nodig hebben. Je bent dan helaas al in een vergevorderd stadium’, aldus Bolhaar.
Flinke klus ‘Het is een flinke klus, maar dit mogen wij niet laten gebeuren. Arbeidsuitbuiting is
onze samenleving onwaardig’, stelt Roolvink resoluut. Gemeenten moeten wel door het rijk worden
gefaciliteerd, inclusief budget, vinden zowel Roolvink als Bolhaar. ‘Als we met elkaar vinden dat dit
een onacceptabele situatie is, vind ik dat je gemeenten in staat moet stellen om dit fundamenteel
aan te pakken’, aldus Roolvink. ‘Het geen reguliere taak waarvan het rijk zegt dat we dit er als
gemeenten even bij moeten doen.’ Over de hoogte van een benodigd budget willen beiden geen
uitspraak doen. Dat gaat een eigen leven leiden en er is veel meer nodig dan alleen geld. Met alleen
geld is het probleem niet opgelost. ‘Het gaat ook om bewustwording en mindset’, benadrukt
Roolvink.
Regeerakkoord De extra aandacht die de aanpak van arbeidsuitbuiting nodig heeft, moet een
prominente plek in een volgend regeerakkoord krijgen. ‘Het is een grote klus en vergt een lange
adem’, aldus Bolhaar. ‘We moeten onder ogen zien dat dit niet bij onze samenleving past. Deze
aanpak moet stevig worden verankerd. Het is geen kleinigheid.’
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10) Een moment geduld alstublieft, er zijn nog veel wachtenden voor u…
Koepel Adviesraden Sociaal Domein 21 januari 2021

Samenwerking in Deventer dringt ggz-wachttijden terug
Een moment geduld alstublieft, er zijn nog veel wachtenden voor u…

Het lukt Ron vandaag amper om zijn bed uit te komen. Zijn relatie is uit gegaan en daarbovenop
heeft hij onverwacht zijn baan verloren. Zijn wereld stort in en nare herinneringen uit het verleden
beginnen weer op te spelen. Ron weet dat hij nu hulp moet zoeken en gaat naar zijn huisarts. Hij
ervaart opluchting wanneer hij daar zit, vanaf nu gaat het beter worden. Helaas! Hij krijgt te horen
dat de wachttijd voor behandeling 4 maanden is.
Gespecialiseerde ggz-cliëntondersteuner Gelukkig komt er een gespecialiseerde ggzcliëntondersteuner op zijn pad. Hier kan Ron goed mee praten en samen kunnen zij alvast een aantal
financiële en praktische zaken regelen. Dit geeft Ron “lucht” en hij heeft het gevoel dat er al kleine
veranderingen plaats vinden. Ook brengen zij een bezoek aan Zelfregiecentrum Deventer. Ron kan
hier zijn verdriet en trauma delen met lotgenoten en ervaringsdeskundigen. Maar er is ook ruimte
voor grapjes en gezelligheid. Precies op het goede moment.
Vier maanden later Ron werkt nu volop aan zijn herstel; hij heeft inmiddels vrienden gemaakt
binnen het zelfregiecentrum, volgt een succesvolle traumabehandeling en neemt tegelijkertijd deel
aan een herstelcursus. Het gaat weer de goede kant op. Ron begint over zijn toekomst na te denken
en overweegt ander werk te gaan doen. Ik vraag Ron wat er gebeurd zou zijn als hij de ggzcliëntondersteuner niet tegen zou zijn gekomen. Zijn antwoord is kort en duidelijk: “dan was ik er
niet meer geweest. Ik heb geluk gehad.”
Samenwerking en invloed op ggz-wachttijden Sinds maart 2020 hebben meer
mensen dit geluk in Deventer. Dit komt door een intensieve samenwerking tussen Dimence (ggzaanbieder) en stichting Vriendendiensten (sociaal domein): ggz-behandelaren verwijzen cliënten die
op behandeling moeten wachten actief door naar de gespecialiseerde ggz-cliëntondersteuners van
Vriendendiensten. De cliëntondersteuners pakken problemen op verschillende levensgebieden
(vroegtijdig) op, zoals financiën, huisvesting, daginvulling en sociale relaties. Ook bieden ze waar
nodig emotionele en praktische ondersteuning. Door deze werkwijze verschuift een deel van de hulp
van de ggz naar het sociaal domein. Bovendien doet iedereen waar hij/zij goed in is, en dit vult elkaar
goed aan.
De invloed van deze samenwerking op wachttijden is tweeledig: de doorstroom binnen de ggz gaat
omhoog doordat behandelaren zich op behandeling kunnen richten en minder op randvoorwaarden.
De effectiviteit van de behandeling gaat ook omhoog, omdat cliënten, door “meer lucht”, zich ook
beter op behandeling kunnen richten. Zo ontstaat er meer tijd voor behandeling van nieuwe
cliënten.
Deze samenwerking is mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van Eno zorgverzekeraar,
gemeente Deventer en ZonMW en is een mooi voorbeeld van het terugdringen van de ggzwachttijden door de juiste zorg op de juiste plek te organiseren.
Lori van Egmond Directeur stichting Vriendendiensten Deventer
www.vriendendienstendeventer.nl

11) “Het lag zo voor de hand, maar toch dacht ik er niet aan,” vertelt de jeugdbeschermer
Eigen Kracht Centrale 22 januari 2021

Voor de hand liggend
“Het lag zo voor de hand, maar toch dacht ik er niet aan,” vertelt de jeugdbeschermer over de
situatie van een ernstig zieke moeder en haar twee jonge kinderen. De moeder had leukemie en
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moest vaak naar het ziekenhuis. Door de behandelingen was ze erg ziek en had ze weinig energie.
Twee jaar geleden was ze gescheiden van haar man na een enorme strijd. Er was sprake geweest van
huiselijk geweld en mede daardoor was de jeugdbescherming betrokken geraakt. Nu had de vader
nauwelijks contact met zijn kinderen. De jeugdbeschermer maakte zich zorgen over de kinderen.
Pleeggezin “Ik sprak met de moeder, omdat er een oplossing nodig was voor de periode van de
behandeling. We moesten daarnaast ook nadenken over de kinderen in het geval ze zou overlijden.
De moeder wilde hier eigenlijk niet over nadenken. Het gesprek verliep moeilijk. Ik onderzocht
mogelijkheden, zoals plaatsing in een pleeggezin. Als ik op huisbezoek was, dan was er vaak familie.
Zussen, ouders en nichten deden heel veel. Toch dacht ik eerst niet aan familie, ik was druk bezig
mijn eigen plan te maken. Op een dag was ik op bezoek, toen een nicht binnenkwam. Ze mengde zich
in het gesprek en zei dat zij zich ook zorgen maakte. Ze vroeg letterlijk: ‘Kunnen wij meedenken?’
Toen pas dacht ik aan een Eigen Kracht-conferentie.”
Opluchting “De moeder zei meteen dat ‘iedereen al zoveel doet, ik wil ze niet nog meer
belasten’. Maar de nicht antwoordde: ‘We doen het graag voor de kinderen en voor jou.' De moeder
reageerde opgelucht. Er werd een planbijeenkomst georganiseerd met familie en vrienden en ze
maakten een plan voor tijdens de behandelingen. De kinderen konden dan bij de zus van hun
moeder wonen. Daar kon de moeder zelf ook slapen als ze hulp nodig had. Deze tante woonde
vlakbij, dus de kinderen konden elke dag naar hun moeder. De bestaande steun zou doorlopen, maar
werd in het plan opgenomen. Na vier weken zou de kring weer samenkomen om te kijken hoe het
gaat en om ook een plan te maken voor als de moeder niet beter wordt. Het was zo fijn dat de
kinderen bij hun vertrouwde familie terecht konden. En de moeder was blij dat ze gewoon moeder
kan blijven en ze de kinderen vlakbij heeft. Dat ik daar nou niet meteen zelf aan had gedacht.”

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.
Planbijeenkomsten worden voornamelijk online georganiseerd of vinden fysiek plaats na 9 februari.
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
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12) Actuele gegevens over de Zuid-Hollandse samenleving
Nieuwsbrief Tympaan 26 januari 2021
Databank Zuid-Holland
Databank Zuid-Holland bevat een grote hoeveelheid actuele gegevens over de
Zuid-Hollandse samenleving. We presenteren de gegevens op gemeenteniveau
in de vorm van grafieken, kaarten en tabellen. Een gebruiksvriendelijke
interface zorgt ervoor dat u de gegevens die u zoekt gemakkelijk kunt vinden,
raadplegen en downloaden.
Databank Zuid-Holland >> (Fried: zie: https://www.databankzh.nl/ )

13) Nul dak- en thuisloze jongeren in 2022 is het doel van Actieplan Dak- en Thuisloze Jongeren
Zorg+welzijn 28 januari 2021
Z+W TV: ‘Ik neem mijn hoed af voor alle hulpverleners’
Nul dak- en thuisloze jongeren in 2022. Dat is het doel van het Actieplan Dak- en Thuisloze Jongeren
dat in maart 2019 werd gestart. Hoe staat het er nu voor met dit programma? En wat heeft de
coronacrisis voor invloed op de plannen en de jongeren zelf? Demissionair staatssecretaris Paul
Blokhuis: ‘De coronacrisis heeft ook een positief effect.’
Het is een ambitieus plan: in 2022 mogen er geen dak- en thuisloze jongeren meer zijn in de veertien
gemeenten die deelnemen aan het Actieplan (Fried: zie:
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/03/14/actieprogramma-dak-enthuisloze-jongeren-2019-2021 ). Blokhuis: ‘Ter geruststelling: dan spreken we ook wel over het
overgrote deel van de dak- en thuisloze jongeren want de veertien gemeenten die meedoen, zijn de
gemeenten waar de meeste dak- en thuisloze jongeren zijn.’
Realistisch? Hoe realistisch is het dat er in die gemeenten straks echt geen dak-en thuisloze
jongeren meer zijn? ‘Het is een hoge ambitie, maar toch gaat het best goed met de uitvoering van
het plan. Een aantal gemeenten zeggen nu al te weten dat ze de ambitie gaan halen of er in elk geval
dicht in de buurt komen. Anderen weten dat ze het niet gaan halen. Dat heeft dan eigenlijk twee
oorzaken. De eerste is de coronacrisis, waardoor een heleboel plannen minder snel uitgewerkt
kunnen worden en de tweede is het tekort aan woonplekken.’
Nieuwe groep dak- en thuislozen De coronacrisis heeft dus invloed op de uitvoering van
het Actieplan. Deels omdat plannen langer blijven liggen, wellicht ook deels omdat er een nieuwe
groep dak- en thuislozen ontstaat door de coronacrisis? Blokhuis: ‘Dat is nog lastig in beeld te krijgen.
Het is niet zo dat er nu meteen een enorme toename is van dak- en thuisloze mensen. Dat heeft
mede als oorzaak dat het kabinet miljarden investeert om mensen aan het werkt te houden,
bedrijven te ondersteunen. Tegelijkertijd zien we wel dat huiselijk geweld en het aantal
echtscheidingen toenemen en dat kan weer leiden tot dakloosheid. De toename van dak- en
thuislozen daardoor is nu niet sky high, we zien wel een lichte toename, maar misschien hebben we
nog niet iedereen in beeld. Wat dat betreft neem ik ook mijn hoed af voor al die hulpverleners die
zoveel mooie initiatieven starten en digitaal hulp en ondersteuning blijven bieden om ook de mensen
die het moeilijk hebben goed in beeld te houden.’
Positief effect van corona Overigens heeft de coronacrisis volgens de demissionair
staatssecretaris niet alleen een negatief, maar zeker ook een positief effect. ‘Namelijk dat de
opvanglocaties een beetje af gaan van het oude denken dat je deze mensen wel met tien, twintig
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man op een grote slaapzaal kwijt kunt en drugsgebruikers, alcoholgebruikers en mensen zonder
verslaving allemaal bij elkaar kunt laten slapen. Dat is echt opvang oude stijl, met respect voor de
locaties die nog zo werken, maar daar wel vanaf moeten. Je ziet dat gemeenten nu, door de
coronacrisis starten met het ombouwen van locaties. Dat moet ook wel om de 1,5 meter maatregel
te blijven effectueren. Er zijn er een paar die dat meteen rigoureus doen en die naar een en
tweepersoonskamers gaan.’
Voldoende plekken Maar door de opvanglocaties anders in te richten en de grote slaapzalen
om te bouwen tot kleinere kamers, heb je wel meteen minder bedden. Blokhuis: ‘Dat is zo. Het is
daarmee alle hens aan dek want de uitdaging om voldoende opvang te bieden is groter. Daar
proberen we als Rijk ook bij te ondersteunen. In de brede aanpak van dak- en thuisloosheid, dus ook
voor volwassenen, hebben we daarom 200 miljoen euro (Fried: zie:
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/04/23/%E2%82%AC200-miljoen-voorwoonplekken-met-begeleiding-voor-dak--en-thuislozen ) vrijgemaakt en daar wordt door gemeenten
dankbaar gebruik van gemaakt om locaties zo om te bouwen dat er voldoende plekken beschikbaar
blijven.’
Morele plicht Toch klinkt het allemaal makkelijker dan het in werkelijkheid is. Want een
structurele oplossing bieden om dak- en thuisloosheid tegen te gaan, is niet gemakkelijk. Al is het
maar omdat dak- en thuislozen over het algemeen geen adres hebben en dus officieel geen inwoner
zijn van een gemeente. Het is dus denkbaar dat gemeenten een aanvraag voor hulp van een dakloze
afwijzen en er de voorkeur aan geven tijd en geld te steken in hulp aan de eigen inwoners. Hoe
moeten gemeenten en professionals hiermee omgaan? ‘De problematiek is inderdaad heel
ingewikkeld. Soms krijg je te maken met multiprobleemsituaties waarbij bijvoorbeeld sprake is van
schulden, verslaving, langdurige dakloosheid en een niet afgeronde opleiding. Het is lastig voor
gemeenten dit soort ingewikkelde problemen te tackelen’, erkent de demissionair staatssecretaris.
‘Tegelijkertijd vind ik het een keiharde morele plicht van gemeenten om dat wel te doen. Gemeenten
mogen daklozen niet zomaar wegsturen. We hebben in het verleden met hulp van mystery
guests getoetst hoe gemeenten omgingen met dit soort aanvragen. Sommige gemeenten vielen
daarbij echt door de mand. Zij stuurden de mystery guest weg. Die gemeenten heb ik vervolgens aan
tafel geroepen om ze erop te wijzen dat we in de wet een duidelijke afspraak hebben dat als iemand
in zo’n kwetsbare positie zich bij je meldt, je diegene moet helpen. En dus geen nee kunt verkopen.
Het is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan, maar tegelijkertijd is dit wel echt een brede
maatschappelijke opgave. Het gaat om mensen in super kwetsbare posities, die vaak ook niet gezien
worden door anderen. Laten we hen helpen en laten we dat dan zien als een mooie uitdaging. Want
het kan toch niet zo zijn dat we in ons stinkend rijke land mensen gewoon aan hun lot overlaten?’
Sophie van Hogendorp Hoofdredacteur Zorg+Welzijn

