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 of: secretariaat@asd-kaagenbraassem.nl 
 

 

 
Beste adviesraadleden en overige geïnteresseerden, 
Hierbij treft u aan een grote diversiteit aan artikelen met betrekking tot het werk in het sociaal 
domein. Het is een door mij gemaakte selectie uit een heel grote hoeveelheid. Ik hoop dat u uw 
voordeel hiermee 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) Ondersteuning bij de aanpak van ouderenmishandeling 
2) Gemeenten vooral niet bij het rijk gaan bedelen om geld  
3) Stoppen met knellende regeltjes 
4) Uitstroombegeleiding van jeugdigen uit jeugdzorg is nog altijd een lastige zaak 
5) Hoe focus sociale wijkteams verleggen naar collectief en preventief werken? 
6) Geef professionals de ruimte om af te wijken van het protocol  
7) Bemiddelingsbureaus voor zzp’ers buitenspel door zelf een platform op te richten 
8) Mogelijkheden voor betaalbare huurappartementen in de gemeente Kaag en Braassem 
9) Eenzaamheid is niet alleen een groot, maar ook een ingewikkeld en complex probleem 
10) Eenzaamheid bij jongeren heeft een scala aan gevolgen 
11) Eenzaamheid doet iets met je gezondheid en met je hersenen 
12) Bewegen belangrijk bij het vergroten van de zelfredzaamheid van kwetsbare ouderen  
13) Meer opvangplekken voor asielzoekers en huisvesting voor vergunninghouders creëren 
14) Minister vindt het onwenselijk dat gemeenten de beleidsruimte te ruim interpreteren 
15) Tegen massale toewijzing van nieuwe huizen aan woningzoekenden uit andere gemeenten 
16) Voorkomen van schulden: gemiddeld 200 euro per persoon per jaar aan ggz-kosten besparen 
17) Medewerker van de thuiszorg had zorgen over een oudere man bij wie ze werkt 
18) Aansporen regenwater op te vangen met een regenton 
19) Rechtszaak tegen  gemeente wegens  te lage tarieven om mee te dingen met  aanbesteding 
20) Iedereen kan sporten 
21) De opvang van asielzoekers 'piept en kraakt aan alle kanten' 
22) Niet het salaris, maar regie en keuzemogelijkheden belangrijkste om voor zzp-schap te kiezen 
23) Mooi dat UWV nu met een oplossing komt 
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24) 24 sociale (huur)appartementen  minimaal 20 jaar lang naar jongeren in Kaag en Braassem  
25) Besluit om overdacht van vertrekkende leden aan nieuwe leden alsnog goed te keuren 
26) Jeugdzorg: meer sturing op kwaliteit en effectiviteit 
27) Sociale huurappartementen voor jongeren in Woubrugge 
28) Gemeenten volgend jaar 60 miljoen ipv 140 miljoen euro extra  re-integratiemiddelen van  rijk  
29) Cliëntondersteuner, wat is dat?    
30) Arie Meerburg een van de langst zittende burgemeesters van Nederland ooit 
31) Vooral oudere inwoners zonder eigen vervoer missen bus 56 
32) Bouw geen hekken maar een drinkplaats 
33) Mensen in scheiding wegwijs maken over de te nemen stappen  
34) Arbeidsparticipatie voor iedereen, op een inclusieve manier 
35) In Nederland zijn er zo'n 5 miljoen mantelzorgers. 55% van deze groep is vrouw 
36) Emancipatie van homoseksuelen, lesbiënnes, biseksuelen, transgenders en interseksuelen. 
37) Voor het eerst in 50 jaar zijn er meer banen dan werklozen 
38) Een hof als woonvorm voor senioren is een trend 
39) Betaald werk  creëren voor kwetsbare inwoners in de wijk met zogenoemde basisbanen 
40) De moeder deed het geweldig, maar wij hadden zorgen voor de toekomst 
 
 
 
 
 

1) Ondersteuning bij de aanpak van ouderenmishandeling 

Binnenlands Bestuur 23 augustus 2021 

HULPLOKET VOOR LOKALE AANPAK OUDERENMISHANDELING 
Hans Bekkers 20 aug 2021  Er komt een expertpool waar regio’s en gemeenten expertise kunnen 
inhuren om hen te ondersteunen bij de aanpak van ouderenmishandeling. Een onderzoek onder 
gemeenten leerde dat daar behoefte aan is. De expertpool is begin oktober beschikbaar. Dat 
antwoordt staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in antwoord op vragen 
van Tweede Kamerlid Liane den Haan (Fractie Den Haan). 

Financieel misbruik  De uitvraag onder verschillende gemeenten werd gedaan door de 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het ministerie. Daaruit bleek de behoefte aan 
praktische ondersteuning op maat voor het tegengaan van ouderenmishandeling en -uitbuiting. 
Samen met de VNG werkt Blokhuis nu aan een plan van aanpak om een expertpool op het gebied 
van ouderenmishandeling, inclusief financieel misbruik, in te stellen. Doel is dat regio’s en 
centrumgemeenten op maat expertise kunnen inhuren om hen te ondersteunen bij het ontwikkelen 
van een aanpak ouderenmishandeling. Daarbij wordt ook gestreefd naar kennisdeling en -
uitwisseling, zowel tussen beleidsmakers als betrokken professionals en organisaties in de signalering 
en aanpak van ouderenmishandeling. 

Inventarisatie aanpak Gemeenten zijn sinds de decentralisaties in het sociaal domein vanaf 

2015 verantwoordelijk voor het voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld. Blokhuis stelt niet 
precies in beeld te hebben hoeveel gemeenten wel of geen aanpak hebben op het gebied van 
ouderenmishandeling, en specifiek financieel misbruik. Dat wordt als het goed is dit najaar duidelijk, 
wanneer het programmateam Geweld Hoort Nergens Thuis gesprekken gaat voeren met regionaal 
projectleiders en ambtenaren van de 28 regio’s. Daarin worden vragen voorgelegd of de regio’s een 
aanpak ouderenmishandeling hebben, en welke stappen er worden gezet om de aanpak verder vorm 
te geven. 

Vergrijzing risico  Blokhuis stelt dat vanwege de vergrijzing het risico op financieel misbruik van 

ouderen zal toenemen, ook omdat ouderen langer zelfstandig moeten blijven wonen. Zij worden 
daarmee sterker afhankelijk van hun omgeving, ‘en er zijn helaas mensen die hier misbruik van 
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maken, zoals familie, buren of derden’, aldus de staatssecretaris. ‘Het risico op financieel misbruik 
van ouderen neemt hiermee toe. Naarmate digitalisering toeneemt, zoals internetbankieren en het 
online regelen van zaken, lopen ouderen ook steeds meer risico om slachtoffer te worden van 
cybercriminaliteit, en praktijken zoals phishing en hulpvraagfraude.’ 
 
 
 

2) Gemeenten vooral niet bij het rijk gaan bedelen om geld  

Binnenlands Bestuur 23 augustus 2021 

BURGEMEESTER AALSMEER: ‘HOU OP MET BEDELEN BIJ HET RIJK’ 
Yolanda de Koster 21 aug 2021    Als gemeenten niet uitkomen met hun budget voor taken zoals de 
jeugdzorg, moeten ze uit eigen budget bijpassen, lokale heffingen verhogen of hun ambities 
bijstellen. Ze moeten vooral niet bij het rijk gaan bedelen om geld. 

Knoppen  Uitermate stellig en bij tijd en wijle fel is Gido Oude Kotte, burgemeester van Aalsmeer. 

Het rijk heeft niet oneindig diepe zakken en gemeenten hebben in zijn ogen voldoende ‘knoppen om 
aan te draaien’, aldus Oude Kotte, die tevens financiën in portefeuille heeft. Veel gemeenten doen 
dat echter niet en blijven in Den Haag op de deur bonken voor meer geld. ‘Hou daar toch eens mee 
op.’ 

Ozb  Het is niet dat Aalsmeer bulkt van het geld en daarmee makkelijk praten heeft, vindt Oude 

Kotte. ‘Ook wij hebben een tekort en ook wij hebben uitdagingen.’ Op de jeugdhulp komt de 
gemeente structureel 1,5 tot 2 miljoen euro tekort. De begroting van Aalsmeer omvat 120 miljoen 
euro. Vanuit het gemeentefonds krijgt Aalsmeer jaarlijks 41 miljoen euro; 79 miljoen euro komt via 
lokale inkomsten de gemeentekas in. Aalsmeer krijgt per inwoner aanmerkelijk minder uit het 
gemeentefonds dan andere gemeenten. Dat landelijke gemiddelde ligt op 1.863 euro per inwoner. 
‘Wij krijgen 1.147 euro per inwoner.’ Maar dat is eigen schuld, of, zoals Oude Kotte het liever zegt, 
eigen keuze. Want het zit ‘m met name in de lokale heffingen. ‘Het rijk zegt: u heeft veel 
mogelijkheden om lokaal te heffen. Dat doen wij niet. Wat betreft de ozb voor woningen zitten we 
op een gezond gemiddelde, maar wat betreft de ozb voor niet-woningen zitten we ontzettend laag. 
Als we dat zouden willen, zit daar dus heel veel ruimte in om structureel extra geld binnen te halen.’ 

Keuzes  Het gaat om keuzes die een gemeente al dan niet maakt. Als keuzes niet worden gemaakt, 

moeten gemeenten zelf op de blaren zitten, vindt Oude Kotte. Gemeenten kunnen zelf veel meer 
dan ze nu doen om de financiën op orde te krijgen. Gemeenten hebben de poorten tot de jeugdhulp 
wel heel erg wijd opengezet, vindt Oude Kotte. Dat mag, maar ook dan moet je als gemeente zelf de 
(financiële) consequenties dragen. ‘Als je als gemeente de ambitie hebt om kinderen in zo’n vroeg 
mogelijk stadium wilt helpen, stijgen de kosten. Als je als gemeente vindt dat dit de juiste weg is, 
moet je niet je hand ophouden bij het rijk. Als je dit belangrijk vindt, moet je gewoon fatsoenlijk je 
ambities bijstellen en geld voor je jeugd erbij leggen.’ 

Ambities temporiseren  De noodkreten van veel gemeenten die zeggen dat ze vanuit de 

jeugdhulpplicht die de Jeugdwet hen oplegt, niet anders kunnen, wuift hij weg. ‘De Jeugdwet wordt 
breed geïnterpreteerd.’ Hij pleit er niet voor dat gemeente de poorten tot de jeugdhulp smaller 
maken. ‘Maar als we de poort zo breed houden, moeten we wel zo volwassen zijn om daar ook uit 
eigen middelen geld bij te leggen. En dat betekent dat je andere ambities misschien moet laten varen 
of temporiseren. Of je kunt, als je dat niet wilt, je wachtlijsten iets laten oplopen.’ 

Niet zeuren  De meeste gemeenten kunnen aan voldoende knoppen draaien, maar kiezen er vaak 

toch voor om hun hand bij het rijk op te houden, stelt Oude Kotte. ‘Bij een gemeente hier uit de 
buurt klotst het geld tegen de plinten, maar klaagt tegelijkertijd steen en been bij het rijk.’ Fel en 
luid: ‘Hou op met zeuren. Stel dat geld beschikbaar voor jouw jeugd en ga niet lopen bedelen.’ 
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3) Stoppen met knellende regeltjes 

L:CR@ttentie 23 augustus 2021 

Boodschappenzaak: voor burgers niet te volgen wat wel mag 
‘De Participatiewet moet een vangnet bieden en een bijdrage leveren aan bestaanszekerheid. We 
moeten stoppen met knellende regeltjes of je wel of niet een tas boodschappen per week van je 
moeder mag ontvangen’, dat zegt LCR-voorzitter Amma Asante als reactie op de uitspraak 
vanochtend in hoger beroep van de zaak in Wijdemeren.(Fried: zie: ECLI:NL:CRVB:2021:1918, 
Centrale Raad van Beroep, 19/4858 PW (rechtspraak.nl) ) 

Structurele denkfout   ‘De vrouw hoeft weliswaar minder terug te betalen dan de gemeente 

had geoordeeld. Maar dan nog: het idee van de uitspraak is dat ze minder uitgaven had. Dát is de 
structurele denkfout in de bijstand. Op het moment dat je in de bijstand belandt, heb je niet morgen 
een woning met een lage huur waarvoor je een huurtoeslag kunt krijgen. Je hebt je niet automatisch 
ontdaan van hoge kosten. Dan heb je sommige mensen die gelukkig niet in de schulden komen 
omdat familie naar hen omkijkt. In deze samenleving moet iedereen naar elkaar omkijken zodat de 
overheid zo min mogelijk mensen hoeft te ondersteunen. Onderlinge solidariteit is een fundament!’   
Wel of geen gift  Het feit dat de reactie van de staatssecretaris van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid op de affaire was dat boodschappen gezien moeten worden als gift, veegde de 
rechter van tafel. Daarvoor moet eerst de wet worden aangepast. ‘Technisch gezien heeft de rechter 
gelijk. In een toelichting bij de uitspraak legt de rechter uitvoerig uit wat nu precies onder een 
gift valt. Dus ontvang je een gift van de Voedselbank? Geen probleem. Krijg je een tientje, 
waarmee je boodschappen koopt? Onder voorwaarden toegestaan. Ontvang je een tas 
boodschappen? Een terugvordering van ruim 2800 euro. Voor de burger is dit gewoon niet te 
volgen’, zegt Asante. ‘Nergens in de wet staat dat je boodschappen moet melden. Alleen dat je het 
moet melden als je kosten voor levensonderhoud lager zijn. Enig idee hoe mensen van een 
bijstandsuitkering moeten leven? Je probeert de eindjes aan elkaar te knopen. Huur betalen, vaste 
lasten, enzovoorts. Dat zijn maandelijks echte kosten.’  
Veel plichten weinig rechten  Ze is er duidelijk in: fraude moet worden bestraft. ‘Maar als je 

gaat kijken naar de verordeningen van gemeenten dan nemen gemeenten met veel bombarie 
handhaving, fraude en boetes op en staat er bijzonder weinig over begeleiding en coaching van 
mensen. Bijstandsgerechtigden hebben heel veel plichten en bijzonder weinig rechten.’  
Asante noemt het goed dat de rechter wél oog had voor de handelswijze van de gemeente. ‘De 
gemeente heeft vaker gebrekkige besluiten genomen’, zei de rechter. Asante: ‘Dat geeft mij te 
denken. De vrouw was zich van geen kwaad bewust en heeft ook meegewerkt aan alle vragen over 
de boodschappen. Ze heeft niets achtergehouden. Daar was – als je dan iets wilt doen - een 
waarschuwing op zijn plaats geweest.’   

Voedselbank   De vrouw in deze zaak voerde aan dat het krom is dat boodschappen die van de 

Voedselbank komen, wel mogen, maar boodschappen van ouders niet. De rechter oordeelde dat dit 
twee verschillende zaken zijn. Meest opmerkelijke uitspraak van de rechter ‘De voedselbank is een 
tijdelijke voorziening’. Amma Asante: ‘Tijdelijk? Ik ken mensen die echt al járen moeten terugvallen 
op de voedselbank. Vergis je niet: dat is geen voorziening die de overheid betaalt als je te weinig geld 
hebt. Dat is niet meer of minder dan een liefdadigheidsinstelling, ook al doen ze goed werk. En daar 
leunt het beleid dus op.’  

 
 

4) Uitstroombegeleiding van jeugdigen uit jeugdzorg is nog altijd een lastige zaak 

Google melding Wmo: Binnenlands Bestuur 24 augustus 2021 
GEMEENTEN SIGNALEREN UITVAL BIJ 18-PLUSSERS DIE UITSTROMEN UIT JEUGDZORG 
Van Dam & Oosterbaan 23 aug 2021   De uitstroombegeleiding van jeugdigen uit jeugdzorg is voor 
veel jeugdzorgregio’s, gemeenten en zorgaanbieders nog altijd een lastige zaak, ondanks het 
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landelijk groeiend aantal uitstroominitiatieven. Vaak kunnen uitstroomroutes en gebruik van het 
wooncontigent niet altijd goed geduid worden. Sociaal teams in verschillende regio’s signaleren 
uitval bij 18-plussers die uit jeugdzorg stromen, en zien dat jongeren daardoor na verloop soms 
dakloos of thuisloos raken, of instromen in maatschappelijke opvang en beschermd wonen. En dat is 
nu net waarin veel regio’s belangrijke stappen willen zetten. Het doel: jongeren begeleiden naar de 
best passende vorm van wonen en voorkomen dat zij na jeugdhulp op een later tijdstip weer 
instromen bij maatschappelijke opvang of beschermd wonen. 
Genoeg reden om de uitstroomroutes van jongeren naar maatschappelijke opvang en beschermd 
wonen in beeld te brengen. Welke verschillende uit- en doorstroomroutes zijn er te herkennen van 
jeugdigen die jeugdhulp hebben ontvangen, en wat zijn de kenmerken van de doelgroepen die 
verschillende uit- en doorstroomroutes doorlopen? 

Hoe doen we dat op de juiste manier?  Door de jeugdzorgdata van de regiogemeenten te 

koppelen aan de data over Beschermd Wonen en Wmo begeleiding van de centrumgemeente, 
kunnen we met een analyse de uitstroomroutes die het vaakst voorkomen weergeven en plotten. 
Vervolgens kunnen we deze routes duiden door kwalitatieve interviews en focusgroepen met de 
zorgaanbieders te organiseren. 
             Er moet met een aantal zaken rekening gehouden worden. In verband met de 
privacywetgeving, moeten deze persoonsgegevens uiteraard gepseudonimiseerd worden. Daarnaast 
is ervoor gekozen om van groepsprofielen gebruik te maken. Zo zijn veelvoorkomende routes in 
beeld gebracht, op een geaggregeerd niveau en zijn hier een soort ‘persona’s’ aan gekoppeld. 

Wat komt er uit zo’n onderzoek?  We delen graag een aantal belangrijke resultaten met je: 
• In de uitstroomroutes vanuit Jeugdzorg naar BW en Wmo die het vaakst worden doorlopen 

door jeugdigen, zit vrijwel altijd een indicatie voor specialistische GGZ. Dit wordt herkend 
door de jeugdzorgaanbieders. Samenwerking tussen jeugdzorg en GGZ is soms moeizaam 
en dit kan een knelpunt zijn. 

• Jeugdigen die na Jeugdzorg instromen in BW, Wmo of een combinatie van beide, hebben 
gemiddeld meer jeugdzorgaanbieders doorlopen, dan jeugdigen die na Jeugdzorg 
uitstromen. Dit wordt geduid als resultaat van complexe problematiek, niet als oorzaak van 
instroom in BW en Wmo. 

• Bij jeugdigen die een route doorlopen van Jeugdzorg naar een combinatie van Wmo en naar 
BW, stromen vrijwel altijd van Wmo naar Beschermd Wonen, en niet andersom. 

• Bij alle routes naar BW is er meestal sprake van een combinatie van verschillende problemen 
en de afwezigheid van een ondersteunend netwerk. Bij deze doelgroep speelt ook dat zij in 
vroegere fasen van jeugdzorg geen juiste begeleiding hebben gekregen. Dit kan een knelpunt 
zijn. 

• Verschillen tussen jeugdigen die instromen in BW of Wmo of die uitstromen uit jeugdzorg 
zijn te verklaren door verschillen in de intensiteit van de problematiek, de hulpbronnen en de 
vaardigheden van jeugdigen. 

  
Met dit soort data-analyses en de kwalitatieve duiding ervan zijn we bij verschillende 
actieonderzoeken tot interessante inzichten gekomen. Deze inzichten kunnen van dienst zijn bij de 
inkoop van zorg, de samenwerking tussen jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning, het 
organiseren van uitstroominitiatieven, het efficiënter inzetten van de middelen en bij beleidsvorming 
in de praktijk. Zo kunnen we het verschil maken voor jeugdigen die bijna uitstromen uit jeugdzorg. 

Meer weten? 
Meer weten over datagedreven werken binnen het sociaal domein? Bekijk onze trainingen en 
masterclasses hier(Fried: zie: https://vandamoosterbaan.nl/academy/#trainingenenmasterclasses ) 
 of neem contact op met Marloes Janssen via marloes.janssen@vandamoosterbaan.nl of 06-
48064816. 
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5) Hoe focus sociale wijkteams verleggen naar collectief en preventief werken? 

