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Beste adviesraadleden en overige geïnteresseerden, 
Ha, daar is er weer een:  een nieuws- en informatiebrief met oudere en nieuwere berichten. De reden?  
zie hiervoor punt 9.Sorry. 
Ik hoop dat u bij het werken voor de gemeenschap er uw voordeel mee kunt doen! 
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) Soms is volstrekt helder dat het gaat om twee vergunningplichtige activiteiten 
2) Richtlijnen van de AVG voor dienstverlening door overheid  vaak uitgelegd als een verbod. 
3) Sociaal werk, uitgedrukt in euro’s, is maatschappelijk rendabel 
4) Onder toegang versta ik het toegankelijk maken van voorzieningen  
5) Hoe kan er weer rust komen? 
6) Plan tiny houses veel voordelen 
7) Protocollen en richtlijnen  bedoeld als hulpmiddel, steeds meer een doel op zich  
8) Nederland loopt aan kop in Europa als het om Tiny Houses gaat 
9) Sorry 
10) Mensen zagen hun ouders en grootouders in coronatijd zienderogen achteruitgaan 
11) Buurtzorg Nederland heeft een meerjarencontract gesloten met zorgverzekeraar CZ 
12) Al met vakantie geweest? 
13) Zo’n 28 procent van de mensen kan zich zelfs een uitje van een week niet permitteren 
14) Een ‘nieuwe’ crisis bedreigt de arbeidsmarkt: krapte 
15) Aangepast werk voor mensen met psychische aandoening blijft in sfeer van liefdadigheid 
16) 59% van de huizenzoekers is dakloos geworden doordat een relatie is verbroken. 
17) Een jaar lang verzekerd van een maandelijks inkomen, 1050 euro om precies te zijn 
18) Alphen aan den Rijn heeft nieuwe afspraken gemaakt met hulpmiddelleveranciers 
19) De inmiddels welbekende boodschappenaffaire heeft het nodige stof doen opwaaien 
20) Een beweging naar collaboratief ontwerpen, bouwen en wonen 
21) Veel zorgaanbieders hebben de tweede zorgbonus niet aangevraagd 
22) 101 huurhuizen worden binnenkort geïsoleerd, meedoen als koper lukt niet 
23) Als ik in crisis ben, dan wil ik geen mensen erbij en kan ik ook niet zeggen wat ik nodig heb 
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24) Treurig nieuws over antivaxers die mobiele prikbussen lastigvallen 
25) Beroep op bewoners af te zien van hun wettelijk recht op deze financiële WMO vergoeding 
26) De grond die te zwak blijkt, een brug die na elf maanden nog niet voltooid is 
27) Een andere aanpak GGZ en mentale gezondheidscentra 
28) Leefstijlmonitoring van dementiepatiënten geeft rust en mogelijkheid betere zorg te bepalen 
29) Mensen gaan minder reizen voor hun bibliotheekmateriaal 
30) In zeker tweeduizend jaar tijd is het klimaat niet in zo’n rap tempo veranderd 
31) Het klimaatrapport van IPCC is ’indrukwekkend, maar geen verrassing’ 
32) Ruimte bieden voor de eigen ideeën, inbreng en ervaring van medewerkers 
33) Mensen in problemen door de voorschotten omdat UWV kampt met tekort aan keuringsartsen 
34) Website voor mensen met dementie 
35) Debat over toekomst van de zorg voor ouderen gaat te veel over geld, i.p.v. over uitdagingen 
36) Als koken niet meer lukt, kunt u kiezen om thuis kant- en klaar maaltijden te laten bezorgen 
 
 
 
 
 
 
 
1) Soms is volstrekt helder dat het gaat om twee vergunningplichtige activiteiten 
Schulinck 11 februari 2021 
Ga altijd na welke effecten een project precies heeft! 
9 februari 2021 - mr. Alphons van den Bergh 
Een project kan bestaan uit twee of meer vergunningplichtige activiteiten die onlosmakelijk met 
elkaar zijn verbonden, met andere woorden: activiteiten die niet van elkaar zijn te scheiden. De 
verzoeken om toestemming voor het verrichten van die activiteiten moeten worden neergelegd in 
één vergunningaanvraag. In zo’n geval mag de initiatiefnemer zijn verzoek om medewerking aan 
het project dus niet splitsen in twee of meer afzonderlijke vergunningaanvragen, ook niet als dit uit 
strategisch, uitvoeringstechnisch en/of financieel opzicht aantrekkelijker is. Om kort te gaan: 
fasering (artikel 2.5 Wabo) is niet geoorloofd in geval van onlosmakelijke samenhang (artikel 2.7 
Wabo). 
Het niet tegelijkertijd verzoeken om toestemming voor het verrichten van activiteiten die 
onlosmakelijk met elkaar samenhangen, leidt tot een incomplete vergunningaanvraag. Het college 
moet de initiatiefnemer de gelegenheid tot herstel van dat verzuim bieden. Wordt die gelegenheid 
niet benut, dan kan het college de vergunningaanvraag buiten behandeling laten (artikel 4:5 lid 1 
Awb). 
Soms is volstrekt helder dat het gaat om twee vergunningplichtige activiteiten die onlosmakelijk met 
elkaar zijn verbonden. Voorbeeld: de uitbreiding van een pand dat in zijn geheel is aangewezen als 
beschermd rijksmonument. Het bouwen (artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo) leidt onvermijdelijk direct 
tot aantasting van het rijksmonument (artikel 2.1 lid 1 onder f Wabo). 
Er zijn echter situaties waarin de onlosmakelijkheid van de samenhang veel minder duidelijk is, of 
waarin over de onlosmakelijkheid kan worden gediscussieerd. Het kan zelfs zo zijn dat specifieke 
feiten het verschil kunnen maken; dan hangt het af van kleine details of een vergunningaanvraag 
incompleet is. Aldus wordt duidelijk dat ook het college een onlosmakelijke samenhang over het 
hoofd ziet, of dat de bestuursrechter een feitencomplex anders waardeert dan het college. Hoe zit 
het in zo’n situatie? Daarover gaat deze opinie, aan de hand van uitspraken die de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) op 16 december 2020 en 27 januari 2021 heeft 
gedaan. 
                                Er zijn echter situaties waarin de onlosmakelijkheid van de samenhang                                  
                                                             veel minder duidelijk is 
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Luchtwasser in strijd met het bestemmingsplan: ook de verandering van een 
inrichting 
In de uitspraak van 16 december 2020 (ECLI:NL:RVS:2020:3012(Fried: zie: ECLI:NL:RVS:2020:3012, 
Raad van State, 201908898/1/R2 (rechtspraak.nl)) ging het over het realiseren van een luchtwasser 
in afwijking van het bestemmingsplan. Voor het realiseren van de luchtwasser was een aanvraag 
ingediend voor zowel het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo) als het 
afwijken van het bestemmingsplan (artikel 2.1 lid 1 onder c Wabo). De Afdeling overweegt dat met 
de bouw van de luchtwasser tegelijkertijd ook de inrichting verandert, en dat deze verandering 
milieugevolgen heeft. Daaruit leidt de Afdeling af dat het bouwen van een bouwwerk ook 
onlosmakelijk samenhangt met het veranderen van een inrichting (artikel 2.1 lid 1 onder e Wabo). 
Gevolg: de Afdeling vernietigt de vergunning voor het realiseren van de luchtwasser (die met behulp 
van de uitgebreide procedure was verleend). Directe consequentie: de initiatiefnemer zit zonder 
vergunning, en kan worden geconfronteerd met een handhavingsactie van een belanghebbende 
zoals een milieuvereniging. Directe consequentie: het college moet de omgevingsvergunning 
nogmaals volledig heroverwegen, wat leidt tot hernieuwde onzekerheid voor de initiatiefnemer. 
Kappen van bomen: ook het uitvoeren van werkzaamheden 
De aanleiding die leidde tot de uitspraak van 27 januari 2021 (ECLI:NL:RVS:2021:159)(Fried: zie: 
ECLI:NL:RVS:2021:159, Raad van State, 201906700/1/R3 (rechtspraak.nl)) werd gevormd door een 
plan om een hotel uit te breiden. Om die uitbreiding mogelijk te maken moest een aantal bomen 
worden gekapt. Daarvoor is een omgevingsvergunning vereist en verleend (artikel 2.2 lid 1 onder g 
Wabo). De Afdeling oordeelt dat het kappen van de bomen onlosmakelijk is verbonden met het 
uitvoeren van een werkzaamheid aan de bodem waarvoor ingevolge het ter plaatse geldende 
bestemmingsplan een omgevingsvergunning is vereist (artikel 2.1 lid 1 onder b Wabo). 
Het gevolg: de Afdeling vernietigt de beslissing op het bezwaar tegen de omgevingsvergunning voor 
het kappen van de bomen. 
Lessen van de Afdeling 
Les 1 (16 december 2020): bekijk kritisch welke effecten het realiseren van een bouwwerk voor de 
exploitatie van een bedrijf heeft. Bij twijfel ligt het in de rede om navraag bij de initiatiefnemer te 
doen. Een vergissing op dit punt leidt tot vernietiging van het bestreden besluit – en vertraging bij de 
uitvoering van het project. Met een beetje extra zorgvuldigheid kan dit worden voorkomen. 
Les 2 (27 januari 2021): controleer altijd wat het ter plaatse geldende bestemmingsplan bepaalt over 
het gebruik van gronden, het oprichten van bouwwerken én het uitvoeren van overige 
werkzaamheden. Ook hier geldt dat met een beetje extra moeite veel leed voor de initiatiefnemer en 
de gemeente kan worden bespaard. 
         Een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken en/of werkzaamheden is alleen nodig 
als in het bestemmingsplan daarvoor een vergunningstelsel in het leven is geroepen (artikel 2.1 lid 1 
onder b Wabo). 
Kappen van een boom en tegelijkertijd het uitvoeren van een werkzaamheid? 
Het vellen van houtopstand is niet zonder meer onlosmakelijk verbonden met het uitvoeren van een 
werkzaamheid als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder b Wabo. Want een boom kan worden geveld – in 
de zin van artikel 2.2 lid 1 onder g Wabo – door hem vlak boven maaiveldniveau af te zagen, 
bijvoorbeeld om te voorkomen dat beschermde vogels gaan broeden op het moment dat de bomen 
daadwerkelijk moeten worden verwijderd. In dat geval gebeurt er niets met de bodem, want de 
wortels blijven ‘gewoon’ zitten. En als er niets met de bodem gebeurt, is geen omgevingsvergunning 
voor het ‘vergraven’ van grond vereist, wat het bestemmingsplan hierover ook bepaalt. 
Omgevingswet   In de Omgevingswet is de onlosmakelijke activiteit niet meer opgenomen. Dat 
betekent dat omgevingsvergunningen dan niet meer kunnen worden vernietigd omdat 
onlosmakelijke activiteiten niet zijn betrokken bij de verlening van de omgevingsvergunning. Wel rust 
nog steeds op (gemeentelijke) overheden de verplichting om initiatiefnemers te wijzen op 
samenhangende besluiten. Daarvoor is dan wel nodig dat de (gemeentelijke) overheid zicht heeft op 
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welke activiteiten dat dan zijn. Het neemt echter niet weg dat een project pas kan worden 
uitgevoerd als voor alle uit te voeren activiteiten toestemming is verkregen voor zover dat nodig is. 
Dit betekent niet zonder meer een vermindering van gemeentelijke werkzaamheden, maar eerder 
een verschuiving van vergunningverlening naar handhaving. Immers, als de gemeentelijke overheid 
op voorhand niet inzichtelijk heeft voor welke activiteiten toestemming (omgevingsvergunning of 
melding) nodig is, dan verschuift het geschil naar de fase voor handhaving. In het voorbeeld van de 
luchtwasser zou dat dan wel eens vervelend kunnen uitpakken voor de initiatiefnemer. In het 
slechtste geval moet hij de luchtwasser weer verwijderen, terwijl hij wel de investering heeft gedaan. 
In het voorbeeld van de bomen is mogelijk zelfs sprake van een onomkeerbaar feit. De boom is dan 
al geveld en de archeologische waarden aangetast. 
Samengevat    Bij de ontvangst van een aanvraag voor een omgevingsvergunning is het belangrijk 
zo snel mogelijk duidelijk te hebben of sprake is van onlosmakelijke activiteiten. Dat is van belang om 
te weten of een project kan worden uitgevoerd. 
De komst van de Omgevingswet maakt dit niet anders. Weliswaar bestaat de verplichting niet meer 
om onlosmakelijke activiteiten als één geheel aan te vragen, maar dat neemt niet weg dat eerst alle 
toestemmingen moeten zijn verleend voordat het gehele project kan worden uitgevoerd. Een 
omgevingsvergunning voor het vellen van opstand (een omgevingsplanactiviteit) is immers niet veel 
waard als die boom vervolgens toch niet kan worden geveld omdat een omgevingsvergunning niet 
kan worden verleend voor het uitvoeren van werken en/of werkzaamheden (eveneens een 
omgevingsplanactiviteit). Mocht de activiteit zijn uitgevoerd zonder omgevingsvergunning, dan 
zullen de werkzaamheden verschuiven naar toezicht en handhaving. In sommige gevallen is het 
kwaad dan al geschied. 
 
 
2) Richtlijnen van de AVG voor dienstverlening door overheid  vaak uitgelegd als een verbod. 
Binnenlands Bestuur 11 februari 2021  
OOK EEN AMBTENAAR HEEFT RECHT OP PRIVACY 
Marjolein Schuurman 02 feb 2021  De richtlijnen van de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) voor dienstverlening door de overheid worden in de praktijk vaak 
uitgelegd als een verbod. 
Met een ander perspectief naar de AVG kijken 
Om vanuit een ander perspectief naar de regels van de AVG te kijken is het nuttig om even terug te 
gaan naar de basis. Want dat persoonsgegevens niet zomaar door een organisatie of overheid 
verwerkt mogen worden heeft een goede reden. Privacy is heel belangrijk en bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer is een grondrecht. Het recht op privacy is het recht om met rust gelaten te 
worden zodat er geen sprake is van ongevraagde inmenging in jouw leven door anderen. Het gaat 
erom dat je regie houdt over je eigen gegevens, waaronder je medische. En dat bijvoorbeeld één 
foto waar je als dronken tiener op staat, niet je hele toekomst bepaalt of dat je een vergissing kunt 
maken wanneer je een beroep doet op een sociale voorziening en dat dat je niet meteen je baan 
kost. Het is dus van groot belang dat persoonsgegevens goed beschermd worden en niet overal 
rondslingeren. 
Ambtenaar vraagt Tozo aan bij eigen gemeente   Hoe je op verschillende manieren 
naar een situatie en de regels van de AVG kunt kijken, schets ik aan de hand van een uitspraak van de 
voorzieningenrechter van 26 oktober 2020 (ECLI:NL:RBAMS:2020:5156).(Fried: zie: 
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2020:5156   ) 
 In deze uitspraak ging het om een ambtenaar die werkzaam was voor de gemeente Amsterdam 
(hierna: betrokkene). Naast zijn functie voor de gemeente verrichtte hij taxiwerkzaamheden als 
zelfstandige. Naar aanleiding van de corona-uitbraak en de maatregelen die als gevolg daarvan 
werden getroffen, kon betrokkene zijn taxiwerkzaamheden niet meer uitvoeren en heeft hij op 31 
maart 2020 een aanvraag voor een Tozo-uitkering gedaan. In het kader van die aanvraag verwerkte 
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de gemeente persoonsgegevens van betrokkene omdat zonder die persoonsgegevens het recht op 
een Tozo-uitkering niet vast te stellen is. Op 18 juni is de aanvraag van betrokkene afgewezen omdat 
hij niet tot de doelgroep van de Tozo-regeling behoort. Hij en zijn partner ontvingen namelijk 
inkomsten boven het sociaal minimum. Op dezelfde dag heeft de gemeente Amsterdam als 
uitkeringsinstantie, de gemeente Amsterdam als werkgever erop gewezen dat betrokkene een Tozo-
aanvraag  had gedaan en dat mogelijk sprake  was van een integriteitsconflict. De dag erna is 
betrokkene op staande voet ontslagen. 
              De voorzieningenrechter heeft het ontslag vernietigd en onder meer geoordeeld dat de 
gemeente Amsterdam als uitkeringsinstantie de gemeente Amsterdam als werkgever niet had 
mogen inseinen dat er mogelijk sprake was van een integriteitsconflict. Ik kan me voorstellen hoe 
hard de verzuchting op het stadskantoor in Amsterdam moet zijn geweest na het horen van deze 
uitspraak. Het gemopper ‘dat er weer iets niet mag van de AVG’ zal niet gering zijn geweest. 
            Maar bekijk het eens vanuit de andere kant. Vanuit het uitgangspunt dat iedereen recht heeft 
op privacy en dat gegevens over jouw persoonlijke leven niet zomaar (zonder goede reden) gedeeld 
mogen worden. 
              Betrokkene was werkzaam voor de gemeente Amsterdam en verrichtte daarnaast 
taxiwerkzaamheden als zelfstandige. Eind maart 2020 werd bekend dat er tijdelijke financiële 
ondersteuning zou komen voor de zelfstandig ondernemer waarbij sprake was van verlies van 
inkomen door corona. Op 31 maart 2020 heeft betrokkene een aanvraag bij de gemeente 
Amsterdam ingediend om ook voor die steun (een Tozo-uitkering) in aanmerking te komen. Op 31 
maart (en ook in de weken daarna) was het voor betrokkene noch voor gemeenten duidelijk wie er 
nou precies in aanmerking kwam voor een Tozo-uitkering. Zeker toen was nog niet voor iedereen 
duidelijk dat de Tozo-uitkering enkel een aanvulling tot het sociaal minimum (de bijstandsnorm) 
betrof. Betrokkene had dus een beroep gedaan op een regeling waarvan achteraf bleek dat hij er 
geen recht op had. De aan hem verstrekte voorschotten heeft betrokkene netjes aan de gemeente 
terugbetaald. 
             Buiten de vraag of je hier überhaupt kan spreken van een fout door betrokkene of een 
integriteitsconflict, is de vraag of een uitkeringsinstantie dergelijke persoonlijke informatie aan de 
werkgever mag doorgeven. Had de gemeente Amsterdam (als uitkeringsinstantie) ook een seintje 
gegeven als de taxichauffeur werkzaam was bij een bank in plaats van bij de gemeente? 
AVG beschermt privacy van burgers     Als burger moeten we beschermd worden opdat 
onze persoonsgegevens niet zomaar en zonder uitdrukkelijk doel worden gebruikt en gedeeld tussen 
overheden en organisaties. En dat is ook het uitgangspunt van de AVG. Die is er om privacy van 
burgers te beschermen, niet om het leven van ambtenaren moeilijker te maken. 
  