14) Overgangsregeling WLZ-ggz
Schulinck 28 januari 2021

Overgangsregeling voor continuering van zorg bij overstap naar Wlz-ggz
27 januari 2021 - Christel Califano Vanaf 1 januari 2021 is de Wet langdurige zorg (hierna Wlz)
opengesteld voor mensen die hun leven lang intensieve ondersteuning nodig hebben vanwege een
psychische stoornis. Dit betekent dat personen die een Wmo-indicatie hebben en een blijvende
behoefte aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg nodig hebben, over kunnen stappen op zorg
op grond van de Wlz (Wlz-ggz). Het aantal aanvragen voor Wlz-ggz is 40% meer dan verwacht.
Hierdoor is er een forse achterstand ontstaan bij het nemen van de besluiten op deze aanvragen. Om
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continuïteit te kunnen verzekeren aan deze kwetsbare doelgroep heeft de VNG ingestemd met een
overgangsregeling. In deze bijdrage geef ik mijn visie op de vraag of dit terecht is.
Inhoud overgangsregeling De overgangsregeling heeft alleen betrekking op cliënten met
een psychische stoornis, die in 2020 een aanvraag voor een Wlz-indicatie hebben ingediend en
Wmo-ondersteuning ontvangen. Het gaat met name om personen die een indicatie voor beschermd
wonen hebben, maar het kan ook een inwoner zijn met extramurale ondersteuning vanuit de Wmo.
De VNG vraagt gemeenten in de ledenbrief voor inwoners met een Wmo-beschikking die geldig is tot
1 januari 2021 en waarvoor niet vast staat dat er een indicatie Wlz-ggz is of de zorgtoewijzing
afgerond is:
1. de Wmo-ondersteuning ambtshalve te verlengen tot 1 juli 2021;
2. in de inkoop voor 2021 rekening te houden met de continuïteit van ondersteuning. Dit
betekent dat gemeenten ook de aanbieder informeren over de verlenging van de Wmobeschikkingen.
Inwoners met een indicatie voor Wlz-ggz per 1 januari 2021 die voorheen Wmo ondersteuning via
een pgb hadden, ontvangen tijdelijk een pgb van het zorgkantoor. Gemeenten hoeven daarvoor geen
actie te ondernemen.
Waarom deze continuering nu bij de gemeente is neergelegd, blijft voor mij een vraag
waar ik geen antwoord op kan geven.
Overgangsregeling onnodig? Normaal gesproken stopt de ondersteuning vanuit de Wmo op
het moment dat een cliënt een Wlz-indicatie ontvangt of aanspraak kan maken op verblijf en zorg
vanuit de Wlz, maar weigert een aanvraag te doen. Wanneer een aanvraag is ingediend voor een
Wlz-indicatie, maar hier nog geen besluit over is genomen, blijft de ondersteuning vanuit de Wmo
gewoon doorlopen. Een overgangsregeling was hiervoor in mijn ogen dus niet nodig.
In de situatie dat er al wel een indicatie is voor de Wlz-ggz, maar de zorgtoewijzing nog niet heeft
plaatsgevonden, vind ik het vreemd dat de gemeente de ondersteuning op grond van de Wmo moet
verlengen. Gebruikelijk is dat de ondersteuning vanuit de Wmo nog maximaal 5 dagen bekostigd
wordt en het zorgkantoor dit vervolgens overneemt. Uit de ledenbrief wordt mij niet duidelijk
waarom het zorgkantoor nu maximaal dertien weken heeft om de zorgbemiddeling af te ronden. Het
zorgkantoor heeft wettelijk gezien al de mogelijkheid om een Wmo maatwerkvoorziening te
continueren en de met de zorgverlener gemaakte afspraken over te nemen, als het gaat om cliënten
die in een Wlz-instelling willen wonen maar die zorg tijdelijk niet geboden kan worden (artikel 3.3.6a
Wlz). Het had naar mijn idee meer voor de hand gelegen als het zorgkantoor gebruik had gemaakt
van deze bevoegdheid en deze zo nodig tijdelijk was verruimd voor cliënten waarvoor nog niet
duidelijk is wat de verzilveringsvorm van de Wlz-indicatie wordt. Waarom deze continuering nu bij de
gemeente is neergelegd, blijft voor mij een vraag waar ik geen antwoord op kan geven.
Positief is natuurlijk wel dat de zorg aan de cliënten die het betreft ondanks de achterstanden die zijn
ontstaan, hoe dan ook gecontinueerd wordt. Ook geeft de VNG in de ledenbrief aan dat de kosten
voor cliënten die tussen 1 januari 2021 en 1 april 2021 worden geïndiceerd vanwege de vertraging bij
het CIZ, volledig worden verrekend in de uitname in 2021. De kosten die gemeenten extra dienen te
maken door de vertraging worden op deze wijze dus wel gecompenseerd.

15) Vroegsignalering van schulden een wettelijke taak voor gemeenten
Kom uit je schuld nieuwsbrief 29 januari 2021

Vroegsignalering bespaart inwoner veel financiële problemen
Nieuwsbericht | 29-01-2021 Met de wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs)
is vroegsignalering van schulden een wettelijke taak voor gemeenten geworden. Door deze wijziging
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hebben gemeenten de mogelijkheid om in een vroeg stadium betalingsachterstanden uit te wisselen
waardoor zij mensen met schulden eerder hulp kunnen bieden.
Het verhaal van Francis,(Fried: zie: https://www.komuitjeschuld.nl/verhalen-overzicht/het-verhaalvan-francis )
ambassadeur voor de campagne ‘Kom jij eruit?’, laat de waarde van vroegsignalering zien:
‘Ik wist dat ik hulp nodig had maar ik kon die op internet niet vinden. Toen belde de gemeente – ik
had al drie jaar geen waterschapsbelasting betaald. We hebben bij mij thuis naar mijn financiële
situatie gekeken en ik kreeg een coach van Humanitas. Dat werkt goed. Binnenkort ben ik uit de
schulden.’
Uit onderzoek is gebleken dat mensen met schulden gemiddeld 5 jaar wachten voordat ze bij de
gemeente aankloppen voor hulp. Het is dan niet ‘te laat’ - burgers worden aangemoedigd te komen
voor hulp ongeacht de verstreken tijd - maar de burger zelf kan een hogere drempel ervaren
wanneer de schulden zijn opgelopen.
Ook Imane Tahiri, beleidsadviseur bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) benadrukt het
belang van er op tijd bij zijn: ‘Veel mensen met financiële zorgen weten niet dat je vroegtijdig hulp
kunt vragen. Als je op tijd hulp vraagt, is de stress minder groot en de schaamte ook. Maar als je het
wegstopt, kan het steeds lastiger worden om over die schaamte heen te komen.’
Gemeenten zijn voor vroegsignalering! In aanloop naar de inwerkingtreding van de
wijzigingen hebben de VNG en andere partners gemeenten ondersteund in de voorbereiding van de
implementatie van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.
De wijzigingen zijn nog maar net vier weken geleden ingegaan, maar Tahiri geeft aan dat gemeenten
die al een langere tijd bezig zijn met vroegsignalering in de praktijk al enig effect zien: ‘Gemeenten
zijn blij dat ze mensen vroegtijdig kunnen helpen en zo kunnen voorkomen dat mensen nog dieper in
de schulden raken.’ Ze verwacht dat de COVID-19 crisis ervoor zorgt dat steeds meer mensen met
betalingsachterstanden bij gemeenten in beeld komen, dus de gemeente zal meer mensen moeten
helpen. Betalingsachterstanden vroegtijdig kunnen signaleren, is dan een groot voordeel.
Het is belangrijk dat gemeenten goed in staat zijn om de verwachte toename van inwoners met
problematische schulden (of een risico hierop) tijdig te helpen. ‘Er komt veel op gemeenten af. We
vinden het vanuit de VNG belangrijk om de uitvoerbaarheid van de wet goed te monitoren en
evalueren, zodat tijdig actie kan worden ondernomen als dat nodig is.’
Nog voor de wetswijzigingen in werking traden, liepen er al pilots bij verschillende gemeenten. Voor
deze gemeenten zijn de wetswijzigingen makkelijker door te voeren. Gemeenten waar dat niet voor
gold, vinden de implementatie uitdagend, omdat er veel werk op hun bord komt.
Verschillende initiatieven Vroegsignalering Er zijn verschillende initiatieven die
gemeenten bij hierbij ondersteunen. Zo is er het Landelijk Convenant Vroegsignalering opgesteld
door de NVVK, (Fried: zie:
https://www.komuitjeschuld.nl/actueel/nieuws/2020/11/5/%E2%80%98vroegsignalering-kunnenwe-nu-promoten%E2%80%99 ) vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren. Er zijn
uniforme afspraken gemaakt tussen gemeenten, woningcorporaties, private verhuurders, energieen drinkwaterbedrijven en zorgverzekeraars. Het convenant vergemakkelijkt de samenwerking
tussen deze partijen. De leveranciers geven zorgelijke betalingsachterstanden op vaste lasten als
huur, energie, water en de zorgverzekering vanaf 1 januari door aan de gemeenten. Die nemen
vervolgens contact op met de betrokkenen om samen zo snel mogelijk aan een oplossing te gaan
werken.
Daarnaast is er het initiatief ‘Vroegsignalering Schulden landt in Nederland’ (Fried: zie: Welkom, wat
kun je hier vinden? - Vroegsignalering (vroegsignaleringshv.nl) ), een initiatief van PLANgroep, de
gemeenten Amsterdam en Nijmegen, Asessor en Bureau EV. Dit initiatief heeft drie pijlers:
kennisdeling via provinciale en landelijke bijeenkomsten (1); kennisdeling door middel van digitale
ondersteuning (2); en een ontwikkeling van een monitoringsinstrument (3). Gemeenten kunnen
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tijdens bijeenkomsten casuïstiek delen waar ze tegenaan lopen in de praktijk, maar ook best
practices. ‘Het is mooi om te zien dat gemeenten van elkaar leren door goede voorbeelden te delen’,
aldus Tahiri.
Tahiri ziet vooral graag dat schuldhulpverlening zo laagdrempelig mogelijk is. Maatwerk is nodig om
iemand met financiële zorgen goed te kunnen helpen, maar dit maakt verschillende wet- en
regelgeving soms nog wel eens lastig. Belangrijk is daarom dat inwoners de gemeente goed kunnen
vinden, en dat de gemeente de inwoner goed kan vinden. Deze wetswijziging maakt dat laatste in
ieder geval een stuk makkelijker.