Zorg+Welzijn 24 augustus 2021 

Sociale wijkteams: van individueel naar collectief werken, maar hoe? 
Sociale wijkteams werden in het leven geroepen om preventieve en laagdrempelige ondersteuning 
te bieden. Liefst in samenwerking met wijk- en buurtbewoners. In de praktijk blijkt dat echter lastig 
en focussen wijkteams zich vooral op individuele hulp. Wat moet er gebeuren om de focus te 
verleggen naar collectief en preventief werken? 
Collectief en preventief werken houdt in dat wijkteams op zoek gaan naar collectieve oplossingen 
voor veelvoorkomende problemen in de wijk, die zoveel mogelijk aansluiten op initiatieven die er al 
zijn in een buurt of wijk en faciliteren wat er ontbreekt. Dat gaat niet alleen om het aanbieden van 
collectieve oplossingen voor individuele hulpvragen. Een collectieve aanpak is juist ook gericht op 
bescherming en stabilisering in de wijk en het voorkomen van bepaalde problematiek. 
‘Het gaat dus niet om een sporadisch buurtfeestje, maar om het faciliteren en ondersteunen van 
structurele activiteiten waarmee meerdere mensen tegelijkertijd geholpen worden. Voor, door en 
met inwoners’, zegt Silke van Arum, senior onderzoeker en programmaleider Passende 
Ondersteuning bij Movisie. ‘In een wijk waar veel gezinnen in armoede leven en problematische 
schulden hebben, kun je bijvoorbeeld denken aan de inzet van budgetmaatjes of voorlichting voor 
jongeren over geldzaken.’ 

Vrijblijvend en laagdrempelig    Een goed voorbeeld van zo’n preventieve en collectieve 

aanpak is het Geheugenhuis in Huizen. Het initiatief is een ontmoetingsplek voor en door mensen 
met (beginnende) dementie en hun mantelzorgers. Het Geheugenhuis vindt wekelijks plaats in een 
wijkcentrum, waar geïnteresseerden vrijblijvend en laagdrempelig terecht kunnen. Bijvoorbeeld om 
mee te doen aan activiteiten, zelf activiteiten te organiseren of verhalen uit te wisselen met 
lotgenoten. 
De kracht van collectief werken   Dergelijke projecten bieden veel meerwaarde, zegt Van 

Arum: ‘Collectieve initiatieven bieden structuur in iemands leven, zorgen voor steun (van lotgenoten) 
en geven mensen het gevoel dat ze meedoen in de maatschappij. Ze kunnen daarnaast voor meer 
zelfwaarde zorgen; je neemt immers niet alleen deel, maar werkt ook mee aan het initiatief. 
Daardoor ervaar je dat je ertoe doet.’ 
Soms heeft individuele hulp natuurlijk de voorkeur, maar het is niet altijd nodig. ‘Je kan 
tienermoeders uiteraard helpen door 1-op-1 gesprekken met ze te voeren. Maar het is wellicht veel 
waardevoller als ze ervaringen met lotgenoten kunnen uitwisselen en elkaars verhalen horen. 
Daardoor ervaren ze dat ze er niet alleen voor staan. Gedeelde smart is halve smart.’ 

Inzetten op collectieve aanpak     Ondanks bovenstaande voordelen lukt het sociale 

wijkteams vaak niet om collectief en preventief te werk te gaan. Dat is eigenlijk best gek. Toen 
wijkteams in het leven werden geroepen, was dat namelijk wel de ambitie. ‘Het oorspronkelijke doel 
van wijkteams was om problemen in de wijk vroegtijdig te signaleren en passende, laagdrempelige 
ondersteuning te bieden’, aldus van Arum. ‘Om dat te doen, moesten wijkteams onderdeel worden 
van de sociale infrastructuur in de wijk en inzetten op een collectieve aanpak.’ 
Ontbreken van de brede blik   Maar in de praktijk komen de meeste wijkteams daar 

nauwelijks aan toe. Hoe komt dat? ‘Ik denk dat men onderschat heeft wat er allemaal op het bordje 
van wijkteams terecht komt. Die zien zoveel hulpvragen op zich afkomen. En soms gaat het om hele 
complexe vraagstukken, zoals gezinnen met multiproblematiek’, vertelt Van Arum. 
De caseload, werkdruk en complexiteit is daarom enorm hoog. Om daarmee om te gaan, is de 
samenstelling van veel wijkteams veranderd en ligt de focus steeds vaker op individuele hulp. Van 
Arum: ‘Waar er eerst veel opbouwwerkers in een wijkteam zaten, zie je nu bijvoorbeeld steeds meer 
jeugdzorgprofessionals. Die hebben een andere manier van werken en zijn minder bekend met zaken 
als collectief werken, de wijk ingaan, ontmoetingen stimuleren, noem maar op. Wat soms ontbreekt, 
is de brede blik.’ 
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Collectieve initiatieven in kaart brengen  Wat moet er gebeuren om daar verandering in 

te brengen? Volgens Van Arum is stap één het in kaart brengen van de collectieve buurt- en 
bewonersinitiatieven die er al zijn in de wijk. Dat maakt het gemakkelijker voor wijkteams om erop 
aan te sluiten. Vervolgens moeten wijkteams ook de tijd en ruimte krijgen om daarmee aan de slag 
te gaan en relevante contacten te leggen in de wijk. ‘Daar ligt een belangrijke taak voor gemeenten’, 
aldus Van Arum. ‘Hoe positioneer je het wijkteam? En hoe zorg je ervoor dat zij de tijd hebben om de 
wijk in te gaan? De opdracht die gemeenten aan wijkteams meegeven, bepaalt al in verregaande 
mate waar wijkteams zich op focussen.’ 

Leerkring van Movisie 
Movisie start in september van dit jaar met een leerkring over collectief en preventief werken voor 
gemeenten, hun wijkteams en eventuele partners uit het sociaal domein. Ze gaan experimenteren en 
geleerde lessen ophalen. Van Arum: ‘We hopen dat de leerkring tot meer kennis en kunde over het 
onderwerp leidt. En natuurlijk tot een meer collectieve en preventieve aanpak.’ 

Zichtbaar zijn    Daarnaast is het belangrijk om zichtbaar en toegankelijk te zijn. ‘Sommige 

wijkteams hebben bijvoorbeeld geen fysieke ontmoetingsplek. Bij andere wijkteams kunnen 
inwoners pas met hen in contact komen als ze een doorverwijzing hebben van de huisarts of een 
gemeenteloket. Dat helpt natuurlijk niet mee’, aldus Van Arum. Gelukkig kan het ook anders. Er zijn 
bijvoorbeeld ook wijkteams die al in een buurtcentrum gevestigd zijn. Of wijkteams die wekelijks 
inloopochtenden organiseren, waar inwoners zonder afspraak kunnen binnenwandelen. ‘Op die 
manier ontstaan er veel sneller contacten met wijkbewoners.’ 
Samenlevingsopbouw  Ook pleit Van Arum voor meer focus op samenlevingsopbouw. 

Wijkteams in Assen en Haarlem beschikken bijvoorbeeld over een samenlevingsopbouwwerker, zegt 
ze. En dat werpt zijn vruchten af. ‘Zij zijn gericht op contacten leggen in de wijk en kunnen 
specialistischere collega’s daarin meetrekken. Je hebt iemand nodig met een brede blik, een 
verbinder, die zijn/haar collega’s de meerwaarde van een collectieve aanpak kan laten zien.’ 
Hidde Middelweerd Redacteur Zorg+Welzijn 
 
 
 

6) Geef professionals de ruimte om af te wijken van het protocol  

Zorgvisie 25 augustus 2021 

Geachte bestuurder, kunt u uw mond even houden? 
Bestuurders, politici en beleidsmakers hebben de neiging om opvattingen over wat goed leven is in 
beleid te gieten en te verwachten dat de wereld zich daarnaar schikt. Maar de praktijk is niet zo 
zwart-wit, stelt promovenda Willemijn van der Zwaard. Geef professionals de ruimte om af te wijken 
van het protocol. ‘Zij weten heel goed wanneer dat moet. Ga zelf maar kijken’, zegt Van der Zwaard 
tegen bestuurders. 
‘Als een regel eenmaal is vastgelegd, hebben met name politici nogal de neiging om te denken: “als 
we het zo afspreken, gaat het ook zo gebeuren. En natuurlijk kan er een enkele keer een uitzondering 
zijn, maar in principe is dit hoe het vanaf nu gaat.” ‘Nou dat’, benadrukt Willemijn van der Zwaard, ‘is 
een illusie.’ 

Raad voor Volksgezondheid & Samenleving   Van der Zwaard werkt als adviseur bij de 

Raad voor Volksgezondheid & Samenleving en promoveert dinsdag 24 augustus op haar proefschrift 
‘Omwille van fatsoen. De staat van menswaardige zorg’ aan Tilburg University en de Nederlandse 
School voor Openbaar Bestuur (NSOB). In haar onderzoek beantwoordt ze de vraag: hoe werken 
opvattingen over een menswaardig bestaan door in de instituties van de Nederlandse 
verzorgingsstaat? 
Goed leven  ‘Het begon ermee dat ik me nogal verwonderde over het gemak waarmee politici 

opvattingen over wat “goed leven” is in beleid vastleggen’, vertelt Van der Zwaard. In het huidige 
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discours is een goed leven (Fried: zie: 
https://www.raadrvs.nl/documenten/publicaties/2018/12/18/goed-leven ) als je jezelf kan redden, 
actief meedoet in de samenleving en je problemen niet onnodig medicaliseert.’ 
Participatie ‘Dit mensbeeld vertaalt zich in beleid’, legt Van der Zwaard uit. ‘Zorgorganisaties 

krijgen van Den Haag en gemeenten de opdracht hun organisatie zo in te richten dat ze dit goede 
leven stimuleren. Buurtteammedewerkers, wijkverpleegkundigen, jeugdzorgverleners en allerhande 
professionals moeten in hun gesprekken met cliënten aansturen op meer zelfredzaamheid, meer 
participatie en minder medische zorg.’ 
Gelaagd  Maar zo makkelijk laat de praktijk zich niet sturen, zag Van der Zwaard in haar 

etnografische onderzoek. Ze liep mee met de buurtteams in de gemeente Utrecht en zag hoe de 
dagelijkse praktijk eruitziet. ‘De werkelijkheid is veel complexer en gelaagder dan het beleid doet 
vermoeden. In de praktijk ziet “zelfredzaamheid” er in elke ontmoeting anders uit.’ 
Trappetje  Neem een dame van ver in de tachtig. Ze doet haar hele leven al haar eigen 

huishouden. Ze zou het zo graag zelf blijven doen, maar nu ze ouder wordt, ziet ze ook het risico dat 
ze neemt door elke keer weer op haar trappetje te klimmen om de ramen te lappen. In gesprek met 
de buurtteammedewerker laat de dame zich toch overtuigen om dit soort klusjes door 
huishoudelijke hulp te laten doen. 
Zelfredzaam   ‘In de strikte beleidsnormen is deze vrouw nu dus minder zelfredzaam’, zegt Van 

der Zwaard. ‘Terwijl de buurtteammedewerker haar juist naar méér zelfredzaamheid moet 
begeleiden. Maar is het aanbieden van huishoudelijke hulp daarom ook minder goede zorg? En in 
het verlengde daarvan: is puur zeggen “iedereen moet meer zelfredzaam zijn” wel goed beleid?’ 
Complexiteit  Bestuurders, politici en beleidsmakers bemoeien zich soms met zaken waar ze 

weinig zicht op hebben. ‘Ze realiseren zich onvoldoende hoe complex en gelaagd de werkelijkheid is 
waar de professionals in werken die hun beleid uitvoeren’, stelt Van der Zwaard. ‘Hoewel er wel een 
verschil is tussen deze drie groepen. Met name politici staan ver van de praktijk. Onder bestuurders 
is een grote verscheidenheid, waar de een de praktijk door en door kent en de ander er weinig kaas 
van heeft gegeten.’ 
Word etnograaf  Voor de laatste groep heeft Van der Zwaard een simpele, maar grote 

oplossing: ‘Word etnograaf in je eigen organisatie. Ik vind dat bestuurders, beleidsmakers en politici 
regelmatig – zeg een dagdeel per week – mee moeten lopen met hun medewerkers en professionals 
in de praktijk. Geen werkbezoek waar allerlei dingen omheen worden georganiseerd, maar gewoon 
de ontmoetingen met cliënten observeren. Het is daarbij belangrijk om niet iets te zeggen, 
commentaar of een oordeel. Probeer open te staan voor wat er gebeurt en puur te kijken.’ 
Ondersteunen     ‘Je zult zien’, richt ze zich tot de bestuurders, ‘dat je de rest van de week 

andere beslissingen zult nemen. Want bestuurders moeten besluiten nemen en beleid maken. 
Vanzelfsprekend. Het gaat erom: wat voor beleid maak je? En ondersteun je je medewerkers of loop 
je ze onbedoeld voor de voeten? Met een etnografische houding en diepe kennis van de praktijk, 
worden bestuurders bescheidener in de beslissingen die ze nemen en komt er hopelijk meer ruimte 
voor professionals om weloverwogen, op de juiste momenten, van protocollen af te wijken.’ 
Sterre ten Houte de Lange     Redacteur bij Skipr, Zorgvisie en Qruxx. Speciale aandachtsgebieden: 
jeugdzorg, ggz, gehandicaptenzorg, ouderenzorg, personeelsbeleid en zorgtechnologie. 
 
 

7) Bemiddelingsbureaus voor zzp’ers buitenspel door zelf een platform op te richten 

Zorgvisie 25 augustus 2021 

Zorginstellingen starten eigen zzp-platform 
Vijf zorginstellingen in de regio Leiden en het Groene Hart hebben het heft in eigen handen genomen 
en zetten de bemiddelingsbureaus voor zzp’ers buitenspel door zelf een platform op te richten. Via 
het platform delen de organisaties een rooster- en facturatieprogramma, werving en een website 
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voor zelfstandigen. Alles om de zzp’er te binden aan de zorginstelling, vertelt Bert Buirma, directeur 
van zorginstelling Roomburgh. Zo gaat er ook geen geld meer van de zorg naar commerciële partijen. 
ZZP VerZorgt heet het platform en de instellingen werken er nu een jaar mee. Naast Roomburgh 
gebruiken ook WIJdezorg, Alrijne Zorggroep, Libertas Leiden en Groot Hoogwaak het platform. 

Commerciële sector  ‘Het uitgangspunt is dat we altijd een bepaalde behoefte houden aan een 

flexibele schil van zzp’ers. Dus laten we dat zo efficiënt mogelijk doen en niet onnodig geld vanuit de 
zorg naar de commerciële sector brengen’, aldus Buirma. ‘We hebben eigenlijk het bureau er 
tussenuit geschakeld.’ Bemiddelingsbureaus rekenen een tarief van 8 tot 10 procent, vertelt de 
bestuurder. Via ZZP VerZorgt (Fried: zie: https://zzpverzorgt.nl/ ) wordt 4 procent ingehouden op het 
uurtarief van de zzp’ers om de kosten van het platform te dekken. 
De zelfstandige kan via het systeem zelf bekijken welke diensten worden aangeboden en zich 
daarvoor inschrijven. Facturatie gaat geautomatiseerd. Een van de andere voordelen voor de 
instellingen is dat bijvoorbeeld alle kwaliteitstoetsen voor de zzp’ers en het inleveren van de VOG 
gedaan kan worden voor alle vijf instellingen tegelijk. 

Binding  Verder is het voor zorginstellingen makkelijker om de zzp’er aan zich te binden. In de 

situatie hiervoor werd een bericht gestuurd naar de bemiddelingsbureaus waarna die gingen zoeken 
naar iemand die een dienst kon invullen, maar nu zitten die zzp’ers in de pool. Voor cliënten is het 
fijn dat ze dezelfde gezichten vaker zien, vertelt Buirma. 
Voor kleine zorginstellingen is het namelijk moeilijker om zo’n pool te maken omdat er niet altijd 
behoefte is aan een zelfstandige. ‘Je hebt ook een periode waarin je geen zzp’ers inhuurt, maar nu 
doe je het eigenlijk met elkaar. Dan kan het wel uit.’ De animo onder de zzp’ers lijkt hoog te zijn. De 
instellingen hebben zo’n 55 tot 60 zelfstandigen nodig om op termijn het grootste deel van de 
diensten in te vullen en er zijn nu 48 aanmeldingen. 

Platform kopiëren  Andere instellingen kunnen zich niet aansluiten bij dit platform, maar het 

staat hun vrij om het idee te kopiëren, vertelt Buirma. Zo’n pool aan zelfstandigen in de vvt is ook 
vooral iets regionaals, legt hij uit. ‘En wij willen die binding behouden.’ Is het dan mogelijk om het 
hele platform te kopiëren of moeten instellingen het zelf ontwikkelen? ‘Het concept is in principe te 
kopiëren, de mate waarin gebruikgemaakt kan worden van administratieve of projectmatige 
ondersteuning zou ik per aanvraag over moeten nadenken.’ 
Hij benadrukt niet activiteiten op te willen zetten die niet bij de zorg horen. ‘Voordat ik het weet ben 
ik zelf een commercieel bureau. Ik wil die kosten ook laag houden. Door de huidige schaal zijn de 
kosten laag te houden, maar als het een bureau wordt dan stijgen je lasten ook. Ik zou het concept 
het liefste op papier willen delen met andere instelling, maar als er een keer een vraag komt dan 
kunnen we altijd even kijken.’ 
Wilbert Zuil Redacteur Skipr, Zorgvisie en Qruxx 
 
 
 

8) Mogelijkheden voor betaalbare huurappartementen in de gemeente Kaag en Braassem 

Witte Weekmail Kaag en Braassem 25 augustus 2021 

SHWJ breidt uit naar Kaag en Braassem 
Leiden, 24 augustus 2021 door Chris de Waard 
De Stichting huisvesting Werkende jongeren (SHWJ) gaat het werkgebied uitbreiden van alleen 
Leiden naar de regio. Als eerste bekijkt de jongerenhuisvester een aantal mogelijkheden voor de 
realisatie van betaalbare huurappartementen in de gemeente Kaag en Braassem. Het gaat daar om 
enkele locaties in Woubrugge en Roelofarendsveen. 
De SHWJ is niet alleen in de gemeente Kaag en Braassem in gesprek over de mogelijkheden, maar 
ook in onder meer Bodegraven en Alphen aan den Rijn. Daar zijn de plannen echter nog minder 
concreet. 
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“De bouw van dit soort sociale huurappartementen is niet alleen belangrijk voor de jongeren zelf, 
maar ook voor andere inwoners van de regiogemeenten”, zegt directeur Arie Feij van de SHWJ. “Als 
jongeren wegtrekken uit de kleine kernen, wordt het daar op termijn moeilijk om voorzieningen op 
peil te houden.” Doel van de uitbreiding naar de regio is volgens Feij dan ook die leegloop 
voorkomen en jongeren een zelfstandig leven te laten opbouwen.” 
In Leiden is de SHWJ al een halve eeuw actief. Vorig jaar zomer werd het vijftigjarig bestaan van de 
organisatie gevierd. De stichting richt zich op jongeren van 18 tot en met 28 jaar. Voor maximaal 
zeven jaar kunnen ze bij de SHWJ een sociale woning huren en ondertussen inschrijfduur opbouwen 
bij een reguliere woningbouwvereniging. 
 
 
 

9) Eenzaamheid is niet alleen een groot, maar ook een ingewikkeld en complex probleem 

ZorgClips: Zorg + welzijn 25 augustus 2021 

Cliënten helpen bij eenzaamheid? Deze richtlijn helpt je op weg 
Eenzaamheid is niet alleen een groot, maar ook een ingewikkeld en complex probleem. Dat maakt 
het soms lastig voor hulpverleners de juiste hulp te bieden. In opdracht van beroepsvereniging V&VN 
werd daarom een richtlijn voor wijkverpleegkundigen ontwikkeld, boordevol tips en adviezen over 
eenzaamheidsproblematiek onder ouderen. 
Naar schatting voelen zo’n 900.000 (van de 2,9 miljoen) 65-plussers zich eenzaam in Nederland. En 
waarschijnlijk is dat cijfer tijdens de coronacrisis alleen maar groter geworden, zegt Marja de 
Leeuweerk. Ze is al ruim 25 jaar wijkverpleegkundige en was voorzitter van een van de werkgroepen 
die aan de nieuwe richtlijn Eenzaamheid onder ouderen werkte. ‘Eenzaamheid is een groot probleem 
onder ouderen, dat de kans op allerlei gezondheidsklachten kan vergroten’, aldus De Leeuwerk. 
Als wijkverpleegkundige komt De Leeuwerk veel in aanraking met eenzaamheidsproblematiek. ‘Je 
komt vaak met mensen in contact die steeds minder sociale contacten kunnen onderhouden of 
minder kunnen meedoen in de maatschappij. Bijvoorbeeld door het verlies van een geliefde of 
gezondheidsklachten. Dat is treurig om te zien.’ 

Eenzaamheid: een ingewikkeld onderwerp    Eenzaamheid is (naast een groot 

probleem) ook een bijzonder complex onderwerp. Uit een rondvraag van V&VN onder leden bleek 
dan ook dat veel wijkverpleegkundigen behoefte hadden aan een richtlijn over eenzaamheid. ‘Zij 
worden vaak met eenzaamheid geconfronteerd’, verklaart De Leeuwerk. ‘Daarnaast ervaren velen 
van hen dat ze onvoldoende in staat zijn om hulp te bieden.’ 
Dat is niet verwonderlijk, vervolgt De Leeuwerk. Eenzaamheid is namelijk om meerdere redenen 
ingewikkeld. ‘Mensen met een uitgebreid netwerk en veel familieleden kunnen bijvoorbeeld toch 
ontzettend eenzaam zijn. Terwijl mensen waarvan je vermoedt dat ze eenzaam zijn, dat helemaal 
niet hoeven te zijn.’ 