 
3) Sociaal werk, uitgedrukt in euro’s, is maatschappelijk rendabel 
Binnenlands Bestuur 11 februari 2021 
ONDERZOEK WIJST UIT: SOCIAAL WERK RENDEERT 
Yolanda de Koster 09 feb 2021     Sociaal werk, uitgedrukt in euro’s, is maatschappelijk rendabel. Het 
levert meer op dan het kost. Direct en indirect draagt sociaal werk bij aan vermindering van 
zorggebruik, een gezonder en productiever arbeidsaanbod en een betere kwaliteit van leven. 
Factor 1,6      Dat concludeert SEOR, Erasmus School of Economics, in een onderzoek dat vandaag 
verschijnt. Het gemiddelde berekende rendement van sociaal werk ligt bij 32 onderzochte cases op 
ongeveer 1,6: de baten liggen een factor 1,6 hoger dan de kosten. De onderzochte data bieden te 
weinig houvast om een nauwkeurige schatting te maken van de precieze omvang van het 
economisch rendement, stellen de onderzoekers. ‘Het is niet mogelijk om hier één algemeen 
prijskaartje aan te hangen, maar het sociaal werk betaalt zich wel degelijk terug.’ Door de inzet van 
sociaal werk wordt zorggebruik zowel verminderd als voorkomen. Gezien de stijgende zorguitgaven 
in Nederland ‘is dit een relevante constatering’, aldus de onderzoekers. 
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          Sociaal Werk Nederland pleit in een reactie voor een preventiefonds, waaraan onder andere 
zorgverzekeraars, gemeenten en woningcorporaties moeten bijdragen. Uit dat preventiefonds moet 
het sociaal werk worden gefinancierd. 
Baten  Het is voor het eerst dat het maatschappelijk rendement van sociaal werk in Nederland is 
onderzocht. In een meta-analyse heeft SEOR 32 businesscases onderzocht. Het onderzoek is 
uitgevoerd in opdracht van Sociaal Werk werkt! − de samenwerking van werkgeversorganisa e 
Sociaal Werk Nederland en de werknemersorganisaties FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn. 
De onderzoekers hebben onder meer naar de kostenkant gekeken. In lang niet alle businesscases 
waren de kosten goed bijgehouden. ‘Aan de batenkant gaat het om effecten op welzijn, gezondheid, 
zorgconsumptie, economie, arbeidsmarkt en (op lange termijn) maatschappelijke effecten, zoals het 
tegengaan van voortijdige schooluitval of het verminderen van intergenerationele ongelijkheid 
binnen gezinnen’, stellen de onderzoekers. Niet alleen de literatuur, maar ook 32 onderzochte 
businesscases bevestigen dat ‘sociaal werk op deze aspecten meerwaarde levert’.  
Toename zelfredzaamheid  Als het gaat om welzijn kan worden gedacht aan toename van 
zelfredzaamheid, eigenwaarde en zelfvertrouwen, maar ook aan lange termijn doelen als het 
voorkomen van voortijdig schoolverlaten en het voorkomen van uithuisplaatsing. In 24 van de 32 
onderzochte cases waren rondom de verbetering van welzijn doelstellingen geformuleerd. Bij 20 
cases is verbetering van het welzijn daadwerkelijk vastgesteld. 
Minder (jeugd)zorg  Op korte termijn vermindert via sociaal werk het directe beroep op 
zorgprofessionals, zo kwam bij 14 cases naar voren. Het gaat daarbij onder meer om een lager 
beroep op de ggz en verslavingszorg, minder inzet van dure jeugdzorg, uitstel van instroom in een 
verzorgingstehuis of verpleeghuis en minder huisartsenbezoeken. De effecten op lange termijn − die 
zich zou moeten vertalen in een lager zorggebruik − zijn minder goed te meten, aldus de 
onderzoekers. In sommige gevallen kan sociaal werk leiden tot een stijging in de zorgkosten, in ieder 
geval op de korte termijn, concluderen de onderzoekers. ‘Dit heeft te maken met de signalerings- en 
doorverwijsfunctie van sociaal werk.’  
Herverdeling   Sociaal werk heeft potentieel op korte termijn ‘een belangrijke maatschappelijke 
meerwaarde door het verminderen van het beroep op zorg, enerzijds als direct substituut voor dure 
vormen van zorg en anderzijds via preventie van een (direct) beroep op dure zorg’, stellen de 
onderzoekers. Mede daarom moet rekening worden gehouden met herverdelingsaspecten, tekenen 
zij aan. Niet alleen gemeenten – in de praktijk de belangrijkste financiers van sociaal werk – moeten 
voor de kosten opdraaien, terwijl veel anderen er (financieel) van profiteren. Een deel van de baten – 
minder Wmo-gebruik – komt gemeenten ten goede. ‘Het leeuwendeel van de baten, in het bijzonder 
besparingen op zorgkosten en eventuele winsten in termen van arbeidsparticipatie en 
arbeidsproductiviteit vallen aan andere partijen toe’, stellen de onderzoekers, zoals 
zorgverzekeraars, de zorgsector en bedrijven.  
Belangrijke schakel      Ook uit een eind vorige maand verschenen zogeheten 
substitutiescenario dat ABF heeft gemaakt in opdracht van het ministerie van VWS, kwam naar voren 
dat sociaal werkers een belangrijke schakel zijn in de oplossing om tekorten in de zorg aan te pakken. 
‘Door inzet van sociaal werkers worden verbindingen tussen mensen gelegd waardoor eenzaamheid 
afneemt en het welzijn en de gezondheid van mensen verbeteren, waardoor het beroep op de zorg 
afneemt’, aldus ABF. De inzet van sociaal werkers leidt tot een minder groot personeelstekort in de 
zorg. ABF noemt dat een ‘kansrijke oplossing voor de hele sector.’ 
Geldpot   ‘Het is nu wel duidelijk dat sociaal werk als preventie-instrument loont’, stelt Eric van 
der Burg, voorzitter Sociaal Werk Nederland in een reactie. ‘Nu draagt echter de een de kosten en 
krijgt de ander de winst. Dat remt het doorpakken. We moeten nu echt met zorgverzekeraars, 
gemeenten, woningcorporaties om tafel. Er moet een gezamenlijke geldpot komen, een 
preventiefonds. Daar moet je het sociaal werk uit financieren.’ 
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4) Onder toegang versta ik het toegankelijk maken van voorzieningen  
Movisie 11 februari 2021 
Bij toegang tot zorg en ondersteuning is voortdurend de afweging: wat is er 
en wat is er nodig? 
1 februari 2021   Gemeente Altena werkt aan een integrale aanpak van toegang tot hulp en 
ondersteuning. Een breed informatie- en adviespunt, met niet alleen aanbod uit de gemeentelijke 
context, maar ook van wonen en zorg, is een van de plannen. Betrokkenheid en ervaringen van 
inwoners worden hier nadrukkelijk bij betrokken. Altena is een herindelingsgemeente, met circa 
55.000 inwoners, bestaande uit 23 kernen en is te typeren als een plattelandsgemeente. Carien 
Huizing, programmamanager transformatie sociaal domein, vertelt op bevlogen wijze over de 
verbetering van de toegang in Altena. 
Wat versta jij onder toegang? 
‘Onder toegang versta ik het toegankelijk maken van voorzieningen. Bij toegang gaat het erover dat 
de gemeente inwoners toegang geeft tot hulp en ondersteuning. Ik gebruik graag de metafoor van 
een magazijn. Er zijn twee magazijnen: een ‘gesloten magazijn’ en een ‘open magazijn’. In het 
‘gesloten magazijn’ liggen spullen waar je toestemming voor moet hebben om die te ontvangen. Dat 
gaat om ‘dure’ spullen, vandaar een beschikking. In het ‘open magazijn’, ofwel voorliggend veld of 
sociale basis, liggen minder ‘dure spullen’, die inwoners zelf mogen ophalen. Toegang gaat óók over 
het schakelen tussen die magazijnen. Toegangsmedewerkers zijn ‘magazijnmedewerkers’, zou je 
kunnen zeggen. Soms halen ze een artikel uit het ‘magazijn’, soms verwijzen ze naar het andere 
‘magazijn’. Wat betreft het voorliggende veld, we weten niet wat daarin allemaal beschikbaar en 
verkrijgbaar is. Inwoners weten dat ook niet. Je zou het kunnen vergelijken met een vlooienmarkt: 
een markt van organisaties met kraampjes met wisselende inhoud. De ontsluiting van deze 
activiteiten is lastig, niet altijd is het aanbod up to date, maar een voordeel is dat veel hulp- en 
ondersteuningsaanbod op een vaste plek wordt aangeboden, bijvoorbeeld in het buurthuis.’ 
                 'Van een integraal aanbod wordt iedereen beter' 
Hoe kan de toegang worden verbeterd?  
‘In Altena werken we volgens het uitgangspunt 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur. In de drie gemeenten die 
gefuseerd zijn tot Altena, werd wisselend gewerkt: enerzijds vanuit de wet, anderzijds heel integraal. 
Wat we nog wel zien is dat je achter ‘1 gezin, 1 plan, 1 regisseur’ moet zeggen: ‘… per wet’. De 
wetten zorgen voor een verkokerde aanpak. Wmo, jeugd, participatie: elke wet heeft zijn eigen 
logica en dynamiek. De spullen die in het gesloten magazijn liggen, zijn natuurlijk erg gewild. Denk 
aan huishoudelijke hulp. Dat wil iedereen. Het is bovendien verslavend; als je eenmaal huishoudelijke 
hulp krijgt, wil je daar niet meer van af. Het zou de gemeente veel tijd en middelen schelen als we 
niet voor alles toestemming of een beschikking hoeven te geven. Bovendien zie je het liefst dat 
inwoners hun problemen zo dicht mogelijk bij huis zélf oplossen. Ik denk dat het belangrijk is om ons 
te realiseren dat niet het doel van de gemeente is om zoveel mogelijk hulp te verlenen. Nee, het gaat 
erom dat mensen tijdelijk geholpen worden om daarna weer zelfstandig verder te gaan. Vergelijk het 
met de bijstand: de bijstand is geen doel, maar een middel. Uiteindelijk geven we ‘spullen’ uit het 
‘magazijn’ om ervoor te zorgen dat inwoners uiteindelijk zonder ‘spullen’ verder kunnen.’ 
Wat is de reden dat jullie participeren in het landelijke leer- en 
verbetertraject toegang? 
‘Dat is tweeledig. Enerzijds lopen we tegen vraagstukken aan die wat mij betreft alleen op landelijk 
niveau te tackelen zijn. En anderzijds willen we graag geïnspireerd raken door andere gemeenten 
hoe zij de toegang verbeteren – daar kunnen wij van leren, en mogelijk zij ook van ons!’ 
Kan je een voorbeeld geven van een landelijk vraagstuk waar jullie tegenaan 
lopen? 
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‘Jeugdconsulenten hebben te maken met een beroepsregistratie, waarbij ze persoonlijk aansprakelijk 
zijn voor het al dan niet inzetten van interventies. Toegang tot zorg en ondersteuning is echter een 
verantwoordelijkheid van het college. Toegangsmedewerkers maken voortdurend een afweging: wat 
is er nodig, wat is er aan hulp en ondersteuning, is de voorziening gerechtvaardigd? Zij kijken naar de 
rechtmatigheid en doelmatigheid van interventies. De jeugdconsulenten kijken vooral naar: wat 
heeft het individu nodig, niet of de gemeenschap erbij gebaat is. Jeugdzorg is helaas in veel gevallen 
noodzakelijk, maar kent ook een hoge prijs. Dat zie je nu in het land: vrijwel alle gemeenten 
worstelen met de hoge kosten van de jeugdzorg. Het zou zomaar kunnen betekenen dat er bezuinigd 
moet worden op andere voorzieningen of dat de lasten stijgen.’ 
                'We willen inwoners en cliënten aan de voorkant betrekken, 
                 bijvoorbeeld als het gaat om de gemeentelijke dienstverlening' 
Op welke manier wil jij geïnspireerd worden door andere gemeenten?  
‘In Altena willen we een breed informatie- en adviespunt inzetten. Je zou dat een voorportaal van de 
magazijnen waar ik het net over had, kunnen noemen. Maar dan ook echt breed: niet alleen aanbod 
vanuit gemeente en welzijn, maar ook met aanbod vanuit woningbouwcorporaties, zorgverzekeraars 
enzovoorts. Niet alleen de gemeentelijk ‘winkel’, maar ook andere ‘winkels’ erbij betrekken. Van een 
integraal aanbod wordt iedereen beter. Ik ben benieuwd of er voorbeelden in het land te vinden zijn 
waarbij zo’n breed adviespunt is opgezet en waarbij het wérkt. Wij zijn niet op zoek naar concrete 
suggesties: hoe pak je dit aan, wat werkt, wat moet je vooral wel en niet doen? Dat!’ 
Hoe weet je of dit aanbod aansluit op de behoeften van de inwoners van 
Altena? 
‘Suggesties van inwoners en cliëntenraden nemen we mee bij het opstellen en uitvoeren van beleid. 
Het informatie- en adviespunt was een suggestie vanuit een cliëntenraad. Daar gaan wij dan dus ook 
echt mee aan de slag. We willen inwoners en cliënten aan de voorkant betrekken, bijvoorbeeld als 
het gaat om de gemeentelijke dienstverlening. En als straks het informatiepunt er is, zou het mooi 
zijn als we inwoners en cliënten kunnen inzetten als mystery shoppers: je kunt zo’n balie organiseren, 
maar werkt het ook voor inwoners? Pas als dat het geval is, ben ik tevreden.’ 
Meer weten over het Verbetertraject Toegang? 
Lees de achtergrondinformatie(Fried: zie: https://www.movisie.nl/artikel/achtergrondinformatie-
verbetertraject-toegang ) of neem contact op via toegang@movisie.nl. 
 
 
 
5) Hoe kan er weer rust komen? 
Eigen Kracht Centrale  12 februari 2021 
 
Een plan buiten de kaders (2) 
“Vlak voor de kerst deelde ik het verhaal van een gezin met zes kinderen dat als vraag had ‘hoe kan 
er weer rust komen?’ De vader had ADHD en was op dat moment overbelast thuis. Er was veel 
professionele ondersteuning, maar dat had niet het gewenste effect. De gemeente en betrokken 
professionals wilden het gezin de kans geven om met hun netwerk een plan te maken en dit plan zou 
leidend zijn in wat er geboden werd. In het plan was een campingplaats met vrijstaande stacaravan 
het meest belangrijk. Veel van de huidige hulpverlening zou stoppen, de ouders en het netwerk 
namen meer taken op zich en de campingplaats zou hen de rust en ruimte geven om dit te doen. 
Andere domeinen Voor het gezin, de professionals en de gemeente is het een spannend 
proces: volledig uitgaan van het plan van de kring. Van de gemeente vraagt dit een andere manier 
van kijken en van werken. Mijn collega: “Het gezin wilde bijvoorbeeld graag één aanspreekpunt. Ze 
hadden te maken met de Jeugdwet, de Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en de TOZO 
(Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers). Dat was meteen lastig, want mag die 
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contactpersoon ook besluiten nemen over de andere domeinen? Vanuit de beleidsmakers was het 
prima bedacht, maar voor de mensen aan de uitvoeringskant bleek het al gauw ingewikkeld.” 
Buiten beleidsregels om    “We waren gestart bij een wethouder en toen dacht een 
gedragswetenschapper mee en zij vonden het een goed idee om het plan van een gezin leidend te 
laten zijn. Het werd de afspraak dat het was toegestaan om buiten beleidsregels om te gaan. In de 
praktijk kwam de vraag bij de beleidsambtenaar terecht. Met hem heb ik een goed gesprek gehad en 
hij raakte overtuigd dat dit belangrijk is en ging aan de slag. Toen kwamen we bij de medewerker van 
de Wmo en ook met haar ging ik in gesprek. Vervolgens de medewerker van de Participatiewet en 
daarna het Centrum voor Jeugd en Gezin. Ieder van hen stelde zichzelf de vraag ‘Kan ik mijn 
referentiekader opzij zetten?’ Het is prachtig dat mensen ervoor open staan, maar het vraagt nog 
veel één-op-één gesprekken. Doordat deze gemeente en de professionals dit durven, leren we 
gezamenlijk veel, wordt het normaler en daarmee minder ingewikkeld. Hier was het echt maatwerk 
of beter gezegd: één gezin, één plan en één caravan. 
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 
coronmaatregelen 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. 
 
 
 
 
  
 
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 
 
 
6) Plan tiny houses veel voordelen 
Binnenlands Bestuur 12 februari 2021 
TIENDUIZEND TINY HOUSES OP HET BOERENERF 
René Didde 12 feb 2021  Op het boerenland van Brabant en Noord-Limburgse moeten tienduizend 
tiny houses verrijzen. Gekkenwerk? Welnee, vindt Stichting Peel Natuurdorpen. Het plan leidt tot 
meer inkomsten voor melkveehouders, nieuwe natuur, minder stikstof én een veel fraaier landschap. 
Zes stoeptegels Een koude januaridag aan de rand van de Peel. In het gehucht De Mortel, 
gemeente Gemert-Bakel, staan we op de grens van een scharminkelig stukje bos vol verdroogde en 
omgevallen berken. In de verte gloort een strook frisgroen opkomend, kruidenrijk grasland. Jan 



 

Nieuws- en informatiebrief 207 Adviesraad Sociaal Domein Kaag en Braassem 10 

Ottens wijst met brede gebaren waar het eerste tiny house moet komen. ‘Op zes stoeptegels kan 
zo’n huisje al staan’, zegt de adviseur, landbouwkundig ingenieur en hobby-boer. 
Voorbeeldlocatie  Het meeste bos is hier eigendom van Staatsbosbeheer, maar dit stukje 
behoort aan melkveebedrijf Verkuijlen. Maximaal drie huisjes zouden er mogen staan op het perceel 
van een hectare. ‘Eentje om te beginnen is genoeg. Ook al is dit bestaand en geen nieuw bos, zoals 
de bedoeling is. We hebben dan in elk geval een voorbeeldlocatie’, verduidelijkt Ottens. Hij hoopt 
vurig dat de gemeente Gemert-Bakel de aanvraag voor een tijdelijk tiny house snel goedkeurt. 
Verloedering  Samen met voorzitter Pierre Bos, burgemeester van het naburige Boekel, en 
secretaris Annie Martens richtte Ottens vorig jaar Stichting Peel Natuurdorpen op, uit onvrede over 
de verloedering van het boerenland. ‘Melkveehouders uitkopen helpt niet tegen stikstof. Het is een 
drama’, zegt Ottens. ‘Er komen verderop alleen maar grotere bedrijven voor in de plaats. En we 
krijgen er slechts ontsierende loodsen en honderden hectaren graszoden- en lelieteelt voor terug.’ 
Slecht imago   De boeren hebben een slecht imago en ze hebben het moeilijk. Ze kampen met 
strengere milieuregels voor stikstof en zien woningbouw, infrastructuur en bedrijfsterreinen 
toenemen. ‘Tegelijk is voor melkveehouders de melkprijs gekoppeld aan de wereldmarkt, met 
fluctuaties en onzekerheden als gevolg’, zegt Annie Martens. Het credo van Peel Natuurdorpen is 
daarom: stop met meer voedsel produceren, maar ga landschap en natuur maken. ‘Er is voedsel 
voldoende, de maatschappij vraagt om nieuwe natuur en om woningen’, zegt Ottens. ‘De omslag 
wordt gerealiseerd door  boeren het recht te geven om maximaal drie tiny houses neer te zetten op 
elke hectare landbouwgrond die ze in de Peel omzetten in nieuw bos.’ 
Extra inkomsten   De boer heeft in de vorm van huurpenningen een stevige en vaste extra bron 
van inkomsten. Het is een beter verdienmodel dan een hectare mais of de melk van tien koeien, 
aldus Ottens. De bijvangst is dat de stikstofuitstoot afneemt, CO2 wordt vastgelegd en 
verdrogingsmaatregelen lonen. En er ontstaat een natuurlijk en waterrijk landschap, met ruimte voor 
nieuw bos. De voorwaarde is dat er geen aparte elektriciteits- of waterleiding mag worden aangelegd 
en het toegangspad niet mag worden verhard. ‘Geen nieuwe wegen, leidingen en kabels in 
maagdelijk gebied’ is de leidraad. 
Proefhectare    Liza Simons stelt de proefhectare graag beschikbaar. Samen met haar man 
investeerde ze na een verwoestende brand in een geheel nieuw melkveebedrijf in De Mortel. Een 
jong stel uit Eindhoven meldde zich al voor de proef met het tiny house. ‘Wij willen iets toevoegen 
aan ons bedrijf en tegelijk iets betekenen voor het Peellandschap’, vertelt Simons. ‘We verdienen te 
weinig met ons melkgeld. De verhuur van het huisje helpt ons aan een tweede inkomen en voegt 
natuur toe.’ 
Hartstochtelijk pleidooi     Op het gemeentehuis in Boekel houdt mede-initiatiefnemer 
burgemeester Pierre Bos (CDA) al net zo’n hartstochtelijk pleidooi als Otten en Martens. ‘Nieuwe 
bossen met kleinschalige woningbouw is een kans om mooi landschap te maken. Je houdt het 
gemengde boerenbedrijf in stand  en kunt in nieuwe, eenvoudige woningen voorzien’, zegt Bos. 
Mini-gehucht  De meeste dorpen in de Peel zijn pas in de laatste honderd jaar ontstaan, en tellen 
vijfhonderd tot 2.500 inwoners. ‘Het Peel Natuurdorpen Project zal veel kleinschaliger en 
eenvoudiger blijven en waar mogelijk de vennen en moerassen van weleer terugleggen.’ Ook het 
herstel van hoogveen dat water vasthoudt, behoort tot de ambities. Er komt geen kerk bij, een 
winkelcentrum is taboe. Je moet eerder denken aan een buurtschap of mini-gehucht, bezweren Bos 
en Ottens. 

Op handen dragen ‘Ik ben zelf een jongen van het model-ontginningsdorp Ysselsteyn, dat in 
1921 werd gebouwd’, aldus Bos. ‘Boeren zien de dreiging van de stad en infrastructuur verder 
toenemen. Maak ze daarom als eigenaar van de grond deel van de oplossing en laat ze nieuwe 
natuur met tiny houses aanleggen. Je zult zien dat burgers ze weer op handen gaan dragen.’ 
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7) Protocollen en richtlijnen  bedoeld als hulpmiddel, steeds meer een doel op zich  
Zorg+welzijn 15 februari 2021 
‘We hebben professionals nodig die buiten de lijntjes kleuren’ 
‘De protocollen en richtlijnen die bedoeld waren als hulpmiddel, lijken steeds meer een doel op zich 
te worden waardoor we de mens achter de cliënt uit het oog verloren zijn. We moeten dus eigenlijk 
terug naar de vraag: waar deden we dit voor?’ Dat stelt Jet Bussemaker, voorzitter van de Raad voor 
Volksgezondheid en Samenleving en hoogleraar aan de Universiteit Leiden, in een nieuwe aflevering 
van Z+W TV. 
De kloof tussen burgers en politiek wordt steeds groter en ook de verhouding tussen professionals en 
overheid is niet altijd optimaal. Dat heeft ook Jet Bussemaker ervaren. Ze barstte van de idealen toen 
ze de politiek in ging. Maar het bleek lastig om die idealen ook daadwerkelijk tot uitvoer te brengen. 
Ook al zat ze, eerst als staatssecretaris en later als minister, wél op posities die dat mogelijk hadden 
kunnen maken. In haar boek Ministerie van Verbeelding (Fried: zie: 
https://www.uitgeverijbalans.nl/boeken/ministerie-van-verbeelding/  ) blikt ze terug op die periode 
en trekt ze lessen voor de toekomst. Want het kan en moet anders. 
Protocollen en richtlijnen  Een voorbeeld van wat anders zou kunnen en moeten, zijn volgens 
Bussemakers de hoeveelheden protocollen en regels. ‘De protocollen en richtlijnen die bedoeld 
waren als hulpmiddel, lijken steeds meer een doel op zich te worden waardoor we de mens achter 
de cliënt een beetje uit het oog verloren zijn. We moeten terug naar de vraag: waar deden we dit 
voor? Niet omdat patiënten, burgers en cliënten de protocollen van de overheid moeten volgen, 
maar omdat we goede zorg willen bieden.’ 
Preventie Om die goede zorg ook daadwerkelijk te kunnen leveren, moet er volgens Bussemaker 
een noodzakelijke verschuiving plaatsvinden van veel uitgaven aan curatieve zorg, die ook 
automatisch vergoed wordt, naar investeren in preventie. ‘En dan bedoel ik niet alleen gezond eten 
en leefstijl, maar vooral investeren in sociale factoren om te voorkomen dat mensen ziek worden. En 
daar is Nederland niet goed in. Terwijl we wel goed zijn in die hoog curatieve zorg en een 
toegankelijk stelsel van zorgverzekeringen. Maar als je naar het geheel kijkt van goede zorg, zijn dat 
slechts een paar onderdelen. Goede zorg is voor mij ook het bieden van kwaliteit van leven aan 
bijvoorbeeld mensen met een beperking of mensen in verpleeghuizen. Zorgen dat mensen die dat 
nodig hebben een gegarandeerde dagbesteding hebben. Zorgen dat we mensen stimuleren om deel 
te blijven nemen aan de samenleving en veerkrachtig te zijn. Nu duwen we, dankzij het sterke 
zelfredzaamheidscriterium, mensen soms als een centrifuge de samenleving uit.’ 
Moedige professionals  De nadruk op preventie is er al jaren. Er wordt bijvoorbeeld hard 
gewerkt aan het eerder signaleren van schulden. Moeten we toch concluderen dat die nadruk op 
preventie er nog niet voldoende is? ‘Ik zie zeker ook mooie initiatieven zoals de Schuldenlabs waarin 
zorgverzekeraars bereid zijn te investeren in schulden omdat ze weten dat daar de oorzaak van 
andere problemen ligt’, erkent Bussemaker. ‘Maar toch blijft echt preventief werken lastig. In mijn 
periode als minister heb ik gemerkt dat veel initiatieven niet van de grond komen omdat gedacht 
wordt dat het niet mag van bijvoorbeeld het ministerie, de NZa of de inspectie. Daar moeten we 
doorheen zodat we niet uitgaan van wat er mag volgens de regelingen, maar van wat er in dit geval 
nodig is. Dat vraagt om moedige bestuurders en professionals die zeggen “ik ben een beetje 
burgerlijk ongehoorzaam, omdat het misschien volgens wet- en regelgeving of protocollen 
ongewenst is, maar als ik dit gezin of deze persoon nu in de steek laat, zorg ik niet goed voor hem of 
haar, dan wordt hij of zij door die centrifuge naar de buitenkant van de samenleving gedrukt”. 
Kortom, we hebben bestuurders en professionals nodig die niet alleen maar binnen de lijntjes 
kleuren en precies doen, vaak zelfs nog strenger, wat de regels voorschrijven, maar echt terug gaan 
naar de bedoeling. Zich blijven afvragen: waar doen we dit voor?’ 
Van de gebaande paden    Dat klinkt mooi, maar werkt dat in de praktijk wel? Want als 
professionals daadwerkelijk buiten de regels om of tegen de regels in gaan, kan dat ook gevolgen 
voor henzelf hebben. Bussemaker: ‘Dat is ook heel lastig. Daarom moeten professionals wel 
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beschermd worden door hun leidinggevenden. Maar ik heb ook vaak gezien dat professionals wel bij 
mij klaagden of aangaven dat ze meer ruimte wilden, maar dat niet binnen hun organisatie aangaven 
omdat ze dachten dat er toch niets zou veranderen. Willen we het echt anders gaan doen, en dat 
moet kunnen want we hebben in Nederland goed opgeleide professionals, financiële middelen en 
kennis, dan moeten we wel van de gebaande paden durven afwijken.’ 
Klein beginnen          Bussemaker: ‘Om het huidige systeem echt te veranderen, en ik denk dat 
dat nodig is, moeten we met elkaar aanvaarden dat er ook risico’s aan verbonden zijn. Als we maar 
willen blijven sturen op zekerheid, risicovermijding en handhaafbaarheid, komen we er niet. We 
moeten dat durven loslaten. Dat vraagt wat van politiek, bestuurders, professionals en burgers. En 
dat hoeft niet meteen heel groots. Begin klein, bij je eigen organisatie. Wat kan er anders en beter? 
Hoe gaan we terug naar de bedoeling? Als we allemaal klein beginnen, maken we met elkaar een 
mooie, grote, beweging.’ 
Sophie van Hogendorp Hoofdredacteur Zorg+Welzijn 
 
 
8) Nederland loopt aan kop in Europa als het om Tiny Houses gaat 
HetKanWel  16 februari 2021 
Waalwijk creëert meer ruimte voor tiny wonen met dit nieuwe wijkje 
Geplaatst door Wyke Potjer | 10 februari 2021  ‘Nederland loopt aan kop in Europa als het om Tiny 
Houses gaat. Nergens is er zo’n sterk georganiseerde groep pioniers en nergens zijn er al zoveel 
Tiny House woonprojecten als hier in ons kleine landje,’ schreef Marjolein in het Klein (Fried: zie: 
https://www.marjoleininhetklein.com/ ) 
 laatst nog op LinkedIn. Dat blijkt ook maar weer eens met dit initiatief. In Sprang-Capelle 
(gemeente Waalwijk) heeft woningcorporatie Casade (Fried: zie: https://www.casade.nl/  )een 
braakliggend terrein beschikbaar gesteld voor tiny wonen. Dit voorjaar wordt gestart met de bouw 
van vijftien microwoningen.  
Tiny wonen De woningcorporatie heeft zich bij dit project laten inspireren door Minitopia in Den 
Bosch (Fried: zie: https://www.hetkanwel.nl/2020/04/27/minitopia-den-bosch/ ),zij het dat er iets 
meer eenheid komt in de woningen. Daar waar de bewoners in Minitopia volledig de vrije hand 
kregen in het ontwerpen van hun woningen, is er hier iets meer regie. Zo krijgen de mini huizen een 
rustige buitenkant, zodat er iets meer eenheid in het wijkje ontstaat. Maar daarnaast mochten de 
bewoners zoveel mogelijk zelf bepalen. 
De microwoningen krijgen een oppervlakte van maximaal 50 m2. Daarmee zijn ze iets groter dan een 
gemiddeld tiny house. Net als in Minitopia blijven de auto’s aan het begin van het wijkje staan op een 
parkeerterrein. Een paar onverharde weggetjes leiden vervolgens naar de verschillende woningen. 
De bouw begint dit voorjaar en als het een beetje mee zit, zitten de bewoners al dit jaar in hun tiny 
house. 
Enorme belangstelling De belangstelling voor de woningen was groot. Toen Casade eind 2019 
op zoek ging naar bewoners reageerden er maar liefst 400 mensen. Uiteindelijk is de corporatie met 
een selectie van 25 potentiële bewoners aan de slag gegaan om de plannen verder uit te werken. Net 
als bij Minitopia in Den Bosch en Tiny Oevers in Roosendaal (Fried: 
zie:  https://www.hetkanwel.nl/2020/12/09/tiny-oevers-roosendaal/  )was ook hier het creatieve 
bureau ReZone betrokken. Zij hebben de ambitie om veel meer van dit soort woonprojecten in 
Brabant en zelfs heel Nederland te realiseren. 
Microwoningen   Dit nieuwe wijkje is trouwens niet het enige tiny wonen project van Waalwijk. 
Vorig jaar werden er vier smalle, hoge microwoningen van 50 m2 gerealiseerd. Hier gaat het om 
koopwoningen, die binnen een week verkocht waren. De 27-jarige Mathijs Snoeren trok in oktober in 
zijn woning en heeft ‘plek zat’, zo staat te lezen in het Brabants Dagblad (Fried: zie: 
https://www.bd.nl/waalwijk-heusden-e-o/passen-en-meten-in-waalwijkse-micro-woning-ik-heb-
plek-zat-niet-alles-moet-propvol-staan~a5fd4981/ ). “Iedereen heeft hier zo zijn eigen indeling en 
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inrichting”, zegt hij in de krant. “Zo heb ik bijvoorbeeld een vrij groot keukenblok. Bovendien zit er in 
mijn huis een kleine zolderruimte.” Hij denkt dat de interesse naar dit soort microwoningen alleen 
maar zal groeien, omdat de vraag naar betaalbare woningen voor starters groot is. 
 