16) Partnerschap tussen cliënten, hun sociale netwerk en professionals
Eigen Kracht Centrale 29 januari 2021

Samen een plan maken in de ggz
Op 21 januari is Ellen Meijer gepromoveerd aan de Vrije Universiteit Amsterdam, met het
academisch proefschrift ‘Family Group Conferencing in psychiatry: forming a new practice’. Het
onderzoek laat onder meer zien dat het lastig is om Eigen Kracht-conferenties van de grond te krijgen
in de psychiatrie. In de psychiatrie hebben bureaucratie en hiërarchie een grote rol, terwijl in een
Eigen Kracht-conferentie gezocht wordt naar een verhouding waarin de kring van betrokkenen
zeggenschap verwerft, gesteund door de expertise van professionals. Een conclusie is dat wanneer
een Eigen Kracht-conferentie van de grond komt, deze bijdraagt aan een toename van ervaren
eigenaarschap, herstel van relaties en het toenemen van ervaren sociale steun.
Wantrouwend Eén van de beschreven situaties in het proefschrift betreft een alleenstaande
man, die twintig jaar geleden verslaafd is geraakt aan alcohol en drugs en dakloos werd. Hij had last
van psychoses en leefde in een sociaal isolement. Sinds enige tijd heeft hij weer een huis en twee
honden. Ook heeft hij hulp vanuit de geestelijke gezondheidszorg (ggz). “Hij is terughoudend om
hulp te vragen, maar heeft het hard nodig,” aldus de professional. Zelf zegt hij: “Ik wil het zelf doen
en nu moet ik anderen vragen, dat is niet mijn natuur.” De professional stelt een Eigen Krachtconferentie voor. De man stemt in, maar is wantrouwend dat de Eigen Kracht-coördinator achter zijn
rug zaken bespreekt.
Eetaanvallen “Ik heb de man bij iedere stap in de voorbereiding betrokken,” vertelt de
coördinator, “zo raakte hij meer gemotiveerd. Dat twee buren meteen mee wilden doen hielp ook.
Een broer en een vriend van vroeger wilden ook naar de bijeenkomst komen. De man woog 153 kilo
en had een operatie nodig. Dat durfde hij eerder niet vanwege zijn honden en omdat niemand hem
kon steunen. De kring wilde er voor hem zijn.” Zijn broer: “Hij heeft nu mensen om zich heen, de
kring is groter. Hij is rustiger en heeft vertrouwen omdat we weten wat we moeten doen.” Drie jaar
later heeft de operatie nog steeds niet plaatsgevonden. Door de sociale contacten komen de
eetaanvallen niet meer voor en door sporten met een buurman is hij flink afgevallen. De professional
vertelt dat hij gelukkiger lijkt en veel contacten heeft. Zij spreekt hem nog maar eens in de drie
weken in plaats van wekelijks.
Het onderzoek laat zien dat samen een plan maken mogelijk is en kansen biedt voor herstel van
leven en relaties, wanneer betrokkenen een gezamenlijk leerproces aangaan. Dat vraagt een sterk
partnerschap tussen cliënten, hun sociale netwerk en professionals.

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.
Planbijeenkomsten worden voornamelijk online georganiseerd of vinden fysiek plaats na 9 februari.
We gaan steeds uit van maatwerk in overleg met alle betrokkenen.
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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

17) De transformatie jeugdzorg gaat niet snel genoeg en er is ‘altijd gedoe met geld
Binnenlands Bestuur 29 januari 2021
ZES PLANNEN VOOR BETAALBARE JEUGDZORG
Yolanda de Koster 29 jan 2021 De transformatie jeugdzorg gaat niet snel genoeg en er is ‘altijd gedoe
met geld’. Jeugdwethouder Arno van Kempen (D66) uit Teylingen is het zat en schreef in het
kerstreces een plan hoe het tij kan worden gekeerd. Hij hoopt niet alleen zijn eigen raad, maar ook
de jeugdhulpregio Holland Rijnland en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) mee te
krijgen.
Problemen aanpakken ‘Als wethouder hou ik me al zeven jaar bezig met de jeugdzorg. Zoals
het nu gaat, ben ik niet tevreden.’ Het effectiever en efficiënter inrichten van het jeugdzorgstelsel
komt niet van de grond en gemeenten kampen met gigantische tekorten. ‘Voor mij staat als paal
boven water dat we de problemen waar we tegen aanlopen, versneld moeten aanpakken.’ Hij heeft
zes punten uitgewerkt die het jeugdzorgstelsel financieel houdbaar moeten krijgen. Het college van
Teylingen heeft dinsdag zijn plan omarmd.
Extra rijksgeld ‘Er moet ten eerste flink geld van het rijk bij. De fout uit 2015 moet worden
hersteld’, aldus Van Kempen. De jeugdzorg werd zes jaar geleden met vijftien procent korting op het
budget naar gemeenten overgeheveld, zo brengt hij in herinnering. Vanwege herverdeeleffecten
kwam er voor de jeugdzorgregio Holland Rijnland, waar Teylingen deel van uitmaakt, daar nog eens
een extra korting van acht procent bovenop. Het landelijk tekort op de jeugdzorg is door AEF
becijferd op 1,6 tot 1,8 miljard euro.(Fried: zie:
https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/gemeenten-komen-1-6-tot-1-8-miljard-tekortop.15476038.lynkx ) ‘Ik ben echt geschrokken van de hoogte van dit bedrag. Hiermee is bewezen
wat gemeenten al jaren roepen: met het huidige rijksbudget komen we niet uit. Er moet dus geld bij.’
Het tekort dat alle gemeenten van Holland Rijnland dit jaar moeten opvangen is 2,8 miljoen euro.
Voor Teylingen gaat Van Kempen dit jaar uit van een tekort van een krappe 711.000 euro.
Eigen bijdrage Als er geen extra rijksgeld komt, moet een inkomensafhankelijke eigen bijdrage
voor jeugdhulp worden ingevoerd. 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.
‘Dit ligt politiek gevoelig’, weet Van Kempen. Bovendien verbiedt de Jeugdwet dit nu, alhoewel er nu
jurisprudentie verschijnt die openingen lijkt te bieden. Ook op dit punt is het rijk als eerste aan zet.
Maar als het rijk niet wil bewegen, vindt Van Kempen dat gemeenten de randen van de wet moeten
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opzoeken. Hij denkt daarbij aan het vergoeden van een beperkter aantal of minder dure
behandelingen, zonder dat dit ten koste gaat van kwalitatief goede zorg. ‘Een ruime voldoende is
genoeg; een zeven in plaats van een negen’, aldus Van Kempen. ‘Als ouders toch meer en duurdere
behandelingen willen, kan dat, maar dat moeten ze dan zelf betalen.’
Regelen in formatie Voor beide maatregelen – meer rijksgeld en de invoering van de
inkomensafhankelijke eigen bijdrage – moeten gemeenten de komende maanden een ‘constante
lobby richting rijk organiseren’, vindt Van Kempen. Wat hem betreft sturen alle gemeenten in
Nederland, alle jeugdzorgregio’s en de VNG brieven hiertoe naar de formateur. ‘In de formatie moet
dit worden geregeld.’
Beladen onderwerp Vier punten uit het plan van Van Kempen kunnen gemeenten zonder hulp
van het rijk oppakken. Het gaat om het beperken van de instroom, het vergroten van de uitstroom,
het verstevigen van het tarievenbeleid en het invoeren van strengere criteria voor een
persoonsgebonden budget (pgb). ‘Bij het beperken van de instroom speelt de vraag wat jeugdhulp is;
waarvoor zijn gemeenten verantwoordelijk. Ook dit is een beladen onderwerp.’
Opvoedpatroon Niet alle hulp hoeft door gemeenten te worden gefinancierd, vindt Van
Kempen. Huiswerkbegeleiding, hulp na een echtscheiding en behandelingen voor dyslexie en
hoogbegaafdheid horen wat de Teylingse wethouder betreft niet per se op het bordje van
gemeenten. ‘We moeten met elkaar de discussie aangaan of dit niet behoort bij het normale
opvoedpatroon van ouders of verzorgers, of dat het via het onderwijs moet worden opgepakt en
gefinancierd.’ Daarnaast moet goed worden gekeken of jongeren met lichte problemen meer dan nu
via het zogeheten voorveld een duwtje in de rug kunnen krijgen om op eigen kracht weer verder te
kunnen. ‘Daarmee kan instroom in de jeugdhulp worden voorkomen’, aldus Van Kempen.
Eerder afschalen Naast minder instroom, moet de uitstroom worden vergoot. Een van de
conclusies uit het AEF-onderzoek was dat niet zo zozeer de toename van het aantal jongeren in
jeugdhulp tot (financiële) problemen bij gemeenten leidt, maar een achterblijvende uitstroom.
Eerder afschalen is een van de oplossingsrichtingen die Van Kempen voor ogen heeft. ‘Zodra het
mogelijk is, moeten we jongeren die specialistische hulp krijgen, weer overdragen naar de jeugd- en
gezinsteams.' En zodra kinderen na een behandeling, al dan niet met hulp vanuit het gezin of het
netwerk, weer op eigen benen kunnen staan, moet de professionele hulp worden stopgezet. Ook
moeten kinderen met zwaardere problematiek zorg eerder worden doorgeleid naar de Wet
langdurige zorg (Wlz).
Sturen op tarieven Gemeenten moeten strakker sturen op tarieven. ‘Eenmaal afgesloten
tarieven worden niet meer bijgesteld’, aldus Van Kempen resoluut. Natuurlijk worden prijsinflatie en
stijgende cao-kosten verrekend, maar ‘als we met een aanbieder bedrag x hebben afgesproken en
dat in een contract hebben vastgelegd, moet hij niet na een paar maanden zeggen dat hij er niet mee
uitkomt en meer geld wil hebben. Afspraak is afspraak.’ Ook wordt paal en perk gesteld aan het
aantal behandelingen en moeten de uitgaven nauwlettender worden gecontroleerd. Per
zorgsegment wordt bekeken welke bekostigingsvorm het meest passend is. ‘Bij het ene segment past
resultaatfinanciering beter, bij een ander wellicht trajectfinanciering.’ Nu betaalt Holland Rijnland
volgens het principe ‘uurtje factuurtje’ (prijs maal hoeveelheid).
Omzeilen wachtlijsten Het persoonsgebonden budget (pgb) wil Van Kempen inzetten voor
waar het bedoeld is. ‘Nu zetten ouders het pgb regelmatig in om aanbieders in te huren die in onze
regio ook zorg in natura leveren. De ouders omzeilen daarmee een eventuele wachtlijst en
aanbieders hun budgetplafond. Dat is niet de bedoeling.’ Het college van Teylingen wil dat gezinnen
bij de aanvraag van een pgb motiveren waarom ze per se voor een pgb willen kiezen. Ook speelt Van
Kempen met het idee van een inkomensafhankelijk pgb.