Vormen van eenzaamheid   Daarnaast zijn er verschillende vormen van eenzaamheid. Ook 

dat maakt het onderwerp lastig. ‘Je hebt bijvoorbeeld sociale eenzaamheid, emotionele 
eenzaamheid, existentiële eenzaamheid… Dat kun je niet zomaar op één hoop gooien. Verschillende 
vormen van eenzaamheid vereisen een verschillende aanpak’, aldus De Leeuwerk. ‘De richtlijn van 
V&VN is dan ook alleen gericht op sociale en emotionele eenzaamheid.’ 
Lees ook: Tien vormen van eenzaamheid (en hoe je daarmee omgaat) (Fried: zie: 
https://www.zorgwelzijn.nl/tien-vormen-van-eenzaamheid/ ) 

Richtlijn over eenzaamheid  Juist omdat eenzaamheid zo’n complex onderwerp is, is het niet 

zomaar op te lossen. ‘Iemand aanmelden voor een koffieochtend of een ander wijkinitiatief is niet 
voldoende; zo werkt het helaas niet’, aldus De Leeuwerk. Daar komt bovenop dat 
wijkverpleegkundigen helaas niet veel tijd kunnen/mogen besteden aan dit onderwerp. Ze hebben 
immers met budgetten te maken en moeten vooral niet teveel minuten achter de voordeur van 
cliënten besteden. Maar praten over en werken aan het oplossen van eenzaamheid kost tijd. 
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Mede om die reden werd de nieuwe richtlijn ontwikkeld. Onderzoekers van de Hogeschool van 
Arnhem en Nijmegen en de Vrije Universiteit Amsterdam sloegen de handen ineen met 
wijkverpleegkundigen en andere eerstelijnszorg- en hulpverleners. Gezamenlijk onderzochten zij wat 
er in de wetenschap bekend is over het onderwerp en werden waardevolle informatie en adviezen 
opgetekend. 
De focus lag daarbij op drie hoofdvragen, die voor wijkverpleegkundigen belangrijk zijn: 

• Hoe kan eenzaamheid bij ouderen betrouwbaar en valide worden vastgesteld? 
• Heeft screenen op eenzaamheid zin? 
• Welke interventies helpen ouderen daadwerkelijk zich minder eenzaam te voelen? 

Het gesprek aangaan  Volgens De Leeuwerk is een goed gesprek zowel de beste manier om 

eenzaamheid vast te stellen als hulp te bieden. ‘Op die manier heb je immers aandacht voor een 
persoon. En stel je iemand in staat om zijn levensverhaal te vertellen. Dat kan al enorm helpen. Als 
wijkverpleegkundigen zijn we vaak geneigd om praktisch bezig te zijn, maar tegelijkertijd ben je altijd 
in gesprek met mensen. Het hoeft dus geen extra tijd te kosten om eens een gesprek over 
eenzaamheid te starten. Als je dat doet, biedt dat wellicht openingen om er eens dieper op in te gaan 
én hulp te bieden.’ 
Taboe Maar dat gesprek moet je niet zomaar aangaan, benadrukt ze. Eenzaamheid wordt door 

velen namelijk ervaren als een negatief woord. Er rust bij sommigen zelfs een taboe op. Daardoor zal 
de eerste reactie vaak ontkennend of vermijdend zijn. De nieuwe richtlijn bevat daarom een 
handreiking over het voeren van een goed gesprek. ‘Het is bijvoorbeeld slim om het woord 
‘eenzaam’ in eerste instantie zoveel mogelijk te vermijden. Bijvoorbeeld door andere vragen te 
stellen: ‘Bij wie kun jij terecht als je zorgen hebt? En heb je daar genoeg aan?’’ 
Eigen normen en waarden loslaten  Ook is het belangrijk om je eigen normen en waarden 

los te laten als je het gesprek over eenzaamheid aangaat. In de eerste plaats omdat mensen wellicht 
helemaal geen behoefte hebben aan hulp. ‘Misschien zijn zij wel tevreden met hun huidige situatie. 
Probeer je eigen perspectief daarom los te laten en vul niet teveel in voor de ander. Essentiele 
vragen zijn daarom: voel je je eigenlijk wel eenzaam? Heb je daar last van? En wil je dat er 
verandering in komt? Als het antwoord ‘ja’ is, kun je vervolgstappen zetten. Maar leg de regie zoveel 
mogelijk bij de ander neer.’ 
Een goede klik   De Leeuwerk benadrukt daarnaast dat wijkverpleegkundigen niet altijd zelf het 

gesprek aan hoeven te gaan. ‘Het is vooral belangrijk dat je de juiste klik hebt met een client. 
Wellicht heeft een teamlid wel een betere klik met de persoon en kwestie en kan die het gesprek 
beter voeren. Maar je kan cliënten ook aansporen om eenzaamheid met iemand anders te 
bespreken. Misschien heeft hij wel een goede band met zijn huisarts of iemand binnen de parochie. 
Het is belangrijk om dat binnen het team te bespreken. Je hoeft het niet allemaal zelf te doen.’ 
Helpende hand   De nieuwe richtlijn biedt wijkverpleegkundigen (maar ook andere 

hulpverleners, in het sociaal domein en daarbuiten) handvaten om met eenzaamheid aan de slag te 
gaan. De Leeuwerk hoopt dat het hen een helpende hand zal bieden, zodat zij beter in staat zijn om 
een helpende hand te bieden. ‘Het lijkt soms zo simpel om eenzaamheid te verhelpen. Meldt iemand 
aan bij een koffieavond en klaar is Kees’, besluit ze. ‘Maar er komt zoveel meer bij kijken. 
Eenzaamheid los je niet zomaar op.’ 
Meer weten? Download hier(Fried: zie: https://www.venvn.nl/media/wnvhg5n1/vvn-rl-
eenzaamheid-20210713.pdf )gratis de Richtlijn Eenzaamheid onder ouderen. En lees ook: Waarom 
het uitmaakt hoe we over eenzaamheid pratenhttps://www.zorgwelzijn.nl/waarom-het-uitmaakt-
hoe-we-over-eenzaamheid-praten/zie: https://www.zorgwelzijn.nl/waarom-het-uitmaakt-hoe-we-
over-eenzaamheid-praten/   ) 
Hidde Middelweerd  Redacteur Zorg+Welzijn 
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10) Eenzaamheid bij jongeren heeft een scala aan gevolgen 

Zorg+ Welzijn 25 augustus 2021 

‘Laat een oordeel achterwege in gesprek met eenzame jongere’ 
Eenzaamheid bij jongeren heeft een scala aan gevolgen. Julian van de Moosdijk geeft als 
kwaliteitscoach bij Stichting Join Us trainingen aan professionals over hoe om te gaan met dit 
probleem. ‘Zorg voor een veilige en positieve sfeer, maar bied ook voldoende uitdaging.' 
De cijfers over eenzaamheid onder jongeren zijn de laatste anderhalf jaar volop aan bod gekomen in 
het nieuws. In april 2020 voelde 46 procent van de jongeren tussen 18 en 24 jaar zich wel eens 
eenzaam, tijdens de tweede lockdown liep dit op tot 80 procent. 8 procent noemt zichzelf chronisch 
eenzaam, aldus onderzoek van het RIVM. 
Stichting Join Us (Fried: zie: https://www.join-us.nu/ ) zet zich in voor jongeren die eenzaam zijn, zo 
zijn er in het hele land groepen waar leeftijdsgenoten elkaar treffen. Er zijn 78 groepen in diverse 
gemeenten in het hele land, met maximaal vijftien deelnemers. Tijdens de lockdowns werden er 
online groepen georganiseerd. Ook worden er trainingen gegeven aan professionals. Julian van 
Moosdijk werkte 21 jaar als gezinsvoogd en is sinds april kwaliteitscoach bij Join Us. 

Wat is volgens jou het grootste probleem van eenzaamheid bij jongeren? 
‘Het heeft een scala aan gevolgen, voor jongeren zelf en voor de samenleving. De effecten van 
eenzaamheid kunnen leiden tot depressie, tot gedachten over er niet meer willen zijn. Dit brengt ook 
maatschappelijke kosten met zich mee, bijvoorbeeld door medische gevolgen. Er is eens berekend 
dat eenzaamheid schadelijker is dan het roken van 15 sigaretten per dag of morbide obesitas. De 
gevolgen zijn divers. Van isolement en schooluitval, tot verslaving en depressie. Eenzaamheid kan 
zelfs tot gevolg hebben dat iemand suïcide pleegt.’ 

Wat maakt eenzaamheid ingewikkeld voor de naasten van een jongere? 
‘Het onderwerp is een beetje taboe, en jongeren praten er niet graag over. Je bent een loser als je 
eenzaam bent, denken jongeren. Er is veel druk van de sociale media om een leuk leven te hebben. 
Het is niet stoer om eenzaam te zijn, zoiets maak je niet bespreekbaar. Het is daardoor moeilijk om 
er iets mee te doen. Er zijn vaak onderliggende oorzaken, iemand is bijvoorbeeld mantelzorger, heeft 
zelf een ziekte of minder toegang tot sociale contacten. Soms heeft iemand een niet veel sociale 
vaardigheden, of negatieve gedachten. Jongere kinderen zien weinig vrienden hebben niet meteen 
als een probleem, maar hun ouders wel. Zij zien dat hun zoon of dochter veel op hun kamer zit, 
weinig vrienden heeft. Ze maken zich zorgen. Het lastige is ook dat jongeren alsnog vrienden kunnen 
hebben, mee kunnen doen met leeftijdsgenoten, maar zich alsnog eenzaam kunnen voelen. Al zie je 
dat niet. Dat maakt het nog ingewikkelder.’ 

Wat voor gevolgen zien jullie nu het aantal eenzame jongeren in het 
afgelopen jaar zo toenam door de coronacrisis?  ‘Bij de bijeenkomsten die wij 

organiseren draai het om in contact komen met leeftijdsgenoten, samen plezier maken en leren van 
elkaar. Toen de bijeenkomsten niet meer konden plaatsvinden, en de scholen dicht gingen, hadden 
ze veel minder sociale contacten. Dan leren ze ook niet hoe ze met elkaar om moeten gaan, ze 
krijgen geen feedback op gedrag en kunnen niet zien hoe andere leeftijdsgenoten met situaties 
omgaan. We hebben de groepen wel digitaal doorgezet, maar dat is toch anders. Zit je bij elkaar, dan 
kan je elkaar beter zien, en aanvoelen of het klikt met mensen. Dat is lastiger achter een scherm in je 
eigen kamer.’ 

Op de site staat dat jullie ‘zonder oordeel waarnemen en met motiverende 
gespreksvoering jongeren helpen om te leren wat nodig is om zelf iets aan 
hun eenzaamheid te doen’. Waarom is dat ‘zonder oordeel’ zo belangrijk? 
‘Dat is belangrijk omdat je als jongere met belemmerende overtuigingen gevoelig bent voor wat 
ander vindt. Wat we in trainingen zien is dat professionals een oordeel hebben dat ze laten zien in 
gesprek met een jongere. Een voorbeeld: een jongere komt naar een groepsbijeenkomst, maar zit de 
hele avond op de bank achter zijn telefoon. Na afloop zegt de professional tegen de jongere: ‘als je 
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dat zo doet, dan maak je nooit vrienden’. Je kunt je wel voorstellen wat dit voor de jongere betekent. 
Het is dus belangrijk dat de professional zich dat realiseert. Als jij een oordeel hebt, zal een jongeren 
zich minder openstellen. Het vraagt veel moed om de eerste stappen te zetten naar jezelf leren 
kennen en iets te doen aan eenzaamheid. Dat vergt veel. Een oordeel heeft een remmende werking 
op die moed.’ 

Wat houdt de motiverende gespreksvoering in?  ‘Het is bij motiverende 

gespreksvoering vooral belangrijk dat je een jongeren uitnodigt om te kijken naar de effecten van 
hun gedrag. Als de jongere iets doet en dat heeft een negatief of belemmerend effect, dan moet je 
dat in positieve sfeer bespreken. Je moet ze een spiegel voorhouden, en bijvoorbeeld vragen: wat 
denk jij wat er hier gebeurt? Die methodiek is gebaseerd op cognitieve gedragstherapie. Dat gaat uit 
van een neutrale houding, alsof je door een camera waarneemt en het gedrag bekijkt. Zo kun je 
positieve en negatieve effecten observeren, deze benoemen en vervolgens in gesprek gaan.’ 

Hoe pak je zo’n gesprek dan aan?  ‘Het draait om daring en caring, je zorgt voor een veilige 

en positieve sfeer, maar biedt ook voldoende uitdaging. Als een jongere heel veilig gedrag vertoont, 
dan is de noodzaak om ander gedrag aan te leren ook niet groot. In zo’n geval moet je in staat zijn 
om gedrag een beetje uit te dagen. Aan de andere kant geldt ook: als een professional in verhouding 
heel veel veiligheid biedt en weinig uitdaging, dan zal een jongere ook weinig urgentie voelen om in 
beweging te komen en nieuw gedrag uit te proberen. Is er een veilige sfeer? Dan durft de jongere 
naar zichzelf te kijken, zonder dat er wordt geoordeeld. Dan kan je wel wat uitdagen. Bijvoorbeeld 
door vragen te stellen: hoe eng vind je het om een eerste stap te zetten? Maak die stap zo klein 
mogelijk, dan is de kans op succes groter. Jongeren leren veel van succeservaringen, dus die 
stimuleren we.’ 

Wat is jouw ultieme tip voor hulpverleners die mogelijk met eenzaamheid te 
maken krijgen?  ‘In de hulpverlening werken mensen die dingen willen fixen. Ze willen graag 

andere helpen, maar een valkuil is daarbij dat ze zaken willen oplossen voor de jongere. Je kan niet 
altijd iets fixen, maar wel helpen. Bijvoorbeeld door te verduren en te vertragen zodat de jongere 
zelf kan onderzoeken waarom ze iets doen. Dat moeten ze zelf ontdekken. Jij hoeft ze niet te 
overtuigen waar jij als professional denkt dat het probleem ligt. Daarom is op je handen blijven zitten 
soms belangrijk. Niet te veel in actie willen komen.’ 
‘En aan de andere kant is te afwachtend zijn ook niet goed. Het draait om een balans tussen genoeg 
tijd hebben en prikkelen. Een jongere uitdagen mag altijd, maar het is de toon die de muziek zet. 
Daarom is het achterwege laten van een oordeel belangrijk. Het is dus goed dat professionals ook 
reflecteren op hun eigen gedrag.’ 
Meike Bergwerff  Redacteur Zorg+Welzijn 
 
 
 

11) Eenzaamheid doet iets met je gezondheid en met je hersenen 

Zorg+ Welzijn 25 augustus 2021 
‘Activiteiten om eenzaamheid tegen te gaan hebben geen effect’ 
Eva Prins   In de Week tegen Eenzaamheid, in 2021 van 30 september tot en met 7 oktober, zijn er 
veel initiatieven, zoals koffie-ontmoetingen en andere gezamenlijke activiteiten. ‘Volstrekt zinloos’, 
meent Jeannette Rijks, onderzoeker en schrijver van het boek: ‘De eenzaamheidsparadox’. ‘Al die 
initiatieven bieden hooguit afleiding of troost, maar geen oplossing.’   
Je alleen voelen door een gebrek aan verbinding, dat is volgens Jeannette Rijks de korte definitie van 
eenzaamheid. ‘Het is in feite een signaal van je lijf dat zegt: Je hebt behoefte aan mensen die 
belangrijk voor je zijn.’ De oplossing ligt dan ook in wezenlijke, wederzijdse verbinding met anderen. 
Maar dat – en daar komt de paradox – is juist iets dat eenzame mensen niet (meer) kunnen. 

Snel achteruit  ‘Eenzaamheid doet iets met je gezondheid en met je hersenen’, zegt Rijks, die 

zich al twintig jaar met dit onderwerp bezighoudt. ‘Eenzame mensen gaan snel achteruit. Ze worden 
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dommer: hun iq daalt met wel tien punten en ze kunnen bijvoorbeeld gezichtsuitdrukkingen minder 
goed herkennen waardoor ze (nog) banger worden voor vreemden. Ook hun hormoonhuishouding 
verandert waardoor de omgang met anderen niet alleen als onplezierig, maar soms zelfs als 
beangstigend kan worden ervaren. Ofwel: zeker mensen die langdurig eenzaam zijn, zijn niet goed 
meer in staat om sociaal te functioneren.’ 
Troost  Eenzaamheid wordt dan ook niet opgelost door eenzame mensen meer in contact te 

brengen met anderen. Al die goedbedoelde maatjesprojecten, koffie-ochtenden, uitjes en 
activiteiten slaan de plank allemaal mis, zegt Rijks. ‘Ze hebben geen enkel effect. Niet voor niks is er 
in de afgelopen vijftig jaar vrijwel niets veranderd aan het percentage mensen dat zich eenzaam 
voelt: veertig procent wereldwijd. Net zo min als voedselbanken de armoede oplossen, zo lossen al 
die initiatieven de eenzaamheid niet op. Ze bieden hooguit wat afleiding of troost.’ 
Goede hulp  Hoe moet het dan wel? ‘Lees mijn boek’, zegt ze, ‘of een ander boek. Maar verdiep 

je erin, zorg dat je deskundig wordt of dat er in elk team in ieder geval één iemand deskundig is.’ De 
meeste hulpverleners hebben niet geleerd hoe je goed kunt helpen bij het complexe probleem dat 
eenzaamheid is, stelt ze. Omdat die kennis er nog niet was. ‘Die kennis is er nu wel. Profiteer ervan.’ 
Goede hulp is in haar ogen in elk geval: mensen de competenties leren om zélf de eigen 
eenzaamheid aan te pakken. Dus: eenzame mensen helpen is voelen wat de behoeftes zijn en zorgen 
dat die worden vervuld, om relaties aan te kunnen gaan en te onderhouden. ‘En bij mensen die 
eenzaam zijn, is dat dus, vanwege dat “verkrampte brein” een ingewikkeld leerproces, dat de juiste 
aanpak en deskundigheid vraagt.’ 
Jeugd  Rijks pleit ook voor meer aandacht voor jongeren. ‘Google eenzaamheid, zegt ze, en negen 

van de tien keer zie je een plaatje van een zielig kijkende oude man of vrouw. ‘Eenzaamheid wordt 
geframed als iets van ‘zielige oudjes’, maar dat is een volkomen verkeerde voorstelling van zaken. 
Eenzaamheid is iets van alle leeftijden. De grootste piek ligt bij 19 en 20-jarigen: 60 procent (!) in 
deze leeftijdscategorie voelt zich eenzaam. Eerstejaars studenten vormen de grootste risicogroep. 
Maar de Rijksoverheid financiert alleen initiatieven die gericht zijn op 75-plussers.’ Dat maakt haar 
oprecht boos. ‘Het idee is: jongeren redden zich wel, die komen er wel uit, maar dat is niet zo, en zij 
hebben nog een heel leven voor zich. Ik zeg daarom: begin in vredesnaam bij de jeugd.’ 
Preventief   Of beter: nog eerder. Preventief, nog vóór mensen zich eenzaam voelen. ‘Omgaan 

met eenzaamheid begint in de wieg’, stelt Rijks. Dat wil zeggen; de sleutel ligt bij het aangaan van 
wezenlijke relaties met anderen. Bij echte verbinding. Dat is een eerste levensbehoefte van elk mens, 
stelt ze, zij het niet voor iedereen in dezelfde mate en op dezelfde manier. Maar juist dit, het 
aangaan van en het goed onderhouden van relaties, wordt ons volgens haar niet, of veel te weinig 
geleerd: thuis, in de opvoeding, op school. ‘Er wordt niet voor niks zo veel gescheiden. Hoe je 
verbindt, communiceert, wezenlijke zaken deelt, waar en van wie leren we dat? Er wordt vanuit 
gegaan dat we dat vanzelf wel kunnen. Maar dat is volstrekt onzinnig.’ 
Schaamte  Het hoge percentage van mensen dat zich eenzaam voelt verbaast haar dan ook niet. 