 
9) Sorry 
Fried Elstgeest 16 augustus 2021 
Actualisering! 
Het is u natuurlijk opgevallen dat de nieuws- en informatiebrieven de laatste tijd niet regelmatig en 
tijdig zijn vervaardigd. Sorry daarvoor. Door allerlei persoonlijke omstandigheden kwam het er niet 
van. Ik heb nu een beslissing genomen en wel deze: bericht nr.8 was van 16 februari 2021. Het 
volgende bericht nr.10 is van 2 augustus 2021. De tussenliggende berichten sla ik, helaas, over om zo 
verder te kunnen met meer actuele nieuws- en informatiebrieven. Ik hoop dat u daar begrip voor 
heeft. 
 
10) Mensen zagen hun ouders en grootouders in coronatijd zienderogen achteruitgaan 
NRC 2 augustus 2021 
Zeven jaar eerder 80 geworden – hoe de coronacrisis veroudering kan 
versnellen 
Ouder worden Mensen zagen hun ouders en grootouders in coronatijd zienderogen achteruitgaan. 
Versneld ouder geworden kan, maar valt het te keren? 
Anne Corré 1 augustus 2021  Heel af en toe vloog het hem aan: weinig afleiding, aan huis gebonden, 
alleen zijn. Dan ging Martien (73, achternaam om privacyredenen weggelaten, maar bekend bij 
redactie) wandelen, of naar familie in Zeeland, om ook daar weer te wandelen – maar dan in ieder 
geval in een andere omgeving. Soms begon hij een gesprek met de mensen in het trappenhuis van 
zijn appartementencomplex, al dacht hij daarna weleens: „Misschien praat ik te veel.” 
         Oud had hij zich nooit gevoeld. Eenzaam, ondanks dat hij alleen woont, ook niet. Eén dag in de 
week vrijwilligerswerk, één dag beeldhouwen, met vrienden naar de film, het theater, een terras – 
aanspraak had hij genoeg. 
          Pas tijdens de lockdowns begon voor hem een leven dat hij zich eigenlijk had voorgesteld voor 
als hij tachtig zou zijn. Natuurlijk vallen er mensen weg als je ouder wordt, zegt Martien. Je hebt 
minder energie, dus sommige vriendschappen verwateren. Maar nu ging het allemaal wel heel snel. 
En daar was opeens toch de angst voor eenzaamheid, die soms leidde tot vermoeidheid. „Het gevoel 
van: oh god, dit is mijn toekomst, werd sterker. En dat maakte dat ik me opeens veel ouder begon te 
voelen. 
Zienderogen achteruit  Of er nou een ziekte, coronabesmetting, eenzaamheid of gewoonweg 
te weinig afleiding aan ten grondslag lag – het gevoel in korte tijd veel ouder geworden te zijn, is een 
gevoel waar wel meer 65-plussers het afgelopen jaar last van hadden. Mensen zagen hun ouders of 
grootouders soms zienderogen achteruitgaan, en 65-plussers gaven zelf ook aan dat bijvoorbeeld 
eenzaamheid zijn tol eiste. Lifelines, een onderzoeksprogramma van het UMCG in Groningen, 
ondervroeg vorig jaar meer dan 11.000 thuiswonende ouderen in de Noordelijke provincies. Samen 
met de Hanzehogeschool Groningen, NHL Stenden Hogeschool, het UMCG en het RIVM werden die 
gegevens geanalyseerd, en daaruit bleek dat in mei 2020 één op de acht 65-plussers kwetsbaar was. 
Zij functioneerden niet goed op lichamelijk, psychisch of, in de meeste gevallen: sociaal vlak. Bijna de 
helft gaf aan zich tijdens de pandemie afgesloten te voelen van anderen. 
            Nu was met name dat laatste gevoel niet voorbehouden aan ouderen. Tijdens de lockdowns 
voelden we ons vrijwel allemaal in meer of mindere mate afgesloten van anderen. Nauwelijks 
mensen zien, te weinig lichaamsbeweging, een hoofd vol watten – het zijn heel herkenbare 
isolatiesores. Maar: we mógen weer, of toch in ieder geval een beetje. Zo beschrijft Martien dat het 
eenzame gevoel er inmiddels wel af is, het „kunnen genieten van dingen”, zijn zin in de dag, zijn weer 
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terug. Al zegt hij er ook bij: zoals vóór de lockdowns, voelt het nog niet. Je leven opnieuw vormgeven, 
bepalen waar je nieuwe energie van krijgt – dat duurt toch even. 
           Het gevoel in korte tijd sneller ouder te worden hoeft niet slechts een gevoel te zijn, zegt 
Marcel Olde Rikkert, hoogleraar geriatrie en hoofd van het RadboudUMC Alzheimer Centrum. Het 
kan werkelijk zo zijn. Volgens hem is het heel waarschijnlijk dat een grote groep ouderen versneld 
ouder is geworden tijdens de coronacrisis. Ook al was de periode van stilstand maar tijdelijk, en ook 
al werden zij zelf nooit ziek. 
          Dat heeft alles te maken met het proces van veroudering, legt Olde Rikkert uit. „Ons lichaam 
bestaat uit een complexe machinerie die onze gezondheid in stand houdt. Evolutionair gezien is het 
nutteloos dat hele systeem na de vruchtbare leeftijd overeind te houden, dus als er vanaf dat 
moment schade optreedt, is dat niet meer volledig omkeerbaar: je wordt ouder, gaat achteruit.” 
Schadestapeling    Die veroudering gaat sneller wanneer je schade ‘stapelt’, zegt Olde Rikkert. 
Dat kan door ziekte zijn, een ongeluk, maar ook door stress, ongezond leven of eenzaam zijn. „Wat je 
bij ouderen ziet gebeuren, is dat zij minder goed herstellen van lichamelijke, psychische of sociale 
schade. Zo’n ‘schadestapeling’ zorgt sneller voor een verlies van functies, omdat ze minder reserves 
hebben. En dan kan het opeens hard gaan.” 
                Je kunt best snel in een neerwaartse spiraal komen, en blijvend achteruitgaan 
De coronacrisis met bijbehorende lockdowns heeft volgens Olde Rikkert op zoveel fronten stress 
opgeleverd – mentaal, emotioneel, en lichamelijk – dat het stapelen van schade haast onvermijdelijk 
was. En natuurlijk heeft dat niet op iedereen precies dezelfde impact. Achteruitgang is altijd een 
vermenigvuldiging van leeftijd en levensstijl, zegt Olde Rikkert. De een heeft een goed 
herstelmechanisme, en zal er daarom snel weer bovenop komen, de ander herstelt minder goed, 
omdat hij of zij bijvoorbeeld altijd heeft gerookt of weinig heeft bewogen. Olde Rikkert ziet dat het 
nu vooral de ouderen zijn die aan de „minder gunstige herstelkant” zitten, die door te weinig sociaal 
contact en minder bewegen relatief snel verouderen. 
          Voor dat herstelproces zijn gedrag en emoties bovendien heel belangrijk, benadrukt hij. „Vaak 
zien we een wisselwerking tussen die twee. Iemand voelt zich somber, beweegt daardoor minder, 
gaat minder eropuit, ziet als gevolg daarvan weer minder mensen, wordt nog somberder, enzovoort. 
Zo kun je al best snel in een mentale én fysieke spiraal terechtkomen, en blijvend achteruitgaan.” 
Koffie to go    Martien merkte bijvoorbeeld dat het alleen-zijn hem met zichzelf confronteerde. 
Het was niet dat hij meer dingen vergat, hij was gewoon vaker alleen, dus registreerde hij al die 
momenten waarop hij iets kwijt was opeens heel bewust. „Zonder afleiding gaat de focus 
automatisch naar jezelf. Iedere gedachte krijgt aandacht, ieder pijntje in je lijf merk je op. En dat 
weerhield me er heel soms wel van te gaan wandelen, waardoor ik me juist vermoeid ging voelen.” 
          Voor Martien ebt dat gevoel snel weg, nu er weer meer kan. Bovendien is hij altijd zijn best 
blijven doen niet aan een vermoeid gevoel toe te geven: veel lezen, eropuit. Elke ochtend, zo vroeg 
mogelijk, een koffie to go halen, „zodat het personeel nog tijd had om eventjes met me te kletsen”. 
          Maar er zijn ook ouderen die dat mentaal of fysiek minder goed konden opbrengen, en 
daardoor wel in die spiraal van achteruitgang terechtkwamen, zien Harriët Jager-Wittenaar, lector 
‘malnutrition and healthy ageing’ aan de Hanzehogeschool Groningen en Evelyn Finnema, hoogleraar 
verplegingswetenschap aan het UMCG. Zij deden vorig jaar niet alleen onderzoek naar 
kwetsbaarheid onder 11.000 thuiswonende 65-plussers in Noord-Nederland, maar zijn dit jaar ook 
begonnen met het interviewen van ouderen, mantelzorgers, beleidsmedewerkers en medewerkers 
uit de zorg, om van hen te horen hoe de negatieve gevolgen van lockdowns voor ouderen beperkt 
kunnen worden. 
          „We hadden al geconstateerd dat met name de sociale kwetsbaarheid onder ouderen toenam”, 
zegt Jager-Wittenaar. „Nu verwachten we dat het gemis op sociaal vlak ook kan leiden tot fysieke 
beperkingen.” Finnema en Jager-Wittenaar beschrijven daarbij dezelfde vicieuze cirkel als Olde 
Rikkert: eenzaamheid leidt soms tot verwaarlozing, wat weer fysieke gevolgen heeft, iemand ziet 
daardoor nóg minder mensen, en zo verder. Of dat ook tot een fysieke achteruitgang op grote schaal 
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heeft geleid, moet nog blijken, maar „minder sociaal contact heeft eigenlijk áltijd impact”, zegt 
Finnema. 
Reserves terugkrijgen   De vraag is dan: kun je, eenmaal in zo’n vicieuze cirkel, de boel nog een 
halt toe roepen? Of is achteruitgang altijd onomkeerbaar? Daar is niet één antwoord op te geven, 
zegt Marcel Olde Rikkert. „Verouderen is nooit een lineair proces.” Als iemand in zo’n moeilijke 
periode het lopen opgeeft, en voortaan de rolstoel verkiest, dan is de kans groot dat iemand die 
functie onomkeerbaar kwijtraakt. „Maar veel vaker is trainen en reserves terugkrijgen best mogelijk. 
Je moet er vooral de motivatie voor kunnen opbrengen, en weten: de weg terug is altijd langer.” 
          En, voegt hij daaraan toe: angst werkt altijd tegen. „Ouderen die een vervelende periode achter 
de rug hebben, zijn vaak bang om nooit meer zichzelf te worden. Terwijl: je moet jezelf juist over 
grenzen durven duwen om vooruit te komen.” Wie zichzelf mentaal en fysiek niet meer uitdaagt, wie 
niet meer vermoeid dúrft te raken, herstelt nooit zijn reserves, legt hij uit. 
          Zo hoorde Wies Staalenburg (77) het afgelopen jaar wel van mensen om haar heen dat ze het 
moeilijk vonden om te bedenken: wat moet ik nu doen, nu er zoveel minder kan. Voor haar werkt het 
juist, zegt ze, om te kijken naar wat nog wel lukt. „Ik ben niet ouder geworden omdat dit allemaal is 
gebeurd, maar omdat ik ouder wórd. Sommige dingen kunnen niet meer, daar leg ik me bij neer. 
Maar ik heb het geluk nog behoorlijk mobiel te zijn, en ik kan mezelf blijven uitdagen. Door elke dag 
de krant te lezen, in mijn volkstuin te werken, door mensen op te zoeken, en, nu het weer kan, met 
mijn schilderclub bij elkaar te komen.” 
          Ze is vooral, zegt ze, heel bewust bezig met deel uitmaken van de wereld. „Als ik die geest niet 
meer heb, dan hoeft het voor mij niet meer”, zegt Staalenburg. En dat is ook volgens Finnema een 
van de belangrijkste dingen om gezond ouder te worden en minder snel achteruit te gaan: zingeving. 
Het gevoel ertoe te doen. „Het is belangrijk dat we 65-plussers niet alleen zien als een groep die 
tijdens deze pandemie beschermd moet worden, maar juist als een groep waarmee we contact 
moeten blijven maken en die zelf ook actief wil blijven”, zegt ze. „Juist als ze kwetsbaar zijn.” 
 
 
11) Buurtzorg Nederland heeft een meerjarencontract gesloten met zorgverzekeraar CZ 
Zorgvisie 2 augustus 2021 
Meerjarencontract Buurtzorg en CZ adresseert personeelstekort 
Buurtzorg Nederland heeft een meerjarencontract gesloten met zorgverzekeraar CZ. Speerpunt 
vormt het personeelstekort in de wijkverpleging. Het driejarige contract heeft een waarde van circa 
200 miljoen euro. ‘Als aanbieders inzetten op zinvolle interventies, kan de zorgvraag in de 
wijkverpleging met 20 procent dalen.’ 
Buurtzorg heeft met alle grote zorgverzekeraars meerjarencontracten. CZ is de laatste waarmee dat 
is gelukt. In het verleden botste CZ vaak met Buurtzorg over contractvoorwaarden. Zo eiste CZ dat 
Buurtzorg onderdeel moest zijn van allerlei netwerksamenwerkingen in wijken rond specifieke 
thema’s als wondzorg en dementie. Buurtzorg-bestuurder Jos de Blok is geen voorstander van deze 
aanpak. ‘Als je aparte afspraken maakt over wondzorg of palliatieve zorg, krijg je kleine clubjes die 
zich daarop toeleggen. Dat leidt in de uitvoering tot fragmentatie en duurdere zorg. Vanuit het 
perspectief van cliënten is het ook niet goed als ze voor elke specialisme een andere verpleegkundige 
over de vloer krijgen.’ 
Buurtzorg en CZ       Dit keer hebben CZ en Buurtzorg een andere aanvliegroute gekomen. CZ 
heeft zich volgens De Blok heel pragmatisch en open opgesteld. ‘Combineer de beste afspraken uit 
de contracten met de andere drie grote verzekeraars was de vraag van CZ. We hebben met open 
vizier gesproken over wat we samen de belangrijkste thema’s vinden in de wijkverpleging.’ 
Personeelstekort wijkverpleging    CZ en Buurtzorg hebben drie hoofdthema’s 
geïdentificeerd voor de wijkverpleging. Het belangrijkste thema is het arbeidsmarktvraagstuk. ‘Heel 
verstandig’, zegt De Blok, ‘want in het zuiden is het personeelstekort het grootste.’ Andere thema’s 
zijn een generalistische invalshoek en meer ruimte voor preventie en e-health. 
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Generalistische wijkverpleegkundige      Het uitgangspunt van Buurtzorg en CZ is om 
generalistische wijkverpleegkundigen zoveel mogelijk taken te laten doen. Er komen dus geen 
gespecialiseerde teams voor specifieke thema’s als dementie, wondzorg of palliatieve zorg. ‘Als 
generalistische wijkverpleegkundigen die specialistische taken niet meer mogen doen, gaat dat ten 
koste van de variatie in het beroep. Als je het beroep wijkverpleegkundige aantrekkelijk wilt houden, 
moet je ze gevarieerd werk laten doen. Ze moeten juist zoveel mogelijk taken integreren. Je kunt dan 
ook aantrekkelijkere contracten aanbieden.’ 
CZ en wijkgerichte aanpak  CZ zegt niet een heel andere koers te varen ten aanzien van de 
toekomst van de wijkverpleging. De wijkgerichte aanpak is onverminderd belangrijk. Het contract 
met Buurtzorg is wel nieuw in de mate van uitwerking van de te bereiken doelen. ‘Buurtzorg is voor 
ons de grootste aanbieder van wijkverpleging. Het is belangrijk dat we daar een goed contract mee 
hebben’, zegt Yvonne van Hijnen, inkoper van CZ. 
CZ en personeelstekort   Wat kan een zorgverzekeraar doen om het personeelstekort in de 
wijkverpleging terug te dringen? Van Hijnen: ‘Het belangrijkste dat CZ kan doen, is zorgaanbieders de 
ruimte bieden om een aantrekkelijke werkgever te zijn. Buurtzorg doet dat door de generalistische 
wijkverpleegkundige zoveel mogelijk te laten doen. Alleen specialistische verpleging als het moet.’ 
CZ en ziekenhuis-verplaatste zorg   Voor CZ is het verplaatsen van ziekenhuiszorg naar huis 
een speerpunt. Althans, als dat verantwoord kan qua kwaliteit en kosten. E-health-toepassingen 
kunnen daarbij helpen. Die kunnen het werk van wijkverpleegkundigen ook interessanter maken. 
Verder is voor CZ de inzet op preventie en zelfredzaamheid belangrijk. ‘Je kunt in de wijkverpleging 
veel zorg voorkomen als je er op tijd bij bent. Zelfredzaamheid vergroot je bijvoorbeeld door 
mantelzorgers te leren hoe ze hun zieke partner kunnen optillen.’ 
Jos de Blok: openheid   De Blok roemt de openheid in de gesprekken. Het helpt volgens De 
Blok ook dat er andere mensen aan tafel zitten. ‘Opvallend is dat een meerderheid van de 
gesprekspartners vrouw is. Dat geeft een andere dynamiek. We voeren ook geen onderhandelingen. 
We bespreken met open vizier wat we belangrijk vinden om samen te bereiken. Daarna kijk je hoe je 
de doelen bereikt tegen een redelijke vergoeding.’ 
Driejarig contract Het meerjarencontract heeft een looptijd van drie jaar. Het vertegenwoordigt 
een waarde van circa 165 miljoen euro. Met CZ is een gemiddeld tarief afgesproken voor drie jaar, 
net zoals dat is gedaan in de contracten met Zilveren Kruis, Menzis en VGZ. Het tarief wordt 
geïndexeerd voor de OVA-ruimte. 
Openheid over kosten en uitkomsten  Maar weinig aanbieders van wijkverpleging lukt het 
om met alle grote verzekeraars meerjarencontracten af te sluiten. Wat is het geheim van Buurtzorg? 
‘Het vraagt wel wat van aanbieders. Wij zijn open en transparant over wat we doen, hoeveel dat kost 
en wat dat oplevert. Wij leggen onze kostprijs per cliënt op tafel en zorgverzekeraars mogen daar ook 
wat van vinden.’ 
Zelfredzaamheid en preventie  Buurtzorg blijft ernaar streven om de kosten per cliënt te 
verminderen. ‘Als je blijft inzetten op meer zelfredzaamheid en preventie, kan dat ook’, zegt de Blok. 
‘Als alle aanbieders zouden inzetten op zinvolle interventies, daalt de zorgvraag in de wijkverpleging 
met 20 procent.’ 
Indicatiestelling  Dat lukt echter niet als zorgaanbieders de indicatiestelling en de uitvoering 
opsplitsen, stelt De Blok. ‘Een indicatiestelling is een momentopname van de zorgvraag. Om in te 
zetten op preventie en zelfredzaamheid moet je een relatie opbouwen met cliënten. Daarom moet je 
niet wijkverpleegkundigen hebben die alleen maar de indicatiestelling doen. Pas als je een relatie 
opbouwt met cliënten, zie je hoeveel ze zelf kunnen doen en kun je daarop anticiperen.’ 
Bart Kiers schrijft zowel over cure als care. Zijn aandachtsvelden zijn de ziekenhuizen, medisch 
specialisten, wijkverpleging en ouderenzorg 
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12) Al met vakantie geweest? 
NRC 2 augustus 2021 
 

 
 
 
 
 
13) Zo’n 28 procent van de mensen kan zich zelfs een uitje van een week niet permitteren 
Tubantia 2 augustus 2021 
Vakbond: bijna 800.000 Nederlanders niet op vakantie door geldgebrek 
Buitenlandse vakanties blijven lastig door corona, maar voor 35 miljoen Europeanen is er een nog 
veel groter obstakel: geldgebrek. Zo’n 28 procent van de mensen, aldus de Europese vakbondskoepel 
Etuc, kan zich zelfs een uitje van een week niet permitteren. In Nederland gaat het om 775.000 
mensen met een laag inkomen. 
Frans Boogaard 02-08-21,   Enkel kijkend naar de lagere inkomens gaat het zelfs om een 
meerderheid van de gezinnen (bijna 60 procent), aldus Etuc. Het ergste is de situatie in Griekenland, 
Roemenië en Kroatië, waar tussen de 80 en 90 procent van de mensen met een laag inkomen 
gedwongen thuisblijft. 
In Nederland gaat het om iets meer dan 40 procent van de lage inkomens, ook nog altijd een groep 
van 775.000 mensen. Het komt daarmee op een gedeelde zesde plaats met Duitsland, na Oostenrijk, 
Luxemburg en de Scandinavische landen. Nederland zit bovendien bij de landen waar de loonkloof de 
afgelopen 10 jaar nog is gegroeid: met 6,7 procent. 
Luxe         ,,Vakantie mag geen luxe voor enkelen zijn”, zo commentarieert Etuc-topvrouw Esther 
Lynch. ,,Terwijl tal van werknemers op pad gaan om tijd door te brengen met vrienden en familie, is 
dat – door een te laag inkomen - voor miljoenen niet weggelegd. De toename in vakantie-
ongelijkheid (in de afgelopen tien jaar in maar liefst 16 van de 27 lidstaten, aldus Etuc) bewijst 
opnieuw hoe oneerlijk de voordelen van economische groei in Europa de afgelopen tien jaar zijn 
verdeeld.” 
        De vakbondskoepel, die zich deels baseert op cijfers van Eurostat, het Europese CBS, verbergt 
niet dat haar onderzoek deel uitmaakt van de Europese strijd om een hoger minimumloon, waarover 
het Parlement na het zomerreces besluiten neemt 



 

Nieuws- en informatiebrief 207 Adviesraad Sociaal Domein Kaag en Braassem 18 

Armoedegrens  Veel werknemers met een inkomen van minder dan 60 procent van het mediaan 
loon (de helft verdient meer, de helft verdient minder) is werkloos of gepensioneerd, ‘maar er zitten 
ook miljoenen werknemers bij met het wettelijk minimumloon’, aldus de vakbondskoepel. Dat is in 
16 EU-lidstaten zo laag dat ook mensen met een baan er nog tegen de armoedegrens zitten. 
          Etuc probeert momenteel samen met progressieve Parlementsleden een ‘fatsoensdrempel’ in 
de wetgeving te krijgen, waardoor het wettelijk minimumloon nooit minder dan 60 procent van het 
mediaan loon en nooit minder dan 50 procent van het gemiddeld loon kan zijn. Dat zou neerkomen 
op een loonsverhoging voor 24 miljoen mensen. 
 