Groen licht De notitie waar Van Kempen zijn plannen uiteenzet, wordt volgende maand in de

commissie welzijn en de maand erop in de raad van Teylingen besproken. ‘Ik hoop op steun dat dit in
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ieder geval de punten zijn waarover we het gesprek met elkaar moeten voeren. Of iedereen het er
mee eens is, zien we later.’ Bij groen licht van de raad brengt Teylingen de notitie ter discussie in bij
de jeugdhulpregio Holland Rijnland en vervolgens bij de VNG.

18) Netwerk- en installatiebedrijven alle zeilen bijzetten om nieuwe mensen te vinden.
Binnenlands Bestuur 2 februari 2021

ENERGIETRANSITIE VRAAGT VOORAL OM HANDEN
Michiel Maas 02 feb 2021 De energiesector komt tienduizenden mensen tekort om de steeds grotere
hoeveelheid werk uit te voeren. Om alle toekomstige plannen uit te voeren moeten netwerk- en
installatiebedrijven alle zeilen bijzetten om nieuwe mensen te vinden.
Doelen Uit de inventarisatie van de energiestrategieën door het PBL blijkt dat er nog veel
problemen moeten worden opgelost voordat de doelen van de energietransitie in 2030 worden
gehaald. Maar ook als alle technische en inhoudelijke hordes zijn genomen, blijft nog een probleem
over: wie gaat al die zonneparken, windturbines en stroomnetwerken eigenlijk aanleggen?
Netwerk Voor de realisatie van het toekomstige elektriciteitsnetwerk, dat de opgewekte
stroom van al die windturbines en zonnepanelen naar afnemers moet brengen, zijn nog duizenden
mensen nodig. En dat tekort is heel breed, zegt woordvoerder Peter Hofland van netwerkbedrijf
Alliander. ‘We zijn op zoek naar technici op mbo-niveau tot engineer. En aan technisch personeel is
in heel Nederland een tekort. En het heeft eigenlijk weinig zin om de concurrentie aan te gaan met
andere sectoren die in dezelfde poel vissen. Uiteindelijk moeten we ons best doen om die poel te
vergroten. We zijn al een tijd bezig om opleidingen daarbij te betrekken, soms al op het niveau van
basisscholen. Maar we kijken ook naar tweede kansen voor mensen die eerdere opleidingen hebben
afgebroken, naar zij-instromers, maar ook naar statushouders die in een technisch beroep aan de
slag willen. En we kijken nu naar technische beroepen die het slecht hebben door de corona, zoals de
luchtvaartindustrie.’
Wind Maar ook andere sectoren uit de energietransitie zoeken naar mensen. Ook in windenergie
zijn naar verwachting tienduizenden mensen nodig. Voor windparken op land, maar vooral ook op
zee. Bedrijven uit de windsector werken daarom samen met opleidingsinstituten maar kijken ook
naar technici in sectoren die het momenteel zwaar hebben, zoals de olie en offshore-sector. En ook
in de luchtvaart, zegt woordvoerder Marjet Heins van brancheorganisatie NWEA. ‘Op dit moment
lopen zo’n 100 studenten uit de opleiding luchtvaarttechniek stage bij onze bedrijven, omdat de
luchtvaart op het moment stilligt.’
Zon
Maar niet overal zit men om personeel te springen. In de zonne-energiebranche ligt het
probleem niet bij de hoeveelheid personeel, zegt Alex Kaat van Holland Solar. ‘Wij werken met
bouwteams die een project snel kunnen uitvoeren. Het zijn ook vaak internationale bedrijven die
overal aan de slag kunnen. Wij hebben eigenlijk vooral last van gebrek aan mensen in de
ondersteunende diensten, dus de mensen die de kabels leggen en de sleuven graven. En die taak ligt
bij de netbeheerders.’
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19) Financiële positie van gemeenten is door de coronacrisis nog meer verslechterd
Google melding Wmo: Binnenlands Bestuur 3 februari 2021

SLECHTE FINANCIËLE POSITIE GEMEENTEN
BNG Bank 02 feb 2021 'De financiële positie van gemeenten was al nooit goed, maar is door de
coronacrisis nog meer verslechterd'. Dit statement van minister Ollongren van het ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vat in één zin de financiële positie van gemeenten in deze
tijd van COVID-19 samen.
De uitgangspositie van de gemeentefinanciën was namelijk al niet goed sinds het gemeentelijke
takenpakket in 2015 werd uitgebreid met de WMO, Werk & Inkomen en Jeugdzorg. De uitbreiding
ging gepaard met forse kortingen. De trap-op-trap-af systematiek van het accres draagt bij aan de
onzekerheid van de gemeentelijke exploitatie en voor sommigen betekent ook de lage rente of het
niet meer ontvangen van dividenden als gevolg van de verkoop van deelnemingen, dat het
structureel, reëel en meerjarig sluitend houden van de exploitatie lastiger wordt. Als gevolg hiervan
zijn de financiële ratio’s en reserves van veel gemeenten in de loop der tijd verslechterd en de
investeringen teruggeschroefd.
Coronapandemie En toen kwam Covid-19. Voor de gehele publieke sector is een belangrijke
taak weggelegd in de uitvoering van het overheidsbeleid ten aanzien van de coronapandemie.
Gemeenten zijn onder andere verantwoordelijk voor de uitvoering van de Tozo (Tijdelijke
overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers). Gemeenschappelijke regelingen of provincies voor
het in stand houden van het openbaar vervoer (lokaal, regionaal en interregionaal). Dan is er
natuurlijk nog de belangrijke rol van de Gemeentelijke gezondheidsdiensten (GGD), de
Intergemeentelijke sociale diensten (ISD) en de Veiligheidsregio’s. Allen hebben zij volop te maken
met de gevolgen van de pandemie.
Waar provincies en gemeenschappelijke regelingen er, ondanks hun eigen operationele
uitdagingen, financieel goed voorstaan (bij gemeenschappelijke regelingen niet in de laatste plaats
door de gemeentelijke achtervang), is de financiële impact voor gemeenten een stuk groter.
Financieel worden gemeenten getroffen door een daling van de inkomsten uit parkeergelden,
toeristenbelasting en huurinkomsten in combinatie met hogere uitgaven voor WW, schuldsanering,
zorginstellingen, openbaar vervoer en culturele en sportorganisaties. Zonder afdoende compensatie
verwacht 87% van de gemeenten matige tot aanzienlijke financiële problemen die naar verwachting
zullen leiden tot bezuinigingen en hogere (vastgoed) belastingen (bron: Eén vandaag/VNG).
87% van de gemeenten verwacht matige tot aanzienlijke financiële problemen zonder afdoende
compensatie
Ook niet-financieel raakt de pandemie gemeenten, en fors ook. Operationeel gezien bestond er bij
de meeste gemeenten al een hoge werkdruk sinds de doordecentralisatie van Jeugdzorg, WMO en
het implementeren van de Omgevingswet. Deze wordt nu verzwaard wordt door het uitvoeren van
Tozo, het ondersteunen van noodlijdende niet-commerciële organisaties en toegenomen handling in
de uitvoering van de bijstandswet en schuldhulp. Ook wordt de continuïteit van de (WMO en
Jeugdzorg) zorgaanbieders in gevaar gebracht als gemeenten niet anders kunnen dan korten op de
tarieven.
Natuurlijk komt de rijksoverheid ook de gemeenten te hulp. Forse steunpakketten worden nu
ingezet. Al snel werd een steunpakket in de vorm van een voorschot van EUR 566 miljoen ingezet.
Eind augustus is aan hier een tweede steunpakket aan toegevoegd van €777 miljoen. Dit heeft ertoe
geleid dat de liquiditeitsdruk gedempt werd. Inmiddels zijn hier per kamerbrief van afgelopen
december nog bedragen aan toegevoegd en is een doorkijk gegeven hoe in 2021 omgegaan wordt
met financiële steun vanuit het Rijk.
Onderzoek gemeentebegrotingen BDO Niettemin blijft de financiële situatie van de
gemeenten precair. Zo ziet ook accountantsorganisatie BDO steeds meer gemeenten worstelen met
hun financiën. BDO onderzoekt elk jaar de begrotingen van alle 355 Nederlandse gemeenten. De
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conclusies zijn verontrustend. Dit jaar dreigen vier van de vijf gemeenten met een tekort op de
begroting te moeten werken, waar dit er in 2019 nog maar twee op de drie waren. Het gezamenlijk
tekort loopt daarbij op naar €1,3 miljard, tegen €747 miljoen 2019 en slechts €130 miljoen in 2018.
Ook Binnenlands Bestuur, het vakblad voor de publieke sector, kwam tot vergelijkbare conclusies.
Het wordt steeds moeilijker om de begroting rond te krijgen of structureel geld vrij te maken
voor basisvoorzieningen als jeugdzorg of langdurige zorg
Dat niet meer gemeenten komend jaar onder financiële curatele staan, geeft een vertekend beeld
van de daadwerkelijke situatie. Het wordt steeds moeilijker om de begroting rond te krijgen of
structureel geld vrij te maken voor basisvoorzieningen als jeugdzorg of langdurige zorg. Andere
voorzieningen zoals groen of het lokale zwembad of bibliotheek komen hierdoor in het gedrang. En
dan zijn de investeringen voor het klimaatbestendig maken van onze samenleving nog niet eens in
volle gang.
Het is duidelijk dat er een structurele oplossing gevonden moet worden voor de nijpende lokale
overheidstekorten. Anders is het huidige voorzieningenniveau niet langer houdbaar. Daarbij is het
van belang dat de aandacht niet alleen uitgaat naar de financiële situatie van de gemeenten; er zal
ook voor moeten worden gezorgd dat gemeenten in staat blijven om de goed functionerende
organisaties te zijn waar Nederland behoefte aan heeft.