En waarschijnlijk ligt het werkelijke percentage ook nog hoger, want veel mensen (h)erkennen het 
niet bij zichzelf, stelt ze. Of ze voelen het wel, maar durven het niet te uiten. Uit schaamte. Eenzaam 
is immers ‘zielig’, of ‘incompetent’. Ook hulpverleners herkennen het niet altijd, zegt ze: ‘Dan krijgen 
mensen de diagnose burn-out of depressie, terwijl ze misschien in de kern vooral eenzaam zijn. Dus 
als ze hulpverleners dan toch een advies moet geven, is het dit: ‘Ga er maar van uit dat het heel veel 
mensen betreft en maak het bespreekbaar.’ En daar kan zo’n Week tegen Eenzaamheid dan wel 
weer bij helpen. 
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12) Bewegen belangrijk bij het vergroten van de zelfredzaamheid van kwetsbare ouderen  

BeterOud 26 augustus 2021 

E-book ‘Bevorder de zelfredzaamheid van kwetsbare ouderen met bewegen' 
Bewegen speelt een belangrijke rol bij het vergroten van de zelfredzaamheid van kwetsbare 
ouderen. Het e-book ‘Bevorder de zelfredzaamheid van kwetsbare ouderen met bewegen’ kan 
zorgverleners hierbij helpen. 
Bewegen speelt een belangrijke rol bij het vergroten van de zelfredzaamheid van kwetsbare 
ouderen. Het e-book ‘Bevorder de zelfredzaamheid van kwetsbare ouderen met bewegen’ kan 
zorgverleners hierbij helpen.  
       Het digitale boek is vooral bedoeld voor eerstelijnszorgverleners zoals praktijkondersteuners en 
artsen. In de praktijk verwijzen deze nog relatief weinig door naar beweegaanbod. Dit kan te maken 
hebben met de praktijkvoering, belemmeringen bij zorgverleners ten aanzien van beschikbaar of 
geschikt beweegaanbod, of belemmeringen bij de ouderen zelf. Voldoende beweging kan 
kwetsbaarheid lang uitstellen en sterk beperken, maak gebruik van de kansen die bewegen biedt. 
Inhoud 
         In het e-book is informatie te vinden over de rol van bewegen bij sarcopenie (spierzwakte), 
valincidenten, en dementie. Je vindt verder informatie over samenwerking in de wijk en specifiek 
met de buurtsportcoach. Deze professional is een belangrijke schakel tussen zorg en sport. Ten slotte 
staan er veel tips in het e-book om patiënten en cliënten goed te begeleiden. 
Bekijk het gratis e-book (Fried zie: https://www.beteroud.nl/nieuws/2021/augustus/e-book-
%E2%80%98bevorder-de-zelfredzaamheid-van-kwetsbare-ouderen-met-
bewegen%E2%80%99?utm_source=flexmail&utm_medium=e-
mail&utm_campaign=beteroudnieuwsbrief26augustus2021&utm_content=bekijk+het+gratis+ebook) 
 
 
 
 

13) Meer opvangplekken voor asielzoekers en huisvesting voor vergunninghouders creëren 

Binnenlands Bestuur 26 augustus 2021 
RIJK: VEEL MEER OPVANGPLEKKEN NODIG VOOR ASIELZOEKERS 
De regering roept provincies en gemeentebesturen op alles op alles te zetten om meer 
opvangplekken voor asielzoekers en huisvesting voor vergunninghouders te creëren. Door de 
verhoogde instroom uit onder meer Afghanistan dreigen de locaties van het Centraal Orgaan opvang 
asielzoekers (COA) binnen enkele weken al helemaal vol te zitten. 

Tweede week september   Dat schrijven demissionair minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse 

Zaken) en staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Justitie) in een brief aan de lokale besturen. Van de 
29.000 plekken die het COA heeft, zijn er nu 27.000 bezet. De bewindsvrouwen roepen de 
provinciale regietafels over migratie op uiterlijk in de tweede week van september concrete 
afspraken te maken.  
Crisisopvang   Als het niet lukt meer plekken te creëren voor asielzoekers, of huisvesting te 

vinden zodat mensen die al een verblijfsvergunning hebben kunnen doorstromen, is crisisopvang de 
enige oplossing die overblijft, schrijven de bewindslieden. 'Daarbij kunt u denken aan het lokaal 
opvangen van personen op tijdelijke locaties die daar niet voor bedoeld zijn, in de eerste plaats in 
sporthallen waar slechts minimale voorzieningen zijn.' Dat levert 'ongewenste druk' op de 
samenleving op en het draagvlak voor het opvangen van asielzoekers komt ermee 'onder druk' te 
staan. 'We willen daarom dit uiterst onwenselijke scenario samen met u absoluut voorkomen.'  
Lokale besturen nodig Het COA en het Rijksvastgoedbedrijf hebben locaties in kaart gebracht 

waar snel tijdelijke woningen voor vergunninghouders kunnen worden neergezet, zoals 
containerwoningen. Ook wordt er samen met onder andere woningcorporatiekoepel Aedes en 
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bouwbedrijven gekeken wat voor andere gebouwen snel geschikt kunnen worden gemaakt om in te 
wonen. Voor de exploitatie en het beheer van zulke woningen zijn de lokale besturen nodig.  
Onorthodoxe maatregelen   Er zitten momenteel zo'n 6000 vergunninghouders langer in de 

asielopvang dan de bedoeling is: normaal moeten deze mensen binnen 14 weken doorstromen. 
Onder hen zijn alleenstaande vergunninghouders. Voor deze groep wordt ook gekeken naar 
'onorthodoxe maatregelen', zoals huisvesting in hotels die door het lagere aantal toeristen deels 
leegstaan. Om meer woningen voor vergunninghouders te realiseren stelt het rijk 15 miljoen euro 
beschikbaar. (ANP) 
 
 
 
 

14) Minister vindt het onwenselijk dat gemeenten de beleidsruimte te ruim interpreteren 

Schulinck 26 augustus 2021 

VWS spreekt gemeenten aan die een inkomenstoets Wmo invoeren 
19 augustus 2021  De afgelopen tijd hebben enkele gemeenten besloten een inkomenstoets in te 
voeren voor huishoudelijke hulp. Dit is in strijd met de Wmo 2015. Minister De Jonge (VWS) schrijft 
in een Kamerbrief (Fried: zie: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-
volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2021/08/17/antwoorden-op-
kamervragen-over-het-artikel-krimpen-voert-inkomenstoets-wmo-in ) dat hij gemeenten die dit 
beleid willen voeren, aanspreekt. 

Terugdraaien inkomenstoets De gemeenten waar het om gaat moeten hun beleid weer in 

lijn brengen met de Wmo 2015. Als gemeenten dit niet doen, beraadt de minister zich op de 
volgende stap van de interventieladder van het interbestuurlijk toezicht. Uiteindelijk kan de regering 
het besluit van de gemeente over de inkomenstoets dan schorsen en vernietigen. 
Kritiek minister op beheersmaatregelen VNG  In de brief schrijft de minister verder dat 

de adviezen van de VNG van afgelopen november, hem hebben verbaasd. Een aantal voorstellen zijn 
niet in lijn met de wettelijke kaders van de Wmo 2015. De minister vindt het onwenselijk dat 
gemeenten de beleidsruimte te ruim interpreteren, om zo het abonnementstarief ter discussie te 
stellen. Individuele inwoners worden hierdoor mogelijk benadeeld. Zij moeten er volgens de minister 
op kunnen vertrouwen dat (decentrale) overheden zich houden aan de wet. 
Bron: Rijksoverheid.nl 
 
 
 

15) Tegen massale toewijzing van nieuwe huizen aan woningzoekenden uit andere gemeenten 

Leidsch Dagblad 26 augustus 2021 

De dorpsoverleggen in Hazerswoude pleiten voor voorrangsregels bij 
toewijzing van nieuwbouwwoningen aan inwoners uit het eigen dorp. 
Minimaal vijftig procent van de nieuwe huizen op de locaties Carrier (’Hof van Rhynenburg’), Avery 
Dennison (’Nieuw Rein’) en Westvaartpark moeten naar Hazerswoudenaars, vinden de 
dorpsoverleggen Hazerswoude-Rijndijk Oost en Groenendijk. Ze vragen wethouder Gerard van As 
(woningbouw/Nieuw Elan) om maatregelen te nemen tegen massale toewijzing van nieuwe huizen 
aan woningzoekenden uit andere gemeenten. 
De verkoop van huizen op de drie locaties is in volle gang en trekt veel belangstelling. Voor de eerste 
fasen hebben zich honderden woningzoekenden aangemeld. Enkele tientallen zijn inmiddels door 
loting geselecteerd als uiteindelijke kopers. 
’Daaronder zijn veel kopers uit de regio Leiden en Zoetermeer’, schrijven de dorpsoverleggen in een 
’noodkreet’ aan de wethouder. ’Er zijn slechts weinig kopers uit Alphen aan den Rijn en nog minder 
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uit Hazerswoude. Van meerdere Rijndijkers hebben wij begrepen dat zij graag een van de woningen 
hadden bemachtigd, maar helaas niet zijn ingeloot’. 
De dorpsoverleggen spreken over een ’gemiste kans’, omdat er in Hazerswoude-Rijndijk zelf grote 
behoefte is aan nieuwbouwwoningen. Voor de volgende verkoopfasen is het misschien mogelijk om 
projectontwikkelaars te verplichten eigen inwoners voorrang te verlenen. ’Natuurlijk geldt hierbij dat 
er voldoende geïnteresseerden moeten zijn, zodat de ontwikkelaar hierdoor geen financieel nadeel 
ondervindt.’ 
Een voorrangsregel kan in Hazerswoude flink wat goedkope woningen opleveren, denken de 
dorpsoverleggen. ’Rijndijkers die een nieuwbouwwoning kopen, verlaten doorgaans een woning met 
een lagere waarde. Deze woningen zijn wellicht bereikbaar voor starters. Dee groep wordt totaal niet 
bediend bij het koopaanbod in de drie nieuwbouwprojecten. Bovendien wordt het sociale karakter 
van de kernen beter gewaarborgd als de bewoners al een (sociale) relatie hebben met de omgeving’. 

Prijzig  De nieuwbouwwoningen in het Westvaartpark, Nieuw Rein en Hof van Rhynenburg zijn 

behoorlijk prijzig. In totaal 28 appartementen op de locatie Carrier zijn verkocht voor prijzen van 
340.000 tot 630.000 euro. Bij Nieuw Rein gaan huizen in de verkoop voor prijzen van 465.000 tot 
930.000 euro. In het Westvaartpark variëren de prijzen van 450.000 tot 825.000 euro. 
De gemeente is bereid de mogelijkheid van een voorkeursregeling voor dorpsbewoners te 
onderzoeken, maar ziet ook nadelen. ’De keerzijde is dat als iedere gemeente beperkingen op zou 
leggen het risico bestaat dat de woningmarkt verder tot stilstand komt’, schrijven burgemeester en 
wethouders in hun antwoordbrief aan de dorpsoverleggen. Verder is het niet mogelijk om 
projectontwikkelaars een voorkeursregeling dwingend op te leggen. 
Erna Straatsma Donderdag 26 augustus 2021 
 
 
 
 
 

16) Voorkomen van schulden: gemiddeld 200 euro per persoon per jaar aan ggz-kosten besparen 

Binnenlands Bestuur 27 augustus 2021 

CPB: SCHULDPREVENTIE KAN ZORGKOSTEN BESPAREN 
Adriaan de Jonge 26 aug 2021  Wie met problematische schulden te maken krijgt, loopt een 
verhoogd risico op mentale gezondheidsklachten. Het voorkomen van schulden kan daarom 
gemiddeld 200 euro per persoon per jaar aan ggz-kosten besparen, becijfert het Centraal Planbureau 
(CPB) in een nieuwe publicatie.  

Meer ggz-gebruik   Dat er een verband bestaat tussen schulden en gezondheidsproblemen is al 

vaak gesuggereerd, schrijft het CPB. Maar hoe de relatie er precies uitziet, is nog weinig onderzocht. 
Het donderdag verschenen onderzoek biedt meer inzicht in de samenhang tussen gezondheid en 
schulden. De kans op ggz-gebruik neemt met 7 procent toe bij mensen met problematische 
schulden. De kans op gebruik van sociale en/of financiële hulpverlening groeit met 40 procent. 

Denkvermogen Dat financiële problemen kunnen doorwerken in andere aspecten van het leven, 

komt niet uit de lucht vallen. Zo blijkt uit het boek Schaarste van Sendhil Mullainathan en Eldar Shafir 
dat geldgebrek het denkvermogen sterk kan aantasten. Het productiviteitsverlies op het werk als 
gevolg van schuldproblemen wordt geschat op 20 procent(Fried: zie: 
https://www.nibud.nl/beroepsmatig/personeel-schulden-2017/  ). En eerder 
Nederlands onderzoek (Fried: zie: 
https://www.academia.edu/20177936/Verschillen_in_leefstijl_en_gezondheid_tussen_mensen_met
_en_zonder_schulden?from=cover_page ) wees ook al uit dat mensen met risicovolle schulden meer 
gezondheidsproblemen en een slechtere leefstijl hebben. 

Dubbel effect Uniek aan het CPB-onderzoek is dat er specifiek naar problematische schulden 

wordt gekeken. Ook worden de kosten van de extra gezondheidszorg gekwantificeerd. De ggz-kosten 
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van mensen met problematische schulden stijgen met gemiddeld 30 procent in de eerste twee jaar 
nadat de schulden zijn ontstaan. Dat komt neer op een stijging van zo'n 200 euro per persoon per 
jaar. Een interventie die schulden voorkomt, heeft dus een dubbel effect, concluderen de 
onderzoekers: minder schuldenproblematiek én lagere zorguitgaven. 
Twee kanten  De cijfers laten verder zien dat de groep met schulden ook vóór het ontstaan van 

de schuldproblemen al hogere zorguitgaven had. De extra kosten als gevolg van de schulden komen 
daar vervolgens bovenop. De relatie tussen schulden en zorgkosten lijkt dus twee kanten op te 
werken. 
 
 
 

17) Medewerker van de thuiszorg had zorgen over een oudere man bij wie ze werkt 

Eigen Kracht Centrale 27 augustus 2017 

Pauze tijdens de voorbereiding 
We werden een tijd geleden gebeld door een medewerker van de thuiszorg. Zij had zorgen over een 
oudere man bij wie ze werkt. Zijn vrouw was een tijdje daarvoor overleden en hij was steeds vaker in 
de war. Omdat hij niet alleen thuis wilde zijn, probeerde hij steeds dingen buiten te doen. Maar hij 
vergat afspraken en dan wist vaak niemand waar hij was. Zijn familie maakte zich zorgen om hem, 
ook omdat hij vroeger een alcoholverslaving had. Dat gaat al heel lang goed, maar de zorg blijft altijd. 
“Ik heb met hem en met de familie gesproken over het maken van een plan en dat willen ze wel,” zei 
de thuiszorgmedewerker. 

Crisisplek  Een Eigen Kracht-coördinator ging aan de slag. “We maakten verbinding met familie en 

buren,” vertelt zij. “Dat liep op zich prima, maar de man ging hard achteruit. Toen hij een hele nacht 
vermist was, stelde de thuiszorgmedewerker voor om een crisisplek te zoeken en de voorbereidingen 
voor de Eigen Kracht-conferentie tijdelijk te stoppen. De familie sloot daarbij aan en zei dat een 
pauze nodig was. Dus toen ben ik gestopt.” De man ging naar een crisisplek en de Eigen Kracht-
coördinator hoorde een tijdje niets. "Na een week of zes belde zijn oudste zoon om te vragen of we 
verder konden met de voorbereiding, zodat er een bijeenkomst kon komen om een plan te maken.” 
Een plan in twee delen  “Ik heb het meteen weer opgepakt. De man was erg blij dat er toch 

een bijeenkomst kwam en de familie ook. Er kwamen acht mensen bij elkaar om een plan te maken 
over de vraag hoe familie en vrienden de man kunnen ondersteunen. Het plan bestond uit twee 
delen. Het eerste deel had als kern dat nu rust nodig was: geen nieuwe plannen en geen nieuwe 
doelen. De man wilde wel een tijdje in de crisisopvang blijven, dat kon nog een maand. Het tweede 
deel ging over de tijd daarna en bestond uit een schema voor familie en buren om met elkaar te 
zorgen voor de man, zodat hij zo lang mogelijk thuis kon blijven wonen." De medewerker van de 
thuiszorg zei achteraf: “Heel waardevol dat jullie het met elkaar hebben opgepakt. Bij dit plan 
kunnen wij met de zorg heel goed aansluiten. Het ziet er prima uit en geeft vertrouwen.” 
Werkwijze planbijeenkomsten en trainingen 
Eigen Kracht-conferenties kunnen als altijd worden aangevraagd voor personen of gezinnen die een 
plan nodig hebben en voor wie verbinding met het netwerk van groot belang is. Planbijeenkomsten 
vinden fysiek plaats met inachtneming van de geldende coronamaatregelen of worden online 
georganiseerd. We gaan steeds uit van maatwerk in overleg met alle betrokkenen.  
Er vinden ook weer trainingen plaats op locatie, ook hier met inachtneming van de geldende 
coronamaatregelen. 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 
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vragen durven delen met de mensen om hen heen en zo met vereende kracht tot oplossingen komen. 
Ze zijn het delen waard. 
Ik wens u en de uwen een goede gezondheid en veel verbinding. 
Hedda van Lieshout 
  
 
 
 

18) Aansporen regenwater op te vangen met een regenton 

Unity.nu 27 augustus 2021 

Gemeente Leiden wil inwoners stimuleren regenwater op te vangen 
LEIDEN - Met een stimuleringsregeling wil gemeente Leiden inwoners aansporen regenwater op te 
vangen met een regenton. De noodzaak om zuiniger om te gaan met drinkwater wordt volgens de 
gemeente steeds groter vanwege de klimaatverandering.  
       Hoogheemraadschap Rijnland wil bijdragen aan de actie door 100 euro per 1000 liter uit te 
keren. Zodoende wil het hoogheemraadschap dat buurtbewoners samen hun regentonnen laten 
vollopen en het 'bewijs' indienen bij de gemeente. Vervolgens worden de aanvragen beoordeeld en 
wordt de 100 euro verdeeld over de deelnemers.  
 
 
 

19) Rechtszaak tegen  gemeente wegens  te lage tarieven om mee te dingen met  aanbesteding 

Google melding Wmo: Nationale Zorggids 27 augustus 2021 

GGzE verliest rechtszaak tegen gemeente Eindhoven over tarieven Wmo  
Omdat het niet duidelijk is of de Wmo-tarieven voor begeleiding en dagbesteding te laag zijn om 
hulp te kunnen leveren, hoeft de gemeente Eindhoven deze tarieven niet te verhogen. Ggz-instelling 
GGzE spande een rechtszaak aan tegen de gemeenten wegens de – volgens de instelling – te lage 
tarieven om mee te dingen met de aanbesteding. Dit meldt Skipr.  
De Eindhovense ggz-aanbieder wil meedingen in de aanbesteding voor de Wmo-begeleiding en 
maatwerkvoorziening, maar iedere aanbieder die wil meedingen moet vooraf instemmen met de 
tarieven van de gemeente. Daarin wil GGzE niet meegaan, omdat de tarieven voorgaande jaren 
hoger waren. De ggz-instelling vindt dat de gemeente onterecht de cao vvt hanteert, terwijl in de cao 
voor de ggz de lonen hoger zijn. Daarnaast houdt de gemeente de hogere vaste lasten voor de ggz er 
ook buiten. 

Generieke ondersteuning   Daar is Eindhoven het niet mee eens. De twee cao’s komen 

voldoende overeen en bovendien zou het om generieke ondersteuning gaan en niet specifieke 
geestelijke gezondheidszorg. Daar gaat de rechtbank in mee:“Niet alleen heeft de gemeente de 
prijsbepaling zorgvuldig voorbereid, zij heeft haar prijsbepaling ook nog eens laten toetsen door 
onderzoeksbureau Berenschot.” Ook vindt de rechtbank het onterecht dat GGzE de tarieven niet 
reëel noemt, omdat “zij eraan voorbij gaat dat het aan de gemeente als aanbestedende dienst is om 
een reel tarief te betalen voor de zorg die zij inkoopt”. 
       Metabletica, een ggz-instelling die hogere tarieven voor de jeugdzorg eiste, verloor ook een 
rechtszaak tegen de gemeente. Ook Metabletica zou volgens de rechter niet genoeg hebben 
aangetoond dat de tarieven niet kostendekkend zouden zijn. 
Door: Nationale Zorggids 
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20) Iedereen kan sporten 

RTL nieuws 29 augustus 2021 

Coach Moustafa laat zien: of je nou blind bent of Down hebt, iedereen kan 
sporten 
29 augustus 2021Sportcoach Moustafa Makhlouf is ervan overtuigd: iedereen kan sporten. Ook als 
je niet kan zien. Ook als je het syndroom van Down hebt. En dat laat de vrijwilliger – samen met 
zijn sportklasje – aan de wereld zien. 
Yvette en Mehmed hebben het syndroom van Down, Ron is blind. Ze zitten op een bankje bij de 
ingang van Fit For Free in Den Bosch, hun vaste sportclub. Yvette zit naast hun coach Moustafa (37), 
ze heeft haar arm door die van Moustafa gestoken en leunt tegen hem aan. Moustafa drinkt nog 
even koffie, daarna gaan ze beginnen. 
Zonder hun sporttrainer sporten? Liever niet. 
Moustafa is het evenwicht van Yvette (24). 
Hij is de ogen van Ron (58). 
Hij is het verstand van Mehmed (36). 
Moustafa Makhlouf is sportcoach voor mensen met een beperking. Of, zoals hij dat zelf liever zegt: 
mensen met een uitdaging. 
Yvette laat Moustafa even los en wijst naar de trap in de sportschool, die leidt naar het sportzaaltje 
waar ze vaak trainen. Dertien treden heeft-ie. Ze durft hem niet op of af in haar eentje. Ze heeft een 
evenwichtstoornis. "Ik ben bang", vertelt ze. "Voor vallen." Ze pakt haar sportcoach weer bij de arm. 
Stevig. Ze geeft er ook een kusje op. Moustafa lacht, zijn schouders bewegen op en neer, terwijl Yvet 
zegt: "Hij is mijn BFF. En hij helpt. Heel goed." 