14) Een ‘nieuwe’ crisis bedreigt de arbeidsmarkt: krapte 
Nederlands Dagblad 3 augustus 2021 
Van massawerkloosheid naar personeelstekort, hoe kan dat? 
Marieke de Ruiter / vk  2 augustus 2021   Het coronavirus is koud op zijn retour of een ‘nieuwe’ crisis 
bedreigt de arbeidsmarkt: krapte. Personeelstekorten bedreigen nu het economisch herstel. Waar 
zijn al die werknemers van voor de pandemie gebleven? 
Amsterdam ‘Ongekende stijging werkloosheid.’ ‘Ontslaggolf nauwelijks te stoppen.’ Het is nog 
geen jaar geleden dat deze en andere kranten openden met die onheilstijdingen. Het coronavirus 
hield huis op de arbeidsmarkt. Er ging een recordaantal banen verloren, experts vreesden dat het 
ergste nog moest komen.  
En nu: er rijden minder treinen omdat ProRail de roosters niet rondkrijgt. Netbeheerder Alliander kan 
door personeelstekort in sommige Amsterdamse buurten geen nieuwe huishoudens op het 
stroomnet aansluiten. Uitzendreus Randstad waarschuwt voor een tekort aan honderdduizenden 
uitzendkrachten. 
Het hoogtepunt van de vierde coronagolf ligt koud achter ons of ondernemers luiden opnieuw de 
noodklok. Nu vanwege een heel ander probleem: het tekort aan personeel. 
Volgens arbeidsmarktexpert Freek Kalkhoven van het UWV betreft het steeds meer beroepsgroepen, 
over de hele breedte van de arbeidsmarkt: van docenten tot juristen tot koks. ‘Ik sprak een 
ondernemer met twee horecazaken in Utrecht. Die heeft de hele pandemie niet zoveel stress gehad 
als nu. Hij moest drie dagen in één week dicht door een tekort aan personeel. We hebben de ene 
arbeidsmarktcrisis achter ons en gaan nu op naar de volgende.’ 
De onrust mag groot zijn, toch is de krapte op de arbeidsmarkt allesbehalve nieuw. Vlak voor het 
uitbreken van de coronapandemie, in 2019, brak die nog records. Op honderd vacatures waren 
slechts 93 werkzoekenden. Het Centraal Bureau voor de Statistiek telde in twintig jaar niet zo weinig 
werklozen. 
Daarna nam het aantal werklozen in het eerste kwartaal van de pandemie met een recordaantal toe, 
maar is het inmiddels weer terug op het niveau van vóór de crisis. Met 3,3 procent heeft ons land, 
samen met Tsjechië, het laagste percentage werklozen van de Europese Unie. In het eerste kwartaal 
van dit jaar, toen Nederland nog in lockdown zat, nam het aantal openstaande vacatures alweer toe 
tot 250.000. De spanning op de arbeidsmarkt liep op tot 73 werkzoekenden per honderd vacatures. 
stoelendans   Daarmee lijkt de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog niets meer dan een 
kortstondige trendbreuk. Maar dat is niet het hele verhaal, stelt arbeidseconoom Arjan Heyma van 
SEO Economisch Onderzoek. De coronacrisis heeft een stoelendans op gang gebracht. ‘In de sectoren 
die zijn getroffen, zijn veel mensen vertrokken. Maar iemand uit de horeca kan niet zomaar aan de 
slag bij hightechbedrijf ASML. Dus in de sectoren waar al krapte was, en die niet te lijden hadden 
onder de pandemie, is die onverminderd groot gebleven. In getroffen sectoren die nu weer open 
mogen, staan ze met lege handen.’ 
Waar die werkenden dan zijn gebleven? Sommigen gingen aan de slag in een andere sector, 
bijvoorbeeld bij de GGD’en, die afgelopen jaar opschaalden van 12.000 naar 40.000 fte’s. Anderen 
trokken zich helemaal terug van de arbeidsmarkt. Het gaat dan bijvoorbeeld om arbeidsmigranten 
die zijn teruggekeerd naar hun land van herkomst. ‘En nog belangrijker’, zegt Heyma, ‘er zijn veel 



 

Nieuws- en informatiebrief 207 Adviesraad Sociaal Domein Kaag en Braassem 19 

minder jongeren de arbeidsmarkt op gegaan. Mbo’ers zijn bijvoorbeeld gaan doorleren of doen 
langer over hun studie.’ 
NOW Bovendien zijn er nog altijd werkenden die doorbetaald op de bank zitten met de 
loonsubsidie NOW. Tegen het advies van het Centraal Planbureau in besloot het kabinet de 
coronasteun, waarmee naar schatting 80 miljard euro is gemoeid, begin deze zomer te verlengen. 
Hoewel het animo voor de zesde steunronde flink is afgenomen, maken er volgens een schatting van 
ABN Amro nog 100.000 tot 150.000 werkenden gebruik van. Sommige economen pleiten er daarom 
voor om de steun per direct te stoppen. Zo komt die groep beschikbaar voor de arbeidsmarkt. 
Volgens Heyma is dat te simpel gedacht. ‘Je kunt die poppetjes niet direct overzetten naar een 
andere plek.’ En als het huidige personeelstekort in de horeca iets bewijst, dan is het wel dat een 
krimpsector na heropening in no-time een groeisector kan worden. Als personeel uit bijvoorbeeld de 
evenementenbranche niet langer loonsubsidie krijgt en aan de slag gaat in de zorg, zijn bedrijven in 
die sector straks veel waardevolle tijd kwijt met de zoektocht naar werknemers als ze weer open 
kunnen. 
De aanpak van het personeelstekort vraagt dan ook om structurelere oplossingen. Want zolang het 
economisch voor de wind blijft gaan, zal Nederland tegen de grenzen van groei aanlopen. En door de 
vergrijzing zal de arbeidsmarkt de komende decennia veroordeeld zijn tot krapte. Dat kan grote 
maatschappelijke gevolgen hebben. Een tekort aan docenten kan leiden tot minder (goed) onderwijs, 
te weinig technici tot een stokkende energietransitie en een gebrek aan bouwvakkers tot een nog 
grotere woningnood. 
Voor de oplossing zal straks ongetwijfeld worden gekeken naar de deeltijdwerkers, arbeidsmigranten 
en gepensioneerden.  
Volgens Heyma hebben tekorten onvermijdelijk hogere lonen en verdere technologische 
vernieuwing tot gevolg. Digitalisering heeft bij de banken al personeel overbodig gemaakt. En ook 
voor de gestreste Utrechtse horeca-uitbater biedt technologie mogelijk een oplossing: de ober kan 
immers vervangen worden door een QR-code op de terrastafel. < 
 
 
15) Aangepast werk voor mensen met psychische aandoening blijft in sfeer van liefdadigheid 
Nederlands Dagblad 3 augustus 2021 
Een aangepaste baan voor iemand met een psychische aandoening is geen 
gunst maar een recht 
Op de arbeidsmarkt blijft het aanbieden van aangepast werk voor mensen met een psychische 
aandoening hangen in de sfeer van liefdadigheid. En dat is discriminatie. 
Laura Vendrik • redacteur en schrijver  2 augustus 2021, Als werkzoekende met een psychische 
aandoening kom ik vaak in situaties terecht die op discriminatie wijzen. Op basis van de Wet gelijke 
behandeling op grond van handicap of chronische ziekte mag niemand met een beperking 
belemmerd worden bij het zoeken naar werk. Alleen als een werknemer de kerntaken van een 
functie niet kan uitoefenen, ook niet met een aanpassing, mag een werkgever deze persoon afwijzen 
op grond van ongeschiktheid. 
toch iemand anders    In de praktijk merk ik dat hier weinig van terechtkomt. Het 
sollicitatiegesprek dat ik onlangs voerde, is exemplarisch. Ik: ‘Graag wil ik wel alvast zeggen dat ik 
vanwege een chronische psychische aandoening een gedeelte van het werk vanuit huis wil doen.’ 
Recruiter: ‘Oh, dat is eigenlijk niet wat we zoeken.’ Ik: ‘De functie betreft teksten schrijven, hoezo 
zou ik dat werk niet vanuit huis kunnen doen?’ Recruiter: ‘Ik denk dat we toch iemand zoeken die 
beter bij het team past.’ 
Recruiter: ‘Ik denk dat we toch iemand zoeken die beter bij het team past.’ 
Mijn ervaring past in een bredere context van uitsluiting van mensen met een psychische ziekte. 
Afgelopen februari publiceerde een onderzoeksteam van Tilburg University een studie waaruit blijkt 
dat maar liefst 64 procent van de Nederlandse werkgevers terughoudend is om mensen die lijden 
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aan een psychische ziekte aan te nemen. Bovendien kwam naar voren dat een derde van de 
werkgevers onwillig is kandidaten aan te nemen die in het verleden een psychische ziekte hebben 
gehad. De beperkte arbeidsparticipatie van mensen met een psychische aandoening is tot nu toe op 
grofweg twee manieren aangepakt: stigmabestrijding en speciale initiatieven om deze groep extra 
ondersteuning te bieden. Het is daarbij opmerkelijk dat er weinig verwezen wordt naar de Wet 
gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte. 
Stigmabestrijding is wellicht de bekendste interventie om de arbeidsparticipatie van mensen met een 
psychische aandoening te bevorderen. Zo voert de overheid de campagne ‘Hey, het is oké’, bestond 
tot voor kort de stichting ‘Samen Sterk zonder Stigma’ en diverse belangenorganisaties, zoals het 
Trimbos Instituut en de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, richten hun onderzoeken op het 
bestrijden van het stigma. 
Wat bij al deze initiatieven opvalt, is dat zelden het verband met discriminatie wordt gelegd. Zo biedt 
zowel ‘Hey, het is oké’ als ‘Samen Sterk zonder Stigma’ allerlei tips om vooroordelen weg te nemen 
en openheid te stimuleren, maar nergens wordt toegelicht dat je melding van discriminatie kunt 
maken als vooroordelen ertoe leiden dat je geen baan kunt vinden. 
liefdadigheid Een vergelijkbaar probleem is waar te nemen bij initiatieven die zijn ontwikkeld om 
mensen met een psychische ziekte extra te ondersteunen bij het (zoeken naar) werk. Zo heeft de 
overheid ‘Beschut werk’ opgezet en er bestaan speciale uitzendbureaus, zoals Particibaan. Dergelijke 
initiatieven dragen weliswaar eraan bij dat mensen met een psychische aandoening extra hulp 
kunnen krijgen bij het vinden van een baan, maar tegelijkertijd blijft het aanbieden van aangepast 
werk hierdoor in de liefdadigheidssfeer hangen.  
Het aannemen van een sollicitant met een psychische beperking wordt iets wat werkgevers als een 
extraatje kunnen doen bij de eerder genoemde initiatieven en niet iets waar iedere werkgever op 
grond van de wet voor open moet staan. Kortom, dergelijke initiatieven bevorderen het idee dat het 
buiten deze acties om niet een plicht is iemand met een psychische ziekte aan te nemen. 
Doordat amper wordt verwezen naar de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of 
chronische ziekte, blijft het discriminerende aspect van het uitsluiten van mensen met een 
psychische beperking onderbelicht. Zoals mijn sollicitatiegesprek hierboven laat zien, kan 
discriminatie van recruiters of werkgevers heel snel gebeuren en onschuldig overkomen.  
Om dit onderdeel van het probleem aan te pakken, zouden de bestaande stichtingen, 
belangenorganisaties en initiatieven meer aandacht moeten besteden aan het feit dat mensen met 
een psychische aandoening niet uitgesloten mogen worden van de arbeidsmarkt, ook niet als 
uitvoerbare aanpassingen nodig zijn. 
de bal  Maar de bal ligt ook bij de mensen die last ondervinden van deze vorm van discriminatie.  
Als vaker meldingen worden gedaan bij bijvoorbeeld het College voor de Rechten van de Mens, kan 
beter in kaart gebracht worden hoe groot het probleem is en zo kan de maatschappelijke 
bewustwording gestimuleerd worden. < 
 
 
16) 59% van de huizenzoekers is dakloos geworden doordat een relatie is verbroken. 
Leidsch Dagblad 3 augustus 2021 
Aantal ’onzichtbare’ daklozen stijgt. ’Scheiding zorgt soms al dat je op straat 
komt te staan’ 
Merlin Mulder AMSTERDAM   Het aantal daklozen neemt toe, merken woningcorporaties. Vooral 
de groep groeit die wel een baan heeft maar geen woning. De woningcorporaties vrezen dat hulp 
aan spoedzoekers, vaak met kinderen, tekort schiet. 
Dat blijkt uit de corporatiemonitor van Aedes, de vereniging van woningcorporaties. Uit de enquête 
onder 140 corporaties, ziet een meerderheid een toename van het aantal daklozen. Hoeveel die 
stijging precies is, is niet bekend omdat hier voor het eerst onderzoek naar is gedaan. Maar volgens 
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Aedes is het aantal daklozen in zowel grotere als kleinere steden toegenomen. Corporaties melden 
dat vooral het aantal mensen dat met spoed een huis zoekt toeneemt. De spoedzoekers. 
Bij daklozen zitten ’traditionele’ gevallen, aldus Aedes, zoals mensen die door psychische problemen 
op straat staan. Tachtig procent van de oorzaken waarom iemand dakloos wordt, heeft met 
psychosociale problemen of verslaving te maken. 
Scheidingen    Opvallend zijn vooral de andere oorzaken van dakloosheid, aldus de corporaties. 
Zo zagen woningbouwverenigingen opvallend vaak mensen die met spoed een huis zoeken vanwege 
een ingrijpende levensgebeurtenis, zoals echtscheiding of relatiebreuk. Meer dan de helft van de 
huizenzoekers, 59 procent, is dakloos geworden doordat een relatie is verbroken. 
De druk op de woningmarkt is zo groot, dat een echtscheiding een directe aanleiding kan zijn voor 
dakloosheid, aldus Aedes. Dat blijkt ook uit een oproep van deze krant waarin spoedzoekers werden 
gezocht die hun verhaal wilden delen. De redactie werd overspoeld met reacties. Vooral van mensen 
die door een relatiebreuk op straat kwamen te staan. Bijna altijd waren er kinderen bij. Sommigen 
blijven in een ongelukkig huwelijk, omdat er geen zicht is op een andere woning. ’Ik wil scheiden, 
maar ik kan nergens naartoe’, liet een lezer weten. 
Geldproblemen Een andere oorzaak is bijvoorbeeld het verlies van een baan of andere 
financiële tegenslag. 64 procent van de woningzoekers is dakloos door financiële problemen. Deze 
groepen worden economisch daklozen genoemd. Zij worden niet altijd ’dakloos’ genoemd, maar 
bijvoorbeeld ’iemand zonder huis’. Mensen die een huis zoeken vanwege een ingrijpende 
levensgebeurtenis, kunnen hier ook onder vallen. 
Economisch daklozen verblijven meestal niet letterlijk op straat. Ze proberen hun woningprobleem 
op te lossen in eigen kring. Ze slapen bijvoorbeeld bij vrienden of familie. Hierdoor worden zij door 
corporaties wel ’verborgen daklozen’ genoemd. Als ze in eigen kring niets vinden, kloppen ze aan bij 
bijvoorbeeld gemeenten voor een urgentieverklaring. 
Zelfredzaam  De economisch daklozen zijn meestal zelfredzaam. Maar ondanks hun inkomen, 
verdienen ze meestal niet genoeg om een woning te huren in de vrije sector. Laat staan dat zij geld 
hebben om een huis te kunnen kopen. Huurhuizen in het middensegment, zijn er bijna niet. 
Voor de sociale huur is er een wachtlijst, waar deze huizenzoekers op komen te staan. Bij veel van 
deze spoedzoekers zijn kinderen betrokken, aldus de corporaties. Maar dat betekent lang niet altijd 
dat deze mensen voorrang krijgen op een huurwoning. Als het deze groep niet lukt om in eigen kring 
een huis te vinden, kloppen zij aan bij de maatschappelijke opvang. Maar volgens Aedes loopt deze 
groep vaak tegen beleidsregels aan, zoals wachtlijsten en het niet kunnen inschrijven. 
Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) telde Nederland op 1 januari 2020 ruim 36.000 
daklozen tussen de 18 en 65 jaar oud. In 2019 waren dat er 39.000. Het CBS meldt dus een 
vermindering, maar volgens onderzoek van Aeades merken woningcorporaties die vermindering nog 
niet. Een verklaring kan zijn dat CBS naar een specifieke leeftijdsgroep keek en de aangesloten 
woningcorporaties niet. Meer onderzoek is nodig, aldus Aedes. 
De 140 corporaties die meededen aan de enquete, hielpen in 2020 ongeveer 2500 daklozen aan een 
woning. Gekeken naar alle corporaties in Nederland, zijn er vorig jaar zo’n 4800 daklozen gehuisvest. 
Dit was niet genoeg. De woningcorporaties geven aan dat de woningnood inmiddels zo hoog is, dat 
er niet altijd een oplossing is voor deze woningzoekers. 
 
 
17) Een jaar lang verzekerd van een maandelijks inkomen, 1050 euro om precies te zijn 
Zorg+welzijn  4 augustus 2021  
Elke maand 1050 euro voor thuisloze jongeren: het werkt 
Een jaar lang kregen vijf jongeren uit drie steden in het project Bouwdepot elke maand 1050 euro 
inkomen, zonder voorwaarden. De jongeren waren tussen de 18 en 21 jaar en afkomstig uit een 
onveilige thuissituatie. Wat blijkt? Het werkt. Jongeren hebben een diploma behaald of werk 
gevonden. ‘Het moeilijkste is om de buitenwereld achter deze aanpak van vertrouwen te krijgen.’ 
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Een jaar lang verzekerd van een maandelijks inkomen, 1050 euro om precies te zijn. Inmiddels zijn 
vijf thuisloze jongeren in Eindhoven begonnen met de pilot Bouwdepot. Zij krijgen de kans om met 
een vast maandinkomen en een woonplek het leven op te bouwen. Naar hun eigen mogelijkheden 
en zonder voorwaarden vooraf. Wat blijkt? Drie jongeren hebben een schooldiploma gehaald, een is 
moeder geworden, de ander heeft contact gelegd met familie en heeft betaald werk. ‘De 
belangrijkste hindernis was de negatieve beeldvorming van de buitenwereld’, zegt Marleen van der 
Kolk, mede-initiatiefnemer van Bouwdepot en programmamanager van Stichting Zwerfjongeren 
Nederland. 
Thuisloos     In Nederland zijn 12.400 jongeren tussen 18 en 30 jaar thuisloos of in een onveilige 
leefsituatie. Bouwdepot is in 2020 begonnen met pilots in een drietal steden. Het doel is jongeren 
financiële rust te laten ervaren, in de hoop dat zij een toekomstperspectief kunnen ontwikkelen. ‘We 
noemen het maandelijks leergeld’, aldus Van der Kolk. In een evaluatie van Bouwdepot zet 
onderzoeksbureau DRIFT aardig wat positieve resultaten op een rij: Het maandelijkse inkomen stelt 
de jongeren in staat in hun levensonderhoud te voorzien, rust te vinden, geen extra problemen te 
krijgen, de financiële huishouding op orde te brengen. En het geeft hen de ruimte om te oefenen met 
keuzes maken in het leven en daarvan te leren. 
Leergeld  Waren er ook problemen tijdens de pilot? ‘Er zijn altijd problemen, het gaat bij deze 
jongeren erom of ze leren en zelf stappen kunnen zetten net als ander jongvolwassenen’, zegt 
Marleen van der Kolk. ‘Nee, er zijn met het geld door de jongeren geen wietplantages opgezet of 
stapels kratten bier naar binnen gesleept. Natuurlijk hebben de jongeren hun problemen, ook met de 
besteding van hun inkomen. Soms heeft iemand bijvoorbeeld te veel kleren gekocht of te veel eten 
thuisbezorgd besteld. Omgaan met je uitgaven moet je ook leren, net als dat kinderen het van hun 
ouders leren. Deze jongeren krijgen nu de mogelijkheid om met hun geld te leren leven.’ 
Overleefstand   Het grootste probleem in de pilot was nog, zegt Van der Kolk, dat de 
buitenwereld vreemd aankijkt tegen deze aanpak, die is gebaseerd op het vertrouwen dat de 
jongeren zelf leren hun leven in te richten en daarvoor een vast financiële basis krijgen. ‘Mensen 
denken al snel: “Als je deze kwetsbare jongeren een som geld geeft, dan kan dat toch niet goed 
gaan”. Het gaat wel goed. De jongeren beginnen met tot rust te komen. Ze moeten van een 
overleefstand naar een leefstand. Ze hebben nooit geleerd om gewoon te leven en om fouten te 
maken. Dus het gebeurt dat ze fouten maken, maar ze hebben nu de veiligheid van een inkomen. Ze 
leren om positieve leefervaringen op te doen en om het vertrouwen in hulp terug te vinden’ 
Motivatie Jongeren moeten wel kunnen reflecteren en de motivatie hebben om aan de slag te 
kunnen gaan met een persoonlijk bouwplan. Van der Kolk: ‘Als je in een persoonlijke crisis verkeert, 
dan is dit project nog niet geschikt. Wij hebben overleg met hulpverleners en professionals in de 
sociale wijkteams over welke jongeren klaar zijn om deze stap te nemen.’ 
Financiering  Wie betaalt de inkomens van de jongeren in Bouwdepot? Jongeren vanaf 21 jaar 
kunnen een inkomen krijgen via de Participatiewet. ‘Jongeren tussen 18 en 21 jaar moeten worden 
betaald uit potjes die de gemeenten weten te vinden’, zegt Van der Kolk. ‘Wij hebben ook fondsen 
bereid gevonden om dit project te financieren.’ 
Preventief   Bouwdepot wordt nu samen met meerdere gemeenten die zijn geïnteresseerd, 
uitgerold. Wat is er nodig om dit project uit te breiden? ‘Een ambitieuze wethouder en gedreven 
ambtenaren met lef die zich willen inzetten om kwetsbare jongeren deze kans te geven’, zegt Van 
der Kolk. ‘Mensen die zien dat de huidige Participatiewet alleen te weinig soelaas biedt. Gemeenten 
die preventief aan de slag willen gaan voor jongeren die er alleen voor staan. Want dat is de grote 
winst van de aanpak in Bouwdepot; je voorkomt dat thuisloze jongeren verder afglijden en een leven 
lang in het tijdelijke vangnet van de bijstand terecht komen.’ 
Carolien Stam Redacteur Zorg+Welzijn 
 
 
18) Alphen aan den Rijn heeft nieuwe afspraken gemaakt met hulpmiddelleveranciers 
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Google melding Wmo: Alphens.nl   5 augustus 2021 
Gemeente gaat in zee met nieuwe hulpmiddelleveranciers 
 Alphens.nl  4 augustus 2021        Gemeente Alphen aan den Rijn heeft nieuwe afspraken gemaakt 
met hulpmiddelleveranciers. Hierdoor kunnen inwoners met een Wmo-indicatie gebruik blijven 
maken van hulpmiddelen, zoals een scootmobiel en een rolstoel.   
Verschillende afspraken die de gemeente met hulpmiddelenleveranciers heeft, lopen af. Daarom 
hebben zij weer nieuwe afspraken met andere leveranciers gemaakt. Deze leveranciers zullen vanaf 1 
januari 2022 de activiteiten en diensten verzorgen. Op deze manier wilt Gemeente Alphen aan den 
Rijn zich inzetten voor vitale en gezonde inwoners die zelfstandig zijn en kunnen deelnemen aan de 
maatschappij.   
Wat betekent dit    Vanaf 1 januari 2022 kunnen inwoners terecht bij Welzorg en Medipoint 
voor hulpmiddelen zoals een scootmobiel, rolstoel of tillift (vanuit de Wmo). Participe blijft de Wmo- 
indicatie leveren tot de nieuwe partijen starten vanaf 1 januari 2022. Alle inwoners behouden hun 
hulpmiddel en als ze dat willen kunnen ze overstappen naar een andere leverancier. 
 