20) Niet meer werken met losse loketten. Inwoners vaak maar één keer hun verhaal te doen
Gemeente.nu 3 februari 2021

Goed voorbeeld: ‘Meitinkers’ zetten hulpvraag inwoners centraal
3 februari 2021 DOOR NIOBE MOEN
Wie in de gemeente Heerenveen een vraag heeft over
wonen, welzijn en zorg kan hiervoor terecht bij een ‘meitinker’ (Fries voor meedenker). Zo’n
medewerker is een vast aanspreekpunt in de wijk en kan direct verschillende soorten zorg
toekennen, zoals Wmo-voorzieningen of schuldhulp. ‘In Heerenveen werken we niet meer met
losse loketten. Inwoners hoeven vaak maar één keer hun verhaal te doen.’
In 2014 startte in de Friese gemeente (Fried: zie: https://www.heerenveen.nl/zorg-enuitkeringen/een-meitinker-kan-u-helpen/ ) een pilot waarbij de zogenoemde meitinkers hulpvragen
van inwoners beantwoorden, met hen meedenken en waar nodig hulp direct inschakelen. Het bleek
zo goed te werken dat een jaar later de aanpak binnen de gemeente een vaste vorm kreeg. Inmiddels
zijn de meitinkers ingebed, reden om dit praktijkvoorbeeld eens onder de loep te nemen en
Heerenveen naar de ervaring te vragen.
Hulpvraag centraal Hoe steekt de aanpak precies in elkaar? Het systeem zorgt ervoor dat
inwoners niet langs verschillende gemeentelijke loketten hoeven en zet de hulpvraag centraal. Een
meitinker kent alle voorliggende voorzieningen, net als de mogelijkheden voor maatwerk. Hij of zij
kan vanuit het gesprek direct de benodigde hulp inschakelen, zonder dat er eerst een proces van
aanvraagformulieren wordt doorlopen.
Heerenveen vereenvoudigde niet zo lang geleden nog het proces door een ambtelijke tussenstap
weg te strepen. Waar eerst nog een andere ambtenaar besliste over de specialistische
voorzieningen, doen de Friese meedenkers dit nu zelf. Zo duurt de komst van de zorg niet alleen
minder lang, ook de regeldruk is lager. Na het gesprek maakt de meitinker een verslag via een app en
ondertekent deze samen met de inwoner. Dit verslag fungeert als beschikkingsaanvraag, dat scheelt
de gemeente in administratieve lasten. Daarna wordt de zorg in gang gezet en klopt de gemeente
direct bij de zorgverlener aan om de zaken te regelen.
Kracht van de aanpak Wat maakt nou dat dit werkt? Titia Woudwijk (teamleider afdeling
Maatschappelijke Ontwikkeling) over de kracht van de aanpak: ‘Onze meitinkers zijn laagdrempelig
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en rechtstreeks toegankelijk en hebben geen wachtlijst. Daarnaast hebben ze een breed mandaat,
waardoor inwoners vaak maar één keer hun verhaal hoeven te doen. In Heerenveen werken we niet
meer met losse loketten. Voor alle vragen over wonen, welzijn en meedoen, inclusief schulden en
bijzondere bijstand, kan men de meitinkers bellen. Van het gesprek wordt een verslag gemaakt en
waar nodig wordt gelijk bijzondere bijstand, Wmo of schuldhulpverlening ingezet. Ook de korte en
snelle lijnen naar vrijwilligersorganisaties, welzijn en maatschappelijk werk zorgen ervoor dat
inwoners snel de juiste hulp ontvangen.’ Wat het de gemeente oplevert? ‘Een adequate werkwijze
en een hoge klanttevredenheid onder onze inwoners.’
Van eenzaamheid tot schuldenproblematiek Iedere wijk en ieder dorp heeft een vaste
meitinker. ‘Er zijn momenteel viertien meitinkers werkzaam en in dienst van Heerenveen. De
gemeente is opgedeeld in zes gebieden: woonservicezones. Elke zone heeft één tot drie vaste
meedenkers.’ De redenen om beroep op ze te doen zijn heel divers van aard. ‘De hulpvragen lopen
erg uiteen: van eenzaamheid en graag met mensen in contact komen tot schulden en een naderende
huisuitzetting. Of over hoe een kind op school moet komen nu zijn fiets is gestolen. En ook de
reguliere Wmo-hulpvragen lopen via onze meitinkers.’
Lage drempel voor huisbezoeken De drempel voor inwoners om contact te leggen met een
meitinker lijkt lager dan de stap naar een instantie of servicebalie: de weg naar de meedenkende
ambtenaren wordt goed gevonden. ‘De meitinkers voeren jaarlijks ongeveer tweeduizend
huisbezoeken uit. Daarnaast hebben ze nog veel telefonische contacten en gesprekken tijdens
spreekuren.’ Heerenveen gaf dan ook flink wat ruchtbaarheid aan de aanpak. ‘We hebben er veel
bekendheid aan gegeven; via krant, online, folders en ketenpartners. Uit onderzoek blijkt dat
inwoners hen goed weten te vinden.’
Advies voor wie het model overweegt
Een stedelijk of plattelands karakter, grotere
stad of kleiner dorp: of deze aanpak voor andere gemeenten ook een aanrader is, hangt volgens
Heerenveen af van het volgende. ‘Wat ons betreft moet een gemeente de toegang anders durven in
te richten en daarbij aansluiten bij de behoefte van de inwoners.’ De gemeente merkt dat veel
andere plaatsen belangstelling hebben voor de werkwijze. Voor wie het model ook overweegt, is er
nog een goed advies. ‘Houd het simpel en maak onderscheid tussen de rol van de meitinker en die
van hulpverlener. Onze meitinkers zijn geen hulpverleners, waardoor zij geen wachtlijsten hebben.’

21) Het is van belang dat bemoeizorg blijft bestaan zegt hoogleraar Niels Mulder
Zorg+welzijn 3 februari 2021

Niels Mulder: ‘Zorgmijders zijn vaak zorgvuldige zorgzoekers’
We leven in een maatschappij die uitgaat van eigen kracht, van kortdurende ondersteuning en van
burgers die elkaar helpen. Daar lijkt bemoeizorg eigenlijk niet meer bij te horen. Toch is het van
belang dat bemoeizorg blijft bestaan zegt hoogleraar Niels Mulder. ‘Het is echt een korte
termijnvisie als je hulpverleningstrajecten verbindt aan een aantal uren of gesprekken.’
Niels Mulder is hoogleraar Openbare Geestelijke Gezondheidszorg bij het Erasmus MC. Hij houdt een
warm pleidooi voor het belang van bemoeizorg. ‘Er is altijd een groep cliënten met wie er veel aan de
hand is, maar die zelf niet vindt dat er iets met ze aan de hand is. Denk aan cliënten die zichzelf
verwaarlozen, hun omgeving verwaarlozen, psychiatrische problemen hebben of die overlast
veroorzaken maar zelf niet vinden dat er iets aan de hand is. Vanuit de hulpverlening moet je de
mogelijkheid hebben op die mensen af te gaan en te kijken wat er aan de hand is. Bijvoorbeeld om te
voorkomen dat een situatie uit de hand loopt.’
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Zorgvuldige zorgzoeker

Stap je als hulpverlener op zo’n cliënt, of zorgmijder, af, is het
belangrijkste wat je moet doen contact maken. ‘Realiseer je dat een zorgmijder in feite een
zorgvuldige zorgzoeker is. Op het eerste gezicht lijkt iemand misschien zorg te mijden omdat hij niet
op afspraken komt, zelf vindt dat er psychisch niets aan de hand is of niet naar de huisarts wil, maar
als je met zo iemand in gesprek gaat, wil diegene vaak wel een bepaald type hulp, zoals praktische
hulp. Denk aan het helpen met de afwas, of iemand die eens een kop koffie komt drinken.’ Mulder
drukt professionals op het hart vooral goed te luisteren naar het verhaal dat de cliënt vertelt. ‘In
eerste instantie doet het er helemaal niet zo veel toe wát die persoon vertelt, maar door erop in te
haken ontstaat er een gesprek, kom je erachter wat iemand wél wil, bouw je een vertrouwensrelatie
op en heb je een basis om verder te gaan.’
Korte termijnvisie Maar zo’n vertrouwensrelatie opbouwen zodat je uiteindelijk te horen krijgt
wat iemand nodig heeft of hoe je iemand ondersteuning kunt bieden, kost tijd. En
hulpverleningstrajecten zijn tegenwoordig vaak gebonden aan een vast aantal uren of gesprekken.
Hoe valt dat te rijmen met bemoeizorg? Mulder: ‘Het is echt een korte termijnvisie om te denken in
een maximumduur van een traject. Bij bemoeizorg gaat dat niet op omdat een traject nu eenmaal
langer duurt. Het kost tijd omdat je naar mensen toe moet, misschien soms voor een dichte deur
staat, je wellicht eerst brievenbuscontact opbouwt en ga zo maar door. Maar je ziet dat in zeker
tachtig procent van de gevallen die tijdsinvestering wel iets oplevert, dat er een relatie wordt
opgebouwd van waaruit je verder komt. Dat investeren in de voorkant, dat proberen om echt
contact te maken, betaalt zich dus terug. Niet in de laatste plaats financieel omdat wanneer je geen
bemoeizorg toepast, de problemen van deze mensen vaak groter worden en het uiteindelijk dus nog
meer tijd, en geld, kost om ze op te lossen.’
Bemoeizorg is reguliere zorg Moet er dan iets veranderd worden in de visie op het sociaal
domein? Ja, vindt Mulder. Trajecten moeten worden bekeken over een langere termijn. Niet over
een jaar of zelfs nog korter. ‘En bemoeizorg zou gewoon reguliere zorg moeten zijn. De
voorzieningen moeten professionals in staat stellen om daadwerkelijk naar mensen toe te gaan als ze
signalen krijgen dat er iets aan de hand is. Dat is gewoon normale zorg.’
Sophie van Hogendorp Hoofdredacteur Zorg+Welzijn

22) Proef met vijfentwintig 'basisbanen', die bijna een jaar loopt, boekt veelbelovende resultaten
Binnenlands Bestuur 4 februari 2021

GRONINGSE BASISBAAN VERBETERT WELZIJN EN INKOMEN
Adriaan de Jonge 03 feb 2021 De Groningse proef met vijfentwintig 'basisbanen', die al bijna een jaar
loopt, boekt veelbelovende resultaten. Deelnemers gaan er qua welzijn en inkomen op vooruit,
meldt de gemeente Groningen. Bovendien blijken de basisbanen vanuit maatschappelijk oogpunt
winstgevend te zijn.
Hobby De baan van Hans Stam is moeilijk in één woord te vatten. Op sportpark Het Noorden
fungeert hij als conciërge, bewaker, schoonmaker, klusjesman, trainer, vertrouwenspersoon en
eigenlijk ook als een soort van jongerenwerker. Bij voetbalclub v.v. Potetos was hij altijd al een
bekend gezicht, maar ongeveer een jaar geleden heeft hij van zijn hobby zijn werk kunnen maken. De
baan doet hem goed, op fysiek, mentaal én financieel gebied.
Inkomen en welzijn Stam is één van de vijfentwintig Groningers die meedoen aan een proef
met de zogeheten basisbaan, een vorm van gesubsidieerd werk voor mensen bij wie het op de
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gewone arbeidsmarkt niet lukt. Vandaag maakt de gemeente Groningen de tussentijdse resultaten
bekend van de pilot die in maart 2020 van start ging. Het lijkt erop dat twee van de belangrijkste
doelen van het project, het verbeteren van het inkomen en het welzijn van de deelnemers,
grotendeels behaald worden.
Werken voelt goed De deelnemers, die vaak al lang werkloos waren voordat ze met de
basisbaan begonnen, geven aan dat ze blij zijn met de waardering en de sociale contacten die het
werk ze oplevert. Ook Hans zit beter in zijn vel dankzij de baan. Een andere deelnemer geeft aan:
'Omdat ik me beter voel, heb ik ook meer aandacht voor mijn gezondheid.' Weer een ander: 'Werken
voor je geld voelt enorm goed.' Omdat de deelnemers volgens het minimumloon betaald krijgen,
gaan de meesten er financieel aanzienlijk op vooruit.
Lockdown De resultaten verbazen wethouder Carine Bloemhoff (werk & participatie, PvdA) niet.
'We weten al lang vanuit onderzoek dat werk goed is voor de gezondheid. Het biedt structuur en
draagt bij aan sociale contacten. Dat ervaren de werknemers gelukkig ook.' Hoewel het doel
aanvankelijk was om begin 2021 al minstens veertig mensen aan een basisbaan geholpen te hebben,
is Bloemhoff toch blij met het resultaat van vijfentwintig basisbanen. 'Dat we ondanks de lockdown
toch nieuwe banen hebben kunnen creëren, vind ik harstikke mooi.'
Hoeft niet De Groningse basisbaan is bedoeld om werk te creëren voor mensen die zich nuttig
willen en kunnen maken voor de samenleving, maar om wat voor reden dan ook ongeschikt zijn voor
een reguliere, betaalde baan. Daarbij is het doel nadrukkelijk niet dat de deelnemers uiteindelijk
doorstromen naar een gewone werkgever. Het mag natuurlijk, zegt wethouder Bloemhoff, maar het
hoeft niet. Het belangrijkste is dat de baan bijdraagt aan het welzijn en het inkomen van de
deelnemer.
Schoon, heel en veilig Daarnaast is het de bedoeling dat de basisbaan de leefbaarheid van de
wijken en dorpen in de gemeente Groningen ten goede komt. Het takenpakket van een basisbaan
wordt dan ook opgesteld vanuit de behoeften van de buurt. Bloemhoff: 'We vragen in de wijken:
welke taken zou deze persoon kunnen vervullen? Vaak liggen die taken op het gebied van: schoon,
heel en veilig.' Zo zijn deelnemers aan de basisbaan-pilot aan de slag gegaan met het schoonmaken
van speeltuinen, het onderhouden van buurthuizen, het aanpakken van zwerfafval en het schrijven
van artikelen voor het wijkblad.
‘Het kan uit’ Wat levert dat werk de samenleving uiteindelijk op? Om dat in kaart te brengen,
voerde de gemeente een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) uit. 'Die is positief. Dus het
kan uit', vat Bloemhoff samen. 'Alleen liggen de kosten bij de gemeente terwijl de winst vooral ligt bij
de deelnemers, het rijk en de zorgverzekeraars.' De deelnemers hebben namelijk een hoger inkomen
(goed voor hen zelf), betalen meer belastingen (goed voor het rijk) en worden gezonder (goed voor
zorgverzekeraars). Het creëren van de basisbanen kostte de gemeente tot nu toe zo'n 34.500 euro
per baan, terwijl het verschaffen van een uitkering maar 14.000 euro kost.
Meebetalen Met andere woorden: de gemeente doet een investering, maar ziet slechts een deel
van de baten daarvan terug. Het probleem is al eens door het Centraal Planbureau (CPB) en het
Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) aangekaart(Fried: zie: Gemeenten zien de 'brede baten' van
werk niet terug - Binnenlands Bestuur ). De gemeente Groningen wil dat in de toekomst voor een
deel oplossen door private partijen, die meeprofiteren van de resultaten van de basisbaan, te laten
meebetalen aan de kosten ervan.
Participatie Ook vindt Bloemhoff dat gemeenten meer geld van het rijk zouden moeten krijgen
voor de begeleiding van mensen in de bijstand. 'Het gekke is, we hebben een Participatiewet, maar
het grootste deel van het geld dat we krijgen om die uit te voeren, gaat naar
inkomensondersteuning, en niet naar het stimuleren van participatie.'
Den Haag Met de proef wil de gemeente de komende jaren de landelijke discussie rondom de
basisbaan blijven aanzwengelen. Ook Hans Stam hoopt dat de rest van het land leert van Groningen.
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‘Ik hoop dat politiek Den Haag wakker wordt. Ik hoop dat ze inzien dat er mensen aan de onderkant
van de samenleving zitten die gewoon niet voldoende geschikt zijn voor de arbeidsmarkt. En dat die
mensen zo’n kans als deze moeten krijgen om zich te kunnen ontplooien.’