'We kunnen veel' "Als we hulp krijgen, kunnen we meer dan mensen denken", zegt Ron. Zijn 

beperking is niet geestelijk, zoals bij Mehmed en Yvette, maar lichamelijk. Als hij praat, beweegt hij 
zijn hoofd niet mee naar zijn gesprekspartner. Het is alsof hij in het luchtledige staart – maar staren 
kan hij niet. Nooit gekund ook: bij Rons geboorte zijn de bloedvaatjes in zijn ogen geknapt. Hij kan 
alleen donker en licht vaag onderscheiden. 
Ron is de aanstichter van alles, lacht Moustafa. Ze ontmoetten elkaar in een sportschool waar Ron 
niet werd gezien door mensen die wél werkende ogen hadden. Zijn vrouw zette hem af bij de 
sportschool, begeleidde hem naar een fiets, en vervolgens kreeg Ron van niemand hulp. Niemand 
hielp hem met de instellingen op het apparaat – die tegenwoordig met touchscreen werken, 
'vreselijk irritant', aldus Ron. Ook hielp niemand hem op een ander apparaat waar hij ook op kon 
sporten. 

Blok aan het been   "Mensen vonden hem lastig, ze roddelden", zegt Moustafa. "Ik hoorde 

iemand zeggen dat hij 'een blok aan het been was'. Kan ik niet tegen. Kan ik écht niet tegen. Ik kan 
niet tegen onrecht. Niet tegen vooroordelen. Als Marokkaanse jongen, moslim, met mijn baardje, 
heb ik genoeg vooroordelen gehoord. Ik was ook klein van stuk vroeger, kreeg ik ook rotopmerkingen 
over. Dat doet pijn. Ken je dat? Dat je wordt buitengesloten? Uitgekotst? Met de nek aangekeken? 
Het is vreselijk. Ik denk dat ik toen, in mijn jeugd, al heb besloten: ik ga het voor andere mensen 
opnemen." 
Hij werd geboren in Marokko, vertrok met zijn ouders naar Nederland toen hij drie was, en groeide 
op in Den Bosch, met veel broers en zussen en nichten en neven. Als puber kon hij kiezen: óf de 
sport, óf de straat. De straat lonkte, maar de sport haalde hem over. Hij blonk uit in karate, dat hij al 
sinds zijn zevende doet, hij werd beter en beter, trainde meer en meer en bereikte de top. NK's, 
WK's, wedstrijden in Italië, Duitsland, Spanje: hij is overal geweest. "Ik heb een muur in mijn huis en 
die hangt vol met medailles en bekers." 
En toen kwam er een moment dat Moustafa voelde: nu is het klaar. "Topsport is eenzaam, je doet 
alles zelf en vóór jezelf. En het is egoïstisch, je laat altijd je sport voorgaan. Ik dacht: nu is het tijd om 
anderen te helpen sporten." 
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Hij begon een karateschool voor jongeren tussen de 6 en 18. "Om ze te laten zien: vechten doe je op 
de mat. En om ze een thuishaven te geven. Ik zeg altijd tegen die gasten: 'Heb je problemen, ga dan 
naar je docent, naar je ouders, naar mij. Ga niet zelf een oplossing zoeken'. Want echt: als jongeren 
zelf een oplossing gaan zoeken, gaat het altijd verkeerd." Moustafa ging ook aan de slag als personal 
trainer. 

Laatste zetje   "De ontmoeting met Ron was het laatste zetje voor mijn vrijwilligerswerk", vertelt 

hij terwijl rondkijkt. "Mehmed!" roept hij ineens. "Hier blijven hè!" Dan, weer terug naar het gesprek: 
"Mehmed dwaalt altijd af. Is onrustig. Heeft sturing nodig, kan zich niet verwoorden. Dus dat doe ik 
voor hem." 
Mehmed komt aangesjokt, grote grijns. "Jij wil sporten hè, jongen", zegt Moustafa. "Sporten. Ja. 
Sporten", klinkt het antwoord. "Breng Ron maar naar de sportzaal", zegt Moustafa. 
'Ik heb echt een hekel aan het woord 'beperking'. Het suggereert dat deze mensen zijn afgeschreven' 
Mehmed pakt Rons hand en legt die op zijn eigen schouder. En zo lopen ze samen, gebroederlijk, 
rustig, (of zeg maar gerust: heel langzaam) de trap op, naar de sportzaal. Moustafa loopt naast Yvet 
de trap op, tree voor tree, rustig aan (of zeg ook maar gerust: heel langzaam), en op iedere trede 
staat Yvet even stil. "Ik heb heel veel geduld", zegt Moustafa. "Als ik zelf sport, moet het harder, 
beter, sneller. Bij hen is het anders. Het gaat niet alleen maar om cardiotraining, of om je spieren 
sterker maken. Het gaat ook om zelfvertrouwen geven." 

Hijgend, maar grijnzend     Soms is iemand helpen ervoor zorgen dat iemand uiteindelijk 

minder hulp nodig heeft. Yvette durfde eerst helemáál de trap niet op. "Moet je haar nu zien", zegt 
Moustafa. "Ik hoef er alleen maar naast te staan. Ze doet het zelf." Yvette hijgt als ze bovenaan is, 
maar grijnst ook. 
Ron kan, als iemand hem naar de trap brengt, zelf wel naar boven en beneden. Hij heeft meer moeite 
met hardlopen. Doe het maar eens buiten, als je niets ziet. Dus loopt Moustafa voor hem, met een 
soort tuigje, dat Ron vasthoudt en waarmee hij kan voelen: linksaf, rechtsaf, stoppen, versnellen. 
"Ik moet hem 100 procent vertrouwen", zegt Ron. Moustafa: "Ik zou het doodeng vinden, om hard te 
lopen zonder ogen. Maar Ron kent niet die angst die wij kennen. Zet hem op de negende verdieping 
en hij voelt misschien hoogte, maar hij ziet het niet. Hij heeft geen hoogtevrees, en hij is ook niet 
bang voor hardrijdende vrachtwagens of stoepjes waar hij overheen kan struikelen. Hij zíét ze niet." 
Ondertussen zijn ze in het zaaltje gekomen, Moustafa huurt het af. Ze dragen allemaal hetzelfde 
trainingspak: de mannen in het zwart, Yvette heeft een lichtblauwe. Op hun borstzak: de naam van 
Moustafa. Op hun rug: de naam 'Hero', en op de rug van Moustafa staat 'coach'. 
In totaal heeft hij negen leerlingen met een beperking, of nee, excuus, uitdaging. "Ik heb echt een 
hekel aan dat woord. Het suggereert zo dat deze mensen zijn afgeschreven. Laat ze meedoen met de 
maatschappij. We moeten het met z'n allen doen." 
"Allen", herhaalt Mehmed. 

En weer opstaan    Hij ligt op een matje, na instructie van Moustafa. Liggen, en weer opstaan. 

Liggen, en weer opstaan. "Een beetje hoe het leven voor deze mensen is", zegt Moustafa. 
Iedereen krijgt eigen oefeningen. "Ron, als jij drie stappen naar links gaat, dan voel je met je voeten 
dat je op een matje komt. Dan buk je, en dan voel je een kettlebel. Die mag je optillen en weer 
neerleggen. Tien keer." 
"Is-ie 15 kilo?" vraagt Ron terwijl hij tilt. "20. Bijna goed." 
Yvette moet ook aan de bak. Ze krijgt een groot schuimen blok, en dat moet ze door de zaal heen en 
weer duwen. Moustafa rent mee. "Kom op, harder, sneller, goed zo, goed zo, lekker Yvet, lekker!" 
High five. Ze wil gaan zitten. "Nee, nee nee. We gaan ook terug, kom op, kun jij." Kan ze. 
Mehmed is erbij gaan zitten. "Hij is lief", zegt hij over Moustafa. Moustafa lacht. "Jullie zijn ook lief, 
jullie hebben alleen niet de sportmentaliteit van een topsporter. Maar daar gaat het ook echt niet 
om. Hun doel is niet breder worden, of sterker, of slanker, zoals heel veel mensen willen, maar dit is 
ook gewoon méédoen met de maatschappij. En structuur." 
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Buiten de muren  Moustafa is niet alleen maar met zijn 'hero's' in de sportschool. Eigenlijk is hij 

net zo vaak met ze op plekken buiten de muren van Fit For Free: hij neemt zijn hero's ook weleens 
mee om te zwemmen bij mooi weer, te wandelen, naar de film, naar een voorstelling, naar de 
moskee. Straks, na het interview, gaan ze naar de kermis met z'n viertjes, net buiten het centrum van 
Den Bosch. Iedereen in zijn auto, beetje proppen, kan makkelijk. 
"Makkelijk", zegt Mehmed.  
Mehmed is weer gaan zitten. "Oké, nog vijf keer, Mehmed. Ron, neem jij maar even pauze. Yvet, doe 
jij Mehmed maar na op dit matje." Ze steekt haar tong uit naar Mehmed. Mehmed lacht. En ze 
beginnen weer aan de oefening. 
Moustafa laat zijn werk op sociale media zien, hij filmt zijn sporters en zichzelf, plaatst video's van 
hem en Ron, die gaan over 'honderd procent vertrouwen'. Op een filmpje loopt Ron over een 
muurtje, met aan de ene kant water. Moustafa houdt hem niet vast, maar geeft hem alleen 
aanwijzingen. 
Het filmpje kreeg honderden likes, tientallen reacties. "Ik wil laten zien wat ze kunnen", zegt 
Moustafa.  
'Het is gek. Ik wist niet dat ik het in me had. Soms denk ik: doe ik dit puur omdat ik moslim ben?' 

Zo veel lol    Maar wat Moustafa ook wil laten zien: hoe grappig ze zijn. "Ik heb zoveel lol hier. 

Met Yvet die dan niet snapt hoe de loopband werkt. Met Mehmed omdat hij door zijn spraakgebrek 
niet 'karnemelk' zegt maar 'kankermelk'. Het is belangrijk om er gewoon om te lachen. En het te 
benoemen: de één kan dit niet zo goed, de ander heeft daar hulp bij nodig. Is niet erg. Ik heb geen 
beperking volgens de medische beschrijvingen, maar ik kan niet goed tekenen. En niet goed zingen. 
En niet goed tegen mijn verlies. En ik kan niet zo goed luisteren." 
Even is hij stil. "Goh. Wat kan ik eigenlijk veel níét." 
Maar: zorgen. Dat kan hij wel. "Het is gek. Ik wist niet dat ik het in me had. Soms denk ik: doe ik dit 
puur omdat ik moslim ben? Ik weet het niet. Ik wil er geen geld voor: de intentie moet zuiver blijven. 
Ik doe dit heel duidelijk omdat ik het wil, omdat ik zo veel van deze mensen en dit werk houd, maar 
ook wel omdat ik goed wil leven nu, zodat ik het ook goed krijg in het hiernamaals. Daarom zorg ik in 
dit wereldse leven voor anderen." 
Voor zichzelf zorgen doet hij minder goed, moet hij toegeven. Een gezin heeft hij niet, hij is vooral 
thuis om te slapen, en verder: altijd onderweg. Voor zijn karateschool, voor de hero's, voor de 
klanten van zijn personal coaching, op zondag is hij in de moskee en ook in de sportschool zit hij 
weleens op zijn gebedsmatje, in een stille kantoorruimte achterin. 

Naar de kermis  "Ik kan ook niet voor mezelf laten zorgen. Als ik griep heb en mijn moeder komt 

soep brengen – ik heb een heel lieve moeder – dan doe ik heus wel open, maar ik zou er nooit om 
vrágen." Dan: "Mehmed, ben je moe, jongen? Heb je last van je voeten?" Mehmed knikt. Hij is er bij 
gaan zitten en gaapt uitgebreid. "Je bent lief", zegt hij tegen Moustafa. En dan: "Kermis." 
Moustafa knikt. Ja. Kermis. Ze staan op. Mehmed pakt de hand van Ron en legt die op zijn schouder, 
ze sjokken de trap af, Moustafa en Yvette gaan erachteraan. Traag, tree voor tee, stapje voor stapje. 
Het gaat langzaam, maar ze komen er wel. 
 
 
 

21) De opvang van asielzoekers 'piept en kraakt aan alle kanten' 

Binnenlands Bestuur 30 augustus 2021 
GEMEENTE MOET STATUSHOUDER SNELLER AAN WONING HELPEN 
29 aug 2021    De opvang van asielzoekers 'piept en kraakt aan alle kanten'. Als dat niet snel wordt 
aangepakt moeten er ook voor de reguliere opvang crisiscentra worden ingericht. Het COA roept 
gemeenten op om sneller woonruimte voor statushouders te regelen.   

Nieuw opvangkamp Deze waarschuwing geeft het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) 

tijdens een persbezichtiging van de noodopvanglocatie in Heumensoord, bij Nijmegen.Sinds 
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woensdag is Defensie bezig met de opbouw van een kamp in het natuurgebied. Vanaf dinsdag 
moeten daar 450 Afghaanse vluchtelingen worden opgevangen. In een later stadium moet het kamp 
plaats bieden aan 750 tot maximaal 1000 mensen.  
Tot 1 januari  In 2015 werden in Heumensoord 3000 voornamelijk Syrische asielzoekers 

opgevangen. Voor hen werden grote tenten met harde wanden neergezet. Dat bleek niet ideaal toen 
het kouder werd. Daarom bouwt Defensie nu paviljoens die veel steviger zijn. Omdat er vooral 
gezinnen worden gehuisvest komt er een speeltuin en de paviljoens hebben speciale verlichting 
waarbij kinderen gemakkelijker kunnen slapen. Ook is afgesproken dat het kamp uiterlijk op 1 januari 
weer leeg moet zijn, zodat de vluchtelingen niet in de wintermaanden in het bos bivakkeren. 

Overvol  'We hebben geleerd van 2015', zegt een woordvoerder van het COA, die echter wel 

waarschuwt dat 'taferelen van 2015' kunnen terugkeren als gemeenten niet snel woonruimte 
aanbieden aan statushouders die nog in asielzoekerscentra zitten. Destijds werden mensen in tenten 
en sporthallen opgevangen omdat de centra overvol waren. Van de circa 29.000 bedden in de 
reguliere opvangcentra zijn er inmiddels 28.050 bezet. 'We krijgen 150 mensen per week binnen, dus 
reken maar uit hoe lang dat goed gaat.' (ANP) 
  
 
 

22) Niet het salaris, maar regie en keuzemogelijkheden belangrijkste om voor zzp-schap te kiezen 

Zorgvisie 30 augustus 2021 

Vooral meer regie doet zorgwerknemer voor zzp-schap kiezen 
Voor zorgwerknemers is niet het salaris, maar vooral regie en keuzemogelijkheden in het werk de 
belangrijkste reden om voor het zzp-schap te kiezen. Dit blijkt uit onderzoek van RegioPlus naar de 
uitstroom van werknemers in Zorg en Welzijn. 
Voor het onderzoek, dat doorlopend wordt gehouden, zijn inmiddels bijna 14.000 mensen met een 
zorgfunctie gepeild. Bijna 40 procent van de mensen die zijn gestart als zelfstandige vindt die regie 
het belangrijkste. 

Belangrijker dan de beloning  ‘We hadden al een beetje het vermoeden, maar het is goed 

dat hieruit blijkt dat tijd en manier van werken heel belangrijk zijn voor zorgmedewerkers’, vertelt 
beleidsadviseur Ben van Asten van RegioPlus. ‘Vaak gaat het dan ook om tijd die men kan geven aan 
de cliënten in plaats van dat elke minuut geregistreerd wordt. Het zzp-schap biedt meer 
mogelijkheden om daar invulling aan te geven.’ 
Er is verder geen verdieping naar dit resultaat gedaan, dus echt zekerheid of medewerkers in de 
praktijk niet vooral voor meer salaris kiezen is er niet. Maar Van Asten merkt wel op dat uit eerdere 
resultaten ook blijkt dat salaris niet bovenaan staat. Toen ging de vraag over wat werkgevers in de 
zorg anders zouden kunnen doen. ‘De manier van werken is voor medewerkers in de zorg gewoon 
belangrijker dan de beloning.’ 

Wel belangrijke redenen  Desalniettemin zijn de arbeidsvoorwaarden en het salaris wel 

belangrijk voor de zorgmedewerker. In het onderzoek geeft 22,9 procent aan vanwege deze reden te 
kiezen voor het zzp-schap. In de top vijf staan verder werk-privé-balans (22,4 procent), andere 
werkinhoud (20,3 procent) en flexibelere werktijden (18,2 procent). 
Ervaren medewerkers   Uit het onderzoek (Fried: zie: https://derotterdamsezorg.nl/wp-

content/uploads/2021/08/Verdieping-uitstroomonderzoek-2021-Van-werknemer-naar-zzper.pdf  ) 
blijkt verder dat niet de jonge medewerkers ervoor kiezen om als ondernemer te starten, maar dat 
het vooral de oudere en meer ervaren krachten zijn die aan de slag gaan als zzp’er. Zo’n 60 procent 
van de zzp’ers in de zorg heeft meer dan tien jaar ervaring. Bij werknemers is dat ongeveer de helft. 
Werknemers in vaste dienst zijn ook vaak jonger. Zo valt 62 procent van de zorgwerknemers in de 
groep van 15 tot 39 jaar, terwijl 44 procent van de zzp’ers in deze leeftijdscategorie valt. 
Voor Van Asten geeft dit resultaat aan dat het beeld dat jonge mensen snel uitstromen niet klopt. 
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‘Qua leeftijd is het een redelijk neutrale verdeling, maar als je kijkt naar werkervaring is het een 
duidelijk beeld.’ 

Negatiever  Ook zijn de medewerkers die kiezen voor zzp-schap niet negatiever over hun 

voormalige werkgever dan werknemers die blijven. De mening van beide groepen blijkt nauwelijks te 
verschillen van elkaar. Zowel werknemers als zzp’ers zijn het minst positief over de tijd die zij hebben 
voor het uitvoeren van de werkzaamheden en over de hoogte van het salaris. 
Personeel behouden  Van Asten merkt op dat voor zorgbestuurders de resultaten een aanzet 

kunnen zijn om personeel te behouden. ‘Er wordt nog wel eens gestuurd op een onderbuikgevoel en 
wij vinden het belangrijk dat informatie over organisaties tastbaar wordt gemaakt’, vertelt hij. 
Verbetermogelijkheden  Maar om er echt achter te komen wat er verbeterd moet worden, is 

meer werk nodig, ook voor de instelling zelf. ‘Dit is een totaalscan om pijnpunten te onderzoeken. 
Vervolgens ga je die punten verder onderzoeken om erachter te komen waar de 
verbetermogelijkheden zitten. Als je echt wilt weten wat er aan de hand is, moet je gesprekken gaan 
voeren. Als mensen bijvoorbeeld in het onderzoek aangeven dat de werksfeer een belangrijke reden 
is om te vertrekken, dan is dat nog onvoldoende om beleid op te maken.’ 
Wilbert Zuil  Redacteur Skipr, Zorgvisie en Qruxx 
 
 
 
 
 

23) Mooi dat UWV nu met een oplossing komt 

LCR@ttentie 30 augustus 2021 

WIA-voorschotten hoeven niet terug, poortwachtersfunctie moet beter 
Mensen die een voorschot hebben ontvangen omdat ze wachten op een WIA-beoordeling hoeven 
dat niet aan UWV terug te betalen. Wie al een deel heeft terugbetaald, krijgt dat geld terug. En 
mensen die ook nu nog voorschotten krijgen, hoeven niets terug te geven.  
Door het Meldpunt WIA van de Landelijke Cliëntenraad (LCR) (Fried: zie: 
http://www.landelijkeclientenraad.nl/Nieuws/UPDATE-Meldpunt-problemen-met-toekennen-WIA 
), signalen van de Centrale Cliëntenraad UWV (CC UWV) en de Maatwerkplaats van UWV zelf is de 
omvang van de problemen duidelijker geworden. Amma Asante: ‘Mooi dat UWV nu met een 
oplossing komt voor deze mensen. Wie op een beoordeling moet wachten, leeft in onzekerheid. Als 
dan later blijkt dat iemand een veel lagere of géén uitkering krijgt dan eerst was gedacht en dus 
voorschotten moet terugbetalen, dan levert dat meteen problemen op. Waar moet iemand dan van 
leven? Dat knelpunt wordt nu dus opgelost.’  
Velen weten niet waar ze aan toe zijn 
Bij het Meldpunt WIA van de LCR zijn talloze meldingen binnengekomen van burgers, werkgevers, 
verzuim- en re-integratiebedrijven (klik voor Analyse Meldpunt WIA)(Fried: zie: 
http://www.landelijkeclientenraad.nl/Content/Downloads/LCR-210045-Analyse-Meldpunt-WIA_CCU 
). De rode draad van de verhalen is dat mensen niet weten waar ze aan toe zijn. ‘Sommige mensen 
hebben meer dan een jaar op een keuring of enig geluid van UWV gewacht. Die hebben ruim 10.000 
of zelfs soms 19.000 euro aan voorschotten ontvangen en dat geld moesten ze (deels) terugbetalen. 
Sommige mensen hebben te weinig weken gewerkt of een te laag inkomen gehad, maar het gaat ook 
over mensen die blijken minder dan 35% inkomensverlies te hebben. Die krijgen niets en moesten 
tot op heden soms grote bedragen terugbetalen terwijl ze over die periode geen andere inkomsten 
hadden. Dit gaat ook om werkgevers. Zij betalen door vertraagde keuringen soms ongewild langer 
ziektekosten door.’ 