 
19) De inmiddels welbekende boodschappenaffaire heeft het nodige stof doen opwaaien 
Schulinck 5 augustus 2021 
Maatwerk in de Participatiewet De wrijving tussen ongelijkheid en de 
menselijke maat 
4 augustus 2021 - mr. Juul Jeurissen      ‘Maatwerk’, een term waar je binnen de Participatiewet niet 
omheen kunt. Gemeenten worden gevraagd om maatwerk te leveren. Dit blijkt in de praktijk moeilijk 
te zijn. Maar waarom? 
Den Haag: oproep tot maatwerk! 
De inmiddels welbekende boodschappenaffaire heeft het nodige stof doen opwaaien. Het strenge 
regime van de Participatiewet zou de oorzaak zijn van het niet kunnen leveren van maatwerk. Zowel 
CDA, D66 en de ChristenUnie hebben zich door deze affaire uitgesproken over het ‘ontharden’ van 
de Participatiewet. Minder hardheid, meer menselijke maat. Dat is ook waar Bas Van ’t Wout 
(voormalig staatssecretaris Sociale Zaken) zich voor wil inzetten. Hij wil in ieder geval kijken naar de 
terugvorderingsplicht en de omgang met giften.¹ Recent is ook een motie voor het niet toepassen 
van de kostendelersnorm in knellende gevallen aangenomen. 
Genoeg veranderingen op de planning dus! Daarbij wordt van gemeenten gevraagd om waar 
mogelijk nu al maatwerk te leveren. 
(On)gelijkheid  Het leveren van maatwerk is moeilijk, omdat in de praktijk tegen verschillende 
zaken wordt aangelopen. Een groot probleem is dat maatwerk ongelijkheid op kan leveren. Je hebt 
als Nederlander dezelfde rechten en dezelfde plichten. Dus ook in de bijstand gelden voor iedereen 
dezelfde regels. Het zou daarom in theorie niet uit moeten maken in welke gemeente je woont. 
Beleidsvrijheid 
Gemeenten hebben binnen de wet op verschillende vlakken beleidsvrijheid. Bijvoorbeeld bij de 
toekenning van bijzondere bijstand of de hoogte van een op te leggen maatregel. Hierdoor ontstaan 
verschillen tussen gemeenten. Uit een onderzoek van de Universiteit voor Humanistiek (UvH) (Fried: 
zie: https://vng.nl/sites/default/files/knowledge_base_compliance/20191213_Magazine-UvH.pdf  ) 
 is gebleken dat de bijstandsgerechtigden het rechtvaardig vinden als er verschil is tussen mensen. 
Verschil tussen gemeenten onderling wordt als onrechtvaardig gevoeld. 
De ‘mens’ ambtenaar 
Maatwerk brengt ook mee dat ambtenaren zelf meer belangen moeten afwegen. En het is nu 
eenmaal zo dat mensen, dus ook ambtenaren, verschillend denken. Dit kan ook ongelijkheid binnen 
de gemeente zelf opleveren. Bijstandsgerechtigden zijn dan meer afhankelijk van hun klantmanager. 
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Precedentwerking   Een ander probleem is de angst voor precedentwerking door het 
ontbreken van houvast aan (strenge) wetgeving. Een precedent is een gebeurtenis waarop men zich 
kan beroepen en kan eisen in dezelfde omstandigheden dezelfde behandeling te krijgen. Verschuilen 
achter de kreet ‘regeltjes zijn regeltjes’ kan met maatwerk niet meer. Misschien is het ook wel zo dat 
mensen het fijn vinden om te werken met kaders en richtlijnen in plaats van vrijheid. 
Deze angst is naar mijn mening niet nodig. Gevallen zijn namelijk nagenoeg nooit écht gelijk. Met een 
goede motivering waarom in dit specifieke geval deze keuze wordt gemaakt, wordt de 
precedentwerking onderschept. Daarbij komt ook dat maatwerk niet wil zeggen dat er geen enkele 
regel meer geldt. 
COVID-19: De Tozo en TONK   Corona heeft mogelijk al een stap in de juiste richting gezet. 
Gemeenten moesten zich wel aanpassen. De Tozo moest snel worden opgepakt en uitgevoerd, net 
zoals de TONK. Hierdoor werden gemeenten min of meer verplicht om maatwerk te leveren. Niet 
alles was namelijk vastgelegd. Ook het versoepelen van enkele plichten (Fried: zie: 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35420-118.html ) zoals de zoekplicht voor jongeren 
bracht mee dat gemeenten meer maatwerk konden leveren. 
Huidige wetgeving en maatwerk      Van gemeenten wordt gevraagd om binnen de huidige 
wetgeving zo veel mogelijk maatwerk te leveren. De Participatiewet bevat verschillende ‘kan-
bepalingen’ en ook al ruimte voor individualisatie. Een mooi voorbeeld hiervan is artikel 18 
Participatiewet, waarbij de hoogte van de uitkering kan worden afgestemd op de specifieke situatie 
van een belanghebbende. Of artikel 16 Participatiewet dat regelt dat bij dringende redenen toch 
bijstand kan worden verleend. Al is van een dringende reden niet snel sprake. 
Minder of strengere wetgeving? Voor beide opties valt iets te zeggen. Minder wet- en 
regelgeving geeft minder strenge eisen en dus meer ruimte. Het nadeel hiervan is alleen dat er 
mogelijk meer verschillen ontstaan. Gemeenten zullen eerder terugvallen op politiekbeleid. Zou dan 
juist strengere wetgeving een oplossing zijn? Minder vrijheid geven aan gemeenten om hun eigen 
koers te varen. In theorie zou dit de verschillen tussen gemeenten onderling (en hiermee de 
ongelijkheid) terugdringen. Lastige hierbij is wel dat er mogelijk juist weer minder maatwerk kan 
worden geleverd. Als men is gebonden aan wet- en regelgeving kan niet gemakkelijk worden 
afgeweken. Een combinatie van minder maar strengere regelgeving zou een oplossing kunnen zijn. 
               De uitdaging voor gemeenten ligt in het goed motiveren van hun besluiten 
Is maatwerk moeilijk?      Maatwerk leveren is niet makkelijk, anders zou het in de praktijk 
meer gebeuren. De angst voor ongelijkheid is naar mijn idee niet nodig. De uitdaging voor 
gemeenten ligt in het goed motiveren van hun besluiten. Dit kan door het specifiek benoemen 
waarom in dit geval deze (bijzondere) oplossing nodig is. Maar zoals ook uit het eerdergenoemd 
onderzoek van de UvH is gebleken, staan zelfs bijstandsgerechtigden open voor verschillen tussen 
mensen. 
  
¹ Kamerbrief 18 januari 2021 staatssecretaris van ’t Wout, ‘Aanpak hardheid Participatiewet en 
mogelijkheden tot maatwerk’ 
 
 
20) Een beweging naar collaboratief ontwerpen, bouwen en wonen 
Platform 31  5 augustus 2021 
Project Together! De toekomst van wonen  
Niet alleen in Nederland, maar over de hele wereld is sprake van een woningbouwcrisis. Steeds meer 
mensen krijgen te maken met uitsluiting op de woningmarkt. Een van de meest innovatieve 
oplossingen hiervoor is een ‘stille revolutie’ in de hedendaagse architectuur: een beweging naar 
collaboratief ontwerpen, bouwen en wonen. Daarover gaat ‘Project Together!’, dat met een 
gevarieerd programma uitnodigt tot een breed debat over nieuwe vormen van woningbouw, 
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gebaseerd op principes van inclusiviteit, circulaire economie en langetermijn waardeontwikkeling, en 
oproept tot samenwerking. 
 
Platform31 verzorgt uit het programma van Project Together! onder meer drie sessies in september 
en oktober. We nodigen u van harte uit daarbij (digitaal) aanwezig te zijn. U kunt zich voor elke sessie 
apart aanmelden. 
Samen aan de slag met collaboratieve woonvormen  
Donderdag 16 september 2021 | 15:00-17:30 uur | talkshow  
Tafelgasten gaan in gesprek over de toenemende behoefte aan collectief wonen in Nederland. Wat is 
er nodig om de pioniersstatus van vernieuwende woonconcepten te ontstijgen en welke partijen 
kunnen wat doen? Met onder meer: wethouders Karin Schrederhof en Martijn Balster; Hans Ton, 
directeur woningmarkt BZK; Aron Bogers, partner-bestuurder Inbo Architecten; Annemarie Jol, 
adjunct-directeur AM; Peter van der Gugten, directeur van Heijmans Vastgoed; Hans Meurs, 
directeur VORM en uiteraard bewoners.  
Meer informatie en aanmelden (Frie: zie: https://projecttogether.nl/programma-1/talkshow-samen-
aan-de-slag-met-cohousing ) 
Woonvariaties voor een vergrijzende samenleving: inclusieve buurten 
Donderdag 30 september 2021 | 15:00-17:00 uur | inspiratiesessie  
Tijdens deze inspiratiesessie spreekt een gemêleerd gezelschap over de behoefte aan nieuwe 
woonvormen voor senioren. We gaan in discussie over trends, ontwikkelingen en gerealiseerde 
voorbeelden. Met o.a. Ianthe Mantingh, directeur/architect Zijdekwartier Architecten; Gert Jan 
Hagen, directeur Springco; Terry van der Heide, directeur Centrum Groepswonen Den Haag; Lars 
Drijvers, ontwikkelingsmanager AM.  
Meer informatie en aanmelden (Fried: zie: https://projecttogether.nl/programma-1/woonvariaties-
voor-een-vergrijzende-samenleving-inclusieve-buurten-belang-van-ontmoeten-en-nieuwe-vormen-
van-collectiviteit  ) 
Financiering van collaboratieve woonvormen   
Donderdag 7 oktober 2021 | 13:00-16:00 uur | seminar  
In Nederland lopen bewonerscollectieven met coöperatieve woonwensen tegen hetzelfde obstakel 
aan: de financiering. In dit seminar gaan we in gesprek over de belemmeringen en mogelijkheden 
voor de financiering van collaboratieve woonvormen. Met o.a. Vincent Gruis, hoogleraar Housing 
Management aan de Technische Universiteit Delft, Darinka Czischke, projectleider Project Together! 
en Frank Wassenberg, onderzoeker bij Platform31. 
Indien aanwezigheid op locatie mogelijk blijkt, volgt daarover later meer informatie.   
Meer informatie en aanmelden (Fried: zie: https://projecttogether.nl/programma-1/financiering-
van-collaboratieve-woonvormen  ‘ 
Bekijk de website voor het volledige activiteitenoverzicht. Voor vragen kunt u mailen naar 
info@projecttogether.nl. 
 
 
 
21) Veel zorgaanbieders hebben de tweede zorgbonus niet aangevraagd 
Zorgvisie 6 augustus 2021 
‘Tweede zorgbonus ten onrechte misgelopen door veel zorgmedewerkers’ 
Lennard Bonapart     Door onduidelijkheid over wie wel en wie niet in aanmerking komt voor de 
zorgbonus 2021, hebben veel zorgaanbieders de tweede zorgbonus niet aangevraagd. Het valt vooral 
te wijten aan de ‘laffe’ opstelling van de zorgaanbieders en de verwarrende handreiking van VWS, 
stellen vakbonden FNV en CNV. 
CNV en FNV ontvingen eind vorige week veel signalen dat zowel grotere als kleinere zorgwerkgevers 
de zorgbonus 2021 niet durven aan te vragen. Voor de tweede zorgbonus is vanuit het ministerie van 
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VWS zo’n 720 miljoen uitgetrokken. Zorgmedewerkers zouden per persoon tussen de 200 en 240 
euro krijgen. 
Voorwaarden    In de handreiking van het ministerie komt naar voren dat zorgaanbieders zelf 
bepalen of ze de bonus aanvragen. Voor het aanvragen van de subsidie zijn drie harde voorwaarden. 
Ten eerste moet een medewerker tussen 1 oktober en 1 maart gewerkt hebben. Ten tweede mag de 
medewerker niet meer dan 70.000 verdienen en ten derde moet het om een uitzonderlijke prestatie 
gaan. 
         In die handreiking schrijft het kabinet ook dat zorgaanbieders ‘niet verplicht’ een bonus hoeven 
te geven aan zorgprofessionals die daar volgens deze handreiking wel voor in aanmerking kunnen 
komen. De aanbieder mag zelf beslissen of een zorgprofessional een uitzonderlijke prestatie in de 
strijd tegen covid-19 heeft geleverd. M 
          Wat houdt dat in? De NFU stelt op basis van de handreiking dat dit keer alleen medewerkers in 
directe patiëntenzorg en de begeleiding daarvan in aanmerking komen voor de tweede zorgbonus. 
Laf     Bert de Haas, vakbondsbestuurder van FNV Zorg en Welzijn, stelt dat de tweede zorgbonus 
ten onrechte wordt misgelopen door veel zorgmedewerkers. ‘Zorgaanbieders stellen zich laf op. Ze 
laten zich beperken door een handreiking, en dat is slechts een hulpmiddel.’ In de handreiking staan 
volgens De Haas bovendien tegenstrijdige dingen. 
            Andre van der Vlugt, persvoorlichter van CNV Zorg en Welzijn: ‘Bij de bonus van 1000 euro 
vonden werkgevers het ook lastig te bepalen wie wel en wie niet een extra inspanning had geleverd. 
Het was te ingewikkeld om uit te zoeken.’ 
            Daniëlle van Essen, persvoorlichter van FNV Zorg en Welzijn, schreef een bericht over de 
zorgbonussen. Ook daarin beschuldigt FNV de werkgevers van ‘lafheid’. Van Essen: ‘Vooral binnen 
verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg en kraamzorg werden de subsidies voor zorgbonussen niet 
aangevraagd. In verpleeghuizen en ook ziekenhuizen en andere zorgbranches zijn speciale covid-
afdelingen ingericht. Het is daarbij duidelijk voor de werkgever dat de werknemer direct met corona-
patiënten in aanraking is geweest. In de thuiszorg en op andere verpleegafdelingen weet je dat niet, 
maar loop je nog steeds extra risico om besmet te raken. Verpleegkundigen op niet-covid-afdelingen 
moeten ook harder werken, om als keten al het werk te kunnen verzetten. Ook al zie je de 
coronapatiënten niet, je werk is opgeschaald, aangepast en mensen draaien overuren, terwijl 
collega’s wegens ziekte of burn-out uitvallen.’ 
Niet in aanmerking  Thuiszorgorganisatie Tzorg heeft bijvoorbeeld geconstateerd dat 
werknemers op basis van de nieuwe regeling niet in aanmerking komen voor de tweede zorgbonus. 
Algemeen directeur Marianne de Winter: ‘We zijn dankbaar dat we de eerste zorgbonus van 1000 
euro wel hebben kunnen aanvragen en uitgekeerd aan ruim 11.000 thuishulpen en begeleiders.’ 
         Maar voor de tweede ronde ligt het anders. Tzorg: ‘De belangrijkste richtlijn vanuit het RIVM 
voor ons werk is en was het bewaken van de 1,5 meter afstand. Waar dit niet mogelijk was, 
verleenden we alternatieve ondersteuning of stelden we de hulp uit. Daardoor hebben we de 
reguliere zorg met kleine aanpassingen op een andere manier kunnen leveren en dat valt volgens de 
handreiking niet onder ‘uitzonderlijke prestatie’. Om die reden vragen wij de zorgbonus 2021 niet 
aan.’ 
Zelf bepalen   Volgens Bert de Haas van FNV gebruiken zorgaanbieders vooral het argument dat 
het ministerie de regels voor aanvraag van de bonus heeft aangescherpt. ‘Het komt er op neer dat 
een zorgaanbieder zich geen buil kan vallen bij de aanvraag van de zorgbonus. Ze mogen het zelf 
bepalen. Het is dus laf om het op grond van die reden te laten afweten.’ 
             De Haas: ‘De bonus is al lager dan de 1000 euro uit de eerste ronde. Terwijl de tweede golf 
net zo hoog en breed als de eerste was. En doordat budgetgrenzen strak worden gehanteerd, wordt 
de bonus ook nog eens lager als meer mensen hem aanvragen.’ 
             Hij benadrukt dat brancheorganisatie ActiZ haar leden heeft opgeroepen om ruimhartig te 
verstrekken. ‘Als jij vindt dat je werknemer een uitzonderlijke prestatie heeft geleverd, dan moet je 
het aanvragen. Dat advies geeft ActiZ aan de leden. Het komt dus niet alleen van de vakbonden.’ 
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Kritiek op het ministerie   FNV heeft ook kritiek op het ministerie. De Haas: ‘Wij zien liever 
een structurele oplossing voor zorgmedewerkers. Maar de manier waarop het gaat, klopt ook niet. 
Bij de eerste zorgbonus waren er meer aanvragen dan ze hadden verwacht. Die eerste zorgbonus viel 
duurder uit. Nu er een budget was voor de tweede bonus, was er minder geld over. De kamer was 
verdeeld, maar een meerderheid wilde vasthouden aan een bonus van 500 euro en geen beperking 
van de deelgroep. Uiteindelijk heeft het ministerie besloten om de hoogte te laten afhangen van het 
aantal aanvragen. Dit terwijl de Kamer aandrong op het vasthouden van het bedrag van 500 euro. 
Mogelijk hebben ze daarop de handreiking aangescherpt. En de uitzonderlijke prestatie toegevoegd, 
zodat de aanvragen omlaag gingen. Dat is echter in tegenstelling met dat ze het belangrijk vinden dat 
mensen breed in aanmerking komen.’ 
Ondergewaardeerd  Medewerkers hebben volgens De Haas hun nek uitgestoken in moeilijke 
tijden. Veel van hen moesten hun werk onder moeilijke omstandigheden doen. ‘De mensen op de 
corona-afdelingen liepen het meeste risico. Maar ook mensen in de thuiszorg hadden in het begin 
onvoldoende beschermingsmiddelen. Dus die liepen ook risico, stelt De Haas. ‘Ze hebben ook onder 
verhoogde druk moeten werken. Er vielen collega’s uit. Na contact met een besmet persoon moest 
men in quarantaine. Veel medewerkers waren ziek of in quarantaine en dus niet inzetbaar. Ik vind 
dat je geen onderscheid moet maken op deze manier. De mensen in de thuiszorg die de bonus niet 
krijgen, voelen zich dan niet gewaardeerd. En dat is onterecht!’ 
Verlenging  De aanvraagprocedure voor de bonus duurde zes weken en sloot in juli. De Haas: ‘Wij 
hebben in ons persbericht een oproep gedaan aan het ministerie om de aanmelding langer nog open 
te laten staan en meer duidelijkheid te verschaffen op de tegenstrijdige punten. Het wringt nu aan 
alle kanten. ‘Het zou het ministerie van VWS sieren als zij de aanvraagprocedure wat langer 
openstellen en de handreiking verduidelijken.’ 
Lennard Bonapart 
 
 
22) 101 huurhuizen worden binnenkort geïsoleerd, meedoen als koper lukt niet 
Leidsch Dagblad 6 augustus 2021 
De huurhuizen rondom Linda’s koopwoning in Leiden werden allemaal 
geïsoleerd. Ze wilde ook meedoen, maar dat kon niet 
Suzanne Bremmers  5 augustus 2021 LEIDEN     Toen Linda van der Voort nog maar net haar huis in 
de Merenwijk had gekocht, stonden haar buren met een huurhuis aan de vooravond van een grote 
verduurzaming. 101 huurhuizen worden binnenkort geïsoleerd, krijgen isolatieglas en een nieuw 
dak. Van der Voort wilde haar dak ook graag isoleren en meedoen met de verduurzaming. Het is 
niet gelukt. 
De situatie van huurhuizen en koopwoningen door elkaar in een wijk heet ‘gespikkeld bezit’. Er zijn 
meer soortgelijke plekken in Leiden, maar ook landelijk, lukt het zelden of nooit om samen te werken 
bij renovaties, zo blijkt uit onderzoek. 
Dat terwijl er voor iedereen voordelen lijken te zijn. Voor een woningcorporatie is het handig als ze 
een rij in een keer kunnen aanpakken. Er is minder kans op lekkages en problemen met 
aansluitingen. En de kosten dalen omdat de aannemer meer huizen tegelijk kan verbouwen. 
Offerte        Op dat laatste punt is het stukgelopen, want Van der Voort en andere geïnteresseerde 
huiseigenaren moesten fors betalen, als ze mee wilden doen met het verduurzamen van de 
huurhuizen. Anderhalf jaar probeerde Van der Voort andere huizenbezitters in de Rodes over te 
halen mee te doen. Bewonersgroep Duurzame Energie Merenwijk ondersteunde het plan van Van 
der Voort en schakelde een onafhankelijk technisch adviseur in. Toen de offerte van de aannemer 
kwam, keek deze adviseur mee. De adviseur schatte dat de prijs gemiddeld 30 procent hoger ligt dan 
marktconform. 
Dat was best een teleurstelling voor Van der Voort. Ze wil graag verduurzamen. Het huis heeft nog 
enkel glas en in de winter gaat er veel warmte verloren via het dak. Het is nog lang niet genoeg 
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geïsoleerd om van het gas af te gaan. Bovendien wil ze een steentje bijdragen aan het terugdringen 
van energiegebruik, want ‘een betere wereld begint bij jezelf’. Ze heeft zelfs nog overwogen toch 
mee te doen, maar financieel is het lastig. ,,Ik ben single. De bank komt dan niet zo snel over de brug. 
Bovenal is het een vreemde situatie. Ik zou duizenden euro’s goedkoper uit zijn bij een ander. En geld 
kun je maar een keer uitgeven.’’ 