23) Hoe gemeentelijke- en sociaal professionals met mensen in kwetsbare posities omgaan
Movisie 4 februari 2021

Anders kijken, anders doen - met Janny Bakker-Klein en Pieter Omtzigt
3 februari 2021 Op 4 maart verschijnt ‘Anders kijken’ van Janny Bakker-Klein, voorzitter Raad van
Bestuur van Movisie. Al lang voor de toeslagenaffaire losbarstte, onderzocht zij hoe gemeentelijkeen sociaal professionals met mensen in kwetsbare posities omgaan. Het onderzoek startte vanuit
verwondering over schrijnende situaties die zij privé en als bestuurder meemaakte waarbij mensen
veel leed werd aangedaan. Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt (CDA) ontvangt het eerste exemplaar
van de publieksuitgave tijdens de bijeenkomst ‘Anders kijken, anders doen’.
In december 2019 promoveerde Janny Bakker-Klein aan de Erasmus Universiteit op het thema
‘responsiviteit’: het vermogen van professionals om in te schatten wat werkelijk voor de ander van
betekenis is. Met de recente ‘toeslagenaffaire’ nog vers in het geheugen nam de belangstelling voor
dit proefschrift ‘Anders kijken’ (Fried: zie: https://www.movisie.nl/anderskijken )
sterk toe. Janny: 'In mijn huidige rol als bestuursvoorzitter van Movisie, merk ik ook hoe belangrijk
gemeenten het vinden om responsiever te worden naar hun eigen inwoners toe, waarbij de
betaalbaarheid van de ondersteuning ook een belangrijk aandachtspunt is.'
Anders kijken, anders doen Bekijk hier de publieksuitgave
(Fried: zie: https://www.movisie.nl/publicatie/anders-kijken )
Verbetering van de gemeentelijke toegang Afgelopen jaar startte de VNG samen met
de belangenorganisaties IederIn, Mind en Per Saldo en met ondersteuning vanuit Movisie een groot
programma waarmee de zogenaamde ‘gemeentelijke toegang’ vanuit het perspectief van de
inwoner verder kan worden verbeterd. Bevindingen uit het proefschrift van Bakker-Klein bleken
daarbij behulpzaam te kunnen zijn. Daarom publiceert Movisie een kortere ‘publieksversie’ voor
iedereen die ‘anders’ wil kijken en doen binnen het sociaal domein. ‘Anders kijken' biedt elke
gemeentelijke- en sociaal professional, beleidsmaker, manager of bestuurders inspiratie en
handvatten om haar of zijn eigen organisatie responsiever te maken.
Tante Bet – een fragment uit ‘Anders kijken’
Mijn oudtante Bet was geboren en getogen in Huizen, lang voordat Huizen een groeigemeente werd.
Zij droeg de bekende Huizer klederdracht, met de lange zwarte rok en de grote witte kap op het
hoofd. Zoals gebruikelijk zorgde zij als oudste dochter voor haar vader en moeder, ook toen deze oud
en ziek werden. Na hun overlijden gingen de verzorgende taken door ten behoeve van andere
familieleden en toen zij zelf ouder werd kreeg ze een plek in een verzorgingshuis in Huizen, dicht bij de
hervormde kerk waar zij haar hele leven trouw aan was geweest. Toch is haar leven niet in Huizen
geëindigd. Toen ze zelf veel zorg nodig kreeg, moest zij verhuizen naar een verpleeghuis buiten
Huizen. In het verzorgingshuis in Huizen, waar zij zich thuis voelde, kon geen ‘verpleeghuiszorg’
worden geboden.
De verhuizing naar het verpleeghuis heeft voor tante Bet ongetwijfeld nog een paar jaar uitstekende
zorg opgeleverd, maar van welzijn was geen sprake meer. Haar Huizer klederdracht mocht zij niet
meer dragen, want daarin was zij moeilijk te verzorgen. Zij droeg de laatste jaren van haar leven een
gewone jurk, waarmee zij ook zichtbaar voor anderen haar laatste stukje waardigheid kwijt was.
Naar de kerk ging zij niet meer. In de kerkzaal in het verpleeghuis waar ze op zondag naar toe mocht
gaan stonden bloemen en kaarsen. Dat hoorde volgens tante Bet niet zo en daarom wilde zij daar
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niet zijn. Zij was terechtgekomen in een omgeving die voor haar volstrekt vreemd was. Hoe komt het
toch dat we mensen in een kwetsbare situatie, zoals tante Bet, zoveel leed aandoen, terwijl eigenlijk
niemand dit wil? Is ons systeem van wetten en regels ons huidige ‘sociaal domein’ zodanig gaan
beheersen en begrenzen dat we daardoor vaak niet meer toekomen aan de vraag of we nog wel doen
wat werkelijk voor mensen van betekenis is?

24) Ik wilde dat mijn netwerk betrokken werd
Eigen Kracht Centrale 5 februari 2021

Van gedwongen naar vrijwillige hulp
“Ik had heel veel professionele hulpverleners, maar ik merkte dat niemand naar mij luisterde als
moeder. Toen heb ik gezegd dat ik wilde dat mijn netwerk betrokken werd,” vertelt een moeder van
twee kinderen (6 en 7 jaar) over haar Eigen Kracht-conferentie. “De professionals keken eigenlijk
alleen nog maar naar mijn problemen en ik wist niet eens meer wat er precies aan de hand was. Dat
was ook niet goed onderzocht. Doordat ze zoveel overnamen, was ik heel onstabiel geworden. Toen
raakte ik bijna de kinderen kwijt. Dat was echt vreselijk. Ik stond met mijn rug tegen de muur. Ik heb
een goed netwerk, maar dat werd niet gezien.”
Op papier “De gezinsvoogd stond er niet voor open en uiteindelijk is er na zeven jaar een andere
gekomen. Die keek naar de kinderen en had ook oog voor de mensen om mij heen. We startten een
Eigen Kracht-conferentie en de Eigen Kracht-coördinator heeft alle mensen bij elkaar gebracht. Stap
voor stap kreeg ik alles weer meer in eigen hand. Op de bijeenkomst waren mijn familie en vrienden
er om samen een plan te maken. Die steun was er altijd al, maar nu stond het ook op papier.
Daardoor werd het duidelijk dat er heel veel kracht aanwezig is. De voorwaarden voor het plan
vanuit de gezinsvoogd waren dat er netwerk was en dat er genoeg zicht was op de kinderen. Het
werd dankzij het plan heel duidelijk dat dit geregeld was.”
Oerkracht “Door de bijeenkomst en het plan hebben de professionals gezien dat ik kracht én een
netwerk heb. De gezinsvoogd constateert dat het goed gaat. Het plan loopt nog prima. Ik heb meer
rust gekregen en zit steeds beter in mijn vel. De ondertoezichtstelling wordt niet verlengd. We
kunnen over naar hulp op vrijwillige basis. Dat is zo fijn en ook belangrijk. Ik ben blij dat de oerkracht
in mij loskwam om te laten zien dat ik veel meer kon doen met mijn eigen netwerk. Ik moest
opboksen tegen professionals die mijn kracht niet zagen. Gelukkig vond ik een professional die
ervoor open stond. De Eigen Kracht-coördinator heeft veel ogen open laten gaan door mijn familie
en vrienden erbij te vragen. Dat is belangrijk: laten zien dat er in een gezin kracht en steun is.”

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.
Planbijeenkomsten worden voornamelijk online georganiseerd of vinden fysiek plaats wanneer de
coronamaatregelen dat weer toelaten. 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.
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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

25) Laten we omzien naar elkaar in deze moeilijke tijden
LCR@ttentie 5 februari 2021