Mensen zijn niet goed geïnformeerd     De LCR heeft gezien dat er naast een tekort aan 

verzekeringsartsen (voeren de sociaal-medische beoordelingen uit) nog wat speelt: de 
poortwachtersfunctie van UWV functioneert lang niet altijd goed. Amma Asante legt uit wat hiermee 
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wordt bedoeld: ‘Het ontbreekt aan een toetsing of er überhaupt sprake kan zijn van een WIA-
uitkering. Dat had veel problemen kunnen voorkomen. Heeft iemand genoeg weken of uren 
gewerkt? Is de inkomensterugval groot genoeg? Moet een persoon meteen doorverwezen worden 
naar de gemeente voor een bijstandsuitkering? Dat is vaak niet gebeurd. Mensen zijn niet goed 
geïnformeerd of begeleid. Voor deze mensen die van de ene op de andere dag zonder inkomen 
kunnen komen te zitten, moet een oplossing komen!’ 
Voorzitter CC UWV Nicolet Mensink voegt daaraan toe: ‘Het zou al prachtig zijn als de informatie 
voor mensen goed bereikbaar en niet zo versnipperd is. Ik denk aan een soort invulschema waarin je 
eenvoudig een pad kunt volgen en ziet wat je rechten wel en vooral niet zijn. Of natuurlijk een 
informatiepunt waar iemand je aan de telefoon kan informeren. Wij dragen dit ook aan bij UWV.’ 

Als ze hadden opgelet dan hadden ze gezien dat ik geen recht op WIA had 
Het voorbeeld van Eva Gouderak* spreekt boekdelen: ‘Ik heb 11 maanden voorschot ontvangen. In 
totaal is dat ruim 13.000 euro. Daarna zag een medewerker van UWV dat mijn inkomen te laag was 
voor een WIA-uitkering. Dat blijkt nu te kloppen. Tussendoor ben ik uren doorgezaagd over de 
problemen waarom ik niet kon werken. Dat zijn psychische problemen en soms is het best 
vernederend om vragen te moeten beantwoorden. Als ze hadden opgelet, dan hadden ze mij 
meteen laten weten dat ik geen recht op een WIA had gehad. Achteraf zei een medewerker 
verwijtend tegen me dat ik me ook voor een bijstandsuitkering had moeten melden bij mijn 
gemeente. Maar ik wist dat helemaal niet!’ 

Veel mensen raken buiten beeld   Amma Asante: ‘Mensen kunnen wel degelijk een 

arbeidsbeperking hebben ook als ze geen WIA-uitkering krijgen. De WIA is een inkomensverzekering. 
Dat betekent dat de daling van het inkomen door arbeidsongeschiktheid de basis moet zijn van de 
uitkering. Niet de arbeidsongeschiktheid zelf. Als die daling 35 procent of minder is, krijgt iemand 
geen uitkering. Mensen komen van na de ziekteperiode direct in de knel. UWV beoordeelt de mate 
van arbeidsgeschiktheid door te kijken naar banen die iemand met die beperking wel kan uitoefenen 
en wat het gemiddelde inkomen is.’ 
Verkeerde verwachtingen van WIA   De LCR ziet ook dat mensen vaak verkeerde 

verwachtingen hebben van een WIA-uitkering. Veel mensen blijven met lege handen achter als zij 
een laag inkomen of een laag arbeidsongeschiktheidspercentage hebben. 
‘Dat is een probleem dat de politiek moet oplossen’, zegt Asante, ‘want deze mensen raken uit beeld. 
Wij pleiten voor meer begeleiding en ondersteuning tijdens ziekte, herstel en re-integratie op weg 
naar werk. Wij zijn blij met de eerste stap van UWV om in ieder geval te voorkomen mensen met 
schulden blijven zitten en om de terugvordering van voorschotten opnieuw te beoordelen. Nog 
mooier is het als UWV de regie blijft houden om deze groep te bemiddelen naar de vele vacatures bij 
het UWV werkbedrijf. En dat zowel de persoon zelf als de werkgever en bemiddelaars tijd krijgen 
met bijvoorbeeld een transitie-uitkering om die stap naar ander werk te zetten.’  
 
 
 
 

24) 24 sociale (huur)appartementen  minimaal 20 jaar lang naar jongeren in Kaag en Braassem  

Leidsch Dagblad 30 augustus 2021 

Plaatselijke jeugd mag huurappartementen gaan vullen op terrein voormalige 
’Bona’ in Roelofarendsveen 
Alle 24 sociale (huur)appartementen die mogelijk op het terrein van het voormalige 
Bonaventuracollege in Roelofarendsveen verrijzen, kunnen minimaal twintig jaar lang naar 
jongeren in Kaag en Braassem gaan. Dat heeft de gemeente afgesproken met de nieuwe eigenaar, 
Barry Verdel van Verdel ICT en Media. 
Hij wil aan de Schoolbaan een campus stichten, waar wordt gewerkt en gewoond en waar tevens 
ruimte is om samen te komen. Dat werken wil hij met zijn eigen bedrijf gaan doen, maar ook met de 
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plaatselijke ict-collega CoolProfs. Het wonen kan gebeuren in de een- en 
tweepersoonsappartementen die zijn ingetekend op de oude plek van de gymzaal. 
Door die zaal te slopen, ontstaat namelijk ruimte voor twee gebouwtjes van drie etages en een 
binnentuin met bankjes, picknicktafels en wat groen. Bewoners delen die binnentuin met de 
gebruikers van de vroegere aula van het hoofdgebouw. 
Om breed te kunnen ontmoeten moet een blinde muur wel worden vervangen door een grote glazen 
wand met een deur die van half acht ’s morgens tot tien uur ’s avonds open staat. ,,Ook om 
bewoners van de campus de kans te geven even koffie drinken en te studeren”, aldus initiatiefnemer 
Verdel. Hij heeft het idee van de campus omarmd omdat zijn organisatie een ’lerende’ wil zijn en 
over een jong team beschikt - wat ook geldt voor CoolProfs. 

18 tot 27 jaar In aanmerking voor een appartement komen mensen van 18 tot 27 jaar die 

maximaal 40.024 euro bruto per jaar verdienen. Wie minimaal twee jaar binnen de 
gemeentegrenzen werkt, kan daarmee aardig wat punten scoren. Maar de score pakt veel hoger uit 
wanneer iemand lang in Kaag en Braassem woont of heeft gewoond. Wie er langer dan tien jaar 
woont, krijgt bijvoorbeeld twee keer zoveel punten. Wie er tussen de twee en tien jaar woonde, 
anderhalf keer zo veel. 
Ook linken met de Veense campus worden beloond. Het kan daarbij gaan om mensen die er werken, 
eventuele als zelfstandige, of lid zijn van een vereniging die gebruik gaat maken van faciliteiten als de 
apart bereikbare toneelzaal. Zelfs wonen in een straal van 250 meter van het gebouw dat in 2019 zijn 
onderwijsfunctie verloor, kan punten opleveren. 
Een huurder krijgt een huurcontract voor vijf jaar. Het is mogelijk om een verlenging van twee jaar 
aan te vragen, maar daarna is het ook echt afgelopen. Geen discussie over mogelijk. 
 
 
 
 

25) Besluit om overdacht van vertrekkende leden aan nieuwe leden alsnog goed te keuren 

HIER opgewekt 30 augustus 2021 

Goedkeuring overdracht lidmaatschap oude postcoderoosregeling 
Oude Postcoderoosregeling / Regeling Verlaagd Tarief (Fried: zie: 
https://www.hieropgewekt.nl/kennisdossiers/oude-postcoderoosregeling-regeling-verlaagd-tarief ) 
De staatssecretaris van Financiën heeft met terugwerkende kracht goedkeuring verleend dat een 
opvolger van een bestaande deelnemer in een postcoderoosproject – wiens lidmaatschap eindigt – in 
de plaats mag treden van dat lid. Zo kunnen nieuwe leden dus participaties van vertrekkende leden 
overnemen. Door de beëindiging van de oude postcoderoosregeling was tot dusver niet meer 
mogelijk. 

Goedkeuring overdacht  Per 1 april 2021 is de postcoderoosregeling komen te vervallen en 

vervangen door de nieuwe SCE-regeling (Fried: zie: https://www.hieropgewekt.nl/SCE ). Lopende 
postcoderoosprojecten vallen tot 15 jaar na de start van het project onder de oude 
postcoderoosregeling. Maar alleen personen die op 31 maart 2021 deelnemend lid waren, hebben 
recht op het verlaagde energiebelastingtarief. 
Dit betekent dat verhuizen naar buiten de postcoderoos of overlijden van deelnemende leden sinds 1 
april een probleem vormde voor de achterblijvende leden en coöperatie. Met het besluit om 
overdacht van vertrekkende leden aan nieuwe leden alsnog goed te keuren is dit probleem opgelost. 
zie hier: het besluit van de staatssecretaris (Fried: zie: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-
2021-36388.html ) 
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26) Jeugdzorg: meer sturing op kwaliteit en effectiviteit 

Zorgvisie 1 september 2021 

Ernst van Koesveld wil af van bestuurlijke vrijblijvendheid in jeugdzorg 
‘We moeten de vrijblijvendheid binnen de jeugdzorg voorbij. Verantwoordelijkheid moet voorop.’ 
Dat is de inzet van het ministerie van VWS voor de ‘hervormingsagenda’ van de jeugdzorg. Ook 
verwacht directeur-generaal Langdurige Zorg Ernst van Koesveld meer sturing op kwaliteit en 
effectiviteit. 
Van Koesveld houdt zich strikt aan de onderwerpen die de adviescommissies  (Fried: zie: 
https://www.skipr.nl/nieuws/stuurgroep-jeugdwet-moet-helemaal-terug-naar-de-
tekentafel/?_ga=2.170087328.1435963652.1632045941-709659563.158841088 ) aanreikten: 
reikwijdte van de wet en op welk uitvoeringsniveau moet wat georganiseerd worden? Welke visie 
het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport hier precies op heeft, daarover blijven de kaken 
op elkaar. Er is immers geen missionaire minister of staatssecretaris. 

Politiek ‘Wij doen het voorbereidend werk, maar het gaat uiteindelijk over een 

hervormingsagenda voor een lange periode, tot 2028’, legt Ernst van Koesveld uit, directeur-generaal 
Langdurige Zorg en als topambtenaar de vertegenwoordiger van VWS aan de hervormingstafel 
jeugdzorg. ‘We willen dat het nieuwe kabinet zich daaraan committeert. Maar het kan zijn dat de 
politiek zegt: we kijken hier en hier toch anders naar.’ 
Demedicaliseren  Duidelijk is volgens Van Koesveld wel dat jeugdzorg nu ‘te vaak het antwoord 

is op problemen waar jeugdigen tegenaan lopen. Dat is niet houdbaar. Wat mag je zien als normale 
ontwikkelings- en opvoedingsproblemen en wat vraagt om een ander antwoord dan zorg? Dat zal 
duidelijker moeten worden en ook betekenen dat bepaalde vormen van zorg zullen stoppen.’ 
Grote kluif  ‘Q1 2022’ moet de hervormingsagenda klaar zijn, met daarin afspraken over waar de 

jeugdzorg zich naartoe moet ontwikkelen de komende zeven jaar. En er liggen nogal wat kluiven 
klaar voor de vijf partijen, VWS, VNG, professionals, cliënten(vertegenwoordigers) en 
zorgaanbieders, die zich hierover buigen. Welke jeugdzorg gaat de overheid betalen en welke niet? 
Hoeveel ruimte komt er voor gemeenten om jeugdzorgbeleid zelf in te vullen? Komen er nationale 
kwaliteitseisen en administratiestandaarden? En hoe verbeteren we de uitvoeringspraktijk? 
Effectiviteit Over de effectiviteit van de jeugdzorg laat Van Koesveld meer los. ‘Daar moeten we 

meer over vastleggen: wat is effectief, wat gaan we niet meer doen en wat wel? In termen van 
effectiviteitsstudies loopt de jeugdzorg nog wat achter op andere zorgdomeinen die daar meer 
traditie in hebben. We weten nog te weinig over welke zorg wanneer werkt.’ 
Data     Daarvoor moet volgens Van Koesveld de beschikbare data veel meer benut worden.’ Het 

kan voor professionals en zorginstellingen spannend zijn om data over behandelingen te delen. Van 
Koesveld: ‘Ik ga ervan uit dat professionals nieuwsgierig zijn daarnaar. Ik ben misschien lang met 
deze jeugdige bezig, hoe zit dat bij mijn collega’s? Is dat anders en waarom is dat anders? Je moet je 
ook niet blindstaren op data, maar tellen en vértellen  wat je ziet en wat werkt. Ik denk dat als we 
dat meer gaan doen, we een stap vooruit zetten.’ 
Doelgroep in beeld  Niet alleen op uitvoeringsniveau maar ook rondom het beleid moet de 

overheid meer inzicht krijgen op de demografie van de jongeren en hun zorgvraag. ‘Welke doelen 
willen we realiseren? Hoe meten we dat we voortgang boeken? ‘Waar geven we het geld aan uit? 
Hoe kunnen we dat beter doen? We moeten onze doelen, data en duiding bij elkaar brengen.’ Op die 
manier gaat het stelsel beter werken, denkt Van Koesveld. 
Schip   Van Koesveld gebruikt voor de onderneming de analogie van socioloog Jon Elster (Fried: zie: 

https://www.researchgate.net/publication/246481863_Institutional_Design_in_Post_Communist_So
cieties_Rebuilding_the_Ship_at_Sea ): ‘Deze hervorming is als een schip. We gaan hem repareren en 
op onderdelen verbouwen, en dat doen we niet in het droge dok, maar op volle zee terwijl we aan 
het varen zijn. Want elke dag worden er jongeren geholpen. Ik wil ook tegen de professionals en 
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gemeenten zeggen: blijf het goede werkt doen. Tegelijkertijd moeten we het voor onszelf wel 
houdbaar houden. Want net als op zee is de bemanning een gegeven. We moeten met elkaar kijken 
hoe we op een slimmere manier het schip op stoom krijgen en de vaart erin houden. Waarbij we 
samen verantwoordelijkheid dragen, maar ook als verschillende partijen te onderscheiden 
verantwoordelijkheden. Je kunt niet zeggen: jouw kant van de boot is lek. We moeten voorbij die 
vrijblijvendheid.’ 

Recentralisatie  Hierin zit ook het vraagstuk over eventuele recentralisatie van de jeugdzorg 

verborgen. Op welk overheidsniveau moet welke zorg geregeld worden? ‘Je moet oppassen dat 
dingen geen doel op zich worden. Net als de decentralisatie geen doel op zich was, is recentralisatie 
dat ook niet’, stelt Van Koesveld. ‘Het is belangrijk om te kijken welke problemen er zijn en hoe je die 
zorg beter kan organiseren. Veel jongeren krijgen goede zorg, maar er zijn ook jongeren die niet de 
juiste zorg op het juiste moment op de juiste plek krijgen. En er zijn jongeren die langer zorg krijgen 
dan nodig is. Dat dwingt ons om het anders te organiseren.’ 
Regionale samenwerking   ‘Sommige problemen zijn groter dan individuele gemeenten 

aankunnen’, vervolgt Van Koesveld. ‘Behandelzorg met verblijf, zoals bij complex autisme of 
eetstoornissen bijvoorbeeld. Hetzelfde geldt voor jeugdbescherming en crisishulp. Het is logisch dat 
gemeenten dat niet op individueel niveau organiseren. Die regionale samenwerking is deels al 
ingezet. Dat zijn onderwerpen die we moeten bespreken: wat wil je als gemeente zelf doen en wat 
kan beter op regionaal of bovenregionaal niveau?’ 
Sterre ten Houte de Lange  Redacteur bij Skipr, Zorgvisie en Qruxx. Speciale aandachtsgebieden: 
jeugdzorg, ggz, gehandicaptenzorg, ouderenzorg, personeelsbeleid en zorgtechnologie. 
 
 
 
 

27) Sociale huurappartementen voor jongeren in Woubrugge 

Witte Weekmail 1 september 2021 

Jongerenwoningen op bedrijventerrein 
WOUBRUGGE – De Stichting Huisvesting Werkende Jongeren (SHWJ) wil 36 sociale 
huurappartementen voor jongeren bouwen in Woubrugge. Deze woningen moeten komen aan de 
Woudsedijk-Zuid 22; op de plek waar nu nog bedrijfsgebouwen staan. 
De SHWJ is in de Leidse regio al meer dan vijftig jaar actief met het realiseren van betaalbare 
woonruimte voor jongeren. Deze ideële organisatie richt zich daarbij op jongeren tussen 18 en 28 
jaar. Zo kunnen zij een zelfstandig leven opbouwen, terwijl ze in de tussentijd hoger op de wachtlijst 
komen bij andere woningbouwverenigingen. Of natuurlijk jarenlang kunnen sparen om zelf een 
woning te kopen. 
Gedurende de afgelopen halve eeuw zijn ongeveer tienduizend jongeren aan een huis gekomen. Arie 
Feij is directeur van SHWJ: ,,Iedereen die geld met geld wil maken, zonder zich in te zetten voor de 
maatschappij, duikt op de vastgoedmarkt. We moeten concurreren met particuliere huisjesmelkers 
en harde investeerders die alleen gaan voor eigen gewin en rendement. En niet voor betaalbare 
woningen en een bijdrage aan het geluk in de maatschappij.’’ 
Het gemeentebestuur van Kaag en Braassem heeft een principeverzoek ontvangen om de bouw van 
de huurappartementen mogelijk te maken. Omdat de bestemming van de Woudsedijk-Zuid 22 nu 
nog ‘Bedrijven’ is, kan het wijzigen van die bestemming wel anderhalf jaar duren. Omwonenden zijn 
uitgenodigd om op 6 september naar café ‘Die Twee’ te komen. De eerste reacties zijn nu al positief. 
Roeljan Buijs noemt de jongerenwoningen ‘een goede aanwinst voor het dorp’ voor ‘zelfstandige, 
onafhankelijke jonge mensen, die ergens moeten beginnen’. Ook Stefanie Femke van Honk is 
enthousiast: ‘’Wat een goed initiatief!’’ 
posted by Joep J.B. Derksen  
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28) Gemeenten volgend jaar 60 miljoen ipv 140 miljoen euro extra  re-integratiemiddelen van  rijk  

Binnenlands Bestuur 1 september 2021 

GEMEENTEN KRIJGEN MINDER (EXTRA) GELD VOOR BIJSTAND 
Yolanda de Koster 31 aug 2021 Nu de werkloosheid minder hard stijgt en ook de instroom in de 
bijstand minder hoog is dan eerder verwacht, krijgen gemeenten volgend jaar geen 140 miljoen euro 
extra aan re-integratiemiddelen van het rijk, maar 60 miljoen euro. Daarvan is 15 miljoen euro 
beschikbaar om de hogere instroom in de bijstand op te vangen en 45 miljoen om de dienstverlening 
aan werklozen te intensiveren. 

Schuldenbeleid Wel blijft de extra 15 miljoen euro voor de bijzondere bijstand intact, als ook de 

30 miljoen extra voor gemeentelijk schuldenbeleid en de 75 miljoen euro voor de crisisverlening via 
de regionale mobiliteitsteams (RMT). Deze teams helpen mensen via onder meer loopbaanadvies of 
(om)scholing met het vinden van (nieuw) werk. Dat blijkt uit een recente Kamerbrief over het steun- 
en herstelpakket vanaf het vierde kwartaal, van onder meer minister Koolmees (Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid) en minister Hoekstra van Financiën.  
Omzetverlies sw-bedrijven  De sociale werkvoorzieningsbedrijven (sw-bedrijven) krijgen van 

het kabinet 35 miljoen euro over de periode januari tot juli 2021, als tegemoetkoming van hun 
omzetverlies. Er is daarnaast 10 miljoen euro gereserveerd voor een aanvullende tegemoetkoming 
voor de periode juli-oktober, mocht dat nodig zijn. ‘Het kabinet houdt een vinger aan de pols om te 
kijken of de financiële situatie naar aanleiding van de coronamaatregelen aanleiding geeft om ook 
(een deel van) het bedrag voor het derde kwartaal beschikbaar te stellen’, aldus de bewindslieden in 
hun Kamerbrief. 
Tozo  Het kabinet heeft recent besloten per oktober met de generieke steunpakketten zoals de 

Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) en NOW (Tijdelijke Noodmaatregel 
Overbrugging Werkgelegenheid) te stoppen. De economie staat er goed voor en ook de prognoses 
zijn goed, aldus het demissionaire kabinet. Door het vaccinatiebeleid kunnen daarnaast ‘de 
contactbeperkende maatregelen steeds verder worden opgeheven en wordt de economie 
(grotendeels) heropend.’ 
 Behapbaar    Zelfstandigen konden tot de Tozo van kracht werd een beroep doen op het Besluit 

bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Tozo eindigt per 1 oktober, maar het kabinet verwacht vanaf 
die datum een verhoogde instroom in de Bbz. Om de overgang van Tozo naar Bbz voor gemeenten 
‘behapbaar’ te maken en zelfstandig ondernemers niet onnodig lang op hun geld te laten wachten, 
wordt de regeling tot januari versoepeld door onder meer de vermogenstoets te laten vervallen. 