Aanvullende eisen  Het aannemersbedrijf heeft aangegeven dat de hoge offerte wordt 
veroorzaakt door extra begeleidingskosten. De gemeente, Ons Doel en Duurzame Energie Merenwijk 
hebben een evaluatie-onderzoek aangekondigd. Daar is Van der Voort blij mee, maar het gaat de 
staat van haar huis niet verbeteren. In eerste instantie waren er twintig huizenbezitters in de wijk die 
mee wilden doen met de gelijktijdige verbouwing van de huurhuizen. Nu zijn er nog 17 huiseigenaren 
over die een andere aannemer benaderen om toch te verduurzamen. ,,Ik ga door’’, zegt Van der 
Voort. ,,Maar niet op de manier die ik had gehoopt. Ik vraag me af waarom de gemeente geen 
aanvullende eisen kan stellen aan woningcorporaties bij gespikkeld bezit.’’ 
Overlast    Inmiddels is vanuit Van der Voorts achtertuin te zien dat steigers bij de huurhuizen 
worden geplaatst. De materialen en de bouwketens zijn prominent aanwezig in de wijk. Daardoor 
neemt de parkeerdruk in de wijk toe. De aannemer zal zelfs in de tuin van Van der Voort moeten zijn 
om de muren van het huurhuis van de buren te isoleren. ,,Overlast neem je eerder voor lief als je er 
zelf ook iets aan hebt’, zegt Van der Voort. ,,Nu is dat anders.” 
 
 
23) Als ik in crisis ben, dan wil ik geen mensen erbij en kan ik ook niet zeggen wat ik nodig heb 
Eigen Kracht Centrale 6 augustus 2021 
Het juiste moment voor een plan 
Tijdens een workshop met ervaringsdeskundigen in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) ontstond 
een boeiende discussie over het juiste moment om een plan te maken. “Als ik in crisis ben, dan wil ik 
geen mensen erbij en kan ik ook niet zeggen wat ik nodig heb,” zei een van de deelnemers, “dus ben 
je altijd te laat.” Ik vroeg of zij een plan zou kunnen maken op het moment dat het goed gaat. Ze 
dacht van niet: “Als het een periode goed gaat, dan denk ik altijd dat het goed blijft gaan en wil ik 
geen plan maken. Dan voel ik geen nood en lukt het dus niet.”  
Veilig gevoel  Ik vertelde over een vrouw die last had van psychoses. Net na een gedwongen 
opname stelde haar zussen voor om een plan te maken, om te zorgen dat het een volgende keer 
beter zou gaan en een opname mogelijk voorkomen kon worden. Zelf vond zij het op dat moment 
niet nodig, maar de zussen vertelden hoeveel zorgen zij hadden en dat ze graag wilden horen hoe zij 
beter zouden kunnen steunen. Achteraf vertelde de vrouw: “Het plan gaf toch een veilig gevoel en 
toen het misging, werd mijn oudste zus gebeld. Die wist toen wat ik wilde.”  
Twijfels  Meer deelnemers aan de workshop hadden twijfels: “Stel dat het misgaat tijdens de 
voorbereiding, dat ik dan in een manie terechtkom?” Een ander antwoordde: “Dan laat je het plan 
even los en wacht je tot het weer goed gaat om verder te gaan.” Nog een ander reageerde: “Dan is 
de noodzaak juist duidelijk en moet je dus doorgaan.” Ik vertelde over zo’n situatie waarin de familie 
had besloten om door te gaan. De partner had gezegd: “Het is nu heel duidelijk waarom we een plan 
nodig hebben en familie en vrienden voelen de noodzaak, dus we moeten het nu doen.” Zij maakten 
met elkaar een plan hoe ze de vrouw samen konden steunen en wat zij nodig hadden om haar te 
blijven steunen, want dat was soms best moeilijk. Onderdeel van het plan was dat ze meteen na de 
crisis weer bij elkaar zouden komen om samen met de vrouw het plan af te maken. Aan het eind van 
de workshop zei iemand: “Het gaat dus eigelijk helemaal niet om hét juiste moment, maar om op 
ieder moment te kijken wat er nodig en mogelijk is.”  
Werkwijze planbijeenkomsten en trainingen 
Eigen Kracht-conferenties kunnen als altijd worden aangevraagd. Ook nu zijn er personen of gezinnen 
die een plan nodig hebben en voor wie verbinding met het netwerk van groot belang is. 
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Planbijeenkomsten vinden fysiek plaats met inachtneming van de maatregelen of worden online 
georganiseerd. We gaan steeds uit van maatwerk in overleg met alle betrokkenen.  
Er vinden weer trainingen plaats op locatie, met anderhalve meter afstand. Een deel van onze 
trainingen (SKJ-gecertificeerd) is ook geschikt als online training en kan aangepast georganiseerd 
worden. Hier vindt u informatie over de trainingen.  
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 
 
 
24) Treurig nieuws over antivaxers die mobiele prikbussen lastigvallen 
AD 6 augustus 2021 
Dat er dwazen rondlopen weten we nu wel, het is tijd om echte vraagstukken 
aan te pakken 
Özcan Akyol 04-08-21,  

Het treurige nieuws over antivaxers die mobiele prikbussen lastigvallen, op plekken waar de 
vaccinatiegraad laag is, werd maandagmiddag door verschillende media gretig verspreid. Er kwam 
zelfs een griezelige oproep om GGD-medewerkers te fotograferen, met het doel om ze later voor ‘het 
tribunaal’ terecht te stellen – allerlei voorgekookte taal van opzichtige demagogen die van onrust 
een businessmodel hebben gemaakt. 
Het is de taak van de pers om hierover te berichten. Natuurlijk moeten maatschappelijke 
ontwikkelingen, hoe klein ze ook zijn, aandacht krijgen van de nieuwsconsument, opdat we weten 
wat er speelt. En toch is het altijd goed om dit in de juiste proporties te doen.  
Een voorbeeld: na inventarisatie van het ministerie van Volksgezondheid werd bekend dat grote 
priklocaties konden sluiten, verspreid over het hele land. Dit heeft te maken met de 
vaccinatiecampagne, die weliswaar onnodig traag op gang kwam, maar inmiddels er toch voor 
zorgde dat om en nabij 85 procent van de volwassenen in ieder geval één shot ontving. Het is een 
waanzinnig cijfer, dat in schril contrast staat met de oeverloze discussies waarmee we worden 
doodgegooid in talkshows en ook op andere nieuwsplatforms. Het leidt ook af van waar we het 
daadwerkelijk over zouden moeten hebben.  
Amerika doneert momenteel miljoenen vaccins aan arme landen. Het doel is om er minimaal een half 
miljard te schenken op korte termijn aan mensen die geen prik kunnen krijgen. De Amerikaanse 
president Joe Biden zei hierover: ‘Zelfs als het niet onze vrienden zijn.’ En die houding is logisch, want 
het ondersteunen van andere regeringen komt voort uit eigenbelang; we willen niet dat het virus 
zich opnieuw hardnekkig gaat muteren. 
Een jonge vrouw die vreest voor haar vruchtbaarheid verdient geen hoon maar goede voorlichting. 
In plaats van die discussie te voeren, geven we telkens het podium aan een paar gekken die 
zorgpersoneel bedreigen en praten over complotten. En daarmee bedoel ik niet dat iedereen die 
weigert een dwaalgeest is. Een jonge vrouw die vreest voor haar vruchtbaarheid verdient geen hoon 
maar goede voorlichting. Er wordt ook gesproken over een derde prik voor mensen die reeds volledig 
zijn gevaccineerd, terwijl er elders nog helemaal geen bescherming is. De directeur-generaal van de 
WHO noemde dit zelfs ‘een bewuste keuze om mensen in nood niet te beschermen.’ 
Kortom, we hebben, met zijn allen, nog genoeg te bespreken. Dat er dwazen rondlopen weten we 
nu wel. De prikcijfers laten zien dat het om een minderheid gaat. Tijd om echte vraagstukken aan te 
pakken. 
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25) Beroep op bewoners af te zien van hun wettelijk recht op deze financiële WMO vergoeding 
Unity.nu 7 augustus 2021 
PvdA: Zet burgers niet onder druk om af te zien van WMO voorziening 
7 augustus 2021 VOORSCHOTEN - In de raadsvergadering van 15 juli 2021 is akkoord gegaan met een 
College- voorstel dat gaat over de bezuinigen op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). 
Zowel vanuit de oppositie (CDA, VLS, ONS en PvdA) als de coalitie (VVD) waren er echter grote 
bedenkingen bij dit voorstel. Niet voor niets vond de VVD- fractie in vergadering bij monde van 
fractievoorzitter mevrouw van Meenen het voorstel ‘onhelder, onduidelijk en moeilijk uitvoerbaar.’ 
            De WMO regelt de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. Het 
gaat bijvoorbeeld om het krijgen van huishoudelijke hulp. Dan is er een eigen bijdrage van €19 per 
maand en betaalt de gemeente de overige kosten. Het college – gesteund door een meerderheid van 
de raad – doet een beroep op bewoners waarbij het huishoudelijk inkomen meer dan €3.400 bruto 
per maand bedraagt, af te zien van hun wettelijk recht op deze financiële vergoeding. In dat geval 
zou een huishouden met 3 uur per week huishoudelijke hulp in het vervolg maandelijks €130 kwijt 
zijn. Volstrekt onduidelijk is of de regeling van het college alleen geldt voor éénpersoons- of ook voor 
meerpersoonshuishoudens. 
            Dit vrijwillig afzien zou tijdens een keukentafelgesprek met een ambtenaar van de gemeente 
Voorschoten tot stand moeten komen. Burgerraadslid Arnold Posthuma: ‘De PvdA is niet tegen een 
wettelijke regeling met een eigen bijdrage naar financiële draagkracht, maar vindt het onjuist dat 
bewoners zich onder druk voelen gezet om af te zien van een vergoeding. Een vergoeding die als 
voorziening in de Wmo nu gewoon is vastgelegd. Dit besluit kan bij de diverse huishoudens lijden tot 
ongemak, onzekerheid en onrust. Een ongewenste situatie‘ 
            Helaas heeft de VVD onder druk van het College moeten afzien van haar initiële bezwaren. 
Wel heeft de gemeenteraad de expliciete, maar zachte toezegging van wethouder de Bruijn 
gekregen, dat er tijdens de huiskamergesprekken niet op inkomen getoetst gaat worden. Als PvdA- 
fractie denken we dat het niet mogelijk is om enerzijds een moreel appèl te doen op inkomen en 
anderzijds niet te toetsen op inkomen. Het kan niet van beiden één zijn. De PvdA- fractie zal daarom 
de uitvoering van dit voorstel van het College scherp in de gaten houden en willen voorkomen dat er 
een informele inkomenstoets plaatsvindt. We horen graag wat de ervaringen zijn met de 
toekomstige keukentafelgesprekken. U kunt ons daarom contacten aan de hand van de volgende 
gegevens 
 
 
 
26) De grond die te zwak blijkt, een brug die na elf maanden nog niet voltooid is 
AD 7 augustus 2021 
Iedereen wijst naar elkaar in hoofdpijndossier. Gevolg: Leimuiden blijft op 
slot en bewoners hebben het nakijken 
De grond die te zwak blijkt, een brug die na elf maanden nog niet voltooid is, omwonenden die 
aangeven dat zij al bijna een halfjaar niets hebben gehoord over de stand van zaken: de 
werkzaamheden aan de Grietpolderweg in Leimuiden kun je een drama noemen. 

Jan Bogaards 07-08-21, Voor het grote nieuwbouwproject, dat in het centrum van het dorp een 
haventje moet opleveren, werd vorig jaar mei de Grietpolderweg opengebroken. Vier maanden later 
zou er een nieuwe brug liggen. Deze brug vormt de toegang tot het toekomstige dorpshart met ook 
appartementen, eengezinswoningen en winkelruimten.  
Het is een plan dat in 2014 werd bedacht. Jarenlang zaten vastgoedspecialisten en deskundigen op 
financieel-economisch, bestuurlijk-organisatorisch én juridisch gebied te werken aan het plan voor 
de grondige renovatie van het dorpshart. Als vorig jaar dan eindelijk de eerste schop de grond ingaat, 
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komen de eerste problemen aan het licht. Bij het ontgraven constateert de aannemer dat de grond 
te zwak(Fried: zie: https://www.ad.nl/alphen/openstelling-grietpolderweg-in-leimuiden-loopt-
vertraging-op-grond-zwakker-dan-gedacht~a633394b/ ) 
  is. Het betonwerk van de brug is weliswaar klaar maar de op- en afritten kunnen niet worden 
aangelegd. Het gevolg: de Grietpolderweg, waarin de brug ligt, blijft voorlopig dicht (Fried: zie: 
https://www.ad.nl/alphen/verkeerschaos-door-bouw-in-leimuiden-duurt-mogelijk-tot-einde-van-
het-jaar~a4f  ). Inmiddels zijn we bijna een jaar verder. Leimuidenaren moeten omrijden om hun 
dorp in of uit te gaan. 
Frustratie  ,,Dan zitten ze jarenlang met zo’n plan, al die gestudeerde mensen, en dan vergeten ze 
blijkbaar dat ze hier langs het water moeten werken. Dat lijkt mij toch geen hogere wiskunde”, 
reageert een omwonende. Ze nam uit frustratie over de afsluiting contact op met de gemeente en de 
projectontwikkelaar: Smit’s Bouwbedrijf (SBB). 
SBB onderzocht hoe de situatie op te lossen was. Piepschuim onder de weg? Dat werd afgewezen 
door het Hoogheemraadschap van Rijnland (HHR). Een alternatief van SBB, om een variant toe te 
passen met licht ophoogzand, wijst de gemeente af, omdat de weg dan gedurende het gebruik 
centimeters zou wegzakken, zo blijkt uit een gemeentelijk memo uit november vorig jaar. 
,,De ontwikkelaar zegt te wachten op de gemeente, die zegt het niet uit te voeren en na de realisatie 
slechts de openbare ruimte over te nemen. Het is met het vingertje wijzen naar elkaar”, zegt de 
omwonende verongelijkt. 
SBB is door vakantie tot en met 22 augustus onbereikbaar voor commentaar, aldus een medewerker. 
Niet op de hoogte  ,,Voor zover ons op dit moment bekend, zal SBB in 2022 klaar zijn met de 
realisatie van het project”, zegt woordvoerder Linda Nieuwenhuizen van de gemeente Kaag en 
Braassem. Leimuidenaren waren hier nog niet eerder van op de hoogte. Omwonenden zitten wel 
met elkaar in een ‘bouw-whatsappgroep’. Het laatste bericht is van vijf maanden geleden, zegt een 
van hen. In het ‘allerslechtste geval’ zouden de werkzaamheden duren tot eind 2021. Dat is dus 
opnieuw uitgesteld. 
Eddy Broekema zit vanaf het begin in Werkgroep Masterplan Dorpshart Leimuiden, de groep die het 
idee ingegeven heeft. Hij noemt de situatie ‘heel vervelend’. ,,Ik vraag mij af wie alles moet gaan 
betalen. De gemeente en het hoogheemraadschap hebben er zelf toch echt een vergunning voor 
afgegeven. Een inwoner zegt dat de gemeente heeft moeten afweten van de zwakke grond, omdat 
hij ze regelmatig heeft zien controleren.” 
Laag asfalt     Ook Koos Waasdorp, de man die jaren geleden het idee lanceerde om een haven in 
Leimuiden aan te leggen, zei eerder dat de gemeente had moeten weten dat de Grietpolderweg een 
zwakke plek heeft van 15 meter, die jaarlijks nog centimeters verder wegzakt. ,,Dat werd door de 
jaren heen steeds opgelost door er een nieuwe laag asfalt overheen te gooien.” 
De gemeente Kaag en Braassem kon gisteren niet inhoudelijk reageren op de vraag of het verzakken 
van de grond onder de Grietpolderweg al eerder bekend was. Hoe dan ook: Leimuiden zit voorlopig 
nog wel even ‘op slot’. 
Hoe dan ook: Leimuiden zit voorlopig nog wel even ‘op slot’. 
 
          Een kronieklezer stuurde Henk van Tol een reactie (Fried: zie hierna) met daarin een tip voor 
slecht ter been zijnde Leimuidenaren. 
Of je als belastingbetaler nu mee betaalt aan openbaar vervoer of aan de WMO of allebei. 
Nadeel van ov-taxi is dat je die soms wel moet delen en dus niet de kortste weg neemt naar je 
bestemming. 
Zie je nog eens wat van de provincie. Woont u te dicht bij een bushalte, dan zit er niets anders op 
dan te verhuizen. 
Goedemiddag, 
Zie in onderstaand bericht het artikel over de problemen met de brug van de Rondweg in Leimuiden. 
Niet vermeld wordt dat bus 56 al geruime tijd niet meer door het dorp rijdt. 
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Mensen die slecht ter been zijn -vaak ouderen- moeten om met  openbaar vervoer te gaan lopen naar 
de halte van Provinciale weg 207. Voor velen een brug te ver.  
       Twee jaar geleden reed bus 56 ook al langer dan een half jaar niet meer door het dorp als gevolg 
van de reconstructie van de Kerklaan. Bij navraag bij ARRIVA werd me destijds gemeld dat de 
gemeente geen belangstelling had voor een oplossing van dit probleem. 
        Een raadslid uit Leimuiden gaf me ruim een maand geleden de raad om via de WMO de regiotaxi 
aan te vragen.  
De consulent van de WMO heeft bij de gemeente navraag gedaan en te horen gekregen dat bus 56 
inderdaad voorlopig nog niet door Leimuiden zal rijden. 
Mijn aanvraag werd per kerende post toegekend, mogelijk is daarbij de afstand van mijn huis naar de 
bushalte meegewogen. 
Inmiddels heb ik tot volle tevredenheid gebruik gemaakt  van de regiotaxi om in het prachtige 
Winkelcentrum van  Aalsmeer,  (royaal voorzien van groen, bankjes en terrassen) nabij de haven voor 
passanten mijn bootschappen te doen. De mooie rit heen en terug ging v.a. leimuiden en v.v. ging 
bijna geheel langs de Westeinderplas.  
Voor inwoners van Leimuiden heeft de Regiotaxi ook nog het voordeel dat de grote winkelcentra zoals 
Hoofddorp, Amstelveen binnen de vijf OV-zonegrens valt. Dat geldt ook voor de stations in Leiden en 
Schiphol. 
          Er zouden, aldus de chauffeur van de regiotaxi, veel klachten over de bereikbaarheid van 
openbaar vervoer in Leimuiden zijn. 
De Regiotaxi kan voor veel mensen uit ons dorp, die slechts ter been zijn,  een zeer goede oplossing 
betekenen ! 
         Tip: combineer de aanvraag voor de Regiotaxi NIET  met andere WMO-voorzieningen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
27) Een andere aanpak GGZ en mentale gezondheidscentra 
Zorgvisie 9augustus 2013 
Juliëtte van Eerd: ‘Capaciteitstekort ggz is alleen op te lossen door anders te 
werken’ 
Zelfs wanneer alle vacatures zijn vervuld, kan de huidige manier van werken de toenemende vraag 
naar gespecialiseerde ggz niet beantwoorden, aldus Juliëtte van Eerd, bestuursvoorzitter van GGz 
Breburg. De organisatie richt daarom de zorg radicaal anders in en probeert de ggz aantrekkelijker te 
maken voor werknemers. 
Van Eerd reageert op de tijdelijke opnamestop die Parnassia Groep heeft ingesteld (Fried: zie: 
Opnamestop Parnassia voor patiënten met depressie of angsten - Skipr  )voor patiënten met 
bijvoorbeeld angsten en depressies. Bij de Haagse zorginstelling zijn door een tekort aan 
behandelaren de wachttijden voor deze groep opgelopen tot vijf weken en Parnassia wil eerst die 
wachttijd reduceren. 
Grote moeite vacatures in te vullen Van Eerd herkent het beeld, maar van een 
opnamestop bij GGz Breburg is geen sprake. “Ook wij hebben grote moeite met het invullen van alle 
beschikbare vacatures. Er is vooral grote behoefte aan psychiaters, gz-psychologen of klinisch 
psychologen.” Zij merkt ook op dat professionals er steeds vaker voor kiezen om naar kleine 
ambulante ggz-aanbieders te gaan waar ze geen weekend- of nachtdiensten hoeven te doen en 
patiënten krijgen met een lichtere problematiek. Ook gaan sommige werknemers als zelfstandige aan 
de slag. 
Mentale gezondheidscentra  Zij pleit voor een andere aanpak en verwijst naar de mentale 
gezondheidscentra. GGz Breburg heeft samen met Indigo Brabant deze centra lokaal in een aantal 
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steden en gebieden opgezet. “Binnen deze centra werken we heel nauw samen met alle partijen die 
een rol kunnen spelen in de hulpvraag van iemand met psychische problematiek. Denk aan 
bijvoorbeeld sociale wijkteams, schuldhulpverlening, dagbesteding en andere zorgpartijen”, legt Van 
Eerd uit. 
De zorgverleners proberen binnen een week iedereen met een hulpvraag een gesprek aan te bieden 
om in kaart te brengen wat nodig is. “De ervaring leert dat een groot deel van de doorverwezen 
cliënten een hulpvraag heeft die niet uitsluitend op het terrein van de ggz ligt en dus ook – of wellicht 
zelfs beter – op een andere manier of een andere plek geholpen kunnen worden.” 
Meer patiënten  Hierdoor kan hetzelfde aantal professionals meer patiënten helpen en weten 
mensen met een hulpvraag sneller waar ze aan toe zijn. “Hiermee denken we komende jaren in de 
basis wat te kunnen verbeteren aan de grote druk op de ggz in onze regio. Deze manier van werken 
levert ook minder administratieve druk en geeft professionals meer ruimte en spreekt hen ook 
daarom erg aan.” Op termijn moet iedere wijk of stad een eigen centrum krijgen. 
Maar, nuanceert zij, zelfs met dit programma wordt het capaciteitstekort niet opgelost. Ook moet de 
ggz aantrekkelijk gemaakt worden voor werknemers door ze bijvoorbeeld inspraak te geven en hun 
administratieve lasten te verlagen, vindt de bestuursvoorzitter. Ook roept ze op om voldoende gz-
psychologen op te leiden. “De behoefte aan opleidingsplekken voor GZ-psychologen stijgt jaar in jaar 
uit. Maar het aantal plekken dat daadwerkelijk beschikbaar komt daalt juist.” Eerder merkte Nivel al 
op dat het tekort aan gz-psychologen wordt vergroot door de afname van het aantal 
opleidingsplaatsen. 
Wilbert Zuil  Redacteur Skipr, Zorgvisie en Qruxx 
 