Blog Amma Asante: 2021 bouwen aan een rechtvaardige overheid
2021 is inmiddels al weer ruim een maand oud. Ik kijk graag vooruit, maar we leren ook veel van
terugblikken. 2020 was een bewogen jaar voor de Landelijke Cliëntenraad (LCR) en burgers in de
sociale zekerheid. Veel nieuwe of veranderde wetgeving raakte mensen direct en leverde veel (extra)
werk op voor de LCR. Waar hebben we het over? De veranderingen binnen de Wajong en de
evaluatie van de Participatiewet bijvoorbeeld. Maar ook de verhoren speelden een grote rol: de
kinderopvangtoeslagen – die geleid hebben tot de val van het kabinet – en de tijdelijke commissie
uitvoeringsorganisaties die onderzoek doen naar de kwaliteit van de uitvoering bij onder meer UWV.
Een worstelende overheid, die soms burgers in de kou laat staan 2020 was ook
het jaar van het SyRi-proces. Samen met andere maatschappelijke organisaties spanden we een
rechtszaak aan: het datasysteem werd geschrapt dat via ondoorzichtige algoritmes op zoek ging naar
uitkeringsfraude. We waren ons toen nog niet bewust van wat het oordeel rondom de
kinderopvangtoeslagenaffaire zou zijn: de overheid wantrouwt haar eigen burgers, jaagt hen na en
brengt hen in financiële moeilijkheden. Dat de overheid burgers soms zo in de kou laat staan hadden
we van tevoren niet durven vermoeden. Ik kan er met mijn pet nog steeds niet bij. En net als bij SyRi
blijven wij alert waar dreigingen op de loer liggen. We hebben te maken met technologische
ontwikkelingen die we nu lijken in te zetten tégen burgers in plaats van voor burgers. Dat moet
anders!
Vorig jaar hebben we vaak achter de schermen bijgedragen aan de verbetering van de positie van
burgers in de sociale zekerheid. Daar speelt een groot deel van ons werk zich af: achter de schermen.
Zo kunnen we vóór de schermen het verschil maken. De LCR wordt daar steeds zichtbaarder. Dat is
ook nodig. We werken voor mensen die op de een of andere manier een uitkering ontvangen. Dan
moeten zij zich herkennen in ons werk en het vertrouwen hebben dat er met hun noodkreten wat
wordt gedaan.
Zichtbaarder voor én achter de schermen We hebben het platform
www.hetgaatovermij.org met #wajongerswordenvergeten gelanceerd met onze organisaties die lid
zijn van de LCR en andere maatschappelijke organisaties. De reacties waren enthousiast: eindelijk
met z’n allen krachten bundelen en gaan voor rechtvaardiger wetgeving. En dat leert ons iets voor
2021: we gaan op deze voet door en nog krachtiger inzetten op verbinding en samenwerking.
De samenwerking met Pakhuis de Zwijger gaat door. Hadden we in 2020 drie online live uitzendingen
over de nieuwe solidariteit, in 2021 staan er voor het voorjaar weer drie op de agenda 11 februari,
25 februari en 4 maart. Dat één van die uitzendingen een debat wordt rondom de verkiezingen, zal
niemand verbazen. Met de Idealenfabriek hebben we een artikel en een lezing over een ander stelsel
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van sociale zekerheid opgezet. Want we denken dat het hard nodig is om mensen echt
bestaanszekerheid te kunnen bieden.
De LCR heeft grootse plannen Binnen de LCR is het ook een woelig jaar geweest. Het had
moeten gebeuren tijdens een congres, maar Else Roetering heeft na ruim 18 jaar een veel te
stil afscheid moeten nemen omdat ze met pensioen is gegaan. Peter van Leeuwen is haar opgevolgd.
En Kosta Skliris is aangetrokken als nieuwe beleidsadviseur. De banden met de raad zelf zijn al stevig,
maar die gaan we nóg meer bij ons dagelijks werk betrekken*. We worden als team completer want
we hebben van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de financiën gekregen om ons
team uit te breiden. En we kunnen de website vernieuwen.
Het is allemaal nodig, want de LCR heeft grootste plannen. Vorig jaar waren we verschillende keren
uitgebreid in de media. In 2021 zijn we al goed begonnen: volop op televisie over het weren van
kwetsbare burgers in de gemeente, als reactie op de absurde situatie dat je geen boodschappen mag
krijgen van je ouders of rondom de fraudebestrijding. Het is mooi dat we zichtbaar zijn in de media,
maar ook achter de schermen gaat het werk door. We gaan met het ministerie van SZW casussen
bespreken en hoe wet- en regelgeving anders kan zodat de menselijke maat terugkomt.
De verkiezingen staan voor de deur. Het wordt tijd dat we gaan bouwen aan een vernieuwende
overheid die vertrouwen in (kwetsbare) burgers en maatwerk vooropstellen. Het huidige stelstel is te
ver doorgeschoten in wantrouwen en jacht naar fraude. Ik zet me met hart en ziel in bij de LCR en
vóór een stelsel van sociale rechtvaardigheid, solidariteit en de wil om hulp te bieden voor wie dat
nodig heeft.
Vooral in deze bizarre tijden waarin we elkaar nauwelijks kunnen ontmoeten en waar eenzaamheid
op de loer ligt. Laten we ons focussen op een samenleving die ooit weer opengaat. Laten we omzien
naar elkaar in deze moeilijke tijden. Ook al is dat vaak van een afstand of via een scherm.
Amma Asante LCR voorzitter
* In de raad namen we afscheid van Edo Paardekooper Overman (Mind LPGGZ), Gillina Baaij, Freddy
May, (Kar-SVB), Conny Kooijman, Marion van Beek (Ieder(in)). Zij hebben zich jarenlang met passie
zich ingezet voor de LCR en daar ben ik hen zeer dankbaar voor.
Enkele plaatsvervangende leden hadden ook hun termijn erop zitten of konden hun raadswerk niet
meer combineren met andere werkzaamheden. Dat gold voor Jochem Atema (CCUWV) en Anique van
den Bosch (KAR-SVB). Ook hen ben ik uiteraard dankbaar voor hun waardevolle inzet.
Nieuw benoemd in de raad zijn Henk Veerman en Frens Lemeer (CCUWV), Lennard Goudriaan (KARSVB) en Sven Pluimers (Ieder(in)). Als plaatsvervangende leden hebben we versterking gekregen van
Liesbeth van de Meer (KAR-SVB), Jan Schrik (CCUWV), Daniel Toebes (Ieder(in)).
De samenstelling van het dagelijks veranderde ook in 2020. We verwelkomden Sandra van Laar als
nieuw lid van het DB.

26) Het laatste dat u wilt is dat er ouderenmishandeling plaatsvindt
Alleszelf.nl 8 februari 2021

Ouderenmishandeling: u laat het toch niet gebeuren?
Als u op hoge leeftijd bent of in uw omgeving mensen kent die tot op de hoogste leeftijd zelfstandig
blijven wonen is het laatste dat u wilt dat er ouderenmishandeling plaatsvindt. Tóch hebben veel
ouderen hiermee te maken. Hoe kunt u herkennen of u of een ander wellicht mishandeld wordt; en
hoe kunt u handelen? Alleszelf.nl zet de informatie (in deze update) op een rij.
Zware lading Ouderenmishandeling is een begrip met een zware lading en roept veel reacties
op. Sommigen vinden het woord niet passend, omdat het wijst op een strafbaar feit terwijl de
‘daders’ soms onbedoeld en onbewust kunnen handelen. Dit noemt men ook wel ontspoorde zorg.
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Hoewel het aantal meldingen over ouderenmishandeling toeneemt, is onduidelijk hoe vaak
ouderenmishandeling exact voorkomt. Volgens het SCP zou ouderenmishandeling in Nederland
(Fried: zie: https://www.scp.nl/publicaties/publicaties/2015/06/15/ouderenmishandeling-innederland ) kunnen gaan om 15.000 tot 200.000 ouderen.
Zes soorten ouderenmishandeling Over het algemeen betekent ouderenmishandeling
(Fried: zie: https://www.huiselijkgeweld.nl/dossiers/ouderenmishandeling )het handelen of het
nalaten van handelen van een persoon die zorg of ondersteuning aan een oudere (deels) afhankelijke
hulpvrager (65+) verleent, waardoor deze fysieke, mentale of materiële schade lijdt. Er bestaat
een onderscheid in zes vormen (Fried: zie: https://www.movisie.nl/artikel/ouderenmishandelingkaart ) van ouderenmishandeling:
1. Lichamelijke mishandeling. Hierbij gaat het om fysieke handelingen waarbij een persoon
(ernstig) letsel (zoals fracturen, blauwe plekken, brandwonden) oploopt. Dit kan gebeuren
doordat het slachtoffer is geslagen, geschopt of hardhandig is beetgepakt.
2. Psychische mishandeling. Wanneer iemand herhaaldelijk wordt uitgescholden, gekwetst,
gekleineerd, genegeerd of gediscrimineerd is er sprake van psychische mishandeling. Dit kan
veel negatieve emoties bij een oudere oproepen, zoals angst, woede, verdriet of
verwardheid.
3. Financiële uitbuiting. Dit gebeurt wanneer er wordt geprofiteerd van de bezittingen van een
oudere, of deze zelfs worden weggenomen. Denk hierbij aan diefstal van geld of goederen,
veranderen van testamenten of het financieel kort houden van een persoon.
4. Verwaarlozing. Iemand kan zowel lichamelijk als psychisch worden verwaarloosd.
Lichamelijke verwaarlozing gebeurt bijvoorbeeld door ondervoeding, uitdroging, slechte
hygiëne of verwonding vanwege doorliggen. Geen aandacht, liefde of ondersteuning geven
zijn kenmerken van psychische verwaarlozing.
5. Seksueel misbruik. Dit zijn ongewenste seksuele handelingen met of in het bijzijn van
ouderen.
6. Schending van rechten. Het kan ook gebeuren dat de rechten van ouderen worden
ingeperkt, zoals het recht op vrijheid, privacy of zelfbeschikking. Te denken valt aan het
achterhouden van post, het opsluiten van een ouder persoon of het wegsturen van
bezoekers.
Herkennen van ouderenmishandeling In de meeste gevallen gebeurt
ouderenmishandeling “achter de voordeur”. U kent vast wel deze eerdere Rijksoverheid-campagne.
De huidige campagne Ik vermoed huiselijk geweld (Fried: zie:
https://www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl/ ) heeft het motto ‘Het houdt niet op, totdat je iets doet’.
De ministeries van VWS en van Justitie en Veiligheid vragen hiermee slachtoffers en omstanders in
actie te komen bij huiselijk geweld.
U ziet het dus niet gebeuren en vaak verwacht u het ook niet. Toch kunt u alert zijn en signalen
herkennen. Onder andere de volgende signalen (Fried: zie: https://www.movisie.nl/artikel/signalenouderenmishandeling-herkennen ) kunnen duiden op mishandeling van oudere zorg- en hulpvragers:
*