Geringe stijging bijstand   Het aantal bijstandsgerechtigden is het afgelopen jaar met 1.000 

gestegen, zo blijkt uit dinsdag gepubliceerde cijfers van het CBS. Dat is de kleinste groei in vijf 
kwartalen, meldt het CBS. De lichte stijging is zichtbaar bij alle leeftijdsgroepen. Het aantal 
bijstandsgerechtigden met een Nederlandse achtergrond daalde het afgelopen jaar met 3.500. Het is 
voor het eerst in ruim een jaar dat het aantal bijstandsgerechtigden binnen deze groep daalt. Bij 
mensen met een niet-westerse achtergrond steeg het aantal bijstandsgerechtigden met bijna 5.000.  
In- en uitstroom  De instroom en uitstroom groeit wat meer naar elkaar toe, ziet het CBS. In het 

eerste kwartaal van vorig jaar stroomden 29.000 mensen de bijstand in en stroomden er bijna 21.000 
mensen uit. In het eerste kwartaal van dit jaar stond de instroom op ruim 26.000 mensen en de 
uitstroom op iets meer dan 22.000 mensen. 
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29) Cliëntondersteuner, wat is dat?    

Google melding Wmo: Almelo’s Weekblad  1 september 2021 

Column Sandra Bakhuis: Bellen met Almelo Sociaal 
di 31 aug 2021, “Mijn man en ik hebben meer zorg nodig”, vertelt Ellie als mijn collega Gabriëlle de 
telefoon opneemt. “Toen ik de zorgverzekering hierover belde, zeiden die dat ik een 
cliëntondersteuner nodig had en dat die bij jullie werkt. Ben ik hier goed?” Gabriëlle legt uit dat zij de 
coördinator van het team cliëntondersteuning is. En dat Ellie dus goed zit. 

Cliëntondersteuner, wat is dat?   Ellie heeft nog nooit gehoord van cliëntondersteuners. 

Daarom vertelt Gabriëlle eerst: “Cliëntondersteuners helpen uw zorg goed te organiseren. Samen 
kijken we welke problemen er zijn en wat er nodig is om ze op te lossen. Gemeentes zijn verplicht 
deze cliëntondersteuning gratis aan te bieden.  Voor Almelo mogen wij vanuit Almelo Sociaal die 
hulp aan Almeloërs geven.” Als Ellie doorvraagt wat we precies doen, hoort ze: “Samen met de 
ouderenbonden COSBO, Almelo Doe(t) Mee en - binnenkort - de Adviesraad Sociaal Domein 
beantwoorden wij met zo’n zestig vrijwilligers vragen over geld, zorg en wonen. Ook praten wij met 
de gemeente over hoe en waar het beter kan. Maar vertel eens, waarom hebt u meer zorg nodig?” 
Misschien hebben we ook meer aanpassingen nodig? 

Aanpassingen of meer hulp nodig   Ellie vertelt dat de conditie van haar man Frans 

achteruit gaat. “Hij is longpatiënt en gebruikt zuurstof. Zelf zit ik in een rolstoel. We krijgen al wel 
hulp, maar toch wordt het moeilijker voor hem om me te helpen.” Als mijn collega vraagt welke hulp 
ze krijgen, lukt het Ellie niet goed om dit uit te leggen. “Misschien hebben we ook meer aanpassingen 
nodig?”, voegt ze onzeker toe. Gabriëlle maakt daarom een afspraak voor een huisbezoek.  
Vaker thuiszorg én Wmo-hulp   Ellie en Frans blijken al in een aangepast huis te wonen; 

vloeren zonder drempels, steunen in de wc. Maar Frans heeft meer lichamelijke zorg nodig. Wij 
bellen met hun eigen thuiszorg om te regelen dat ze wat vaker komen. Dat is zo gepiept. En omdat 
Frans nu minder in huis kan doen dan vorig jaar, bellen we ook het Wmo-loket van de gemeente. Dat 
belooft dat er binnenkort een consulent bij hen thuis komt, om te kijken wat ze nog meer nodig 
hebben. Ellie is verrast en opgelucht. “Wat fijn dit. Jullie hulp kost ons niets, maar levert wel veel op.” 
Dit soort vragen krijgen we elke week. Dankzij onze eigen ervaringen helpen we mensen dan weer op 
weg. Ook u. Bel met 0546 - 45 69 09 voor een afspraak of kijk op www.almelosociaal.nl 
Sandra is pr-medewerker bij Almelo Sociaal, de stichting met vrijwilligers die u gratis helpen bij 
vragen over geld, zorg en wonen. In deze column krijgt u een kijkje in wat we in de praktijk 
meemaken. 
 
 
 
 

30) Arie Meerburg een van de langst zittende burgemeesters van Nederland ooit 

Leidsch Dagblad 1 september 2021 

Laatste burgemeester van Alkemade Arie Meerburg (1946 - 2021) overleden: 
’Sympathiek, pragmatisch, informeel’ 
Marieta Kroft Dinsdag 31 augustus 2021 ALKEMADE   Met zijn 22 jaren burgemeesterschap in 
Alkemade, behoorde Arie Meerburg tot een van de langst zittende burgemeesters van Nederland 
ooit. In de nacht van zondag op maandag overleed hij aan de gevolgen van kanker. Hij werd 75 
jaar. 
Arie Meerburg was van 1986 tot het moment dat Alkemade met Jacobswoude per 2009 fuseerde tot 
Kaag en Braassem, burgemeester. Korte tijd woonde hij met zijn vrouw Ria en hun drie kinderen aan 
het Zuideinde in Roelofarendsveen. Het gezin was te gehecht aan Leiderdorp en verhuisde daarom 
terug. Al die jaren had de burgemeester een ontheffing van de minister om buiten zijn gemeente te 
wonen. Niemand in Alkemade die zich daarover druk maakte. 
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Het openbaar bestuur was Arie Meerburg met de paplepel ingegoten. Zijn vader was behalve 
aannemer ook wethouder in Leiderdorp. Naast zijn baan als leraar economie was Arie acht jaar 
burgerlid, drie maanden raadslid en werd hij in 1978 wethouder voor het CDA in Leiderdorp. Dat 
bleef hij totdat hij de eerste burger van buurgemeente Alkemade werd. 
Ook na zijn burgemeesterschap bleef Arie Meerburg actief. Zo werd hij voorzitter van de Stichting 
Bedrijfsleven Greenport Duin- en Bollenstreek. Hij bleef zich als bestuurslid voor de Rijnlandse 
Molenstichting actief inzetten voor het behoud van de monumentale molens in de Rijn- en 
Veenstreek. Sinds 2014 zat hij in het afdelingsbestuur van het CDA in Leiderdorp. 

Sociaal en kundig  Sympathiek, realistisch, informeel en pragmatisch, zo stond hij bekend. ,,En 

heel sociaal en kundig. Alkemade stond altijd bij hem voorop’’, zegt Luuk Beelen, die als wethouder 
vijftien jaar met hem in het college zat. ,,Qua karakter pasten we bij elkaar. We werden vrienden. 
Twee weken geleden sprak ik hem nog.’’ 
Oud-voorzitter Loek Dijkman van de Rijnlandse Molenstichting vertelt over de door hem opgerichte 
sociaal-maatschappelijke stichting Utopa waarvoor hij Arie Meerburg had gevraagd voor het bestuur. 
,,Arie had geen capsones, was integer, recht door zee. Het belangrijkst was zijn trouw. Als hij ergens 
voor ging, dan ging hij ervoor. Dat is al heel bijzonder, want zo zie je ze niet vaak.’’ 
Ruzie maken met Arie was bijna onmogelijk, zegt een andere goede vriend Henk van Tol uit Oude 
Wetering. ,,Als je ruzie had, dan moest je bij jezelf te raden gaan, zei ik altijd.’’ Tien dagen geleden 
was hij nog bij Arie Meerburg. Hun vriendschap ontstond al in 1978. Beiden waren zij, weliswaar voor 
een andere gemeente, bestuurslid van de gemeenschappelijke regeling Waterleidingbedijf Zuid-
Holland Oost. ,,Twee dingen hadden we gemeen’’, zegt Van Tol. ,,Beiden waren we werkzaam in het 
onderwijs en we hadden een grote belangstelling voor literatuur. In 2006 zijn we nog samen 
afgereisd naar de begrafenis van schrijver Gerard Reve in België. Nadien hieven wij in café Jerusalem 
het glas op deze literator en dichter.’’ 

Erespeld  In 2008 kreeg Meerburg de erespeld van Holland Rijnland overhandigd door de Leidse 

burgemeester Henri Lenferink, vervolgt Van Tol. ,,Arie had zijn nek uitgestoken voor de 
samenwerking van de Leidse regio, de Duin- en Bollenstreek en de Rijn- en Veenstreek binnen 
Holland Rijnland.’’ 
Maar liefst 22 jaar was Meerburg de eerste burger van Alkemade met zijn dorpen Roelofarendsveen, 
Oude Wetering, Kaag, Rijpwetering, Oud Ade en Nieuwe Wetering. Volgens Van Tol wilde hij twee 
keer solliciteren naar een andere burgemeestersfunctie, maar zijn band met Alkemade en Leiderdorp 
weerhield hem ervan een nieuwe stap te maken. In zijn afscheidsinterview eind 2008 in het Leidsch 
Dagblad zegt hij; ’Ik had het gewoon naar mijn zin. Het zit in mijn karakter om mij aan mijn omgeving 
te hechten.’ 
In 2017 werd Arie Meerburg ziek. ,,Gesteund door Ria en de kinderen ging hij niet bij de pakken 
neerzitten en onderging een behandeling’’, weet Van Tol. Verdrietig genoeg moest Arie in februari 
2020 afscheid nemen van zijn Ria, die ook door kanker was getroffen. 
 
 
 

31) Vooral oudere inwoners zonder eigen vervoer missen bus 56 

Leidsch Dagblad 1 september 2021 

’Vooral oudere inwoners missen bus 56 in Leimuiden, doe iets nu we het 
najaar tegemoet gaan’ 
Paul van der Kooij  31 augustus 2021 LEIMUIDEN   Is het een idee om eens per uur een kleinere bus 
door Leimuiden te laten rijden zolang buslijn 56 alleen nog maar langs de N207 stopt en niet zijn 
gebruikelijke rondje door het dorp kan maken? 
Dat wil de fractie van Samen voor Kaag en Braassem (SvKB) weten van burgemeester en wethouders. 
Probleem in de kern is dat de infrastructuur rond de nieuwe Dorpshaven maar niet in orde komt en 
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de ’56’ al anderhalf jaar niet het dorp rond kan. Omdat het er niet naar uit ziet dat dat binnenkort 
verandert, verlangt SvKB zo snel mogelijk actie. 
,,Vooral oudere inwoners zonder eigen vervoer missen bus 56’’, laat SvKB-raadslid Hilde Bax in een 
brief aan B en W weten. ,,De wandeling naar de N207 is voor hen vaak (te) lang en we gaan het 
najaar weer tegemoet.’’ 

Oplossing    Als mogelijke oplossing voor het probleem dat vooral in het laaggelegen gedeelte van 

de kern nijpend zou zijn, draagt ze een ’kleinere bus’ aan die eens per uur door het dorp rijdt en 
omdraait bij de parkeerplaats van De Kickers en de tennisbaan. Bax: ,,Dat kan een apart busje zijn, 
maar ook een kleine bus 56.’’ 
Ook hoort ze graag wanneer de inwoners van Leimuiden ’formeel geïnformeerd kunnen worden over 
de (geplande) ontwikkelingen van de Grietpolderweg’. In die weg is, ter hoogte van de nieuwe 
Dorpshaven met appartementen, winkelruimtes en woningen, vorig voorjaar een brug gemaakt 
zodat sloepbezitters van Ringvaart naar haven kunnen. Maar van aansluitingen is nog altijd geen 
sprake. Gingen partijen er aanvankelijk vanuit dat eind 2020 de doorgaande weg weer gebruikt kan 
worden, inmiddels sturen ze aan op 2022. ,,Dat moet toch wel lukken’’, meldt directeur Jeroen 
Marsman van Smit’s Bouwbedrijf bv. 
Op de vraag waarom het zo lang duurt, beroept de gemeente zich op een geheimhoudingsplicht . 
Marsman meldt dat er eerst een flinke discussie was over de vraag wie verantwoordelijk was voor 
het feit dat de ondergrond ter plekke veel zachter bleek dan aangegeven. Inmiddels zou die discussie 
een oplossing niet langer in de weg staan: ,,We werken nu met gemeente en Hoogheemraadschap 
van Rijnland aan een oplossing. Maar omdat dat watertechnisch complex is bij de veendijk waarover 
de weg loopt, kost dat veel meer tijd dan aanvankelijk gedacht.’’ 
,,En we merken aan alle kanten dat bewoners ongeduldig worden’’, meldt Bax. 
 
 
 
 

32) Bouw geen hekken maar een drinkplaats 

Skipr Special 1 september 2021 

Bas Kodden: ‘Zelfsturende teams zijn een illusie’ 
27 augustus 2021, Rigide vasthouden aan protocollen en regels is contraproductief. Dat zegt 
hoogleraar Bas Kodden. Durf daarover het gesprek aan te gaan in de organisatie. Wijs op het 
beperkte belang van deeltaken en het afvinken van lijstjes, en geeft aandacht aan het bredere 
perspectief. 
Bouw geen hekken maar een drinkplaats. Dat is het advies van Bas Kodden, hoogleraar leiderschap 
bij universiteit Nyenrode, aan managers en bestuurders in de zorg. 
Dat klinkt wat cryptisch, dat begrijpt hij. Maar hij legt het graag uit. “We zijn in de samenleving en in 
de zorg veel bezig met controle. Dat werkt niet goed. Het frustreert professionals die bevlogen aan 
het werk willen, maar tegen hun zin worden geconfronteerd met regels en protocollen en daar soms 
wel 40 procent van hun tijd mee kwijt zijn.” 

Angst regeert  Op zich is de achterliggende gedachte van de drang tot controle begrijpelijk. “We 

leven in een turbulente tijd en als er iets mis gaat, dan wordt dat breed uitgemeten in de media. Je 
wordt erop afgerekend als er iets fout gaat en dus regeert de angst.” 
Maar rigide vasthouden aan regels en protocollen maakt de zaken alleen maar erger. “Professionals 
voelen zich dan als pionnen op een schaakbord. Je wordt afgerekend op je output en niet op je 
professionele kwaliteiten. Maar je bent in de zorg gaan werken om iets te betekenen, niet om regels 
en procedures te volgen.” 

Australische outback      Aan leidinggevenden en bestuurders de taak om dit om te draaien. 

“In principe is het eenvoudig. Je moet ervoor waken dat soms reële angsten en zorgen worden 
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omgezet in de verkeerde controlemechanismen. Je moet inzetten op het verbeteren van de kwaliteit 
en het verminderen van de inspanningen die nodig zijn om die kwaliteit te bereiken.” 
En zo komt Bas Kodden bij zijn metafoor van de hekken en de drinkplaats. “In de Australische 
outback hebben boeren een slimme oplossing gevonden om hun vee bij elkaar te houden”, legt hij 
uit. “Het is extensieve veeteelt, dus die gebieden zijn te groot om hekken omheen te zetten. Dat is 
duur en onderhoudsintensief. Deze boeren pakken het anders aan. Als je een drinkplaats hebt voor 
je vee, gaan de dieren daar vanzelf naartoe en houd je ze zonder moeite bij elkaar.” 

Zinvol werk doen    Vertaald naar de zorg betekent dit dat je als manager of bestuurder je 

mensen de mogelijkheid moet bieden om zinvol werk te doen. “Dat is een universele wens. Je wilt 
iets bijdragen vanuit jezelf. Je wilt niet verplicht worden om dingen te doen die naar jouw gevoel 
geen zin hebben en die waarschijnlijk ook zinloos zijn.” 
Revolutionaire systeemveranderingen zijn hiervoor niet nodig. “We hebben nu eenmaal gekozen 
voor een bepaald stelsel van continue verantwoording, en dat blijft nog wel even zo. Daar verander 
je als individu weinig aan, zeker niet op korte termijn.” 

Ga het gesprek aan Het is dus de kunst om het systeem beter te laten functioneren binnen de 

grenzen ervan. “Als bepaalde controles en rapportages van je worden gevraagd, lever die dan, maar 
doe alleen wat echt nodig is. Durf daarover het gesprek aan te gaan in de organisatie. Wijs op het 
beperkte belang van deeltaken en het afvinken van lijstjes, en geeft aandacht aan het bredere 
perspectief. Waartoe is jouw instelling op aarde? Streef dat dan na.” 
Van managers en bestuurders worden eigenlijk twee zaken gevraagd: het bieden van veiligheid voor 
medewerkers maar ook het leveren van resultaat. “Iemand moet daar de eindverantwoordelijkheid 
voor hebben. Daarom zijn zelfsturende teams een illusie. Als niemand richting geeft, gaat het mis en 
grijpen mensen die het minder goed met anderen voorhebben hun kans. Niet voor niets is 
pestgedrag in de zorg een groot probleem. Als leidinggevende kun je daar iets aan doen. Niet door 
hekken te bouwen, maar door een drinkplaats te regelen.” 
 
 
 
 
 

33) Mensen in scheiding wegwijs maken over de te nemen stappen  

Unity.nu 1 september 2021 

Incluzio: 'Voorkom financiële problemen bij een echtscheiding'                                 
1 september 2021  LEIDERDORP - Incluzio heeft een boekje uitgebracht dat mensen in scheiding 
wegwijs moet maken over de te nemen stappen. Van de gescheiden mensen is 20% van de mannen 
en 40% van de vrouwen niet economisch zelfstandig. Deze mensen kunnen volgens Incluzio in 
financiële problemen komen. Daarom heeft het boekje vol tips rondom het regelen van geldzaken 
voor mensen die gaan scheiden of uit elkaar gaan. Liesbeth, sinds juli de nieuwe budgetcoach van 
Incluzio: “Veel mensen hebben geen idee wat er allemaal komt kijken bij een scheiding en dat kan 
vervelende financiële gevolgen hebben. Belangrijk is om overzicht te houden en op tijd bepaalde 
acties uit te zetten. “ 
Antwoorden op vragen als ‘Wat is scheiden van tafel en bed en wat kan een mediator doen in de 
scheiding?’ komen aan bod. Het boekje is gratis af te halen in de Sterrentuin (Van Diepeningenlaan 
110) en de budgetcoach is bereikbaar voor mensen die meer ondersteuning nodig hebben. Elke 
woensdag tussen 10.00 en 12.00 uur kunnen mensen vrijblijvend met vragen over geldzaken bij de 
coach terecht op het spreekuur in Dwars (Bloemerd 1). 
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34) Arbeidsparticipatie voor iedereen, op een inclusieve manier 

Movisie 2 september 2021 

Systemen veranderen, in plaats van individuen 
Interview 27 augustus 2021  Een inclusievere arbeidsmarkt waar iedereen die kan en wil, een 
bijdrage aan de maatschappij levert en daar financieel voor wordt gewaardeerd. Dat is de focus van 
het nieuwe Platform Werk Inclusief Beperking, een samenwerking tussen Movisie en het Verwey 
Jonker-instituut, mogelijk gemaakt door de Goldschmeding Foundation. Lineke van Hal, associate 
lector op de HAN University of Applied Sciences en Monique Stavenuiter, senior onderzoeker bij het 
Verwey Jonker-instituut, zijn bij het platform betrokken. Zij gingen in gesprek over de relatie tussen 
werkgevers, werknemers en het publieke domein, het veranderen van systemen en het belang van 
werkervaring opdoen. 
Het hoogste doel van het platform is arbeidsparticipatie voor iedereen, op een inclusieve manier. Het 
platform focust dit eerste jaar op mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) of psychische 
problematiek. Monique: ‘Dat doel is voor veel mensen ver weg. Door met het platform korte termijn 
doelen te stellen, proberen we steeds een stapje dichterbij te komen. Een kort termijndoel is 
bijvoorbeeld het versterken van motivatie, zelfvertrouwen, empowerment en veerkracht van 
mensen. Samen met Movisie werken we aan een theoretische basis voor de praktijk. We werken 
vanuit drie uitgangspunten om de match tussen arbeidsmarkt en mensen te verbeteren: we zien het 
doel arbeidsparticipatie als een relationeel vraagstuk, gelijkwaardigheid staat centraal en we werken 
vanuit ervaringsdeskundigheid.’   
                       Ga naar het Platform Werk Inclusief Beperking (Fried: zie: 
https://www.movisie.nl/platformwerkinclusiefbeperking ) 
Monique: ‘Bij de stappen naar een inclusievere arbeidsmarkt zien we het relationele karakter terug 
in drie perspectieven: vanuit de mensen die graag aan het werk willen, vanuit de werkgevers en 
vanuit het beleid. Vaak wordt gedacht: Als de mensen die aan het werk willen zich maar aanpassen, 
dan komt het wel goed met een baan. Het mooie aan het platform is dat we zeggen dat dit in relatie 
staat tot alle partijen. Werkgevers kunnen namelijk ook iets doen en misschien moeten we wel 
lagere doelen stellen. Het gaat om het kijken vanuit al die verschillende perspectieven, anders kom je 
er niet.’  