 
28) Leefstijlmonitoring van dementiepatiënten geeft rust en mogelijkheid betere zorg te bepalen 
Zorgvisie 9 augustus 2021 
‘Mantelzorger minder overbelast dankzij leefstijlmonitoring’ 
Leefstijlmonitoring van dementiepatiënten geeft de mantelzorger rust en de casemanager de 
mogelijkheid beter te bepalen welke zorg een cliënt daadwerkelijk nodig heeft, vertelt Wilma du 
Bois, zorgtrajectbegeleider dementie bij ZZG zorggroep. ‘In het begin was ik cynisch, maar na mijn 
eerste ervaring was ik om.’ 
Bij leefstijlmonitoring worden sensoren gebruikt in de woning van een cliënt die met beginnende 
dementie is gediagnosticeerd. Het systeem maakt met behulp van de sensoren in een paar weken 
tijd een patroon van het standaardgedrag en alarmeert de mantelzorger en zorgverleners wanneer 
een afwijking op dat gedrag plaatsvindt. 
Stukje rust     Met de app kan bijvoorbeeld in de gaten worden gehouden of cliënten de koelkast 
opendoen, of ze naar het toilet gaan, in bed liggen of naar buiten gaan. Allemaal indicaties die 
kunnen helpen bepalen hoe het gaat met de oudere. 
Voor sommige mantelzorgers betekent de informatie uit de monitoring vooral een stukje rust, legt de 
zorgtrajectbegeleider uit. Die maken zich bijvoorbeeld zorgen of hun vader of moeder wel goed eet, 
of ’s nachts naar buiten gaat. Met het systeem kunnen ze zien of dit echt zo is. ‘Het biedt ze 
ondersteuning en naar mijn ervaring voelen ze zich minder overbelast omdat ze kunnen zien dat het 
goed gaat’, vertelt Du Bois. 
Problemen sneller opgemerkt   Verder worden problemen sneller opgemerkt. Du Bois had 
bijvoorbeeld een cliënt die vaak ’s nachts naar de wc ging. De mantelzorger merkte dit op en de 
cliënt bleek een blaasontsteking te hebben. Vooral voor mensen met dementie is het van belang dat 
dit in een vroeg stadium wordt ontdekt. ‘Als je dit op tijd signaleert en een behandeling inzet, kun je 
een opname voorkomen.’ 
Het systeem is niet voor iedereen. Sommige mantelzorgers willen het niet, ook vanwege de privacy 
van de cliënt. ‘Dat hoeft ook niet’, legt zij uit. ‘Wij bieden het aan en laten het zien. De een wil het 
wel en de ander niet. Het kan je helpen vooral als je je veel zorgen maakt.’ Bij cliënten die een 
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mantelzorger hebben, houdt deze vooral zelf de meldingen in de gaten. Maar bij de cliënten die geen 
mantelzorger hebben, kijkt Du Bois zelf naar de meldingen. ‘Ik wil gewoon weten wat er gebeurt als 
ik er niet ben. Ik signaleerde bijvoorbeeld bij een cliënt dat hij ’s nachts de deur uitging.’ 
Stropen  “Eigenlijk wisten we dat ook wel. Die man stroopte zijn hele leven en ’s nachts deed hij 
het soms nog steeds. Kijk het mag niet, maar die meneer deed het wel. Dan kwam hij helemaal vies 
en onder de vlekken thuis met een dood beest in zijn fietstas. Door de monitoring kwamen we 
erachter dat hij dat wel vaker deed in de zomer.” 
Dit hielp bij het geruststellen van de wijkverpleging. Elke keer als de cliënt niet thuis was, gingen er 
alarmbellen af. ‘Die gingen iedere avond  langs. Toen ik de leefstijlmonitoring installeerde en zag dat 
hij ’s nachts ook weer thuis kwam, kon ik tegen hen zeggen dat ze zich geen zorgen hoefde te maken. 
Er gebeurde verder niks. Vervolgens gingen ze er ’s ochtends heen en dan was hij gewoon thuis.’ 
Meer informatie  ‘Ik had die informatie met name nodig omdat vanuit de omgeving van de 
cliënt geluiden kwamen dat het onverantwoord was om hem thuis te laten wonen. Met de 
informatie dat hij gewoon weer thuis kwam, kon ik staven dat het niet onverantwoord was. Het is 
ook niet aan mij om te zeggen dat hij niet mag stropen. Dat heeft hij al zijn hele leven gedaan. Ik vind 
het belangrijk dat mensen hun wijze van leven kunnen voortzetten.’ 
Anderzijds kan de informatie juist een opname onderbouwen. Een andere cliënt zonder mantelzorger 
die in een afgelegen gebied woonde ging ’s nachts vaak even naar buiten om bij de dijk te kijken. 
Uiteindelijk is hij daar ook een keer gevonden en moest hij worden opgenomen. ‘Tegen de huisarts 
kon ik met de informatie uit de monitoring aangeven dat het niet meer verantwoord was. Het scheelt 
mij dan een heleboel tijd en uitzoekwerk, want anders moet ik bij alle buren langs om te vragen of ze 
hem hebben zien lopen.’ 
Geen huisbezoek   Met de informatie uit de monitoring kan Du Bois ook de zorg afstemmen op 
de behoefte van de cliënt. Als duidelijk is dat de cliënt goed eet, hoeft er geen eetmoment te worden 
gepland. Zo heeft zij zelfs een cliënt waar zij nauwelijks meer langsgaat, omdat alles goed gaat. ‘Ik 
weet dat er wijkverpleging komt, er zit een caregiver in en de kinderen komen langs. Ik monitor op 
afstand en hoef niet meer op huisbezoek. Ik heb alleen een keer in de drie maanden een overleg met 
de kinderen en zorgaanbieders over de vraag of we zo door kunnen. Daar zit denk ik een stukje 
bezuiniging in. Anders zou je wel zo’n moment inplannen en zou je sowieso buiten die momenten 
nog niet weten wat er aan de hand is.’ 
Wilbert Zuil  Redacteur Skipr, Zorgvisie en Qruxx 
 
 
29) Mensen gaan minder reizen voor hun bibliotheekmateriaal 
Binnenlands Bestuur 9 augustus 2021 
AFSTAND TUSSEN BURGERS EN BIBLIOTHEKEN GROEIT 
Alexander Leeuw 09 aug 2021  Nederlanders wonen gemiddeld op 2 kilometer afstand van een 
bibliotheek en dat is een kleine toename ten opzichte van 2014, blijkt uit nieuwe analyses van 
gegevens van de Koninklijke Bibliotheek door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het gaat 
hier alleen om openbare bibliotheken met een brede dienstverlening. Het aantal digitale uitleningen 
is meer dan verdubbeld. 
0,1 kilometer Burgers van Schiermonnikoog wonen met 0,6 kilometer gemiddeld het dichtste bij 
een bibliotheek en die in het Zeeuwse Noord-Beveland wonen met 14,4 het verste weg. De afstand 
groeide het meest in de Utrechtse gemeente Montfoort, waar de bibliotheek in 2020 5,6 kilometer 
verder lag dan in 2014, bijna het vijfvoudige. In de Noord-Hollandse gemeente Hollands Kroon daalde 
de afstand het meest, met 4,1 kilometer. De gemiddelde afstand in Nederland groeide met 0,1 
kilometer. 
Afstand tot bibliotheek 2020 (links) en verandering afstand t.o.v. 2014 
(rechts) 
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Bron: CBS, Koninklijke Bibliotheek 
  
Fysiek of digitaal  ‘Tegelijkertijd gaan mensen minder reizen voor hun bibliotheekmateriaal’, 
schrijft het CBS (Fried: zie: Nederlander woont gemiddeld 2 kilometer van bibliotheek (cbs.nl)  ). De 
uitlening van fysieke boeken daalde van 2015 tot 2020 van 69 miljoen naar ruim 43 miljoen in 2020. 
Het aantal digitale uitleningen steeg in diezelfde periode van 0,2 miljoen tot 2,6 miljoen. 
‘Waarschijnlijk hebben de coronamaatregelen voor openbare bibliotheken in 2020 een rol gespeeld 
bij de verdere stijging van het aantal digitale uitleningen.’ 
Strijd tegen laaggeletterdheid   Begin 2020 constateerde (Fried: zie: Raad voor Cultuur 
bezorgd over tekort aan openbare bibliotheken - Binnenlands Bestuur )de Raad voor Cultuur dat niet 
iedereen in de eigen gemeente naar een goede bibliotheek kan en dat is volgens de raad een 
kwalijke zaak. De VNG stelde rond die tijd dat digitale bibliotheken steeds relevanter(Fried: zie: 
Digitale bibliotheek is steeds relevanter - Binnenlands Bestuur )worden. Voor wie wil weten waar 
bibliotheken zijn die voldoen aan de ‘hedendaagse brede bibliotheekfunctie’ is website 
Bibliotheekatlas ontwikkeld (Fried: zie: https://www.binnenlandsbestuur.nl/digitaal/nieuws/website-
met-informatie-over-bibliotheken-online.16025678.lynkx ), die moet helpen in de strijd tegen 
laaggeletterdheid. 
 
 
30) In zeker tweeduizend jaar tijd is het klimaat niet in zo’n rap tempo veranderd 
AD 9 augustus 2021 
Klimaatpanel VN: Klimaatverandering extreem snel, de mens is 
‘onmiskenbaar’ de oorzaak 
In zeker tweeduizend jaar tijd is het klimaat niet in zo’n rap tempo veranderd. De oorzaak is 
volgens de onderzoekers van het IPCC, het klimaatpanel van de Verenigde Naties, ‘onmiskenbaar’ 
de mens. Alleen drastische maatregelen, zoals een forse beperking van de uitstoot van 
broeikasgassen, kunnen voorkomen dat we te maken krijgen met extreme weersomstandigheden. 
‘Code rood voor de mensheid’, schrijft de VN. 
Marlies van Leeuwen 9 aug. 2021  
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,,Het is een garantie dat het erger wordt”, stelt co-auteur en klimaatonderzoeker Linda Mearns. 
,,Ik zie werkelijk geen enkele plek op aarde waar het veilig is. Nergens om je te verschuilen.” De 
conclusies moeten de doodsklap zijn voor het gebruik van kolen, olie en gas, luidde de eerste reactie 
van VN-chef António Guterres op het vandaag gepresenteerde klimaatrapport. Het geeft volgens 
Guterres aan dat de fossiele brandstoffen de aarde verwoesten en het rapport geeft de mensheid de 
waarschuwing ‘code rood’. Hij dringt erop aan dat politici snel en drastisch handelen. ,,De 
alarmbellen klinken oorverdovend.”  
          Het rapport stelt dat het doel om de temperatuur op aarde niet verder te laten stijgen dan 1,5 
graad al in 2030 niet meer haalbaar is. Dat is tien jaar eerder dan het panel zelf eerder had 
ingeschat. De klimaatdeskundigen zeggen dat het afgelopen decennium waarschijnlijk de warmste 
periode was in de afgelopen 125.000 jaar. Door een combinatie van uitstoot en ontbossing zit de 
hoeveelheid koolstofdioxide in de atmosfeer op een niveau dat ongeveer 2 miljoen jaar niet is gezien. 
De aarde kan zo snel opwarmen als drastische maatregelen uitblijven om de uitstoot van 
broeikasgassen te beperken. Bovendien is het stijgen van de zeespiegel door de opwarming van de 
aarde onomkeerbaar, stellen de wetenschappers. Over een jaar of dertig, halverwege deze eeuw, zal 
de zeespiegel 15 tot 30 centimeter gestegen zijn. 
De verwachting is dat tropische stormen natter en heviger zullen zijn, de permafrost verder en 
sneller smelt en extreme hittegolven die elke vijftig jaar voorkwamen, nu twee keer per zeven jaar 
zullen toeslaan. Extreem weer zal vaker op meerdere vlakken tegelijk impact hebben, zoals nu 
in Californië te zien is (Fried:zie: ‘Monsterlijke’ natuurbrand legt ruim 400 huizen in de as in Californië 
| Buitenland | AD.nl ), waar nu een hittegolf, droogte en natuurbranden zijn. In de afgelopen weken 
kampte ook Europa met dodelijke overstromingen, hittegolven en enorme natuurbranden.  
De VN-secretaris-generaal vindt dat er meer geld uit rijke landen moet komen om de aanpassingen 
ter voorkoming van de opwarming in arme landen te betalen. Hij hoopt dat de leiders van de wereld 
op de komende topconferentie over het klimaat in november in Glasgow niet met excuses maar met 
oplossingen komen. Die bijeenkomst wordt gezien als de belangrijkste klimaattop sinds de 
klimaatconferentie van Parijs in 2015. Toen spraken landen af zich te zullen inspannen om de 
opwarming van de aarde te beperken, bij voorkeur tot 1,5 graad en maximaal 2 graden.  
          Wij betalen met onze levens voor de koolstofdioxide die door anderen is uitgestoten 
                     Mohamed Nasheed, ambassadeur voor het Climate Vulnerable Forum 
Een organisatie van landen die kwetsbaar zijn voor klimaatverandering haalt uit naar rijke landen. 
,,Wij betalen met onze levens voor de koolstofdioxide die door anderen is uitgestoten”, zei 
Mohamed Nasheed, de voormalige president van de eilandengroep Malediven. Nasheed treedt op 
als ambassadeur voor het Climate Vulnerable Forum, dat bestaat uit 48 landen. ,,Onze mensen 
sterven in kwetsbare ontwikkelingslanden vanwege de verbranding van fossiele brandstoffen voor 
consumptie en economische groei in rijke landen”, reageerde hij. 
De ambassadeur zei te vrezen voor de gevolgen als het niet lukt de opwarming van de aarde te 
beperken. ,,Dan worden kleine eilandstaten en kwetsbare landen aan de kust verzwolgen door een 
stijging van de zeespiegel van 3 meter.” Nasheed noemde het zeer onrechtvaardig dat vooral 
ontwikkelingslanden worden bedreigd door klimaatverandering. Hij zei dat de landen spoedig 
maatregelen zullen nemen om ‘dit onrecht’ recht te zetten. ,,We kunnen dit niet accepteren.” 
Kristalhelder   Milieuorganisaties als Greenpeace slaan alarm (Fried: zie: 
https://www.ad.nl/dossier-klimaatrapport-vn/milieuorgaenshy-nienshy-saenshy-ties-luister-naar-
wanhoopsenshy-kreet-van-de-klimaatweenshy-tenenshy-schap~ac24d448/ ). Greenpeace zegt in een 
eerste reactie dat een nieuw kabinet in het regeerakkoord moet besluiten om het klimaatdoel voor 
Nederland op te hogen, in lijn met de opwarming van de aarde. ,,Het nieuwste rapport is 
kristalhelder en geeft een duidelijke waarschuwing wat ons te wachten staat, als we nu niet snel en 
ingrijpend handelen. Dit is het moment om de handen ineen te slaan en in actie te komen. We 
moeten naar deze wanhoopskreet van de klimaatwetenschap luisteren”, zegt de milieuorganisatie. 
Volgens Greenpeace maakt ‘het wereldwijde politieke onvermogen’ om de uitstoot van fossiele 
brandstoffen naar beneden te brengen nu al slachtoffers. ,,Overstromingen, grote bosbranden en 
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droogtes, overal worden gemeenschappen getroffen door extreem weer. Dit rapport mag niet 
verstoffen op de plank terwijl onze politici eindeloos formeren”, aldus de organisatie. 
    Dit rapport is kristalhelder en geeft een duidelijke waarschuwing wat ons te wachten staat 
                                           Greenpeace 
Voor het rapport hebben wetenschappers duizenden internationale klimaatonderzoeken 
geanalyseerd die in de afgelopen acht jaar zijn verschenen. Op basis daarvan zijn vijf scenario’s 
gemaakt die elk een andere toekomst laten zien, afhankelijk van wanneer begonnen wordt met het 
terugdringen van broeikasgassen en in welke mate dat dan gebeurt. Politici kunnen deze scenario’s 
gebruiken om keuzes te maken. 
Voor het eerst zijn die gevolgen door het IPCC ook regionaal in kaart gebracht. Klimaatverandering 
manifesteert zich immers niet overal hetzelfde. Sommige gebieden worden warmer en droger, 
andere juist natter. Landen als Nederland zullen vooral met zeespiegelstijging te maken krijgen. 
Gelijk met het rapport wordt vanochtend een website gepresenteerd waar mensen naar gegevens 
over hun specifieke regio kunnen zoeken (Fried: zie: https://interactive-atlas.ipcc.ch/regional-
information#eyJ0eXBlIjoiQVRMQVMiLCJjb21tb25zIjp7ImxhdCI6OTc3MiwibG5nIjo0MDA2OTIsInpvb2
0iOjQsInByb2oiOiJFUFNHOjU0MDMwIn0sInByaW1hcnkiOnsic2NlbmFyaW8iOiJzc3A1ODUiLCJwZXJpb
2QiOiIyIiwic2Vhc29uIjoieWVhciIsI ). 
Hittegolven  De economische en sociale gevolgen van extreem weer zijn volgens het IPCC relatief 
groter dan die van andere manifestaties van klimaatverandering. In het rapport wordt stilgestaan bij 
mogelijkheden om extreem weer te voorspellen en naar natuurlijke mechanismen die tot extreme 
weersomstandigheden kunnen leiden. 
Het IPCC is in 1988 opgericht door de VN en heeft sindsdien vijf klimaatrapporten uitgebracht. Het 
rapport van maandag is onderdeel van een omvangrijker rapport dat volgend jaar verschijnt. In het 
IPCC zitten vertegenwoordigers van 195 landen die experts en wetenschappers opdracht geven om 
analyses uit te voeren. 
 
 
 
31) Het klimaatrapport van IPCC is ’indrukwekkend, maar geen verrassing’ 
Leidsch Dagblad 9 augustus 2021 
Urgenda reageert op klimaatrapport: ’Wanneer wordt de overheid wakker?’ 
Merlin Mulder 9 augustus 2021 AMSTERDAM      Het klimaatrapport van IPCC is ’indrukwekkend, 
maar geen verrassing’, aldus Marjan Minnesma, directeur van Stichting Urgenda. „Hopelijk dringt 
eigenlijk bij de politiek door dat er echt iets moet gebeuren.” 
Dat het klimaat in een razend tempo aan het veranderen is en dat we onder meer te maken krijgen 
heftigere weersomstandigheden, is voor de Urgenda-directeur allemaal bekend. „De onderzoeken 
waar IPCC zich op baseert, kennen wij. Die zijn niet nieuw. We volgen de wetenschap op de voet.” 
Maar toch als de informatie zo wordt samengevat, is het indrukwekkend, zelfs voor Minnesma. „Nee, 
hier word je niet vrolijk van. Het gaat ontzettend hard met de opwarming van de aarde. We hebben 
allemaal de afgelopen maanden kunnen zien wat wat 1,1 graden opwarming al doet: bosbranden in 
allerlei landen en flinke overstromingen, ook in ons eigen land. De schade is nu al enorm. Stel je voor 
dat de opwarming doorzet naar drie graden, dan wordt het echt niet gezellig meer op aarde. Dan 
krijgen we met allerlei problematiek te maken. En dan wordt het ook niet prettig voor je kinderen en 
andere generaties erna.” 
Maar wanneer wordt de politiek wakker?, vraagt ze zich af. „Zelfs toen Mark Rutte mensen in Zuid-
Limburg bezocht die gedupeerd waren door de overstromingen, durfde hij niet hard te zeggen dat de 
overstromingen door klimaatverandering komen. Terwijl dat wel zo is, dat onderschrijft het rapport 
van IPCC ook. Er is geen tijd meer voor slappe reacties.” 
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’Probleem van ons allemaal’   Het frustreert haar dat sommige klimaatsceptici doen alsof 
klimaatverandering ’iets van links’ is. „Dit heeft niet met linkse of rechtse politieke voorkeuren te 
maken. Dit is een probleem van ons allemaal.” 
Wat kan de overheid doen op korte termijn? „De grootste vervuiler is de industrie. Er zijn genoeg 
mogelijkheden om onder meer de staalindustrie en de kunstmestindustrie te verduurzamen. Hier 
kan je flinke stappen maken. Het zou goed zijn om grote doelen vast te leggen voor 2030.” 
Daarnaast moet het consumenten gemakkelijker gemaakt worden om woningen te verduurzamen. 
„Er zou een fonds moeten komen waarmee mensen hun huis kunnen verduurzamen, zodat iedereen 
hier de financiële ruimte voor krijgt. Daarnaast moeten vervuilende producten duurder worden, en 
andere producten juist goedkoper.” 
 
 
32) Ruimte bieden voor de eigen ideeën, inbreng en ervaring van medewerkers 
Zorgvisie 10 augustus 2021 
‘Beste Werkgever’ Aafje draait piramide om: medewerker bovenaan 
Aafje is voor de tweede keer uitgeroepen tot beste werkgever in de zorg. Een titel die de vvt-
organisatie aan de eigen medewerkers te danken heeft. ‘Ik denk dat medewerkers merken dat we de 
piramide hebben omgedraaid. Zij staan bovenaan’, zegt Guy Buck, voorzitter van de raad van 
bestuur. 