zichtbaar letsel, waar de oudere persoon en/of de pleger mogelijk onsamenhangende en
tegenstrijdige verklaringen voor geeft;
een onverzorgd uiterlijk en verwaarloosd huishouden bij de oudere
onverklaarbare depressiviteit of angst bij een oudere;
overdreven schrikreactie bij een onverwachte aanraking of schichtig of teruggetrokken
gedrag bij een oudere;
verdwenen geld of goederen van een oudere;
toenemend aantal schuldeisers;
de verzorger toont zich onverschillig over het welzijn van de oudere;
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de verzorger wekt een overbelaste indruk;
er wordt gescholden en geschreeuwd tegen de oudere in de aanwezigheid van een arts of
hulpverlener of de oudere krijgt geen gelegenheid om alleen met de hulpverlener te spreken
 een lege koelkast.
Niet in alle gevallen hoeft er sprake te zijn van ouderenmishandeling; het kan een momentopname
zijn of andere oorzaken hebben. Wel kunt u alert blijven en als u merkt dat signalen terugkomen,
kunt u actie ondernemen.
Oplopende spanningen thuis
We blijven deze periode zoveel mogelijk thuis. In veel huishoudens gaat dit goed, maar in sommige
situaties lopen de spanningen thuis op. Kijk wat u kunt doen >> (Fried: zie:
https://www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl/gespannen-thuissituaties )
Handelen Of het nu om uzelf gaat of om uw buurvrouw, een kennis, vriend of familielid: u kunt
ouderenmishandeling stoppen of een ernstige situatie voorkomen. Er zijn hiervoor een aantal
mogelijkheden, die we bespreken van licht naar zwaar. Het is afhankelijk van de situatie, welke vorm
van handelen nodig is. Erover praten is een eerste, voor de hand liggende stap. Een huisverbod en
crisisopvang worden minder snel gebruikt. De informatie is gebaseerd op bronnen van meerdere
organisaties.
 Praten. Het is belangrijk dat u uw gedachten niet voor uzelf houdt. Als u één van de signalen
opmerkt, kunt u dit bespreken met iemand (Fried: zie:
https://www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl/ouderenmishandeling/ga-in-gesprek/praat-metanderen ) die u vertrouwt. Iemand die de oudere persoon ook kent. Deel uw gedachten met
diegene, misschien wordt dit ook herkend. Samen kunt u daarna vervolgstappen
ondernemen. U kunt ook in gesprek gaan met de oudere persoon waarbij u eventuele
mishandeling herkent. Dit kan moeilijk zijn, u kunt er ook naast zitten, maar het is goed om
dit te polsen. Wanneer er inderdaad sprake is van ouderenmishandeling, kunt u er samen
iets tegen doen.
 Een Veilig Thuis. In Nederland zijn 26 meldpunten waar u bij deskundige hulpverleners
advies kunt inwinnen, mishandeling kunt bespreken en doorverwezen kunt worden naar
professionele hulp. U kunt 24 uur per dag gratis bellen met 0800-2000 of rechtstreeks
contact opnemen met de Veilig Thuis-organisatie bij u in de buurt; hier (Fried: zie: Home Veilig Thuis )vindt u het overzicht van alle vestigingen. Het meldpunt is beschikbaar voor
mensen die zelf mishandeld worden en voor mensen uit hun omgeving.
 De politie. De politie heeft ook een rol bij ouderenmishandeling omdat deze wettelijk
verplicht is om een aangifte van een strafbaar feit, en daarmee ook huiselijk geweld, op te
nemen. U kunt een melding maken en aangifte doen door te bellen met 0900-8844 of door
naar het dichtstbijzijnde politiebureau te gaan.
 Huisverbod. Wanneer de situatie binnen een huishouden ondraaglijk is of dreigt te worden,
kan er een tijdelijke uithuisplaatsing (Fried: zie: http://www.huisverbod-crisisopvangouderen.nl/huisverbod-bij-ouderenmishandeling/wanneer-een-huisverbod-bijouderenmishandeling-opleggen- )worden gerealiseerd. Op deze manier ontstaat veiligheid
en rust en kunnen alle betrokkenen hulp krijgen. De Wet tijdelijk huisverbod maakt dit
mogelijk. U kunt deze optie bespreken met de eerdergenoemde organisatie Veilig Thuis.
 Crisisopvang. Als direct een oplossing nodig is kunt u gebruik maken van
de crisisopvang/spoedzorg (Fried: zie: Wanneer gebruik maken van crisisopvang? Huisverbod en Crisisopvang bij Ouderenmishandeling (huisverbod-crisisopvang-ouderen.nl).
U kunt dan tijdelijk op een andere plek verblijven, in een veilige omgeving. Ook dan zal er
hulp worden ingeschakeld om uw thuissituatie onder de loep te nemen en passende
oplossingen te bedenken, wanneer nodig. Crisisopvang is altijd tijdelijk. De duur van de
opvang is afhankelijk van de situatie. Uw huisarts kan crisisopvang in gang zetten; voor meer
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informatie kunt u ook terecht bij een GGZ-centrum, uw gemeente of het maatschappelijk
werk.
 112. Misschien klinkt het als een open deur: maar bij spoedeisende hulp bel dan direct het
alarmnummer 112.
Ouderenmishandeling tot slot Alleszelf.nl hoopt dat ouderenmishandeling bij u en in uw
omgeving niet voorkomt. En dat u beter in staat bent om signalen op te vangen als daar onverhoopt
wél sprake van is. Wat zijn uw ervaringen? Kent u nog andere manieren om ouderenmishandeling
te verminderd of tegen te gaan? Laat het ons weten in een reactie onder dit artikel.

27) De coronapandemie laat zien dat de gehele samenleving kwetsbaar is
Werkplaatsen Sociaal Domein 9 februari 2021

Impact van de coronapandemie op sociale kwaliteit van het dagelijks leven:
Hoopvol en kwetsbaar
De coronapandemie laat zien dat de gehele samenleving kwetsbaar is. De sociale kwaliteit staat
serieus onder druk. Dat vereist meer dan maatregelen die inkomensondersteuning bieden, maar ook
nadrukkelijk steun aan en investeringen in de sociale verbanden van mensen en redzaamheid van
mensen. Het sociaal werk is daar onmisbaar in. Dit blijkt uit de publicatie ‘Hoopvol en kwetsbaar Impact van de coronapandemie op sociale kwaliteit van het dagelijks leven’ van Movisie,
Werkplaatsen Sociaal Domein, Hogeschool van Arnhem Nijmegen en NHL Stenden Hogeschool.
Aan de hand van het concept sociale kwaliteit is de impact van de coronapandemie in kaart gebracht.
Bij sociale kwaliteit spelen vier condities een rol: sociaaleconomische zekerheid, sociale inclusie,
sociale cohesie en sociale empowerment. De coronacrisis maakt nieuwe groepen kwetsbaar en raakt
oude groepen vaak extra hard. De overheid organiseert veel solidariteit maar kan niet alle gaten
vullen. Het is dan ook hoopvol dat de crisis ook de sociale basis activeert. Mensen ontdekken dat ze
samen redzamer zijn dan ze dachten. Het versterken van die herontdekte redzaamheid is een
belangrijke opdracht voor de komende tijd.
Download publicatie (Fried: zie: https://www.werkplaatsensociaaldomein.nl/publicatie/hoopvol-enkwetsbaar-omzien-naar-elkaar-tijden-van-corona )
Bestaanszekerheid onder druk De bestaanszekerheid van oude en nieuwe groepen wordt
onmiskenbaar bedreigd. Van delen van de middenklasse tot degenen die hun inkomen bij elkaar
sprokkelen in het informele circuit – velen kunnen door de crisis de eindjes niet meer aan elkaar
knopen. Slechte huisvesting en ondermaatse digitale voorzieningen verscherpen de sociale tekorten.
De pandemie maakt groepen mensen op een schrijnende manier kwetsbaar of extra kwetsbaar.
Tegelijk constateren de auteurs een nieuwe en ongekende veerkracht in buurten en in sociale
relaties. We zien een verschraling van relaties door het digitale contact maar ook innovatie en juist
nieuwe vormen waardoor het sociaal werk mensen juist beter bereikt. De onderzoekers zien
inspirerende voorbeelden van inclusie en empowerment maar ook onbedachtzame vormen van
uitsluiting of van ernstig bemoeilijkte ontmoetingen zoals van LHBTI’s. In de publicatie wordt het
grote belang van contact, ontmoeting en ontmoetingsplekken onderstreept. Er zijn tijdens de
coronapandemie nieuwe vormen van contact en plekken (buiten) ontdekt, en mensen die elkaar
voorheen nog niet ontmoetten doen dat nu wel. Het belang van ontmoeting wordt onderstreept
door veel aandacht voor mensen die eenzaam of niet digivaardig zijn.

Omarm de collectieve dimensie in het sociaal werk
De coronapandemie is een wake-up call voor professionals en beleidsmakers om de collectieve
dimensie in het sociaal werk te omarmen en niet langer te verwaarlozen. Te veel lag de afgelopen
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tijd de nadruk op individuele hulpverlening, ten koste van het leggen van verbindingen, van het
aanbrengen van cement tussen mensen. De cruciale rol van het opbouwwerk – of het nu gedaan
wordt door een ‘gebiedsmakelaar’ of ‘buurtcoördinator’ - is weer aangetoond. De bril van sociale
kwaliteit laat zien dat we niet met lege handen staan tegenover de coronacrisis. De actie- of
aangrijpingspunten per conditie versterken elkaar en kunnen helpen de gevolgen van de crisis op te
vangen. Als de crisis dan geen kans is, dan toch in ieder geval een wake up call om aan de kwaliteit
van gemeenschappen en onze samenleving te werken, aldus de auteurs.
‘In coronatijd verandert er veel. Veel groepjes zijn er niet meer, je kunt je haast niet voorstellen hoe
het leven was voor corona. Ja, daar heb ik natuurlijk last van. Je ontwijkt elkaar. Zelfs in de winkel,
met een mondkapje, dat heeft een weerslag op het gevoel van wie je bent. Daar heb ik echt last van.
We zitten in een cocon en ik vrees dat we dat geaccepteerd hebben.’ - quote van een respondent

28) Als u een mantelzorgwoning wilt bouwen in de achtertuin, moet u zich aan regels houden
IkWoonLeefZorg 10 februari 2021

Mantelzorgwoning bouwen zonder doktersverklaring mag steeds vaker
Als u een mantelzorgwoning wilt bouwen in de achtertuin, moet u zich aan regels houden. Daarbij is
een medische reden vaak een eis, maar niet altijd. Steeds meer gemeenten vinden het goed als een
mantelzorgwoning wordt gebouwd met het oog op de toekomst. Daar is zelfs een naam voor, een
pre-mantelzorgwoning.
Sinds 2015 is voor het bouwen van een mantelzorgwoning (Fried: zie:
https://www.mantelzorg.nl/onderwerpen/wonen/mantelzorgwoning/ )in de achtertuin meestal
geen vergunning nodig. Een belangrijke eis is wel dat de woning echt gebruikt wordt voor
mantelzorg. De bewoners moeten dus zorg nodig hebben. Als de gemeente daaraan twijfelt, moet u
een verklaring van een huisarts of andere zorgverlener laten zien.
Steeds meer gemeenten vinden een doktersverklaring niet nodig om een mantelzorgwoning toe te
staan. Dat geldt bijvoorbeeld voor de gemeenten Berg en Dal, Boxmeer, Goirle, HardinxveldGiessendam, Loon op Zand en Nunspeet.
Eisen pre-mantelzorgwoning
Een mantelzorgwoning zonder medische indicatie heet een pre-mantelzorgwoning. Hierin kunt u dus
ook wonen als u nog geen zorg nodig heeft. Om een pre-mantelzorgwoning te mogen bouwen, moet
u wel een vergunning aanvragen. Voor deze vergunning gelden de volgende eisen.
 U moet minimaal de AOW-leeftijd hebben bereikt.
 U moet een bestaand gebouw gebruiken of een nieuw gebouw neerzetten volgens de regels
voor bouwen in de achtertuin. Is de tuin niet groter dan 100 vierkante meter, dan mag de
mantelzorgwoning maximaal de helft hiervan zijn bijvoorbeeld.
 De bewoners van de hoofdwoning en van de mantelzorgwoningen moeten een familieband
hebben.
 De woonsituatie in het algemeen mag niet slechter worden.
 U moet genoeg parkeerruimte hebben op eigen grond.
 U mag de belangen van bewoners en bedrijven in de omgeving niet schaden.
 De pre-mantelzorgwoning moet veilig en levensloopbestendig zijn en voldoen aan de eisen in
het bouwbesluit.
Dit zijn algemene regels. Iedere gemeente kan daarnaast ook eigen regels opstellen.
Vergunning aanvragen
Een vergunning voor een pre-mantelzorgwoning kunt u aanvragen via het Omgevingsloket online
(Fried: zie: https://www.omgevingsloket.nl/Particulier/particulier/home?init=true ). Het is verstandig
om vooraf na te vragen welke eisen uw gemeente stelt, zodat u weet of uw aanvraag kans maakt.
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Staat uw gemeente pre-mantelzorgwoningen niet toe? Vraag uw gemeente dan om te kijken naar
het beleid van andere gemeenten. Misschien wil uw gemeente dan alsnog het beleid versoepelen.
Als de gemeente een omgevingsvergunning weigert en u bent het hier niet mee eens, dan kunt u in
beroep gaan bij de rechtbank (Fried: zie:
https://www.rechtspraak.nl/Onderwerpen/Omgevingsvergunning ).
Pre-mantelzorgwoning is tijdelijk Als u de vergunning heeft, mag de pre-mantelzorgwoning
maximaal tien jaar blijven staan. Als u in die tien jaar mantelzorg nodig heeft, wordt het gebouw
vergunningsvrij. Het wordt dan een gewone mantelzorgwoning. Dat betekent dat het gebouw mag
blijven staan zolang de mantelzorg nodig is. Als de mantelzorg ophoudt, moet de mantelzorgwoning
weer worden weggehaald. Heeft u een bestaand gebouw verbouwd tot mantelzorgwoning? Dan
hoeft u dit niet af te breken, maar u mag het niet langer gebruiken als woonruimte. Een badkamer en
keuken moeten er dan uit worden gehaald.

NIEUWS- EN INFORMATIEBRIEF 206
ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN KAAG EN BRAASSEM

40