 
Aafje-medewerkers zeggen betrokken te zijn bij de organisatie en bevlogen in hun werk. Ze hebben 
ook plezier in hun werk, ervaren een goede samenwerking binnen de teams en kunnen klantgericht 
werken. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek naar de beleving van zorgmedewerkers van Effectory. 
Het levert de zorgaanbieder, die met zesduizend medewerkers actief is in de regio Rijnmond en 
Drechtsteden, voor de tweede keer het predicaat Beste Werkgever op. 
Kennispodium   Ruimte bieden voor de eigen ideeën, inbreng en ervaring van medewerkers 
speelt volgens bestuursvoorzitter een belangrijke rol. ‘Dat is ingebouwd in onze overlegstructuren’, 
vertelt Buck. ‘We hebben een Verzorgende en Verpleegkundige Adviesraad (VVAR) en een Sociaal 
Medische Adviesraad, die medewerkers een stuk zeggenschap geven. Daarnaast huren we ieder jaar 
een theater af voor het Kennispodium. Daar krijgen onze medewerkers letterlijk een podium om hun 
ervaringen te delen en in allerlei workshops aan collega’s te laten zien waar zij aan werken.’ 
‘Op het Kennispodium behandelen we ook iedere keer een calamiteit’, vervolgt de bestuurder. ‘Die 
filmen we na en we bespreken in alle openheid wat zich daar heeft afgespeeld. Dit is iets waarvoor 
we ook de IGJ (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, red.) uitnodigen. Een uitnodiging die de IGJ ook 
heeft aangenomen.’ 
Waardegedreven    Uit dit alles blijkt een stuk waardering voor de medewerkers. ‘Ik denk dat 
medewerkers merken dat we de piramide hebben omgedraaid’, zegt de voorzitter van de raad van 
bestuur. ‘De medewerkers en klanten staan bovenaan. Dat is niet in een ochtend gedaan, dat is een 
meerjarige opgave waar we steeds aan werken. Het is onze missie om niet een regelgedreven, maar 
een waardegedreven organisatie te zijn. Dat ervaren 6000 medewerkers.’ 
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Aandacht en prikkelen  Volgens Buck is het best bijzonder dat Aafje er met het predicaat 
Beste Werkgever vandoor gaat. ‘Over het algemeen zijn het toch de kleinere organisaties, in een 
landelijk gebied, vaak met een religieuze grondslag, die hiervoor in aanmerking lijken te komen. We 
zijn een grote club die in de stad opereert en geen religieuze grondslag heeft.’ 
Volgens Jan Jaap Ensing, directeur Mens & Ontwikkeling bij Aafje heeft dit te maken met aandacht 
voor kleinschaligheid binnen de grote organisatie. ‘De teams zijn echt de hoeksteen van onze 
organisaties.’ 
‘Aandacht is hier een kernwaarde’, valt Buck hem bij. ‘We zullen hier ongetwijfeld ook fouten in 
maken, maar het gaat om intentioneel handelen. Prikkelen is nog zo’n kernwaarde. Het prikkelen van 
de klant om zelf te doen wat nog kan, maar ook het prikkelen van collega’s door te vragen: wat kan jij 
bijdragen?’ 
Ziekteverzuim  Uit het onderzoek onder de medewerkers komen voor Aafje ook verbeterpunten, 
met name op het gebied van samenwerking en communicatie. ‘Aan de top komen is moeilijk, maar 
aan de top blijven is nog moeilijker’, zegt de bestuursvoorzitter. ‘Natuurlijk is het niet alleen maar 
positief. Wij hebben bijvoorbeeld ook een hoog ziekteverzuim.’ 
De grote uitdagingen voor Aafje, maar ook voor ander vvt-organisaties, zitten in het terugdringen van 
het ziekteverzuim en de krapte op de arbeidsmarkt. Dat beaamt ook directeur Mens & Ontwikkeling 
Ensing. ‘Ons ziekteverzuim wordt al lager en  gaat momenteel richting het branchegemiddelde. Maar 
we willen daar nog actiever mee aan de slag, met als doel om onder dat gemiddelde te komen. We 
gaan ook in zee met een andere arbodienst. Daarnaast organiseren we veel activiteiten voor 
medewerkers om fit te blijven.’ 
Financiële gezondheid   ‘We werken op drie punten aan de vitaliteit van medewerkers’, vult 
Guy Buck aan: fysiek, mentaal en financieel. ‘Zo’n 10 procent van onze medewerkers heeft te maken 
met een loonbeslag, omdat ze schulden moeten aflossen. Samen met gemeenten proberen we onze 
medewerkers ook te helpen met hun financiële gezondheid.’ 
Ontwikkelafdeling   De Nederlandse gezondheidszorg als geheel kampt al jaren met 
personeelstekorten. De verpleeghuiszorg kreeg 2,1 miljard euro om meer handen aan het bed te 
krijgen, maar dat bleek verdomd lastig te realiseren. ‘Als je ze niet kunt vinden, moet je ze zelf 
maken, is het devies van onze Aafje Academie. Daarvoor hebben we binnen Aafje een 
ontwikkelafdeling. Als iemand enthousiast op een vacature reageert, maar niet helemaal de juiste 
papieren of ervaring heeft, stomen we die zelf klaar voor het werk. We werken daarbij met 
individuele trajecten.’ 
Medewerkers kunnen verder gebruik maken van de Aafje Academie. Daar kunnen ze 
vakinhoudelijke, maar ook meer algemene opleidingen volgen. Daarnaast is er ook nog het werkplek-
leren. Daarbij gaan de zorgmedewerkers niet naar een klasje, maar krijgen ze coaching op de eigen 
werkvloer. Tot slot is er ook nog het ontwikkelspreekuur, waarbij medewerkers professioneel 
worden geholpen met loopbaanvraagstukken. ‘Dat is echt een schot in de roos geweest. Daar wordt 
gretig gebruik van gemaakt en het levert mooie stappen op’, laat Ensing weten. 
Binnenboord houden   Loopbaanontwikkeling is een belangrijke voorwaarde voor het behoud 
van personeel. De vele arbeidsmarktrapportages van de afgelopen jaren stelden allemaal: personeel 
werven is belangrijk, personeel behouden is nog belangrijker. ‘Jan Jaap is geen manager P&O, maar 
directeur Mens en Ontwikkeling. Er zit veel in die titel. Het behoud van personeel is een pijler van ons 
beleid’, zegt Buck. ‘Naast loopbaanmogelijkheden, is volgens de onderzoeken ook de relatie met de 
leidinggevende belangrijk, de zogenaamde top. Zoals ik eerder al noemde, hebben wij dat 
omgedraaid. De top, dat zijn bij ons de medewerkers en klanten. 
Meer leidinggevenden   De afgelopen jaren heeft Aafje het aantal leidinggevenden in de 
organisatie vergroot. Daarmee gaat de ouderenzorgorganisatie tegen de trend van het weghalen van 
managementlagen in. ‘Als je meer leidinggevenden hebt kun je medewerkers meer individuele 
aandacht geven. Let wel, het gaat dan ook niet over managers die op kantoor zitten, maar om 
leidinggevenden op de werkvloer.’ 
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Verder is het volgens Buck belangrijk om ruimte te maken voor de dingen die er toe doen. ‘Als we 
bijeenkomsten houden, gaan die niet over de bedrijfsstrategie, maar over hoe we het met elkaar 
doen. Het gaat over de menselijke kant en niet over de zakelijke kant.’ 
Stabiele club   Tot slot benadrukt de voorzitter van de raad van bestuur ook het belang van een 
stabiele organisatie. ‘Ik denk dat wij een stabiele club zijn. We zijn niet steeds aan het reorganiseren. 
Interim managers, daarvan hebben we er nog maar één. Dat is ook een teken van stabiliteit in de 
organisatie. Een stabiele organisatie betekent niet dat er geen ontwikkeling is. Integendeel. 
Reorganisaties kosten veel tijd en aandacht. Wij zijn op reis, zoals wij dat zeggen, vanuit de 
bedoeling: ruimte voor medewerkers, vrijwilligers, klanten. Op die reis komen we de uitdagingen van 
arbeidsmarkt, verzuim, digitalisering, scheiden van wonen en zorg, nieuwe woonvormen tegen.’ 
Volgens Buck is het van belang om de trends in de zorg flexibel te tackelen. ‘Het is geen rechte lijn. Er 
is geen horizon waar we op af koersen, maar we moeten ons steeds aanpassen aan de vraag waar we 
voor staan. Eurocommissaris Neelie Kroes vroeg eens aan Amazon-baas Jeff Bezos waar hij zich over 
vier jaar zag. Zijn antwoord: ik weet niet eens waar ik over vier maanden ben. Nou zijn wij geen 
Amazon, maar dit schetst wel een mate van flexibiliteit die je moet hebben. We zijn een grote club: 
beweeglijkheid krijg je alleen met de bedoeling en in kleinschaligheid. Anders ben je een soort 
mammoettanker die maar moeizaam in beweging komt.’ 
Vierkante wielen     Voor medewerkers helpt het om zorgprocessen zo voorspelbaar mogelijk te 
maken, stelt Buck. ‘Daar komt een flinke hap IT bij kijken. Onze digitale strategie gaat uit van de 
medewerker: dat wat de medewerker helpt, helpt de klant. Afgelopen jaar, met corona, is IT heel 
belangrijk geweest. Tablets voor de communicatie met naasten, digitale dagbesteding, 
multidisciplinair overleg digitaal, met familie erbij. Het klinkt allemaal mooi. Maar als je iets met IT 
doet, is het voor medewerkers toch altijd weer aanpassen. Iedereen wil het wiel uitvinden, maar 
soms krijg je dan vierkante wielen. Daar moet je niet aan gaan sjorren, dat moet je makkelijker 
maken’, aldus de voorzitter van de raad van bestuur van Aafje. 
Samira Ahli is adjunct-hoofdredacteur van Zorgvisie, Skipr en Qruxx. 
 
 
33) Mensen in problemen door de voorschotten omdat UWV kampt met tekort aan keuringsartsen 
LCR@ttentie 10 augustus 2021 
UPDATE Meldpunt problemen met (toekennen) WIA 
 

 
UPDATE 10 augustus 2021: De LCR is overrompeld door het enorme aantal meldingen over de WIA. 
UWV heeft in de media laten weten aan een oplossing te werken voor mensen die in de problemen 
zijn gekomen door de voorschotten omdat UWV kampt met een tekort aan keuringsartsen. 
De meldingen die de LCR heeft binnengekregen, gebruiken wij samen met de Centrale Cliëntenraad 
UWV (CCUWV) om te beoordelen of de oplossing die UWV aan het voorbereiden is, ook passend is 
voor de mensen die in problemen zijn gekomen.  
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Let op: LCR behartigt géén individuele zaken. Wie hulp nodig heeft bij het aanvechten van een 
beslissing of een procedure kan contact opnemen met FNV(Fried: zie: 
https://www.fnv.nl/lidmaatschap ), CNV (Fried: zie: Word vandaag nog lid van CNV | CNV )  
, VCP (Fried: zie: https://www.vcp.nl/ ) of een advocaat (Fried: zie: Specialisatievereniging Sociale 
Zekerheidsrecht advocaten - SSZ advocaten (ssz-advocaten.nl) ) . Wij houden u op de hoogte houden 
via sociale media.  
Waar gaat het over?  Het voorschot dat iemand krijgt die op een keuring voor 
arbeidsongeschiktheid zit te wachten, moet vaak (deels) worden terugbetaald. De keuring laat vaak 
zo lang op zich wachten dat mensen soms bijna 9 maanden dat voorschot ontvangen. Als blijkt dat 
iemand minder arbeidsongeschikt is dan gedacht, moet het bedrag dat te veel is ontvangen, terug 
worden betaald. Dat levert vaak heel veel problemen op.  
De Landelijke Cliëntenraad (LCR) ontvangt signalen dat de problemen zo ernstig zijn dat mensen in de 
schulden komen. Heb je hier ook mee te maken gehad? Laat het ons weten via info@lcr-suwi.nl met 
in het onderwerp 'Meldpunt WIA'.  
10.000 euro   Katinka* (54) heeft ermee te maken gehad. Ze kreeg een keuring na 10 maanden. 
Over de maanden waarin ze een voorschot had ontvangen moest ze in totaal 10.000 euro 
terugbetalen. Dat kon ze niet. Ze had geen andere inkomsten gehad en had gewoon haar vaste lasten 
moeten betalen. 
Te weinig keuringsartsen   Het probleem zit erin dat UWV - die de keuring moet plannen - te 
weinig artsen heeft. Daardoor laten de keuringen op zich wachten. De LCR vindt dat dit personele 
probleem van UWV niet afgewenteld moet worden op de mensen die gekeurd moeten worden. 
Voorheen werd de Ziektewetuitkering doorbetaald tot aan het moment dat het 
arbeidsongeschiktheidspercentage was vastgesteld. Dat is veranderd in een voorschot dat dus 
eventueel moet worden terugbetaald. Een onredelijke gang van zaken, zo meent de LCR, omdat 
iemand niet weet waar hij of zij aan toe is. Iemand kan niet een baantje erbij nemen of andere 
maatregelen nemen. 
Meld je probleem met de WIA  Daarom is het van belang om zoveel mogelijk signalen van 
mensen te krijgen over deze te late keuringen en terug te betalen voorschotten. Mensen die 
uiteindelijk minder dan 35 procent arbeidsongeschikt worden verklaard en dus geen uitkering 
krijgen, kunnen zich eveneens melden. Wie andere problemen met de WIA ervaart, kan ook zijn of 
haar ervaring insturen naar info@lcr-suwi.nl met in het onderwerp 'Meldpunt WIA'. 
 
*Om privacyredenen zijn naam en situatie onherkenbaar gemaakt. 
  
 
34) Website voor mensen met dementie 
Alzheimer Nederland nieuwsbrief 10 augustus 2021 
Website voor mensen met dementie 
Onze website dementie.nl/ikhebdementie is gemaakt voor iedereen die nog niet zo lang een 
diagnose dementie heeft. Makkelijk lezen en/of luisteren naar informatie zonder dat je afgeleid 
wordt. Alles draait hier om een goed leven met dementie. Een leven waar jij met vertrouwen 
invulling aan geeft. Lees en leer bijvoorbeeld over dingen zelf kunnen doen, ook als dat niet meer 
vanzelf gaat. 
Tips om contact te houden met familie en vrienden 
Als de zorg voor een naaste met dementie intensiever wordt, verandert het contact met familie, 
vrienden en bekenden. Hoe zorg je ervoor dat vrienden blijven komen, dat familie betrokken is en 
dat je als mantelzorger ook actief kunt blijven? Sociale contacten zijn echt belangrijk voor 
gezelligheid, begrip en steun. Lees wat je kunt doen op dementie.nl. 
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35) Debat over toekomst van de zorg voor ouderen gaat te veel over geld, i.p.v. over uitdagingen 
Zorgvisie 10 augustus 2021 
Wouter van Soest: ‘Breng meer samenhang in beleid rond ouderen’ 
Een nieuw kabinet zou voor meer samenhang moeten zorgen in het beleid voor verpleeghuizen, 
wijkverpleging, het sociale domein, ziekenhuizen en huisartsen. Dat zegt Wouter van Soest, directeur 
van ActiZ. Het debat over de toekomst van de zorg voor ouderen gaat te veel over geld, niet over de 
uitdagingen.  
De betaalbaarheid en toegankelijkheid van de ouderenzorg zorgen nu al voor grote problemen. 
Terwijl de echt grote uitdagingen nog moeten komen. Het aantal ouderen dat de komende vijf tot 
tien jaar een beroep doet op ouderenzorg blijft alleen maar stijgen. Tegelijkertijd wordt de 
arbeidsmarkt steeds krapper. ‘Daarover zou het debat in de ouderenzorg moeten gaan’, zegt Wouter 
van Soest, directeur van brancheorganisatie ActiZ. ‘Hoe gaan we er als samenleving voor zorgen dat 
er over vijf tot tien jaar nog een fatsoenlijke ouderenzorg is?’ 
Integrale kostenvergelijking verpleeghuizen  De afgelopen jaren ging het debat vooral 
over geld. De plannen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) voor een integrale kostenvergelijking 
voor verpleeghuizen (Fried: zie: https://www.zorgvisie.nl/actiz-wil-nieuwe-bekostiging-ouderenzorg-
van-tafel/ )stuitten in 2019 op breed verzet van de sector. Een grote groep verpleeghuizen verzette 
zich met hand en tand. Het conflict liep zo hoog op dat verpleeghuizen zelfs weigerden om de NZa 
gegevens te leveren. Net voor de coronacrisis belandden de plannen in de ijskast. 
Draagvlak bij verpleeghuizen ontbreekt  Als het aan ActiZ ligt, blijven ze daar. ‘De 
plannen suggereren een mate van maakbaarheid op detailniveau. Alsof het mogelijk is om 
verpleeghuizen zo gedetailleerd te vergelijken. De omstandigheden waarin verpleeghuizen werken 
verschillen van elkaar’, zegt Van Soest. Hij vreest dat deze route in de praktijk tot een administratief 
circus zal leiden en het zoeken van nieuwe oplossingen voor de krappe arbeidsmarkt in de weg staat. 
‘Het is wel duidelijk dat het draagvlak in de sector ontbreekt. Dat is voor de NZa wel een voorwaarde 
voor invoering. Uiteindelijk is het aan een nieuw kabinet om erover te beslissen.’ 
Wlz inkoopkader     Een andere splijtzwam vormde het inkoopkader Wlz 2021. Zorgorganisaties 
in de ouderenzorg en gehandicaptenzorg voerden met succes rechtszaken (Fried: zie: 
https://www.zorgvisie.nl/hoger-beroep-inkoopkader-langdurige-zorg-waarom-staan-we-hier/ ). Dat 
leidde tot aanpassing van het inkoopkader. De vraag is hoe het nieuwe inkoopkader Wlz 2022 zal 
uitpakken. Het richttarief dat de zorgkantoren hanteren is 95,8 procent van het NZa-tarief. In het 
NZa-tarief zijn de kwaliteitsgelden wel opgenomen. Welk tariefpercentage zorgaanbieders 
uiteindelijk krijgen, hangt van de onderhandelingen af met zorgkantoren. Die moeten in november 
zijn afgerond. 
Meer samenhang ouderenzorg  Conflicten over geld zijn van alle tijden. Veel belangrijker is 
dat een nieuw kabinet een brede visie ontwikkelt voor de zorg aan ouderen, aldus Wouter van Soest. 
In het huidige beleid ontbreekt de samenhang in het beleid tussen verpleeghuizen, wijkverpleging, 
ziekenhuizen, huisartsen en het sociale domein. ‘Het is niet zinvol om de ziekenhuizen op 0 procent 
groei te zetten als er concrete afspraken ontbreken met de wijkverpleging en huisartsen om meer 
zorg naar huis te verplaatsen. Het is ook niet zinvol om alleen afspraken te maken met 
verpleeghuizen, want daar komt maar een klein percentage van de ouderen terecht. Als je investeert 
in het sociale domein en wijkverpleging, dan is minder verpleeghuiscapaciteit nodig. Ook is het 
belangrijk dat huisartsen vaker een beroep kunnen doen op de deskundigheid van specialisten 
ouderengeneeskunde als de zorg complexer wordt. Gemeenten zorgen voor passende woonvormen 
voor ouderen, dus die heb je ook nodig. Het gaat om de samenhang tussen het beleid voor 
verpleeghuizen, wijkverpleging, huisartsen, ziekenhuizen en gemeenten. Daarvoor moet je met alle 
partijen om tafel.’ 
Zorgvisie Congres Ouderenzorg op de juiste plek                 Zorgvisie organiseert op 30 
november het congres Ouderenzorg op de juiste plek (Fried: zie: Zorgvisie congres | Ouderenzorg op 



 

Nieuws- en informatiebrief 207 Adviesraad Sociaal Domein Kaag en Braassem 43 

de juiste plek )over de grote uitdagingen voor een houdbare ouderenzorg. Sprekers zijn onder meer 
hoogleraar Tineke Abma, hoogleraar Patrick Jeurissen, bestuurder Marcel van Woensel 
(zorgorganisatie Van Neynsel), bestuurder Kina Koster (Cicero Zorggroep), Jantine Wildschut (Lelie 
zorggroep) en Gea Sijpkes (Humanitas Deventer). 
Bart Kiers schrijft zowel over cure als care. Zijn aandachtsvelden zijn de ziekenhuizen, medisch 
specialisten, wijkverpleging en ouderenzorg. 
 
 
36) Als koken niet meer lukt, kunt u kiezen om thuis kant- en klaar maaltijden te laten bezorgen 
IkWoonLeefZorg 11 augustus 2021 
Kant- en klaar maaltijden laten bezorgen? Hier kunt u terecht. 
Als iedere dag koken niet meer lukt, kunt u ervoor kiezen om thuis kant- en klaar maaltijden te laten 
bezorgen. U krijgt dan een volwaardige warme maaltijd, die u zelf opwarmt in de magnetron. U heeft 
dan wel een flinke koelkast of vriezer nodig om de maaltijden in te bewaren. De leveranciers in dit 
artikel bezorgen in het hele land. 
Bij bezorgmaaltijden kunt u kiezen uit koelverse en vriesverse maaltijden. 
Koelverse maaltijden worden gekookt met verse ingrediënten, luchtdicht verpakt en zo snel mogelijk 
bij u afgeleverd. Een maaltijd is vijf tot zeven dagen houdbaar in de koelkast en eventueel ook in te 
vriezen. 
Vriesverse maaltijden of diepvriesmaaltijden zijn ook gemaakt met verse ingrediënten, maar worden 
meteen hierna ingevroren. Deze maaltijden kunt u tot een half jaar lang in de vriezer bewaren (Fried: 
zie: https://www.ikwoonleefzorg.nl/hulp-en-zorg/eten-bewaren-in-de-vriezer-zo-doet-u-het-veilig ). 
We zetten een aantal aanbieders op een rij. 
Apetito 
Apetito biedt 130 verschillende vriesverse maaltijden aan. U kunt kiezen voor natriumarm, glutenvrij, 
vegetarisch, halal en gepureerde voeding. De diepvriesmaaltijden worden wekelijks bezorgd. Een 
bestelling bestaat uit minimaal zeven maaltijden. Naast vriesverse maaltijden bezorgt Apetito in een 
groot deel van Nederland ook dagelijks warme maaltijden aan huis met een auto met oven. 
Kosten per maaltijd: 6,27 tot 7,40 euro. 
Website: www.apetito.nl 
Diepvriesman 
Diepvriesman bezorgt ingevroren maaltijden. U kunt kiezen uit honderd verschillende maaltijden, 
van de Hollandse pot tot vegetarische spaghetti. Alle maaltijden worden zout- en vetarm bereid. U 
kunt ook kiezen voor zoutloos. Voor andere diëten heeft De Diepvriesman geen speciaal aanbod. U 
kunt de maaltijden wekelijks, tweewekelijks of vierwekelijks bezorgd krijgen, altijd op een vaste dag. 
Kosten per maaltijd: 5,50 euro. 
Website: www.diepvriesman.nl 
Eet smakelijk! 
Eet smakelijk! is de maaltijdservice van supermarkt Spar. U kunt kiezen uit een groot aantal 
traditionele en eigentijdse gerechten met of zonder vlees of vis. Spar kan rekening houden met 
verschillende dieetwensen, zoals zoutarm, gemalen, glutenvrij en lactosevrij. Vindt u het moeilijk om 
te kiezen? U kunt ook een box met vijf maaltijden bestellen. U kunt deze thuis laten bezorgen of 
afhalen bij de winkel. U bewaart de maaltijden in de koelkast. 
Kosten per maaltijd: 5,69 tot 7,69 euro. 
Website: www.spar.nl/service/eetsmakelijk/ 
Eten met Gemak en Food Connect 
Eten met Gemak en Food Connect serveren de Hollandse pot en bekende gerechten uit de 
wereldkeuken, ook in een zoutarme en vegetarische variant. Ook met andere dieetwensen kan op 
verzoek rekening worden gehouden. U kunt uw maaltijden zelf samenstellen door vlees en groente 
te kiezen. U kunt er ook soep en een nagerecht bij nemen. In veel regio’s heeft Eten met Gemak 
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regionale contactpersonen, die koelverse maaltijden bezorgen. In regio’s zonder contactpersoon 
bezorgt Food Connect ingevroren maaltijden. 
Kosten per maaltijd: 6,49 euro tot 7,69 euro. 
Website: www.etenmetgemak.nl en www.foodconnect.nl 
Maaltijdservice 
Maaltijdservice heeft meer dan 150 koelverse hoofdgerechten, voorgerechten, bijgerechten en 
toetjes, ook in dieetvariaties van zoutarm en gemalen tot eiwitrijk. U kunt kiezen uit internationale 
gerechten en Hollandse gerechten. De bezorgdag kunt u zelf kiezen bij het bestellen. Iedere dag 
behalve zondag is mogelijk. 
Kosten per maaltijd: 4,95 tot 7,95 euro. 
Website: www.maaltijdservice.nl 
Mealhero 
Mealhero biedt ingevroren stoommaaltijden aan. U kunt per week kiezen uit meer dan 30 gerechten. 
U krijgt de maaltijden een keer per twee of vier weken bezorgd. Hiervoor moet u een abonnement 
afsluiten. U krijgt dan een stoomkoker in bruikleen, waarmee u de maaltijden kunt opwarmen. 
Het stomen zorgt voor meer behoud van smaak. Het nadeel is een extra apparaat in de keuken. 
Kosten per maaltijd: vanaf 6,99 euro. 
Website: www.mealhero.me 
Seniorenmaaltijd 
Seniorenmaaltijd bezorgt koelverse maaltijden van Albert Heijn, Jumbo en Uitgekookt. U kunt kiezen 
uit veel verschillende gerechten, van typisch Nederlands tot wereldkeuken. Er zijn maaltijden voor 
ieder dieet, zoals zoutarm, vegetarisch, glutenvrij en lactosevrij. Ook kunt u gemalen of vloeibare 
maaltijden bestellen. 
Kosten per maaltijd: varieert per aanbieder. 
Website: www.seniorenmaaltijd.nl 
Uitgekookt 
Uitgekookt heeft elke week minstens 25 nieuwe maaltijden, waaronder klassiekers als rode kool met 
draadjesvlees, maar ook Indische schotels en vegetarische gerechten. De maaltijden zijn 
samengesteld volgens de richtlijn gezonde voeding, koelvers en zonder onnodige toevoegingen. 
Uitgekookt bezorgt twee keer per week door heel Nederland. De maaltijden zijn vijf dagen houdbaar 
in de koelkast, dus invriezen is niet nodig. 
Kosten per maaltijd: 6,65 euro. 
Website: www.uitgekookt.nl 
Vers aan Tafel 
Vers aan Tafel biedt 150 vriesverse maaltijden aan, die zijn samengesteld door voormalig 
tweesterrenchef Pascal Jalhay. Naast Hollandse en internationale gerechten heeft Vers aan Tafel ook 
maaltijden voor de kleine eter, gemalen voedsel en zoutarme gerechten. Deze leverancier bezorgt 
door heel Nederland op een vaste dag. 
Kosten per maaltijd: 6,99 tot 7,25 euro. 
Website: www.versaantafel.nl 
Maaltijdbutler 
Op de website van Maaltijdbutler kunt u regionale en landelijke maaltijdservices vinden en met 
elkaar vergelijken. Tip: veel services bieden een voordelig proefpakket aan, dat u ook via 
maaltijdbutler kunt bestellen. 
Website: www.maaltijdbutler.nl 
 