Wie zijn Lineke en Monique? 
Lineke van Hal is associate lector Arbeid en Gezondheid aan de Hogeschool van Arnhem en 
Nijmegen. Ze begeleidt onderzoekstrajecten gericht op een inclusieve arbeidstoeleiding. In haar 
onderzoeken werkt ze zoveel mogelijk samen met mensen over wie het onderzoek gaat vanuit 
vraagstukken uit de praktijk en altijd vanuit meerdere perspectieven. Opgeleid als medisch 
antropoloog en socioloog bekijkt ze van binnenuit hoe maatschappelijke vraagstukken uitwerken in 
zowel het dagelijks leven van mensen als in de uitvoeringspraktijk.  
Monique Stavenuiter is senior onderzoeker bij het Verwey-Jonker Instituut en hoofd van de 
onderzoeksgroep Maatschappelijke participatie. Haar focus ligt bij arbeidsmarktonderzoek in relatie 
tot mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals statushouders, vrouwen met grote afstand 
tot de arbeidsmarkt en jongeren met een beperking. Het Verwey Jonker-instituut is de 
onderzoekspartner van het Platform Werk Inclusief Beperking.    

Systemen veranderen  Lineke: ‘Een inclusieve arbeidsmarkt gaat niet om het veranderen van 

individuen, maar ook om het veranderen van systemen. Werkgevers en bijvoorbeeld gemeenten 
maken onderdeel uit van een systeem. Aandacht voor de relaties tussen potentiële werknemers, 
werkgevers en publieke instanties, is cruciaal. Werkgevers hebben ondersteuning nodig in het 
realiseren van inclusief werkgeverschap en daarvoor liggen kansen in de publiek-private 
samenwerkingen. We merken dat dat soms nog wel gescheiden werelden kunnen zijn, bijvoorbeeld 
in de wijze waarop arbeidstoeleiding georganiseerd is. Als mens moet je ervaringen op kunnen doen 
om erachter te komen wat bij je past. Arbeidstoeleiding is veelal vormgegeven als een cognitief 
proces, bestaande uit spreekkamer-gesprekken. Terwijl werkervaringen nieuwe perspectieven 
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kunnen bieden. Daar heb je samenwerking met werkgevers voor nodig. En tegelijk merken we dat er 
bij werkgevers en werknemers behoefte is aan doorlopende ondersteuning wanneer iemand 
eenmaal aan het werk is.’  

 
Werkgevers ondersteunen  Monique: ‘We moeten werkgevers niet onderschatten. Er zijn 

best veel werkgevers die iemand graag een werkplek bieden. Maar soms lopen ze tegen muren aan 
waarvan je denkt: die muren zouden er eigenlijk niet moeten zijn en de werkgevers zouden hierbij 
geholpen moeten worden. Ze hebben soms het gevoel dat ze tegen de stroom in moeten roeien, in 
plaats van dat ze met de stroom mee kunnen gaan.’  
Lineke: ‘Werkgevers lopen inderdaad tegen bureaucratische hobbels aan. En het creëren van een 
inclusieve werkomgeving gaat ook over de dagelijkse werkvloer, het samenspel met collega’s. Hoe 
ondersteun je elkaar op een goede manier? Ik heb best wel wat mensen gesproken die het 
ingewikkeld vinden om aan collega’s te vertellen over hun beperking. Dat maakt het moeilijker om je 
volwaardig collega te voelen.’  
Monique: ‘Dat onderscheid willen we ook in ons onderzoek maken. Je hebt de werkgever in de zin 
van de directie of een HR-afdeling, maar je hebt ook de naaste collega’s op de werkvloer. Je hebt 
bijvoorbeeld de Ik ben Harrie trainingen (Fried: zie: https://www.ikbenharrie.nl/  ), waarbij collega’s 
maatjes worden die de werknemers met een beperking ondersteunen. Er zijn ook werkgevers die het 
hele werkproces zo inrichten dat iemand een onderdeel van het werk kan doen of zich later in 
meerdere onderdelen kan ontwikkelen. Vanuit werkgevers is bereidheid om naar je werkproces te 
kijken belangrijk. Werkgevers zouden ook meer kunnen uitwisselen en van elkaar leren. Samen sta je 
sterker. Het platform wil deze uitwisseling faciliteren. Vaak hebben werkgevers ook heel veel aan 
zo’n uitwisseling: ze spreken namelijk elkaars taal.’  

Signaleringsfunctie  Het Platform Werk Inclusief Beperking ondersteunt innovatieve initiatieven 

die streven naar het vinden van nieuwe oplossingen om een inclusievere arbeidsmarkt te realiseren. 
Dit gebeurt door bijvoorbeeld (door)ontwikkeling van innovatieve initiatieven om op de lange 
termijn te komen tot meer bewezen effectieve aanpakken. Ook brengt het platform organisaties, 
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gemeenten, werkgevers, ondersteuners en andere relevante betrokkenen samen om een duurzame 
verandering teweeg te brengen. Samen leren is dus heel belangrijk.   
Lineke: ‘Het platform heeft een belangrijke signaleringsfunctie. De knelpunten aan de oppervlakte 
brengen, zonder dat ze gelijk opgelost hoeven te worden. De Raad van Gezondheid stelt bijvoorbeeld 
dat er voor het aanpakken van complexe gezondheidsverschillen, geen individuele of specifieke 
oplossingen zijn. Het gaat erom hoe je vraagstukken meer integraal aanpakt. Het kan zo zijn dat 
iemands traject naar werk on hold wordt gezet door gezondheidsproblemen of problemen met 
financiën. Gelukkig merken we dat er vanuit gemeenten steeds meer integraal gewerkt wordt. 
Vanuit het idee dat je dan beter kunt signaleren wat iemand nodig heeft, maar ook concreet 
passende ondersteuning kan bieden. Dat vraagt wel dat professionals zich daar voldoende voor 
toegerust voelen en de juiste verbindingen weten te leggen met andere professionals.’  

Normaliseren  Lineke: ‘Het relationele aspect van inclusief werk vind ik heel belangrijk. Het is 

belangrijk om als werkgever aan te sluiten bij mensen die mogelijk bij jou komen werken. Maar ook 
dat je je weet te relateren tot wat er mogelijk nog meer speelt in het leven van mensen. 
Tegelijkertijd zit daar ook een spanning. Je wilt het mogelijk maken dat mensen ervaring op kunnen 
doen en kansen voor duurzame arbeidsparticipatie bieden, er moet dus ook niet te veel nadruk 
liggen op de problematiek van mensen. Dat kan de relatie negatief beïnvloeden.   
Monique: ‘Ook wanneer iemand aan het werk is en uitvalt, omdat iemand bijvoorbeeld ziek wordt, is 
deze normalisering belangrijk. Gaat iedereen roepen: ‘Oh ja, dat komt omdat deze persoon iets had’? 
Of blijf je naar het individu kijken vanuit de wetenschap dat iedere werknemer een keer ziek kan 
worden?’  
Lineke: ‘Problemen horen bij het leven, daarin moeten we niet stigmatiseren. Inclusie betekent dat 
iedereen tot zijn recht kan komen op de werkvloer, dat gaat dus niet alleen mensen met een LVB of 
psychische problematiek. Juist zo specifiek aandacht hebben voor deze mensen, kan stigmatiseren. 
Het is belangrijk om te leren van de generieke elementen, want geen enkele werknemer is stabiel. 
Hoe kun je als werkgever responsief zijn voor alle werknemers, dat is belangrijk.’  

Denktank   Lineke is lid van de denktank van het platform. De denktankleden zijn betrokken bij de 

opzet en uitvoering van het platform. De denktank bestaat uit experts die verschillende perspectieven 
vertegenwoordigen. Lineke: ‘De uitgangspunten van het platform spraken mij heel erg aan. Ook 
geloof ik in het idee dat je juist vanuit de praktijk samen leert. Ik vind het interessant om aan de 
denktank mee te doen om enerzijds te horen tot wat voor soort kennis en vragen deze aanpak leidt en 
hoe ik dat kan relateren aan mij eigen onderzoeken. Anderzijds houd ik in mijn achterhoofd wat dat 
betekent voor de studenten die wij opleiden. Daarnaast vind ik het belangrijk om te kijken naar de 
onbedoelde gevolgen van beleid. Platforms als deze hebben de kracht om mooie ambities waar te 
maken. Maar soms merk je gaandeweg ook dat de aanpak bijvoorbeeld groepen uitsluit of dat er 
blinde vlekken zijn. Omdat je vanuit de denktank geen deel uitmaakt van het dagelijkse onderzoek, zie 
je soms net wat meer.’  
 
 
 
 

35) In Nederland zijn er zo'n 5 miljoen mantelzorgers. 55% van deze groep is vrouw 

Movisie 2 september 2021 

Mantelzorg en werk: samenspel van verwachtingen, omstandigheden en 
eigen keuze 
Interview 24 augustus 2021   In Nederland zijn er zo'n 5 miljoen mantelzorgers. 55% van deze groep 
is vrouw. Wie zijn deze vrouwen? Hoe ziet hun leven eruit en hoe denken zij over de verdeling van 
zorg voor hun naasten en werk? Movisie sprak voor de Alliantie Samen Werkt Het! met vier 
vrouwelijke mantelzorgers. ‘Hoe je het ook wendt of keert, als er iets geregeld moet worden, ben ik 
degene op wie het aankomt.’ 
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Mantelzorgers verlenen zorg in hun sociale omgeving. Meer vrouwen dan mannenzorgen voor 
(schoon)ouders (57%), kinderen met een beperking (69%), andere familieleden (58%), vrienden of 
buren (62%). Het SCP geeft als mogelijke redenen hiervoor dat vrouwen minder vaak een (voltijd) 
baan hebben en zich vaker verantwoordelijk voelen voor zorgtaken. In hetzelfde onderzoek geven 
vrouwen bovendien vaker aan dat ze iemand kennen die hulp nodig heeft of dat ze aanvoelen of 
iemand hulp nodig heeft. Onder mantelzorgers die voor hun partners zorgen, zijn (oudere) mannen 
oververtegenwoordigd (59%). Dit kan komen doordat (oudere) vrouwen die de partnerhulp 
ontvangen vaker hulpbehoevend zijn dan mannen. Wat ook mogelijk een rol speelt, is dat (oudere) 
mannen het huishouden doen eerder zien als ‘hulp’, omdat zij minder gewend zijn om dit te doen, 
aldus het SCP.   

Wat is mantelzorg?  
‘Mantelzorg is alle hulp aan een hulpbehoevende door iemand uit diens directe sociale omgeving. Ook 
minder intensieve hulp, de hulp aan huisgenoten en de hulp aan instellingsbewoners zijn 
meegenomen. Mantelzorg is hulp die verder gaat dan de zogenoemde ‘gebruikelijke hulp’.  
Circa 5 miljoen mensen in Nederland gaven mantelzorg aan bekenden in 2019, dat is 35% van alle 16-
plussers. Lees meer over de feiten en cijfers van mantelzorg in dit artikel.(Fried: zie: 
https://www.movisie.nl/artikel/5-miljoen-nederlandse-mantelzorgers-feiten-cijfers ) 
 

Divers gezelschap  De groep vrouwelijke mantelzorgers is een divers gezelschap. Dat blijkt ook 

uit de verhalen van Linh, Nelleke, Shania en Amy. Zo zijn er verschillen in culturele achtergrond, 
opvoeding, zorgtaken, verwachtingen en twijfels. Het verschil zit ook in de mensen voor wie ze 
zorgen; een vader met dementie of Parkinson, een moeder met niet-aangeboren hersenletsel en een 
fysieke beperking of een zorgintensief kind. Daarnaast zijn er ook verschillen in hoe zij hun zorgtaken 
kunnen en willen delen met anderen. Ook blijken er verschillen te zijn in hun werksituaties: de een 
werkt wel of doet vrijwilligerswerk, de ander niet.  
Werken naast mantelzorg  
Wat helpt in het kiezen om weer of meer te gaan werken, iets anders te gaan doen of te gaan 
studeren naast je mantelzorgtaken? Uit de verhalen van Linh, Nelleke, Shania en Amy blijkt een 
steunende partner en/of stimulerende omgeving van cruciaal belang. De man van Linh was haar 
grootste stimulator om terug naar de PABO te gaan en een vriendin gaf Amy informatie over 
mogelijkheden om als vrijwilliger te werken. Nellekes moeder vindt het stiekem wel prettig dat 
Nelleke niet hoeft te werken en Shania’s vader sprong uiteindelijk wel bij toen de zorg voor haar 
moeder te veel werd. Zo had zij ruimte om een volgende stap in haar carrière te zetten.   
Ook (vrouwen)organisaties en gemeenten kunnen een rol vervullen bij het ondersteunen van 
vrouwen die een periode niet of minder hebben gewerkt en weer aan de slag willen in verband met 
zorg voor kinderen of mantelzorg. Zij kunnen ondersteunen bij vragen als: als ik weer wil studeren of 
werken, hoe start ik dan en welke mogelijkheden zijn er? Waar liggen mijn kansen? Hoe regel ik 
kinderopvang tijdens mijn studie of vrijwilligerswerk? Hoe laat ik mijn buitenlandse diploma 
herwaarderen en waarop wordt dat gebaseerd? Hoe vraag of accepteer ik hulp van mijn omgeving 
en geef ik de zorg met een gerust hart uit handen? Wanneer krijg ik kosten vergoed als 
mantelzorger? Ten slotte laten de interviews zien dat werkgevers die flexibele uren en werkplek 
bieden, een belangrijke voorwaarde zijn om (weer) aan de slag te gaan of meer uren te gaan 
werken.  
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36) Emancipatie van homoseksuelen, lesbiënnes, biseksuelen, transgenders en interseksuelen. 

Leidsch Dagblad 2 september 2021 

’Niet meer vragen naar geslacht en een wethouder voor LHBTIQ+-
emancipatie’ 
Ruud Sep 1 september 2021 OEGSTGEEST   De gemeente Oegstgeest moet al haar formulieren 
nalopen op het onnodig vragen naar geslacht en na de verkiezingen moet er een wethouder 
speciaal worden belast met de emancipatie van homoseksuelen, lesbiënnes, biseksuelen, 
transgenders en interseksuelen. 
Dat zijn slechts twee van de voorstellen die Progressief Oegstgeest en D66 doen om van Oegstgeest 
een Regenbooggemeente te maken. In een initiatiefvoorstel dat volgende week door de politiek 
wordt besproken, pleiten de twee progressieve partijen ook voor het oprichten van een speciaal 
kunstwerk, voor aandacht voor andere seksuele geaardheden bij de inburgering van buitenlanders 
en natuurlijk voor het jaarlijks hijsen van de Regenboogvlag op Coming Out Day. 
Oegstgeest liep de afgelopen jaren niet bepaald voorop waar het gaat om het opkomen voor de 
rechten mensen met een andere seksuele geaardheid. Zo was Oegstgeest begin 2019 de laatste 
gemeente in de Leidse regio waar de Regenboogvlag werd gehesen uit protest tegen de Nederlandse 
vertaling van de Nashville-verklaring waarin conservatieve christenen hun afkeuring uitspreken voor 
alles wat afwijkt van de heteroseksuele norm. 
De opstellers van het initiatiefvoorstel willen vanuit de achterhoede in één keer doorsturen naar de 
kopgroep van 75 Nederlandse Regenbooggemeenten. De meeste van die gemeenten hebben met de 
minister van onderwijs een intentieverklaring getekend. Zij ontvangen van de minister jaarlijks 
subsidie voor hun inzet voor de acceptatie, emancipatie en veiligheid van LHBTIQ+-ers in hun 
gemeente. In Oegstgeest wordt op dit moment nog niet gesproken over een contract met de 
minister. De kosten van het beleid worden geschat op 10.000 euro per jaar. Daarvoor moet nog 
ruimte worden gevonden in de begroting. Het voorgestelde kunstwerk zou volgens de 
initiatiefnemers voor een deel door andere partijen kunnen worden betaald. 
 
 
 

37) Voor het eerst in 50 jaar zijn er meer banen dan werklozen 

Platform 31: 2 september 2021 

De arbeidsmigranten-paradox 
De Nederlandse arbeidsmarkt was voor Corona natuurlijk al krap te noemen, maar de huidige 
situatie is uniek. Voor het eerst in 50 jaar zijn er meer banen dan werklozen (Fried: zie: 
https://nos.nl/artikel/2394240-meer-banen-dan-werkzoekenden-iedereen-terugmailen-zou-dagtaak-
zijn ). Het vermoeden is dat de situatie van tijdelijke aard is. Zo zal de arbeidsmigrant – die door de 
Covid-crisis naar huis ging – terugkeren om de minder aantrekkelijke baantjes in ons land weer op te 
pakken. Maar is dat wel zo? Het ontslagen horecapersoneel is vakken gaan vullen bij de Appie en 
veel mensen uit de culturele sector zijn inmiddels omgeschoold richting zorg- en onderwijsbanen. Is 
‘onze’ arbeidsmigrant ook andere dingen gaan doen? 
Als iemand zicht heeft op deze fluïde en vaak onzichtbare groep, is dat Willem Weggeman van 
Homeflex wel. Homeflex is een commerciële marktpartij die met name huisvesting voor 
arbeidsmigranten verhuurt, ontwikkelt en beheert. En gelukkig, volgens Weggeman neemt het aantal 
arbeidsmigranten weer gestaag toe. De economie draait alweer op volle toeren en we hebben de 
arbeidsmigrant harder nodig dan ooit. We kopen veel meer online dan voor Corona. En wie is dag en 
nacht in de weer om te zorgen dat uw pakketje op tijd meegaat met de bezorger? U voelt hem al 
aankomen… Weggeman ziet in diverse gemeenten blokkendozen verrijzen om deze digitale 
koophonger te bedienen. Wat hem daarbij opvalt is dat deze gemeenten ondertussen niet bezig zijn 
met huisvesting voor de arbeidsmigranten die in deze 24-uursmachines moeten komen werken. 
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Gemeenten hebben blijkbaar graag de lusten maar niet de lasten en schrikken onvoldoende van de 
enorme vervoersbewegingen die dit teweegbrengt. 
Weggeman merkt dat huisvesting voor arbeidsmigranten in Coronatijd juist flink is afgenomen. 
Homeflex verhuurt als tussenpersoon veel huizen van kleine huiseigenaren aan arbeidsmigranten. 
Echter, een groot deel van deze voorraad is in Coronatijd in blinde paniek verkocht, omdat 
particulieren opeens geen huurinkomsten meer binnenkregen. Dit is goed nieuws voor de 
middeninkomens, maar minder voor de spoedzoekende arbeidsmigrant. Voorheen kon Homeflex bij 
gebrek aan andere huisvesting in de lente en zomer 1000 arbeidsmigranten kwijt op vakantieparken. 
Door het toegenomen binnenlandse toerisme is deze huisvestingsoplossing ook als sneeuw voor de 
zon verdwenen. En verder merkt Weggeman dat gemeenten de Covid-pandemie hebben 
aangegrepen om het woningtoezicht flink op te voeren: verkamering en overlast worden steviger 
aangepakt en nieuwe beleidsinstrumenten worden ingevoerd om huisvesting van arbeidsmigranten 
tegen te gaan in wijken en dorpskernen. Commissie Roemer (Fried: zie: 
https://nos.nl/artikel/2354442-roemer-maak-arbeidsmigranten-minder-afhankelijk-van-hun-
werkgever ) heeft gemeenten blijkbaar wakker geschud en aangetoond hoe beroerd de 
huisvestingsituatie van de arbeidsmigrant vaak is in Nederland. 
Het is paradoxaal: we hebben arbeidsmigranten steeds harder nodig, maar we maken het steeds 
minder aantrekkelijk voor ze om hier te komen. Bestaand aanbod verdwijnt en nieuw aanbod komt 
lastig van de grond. Elk nieuw huisvestingsproject voor arbeidsmigranten kan rekenen op grote 
weerstand van omwonenden, raad en/of wethouder. 
Als ik een arbeidsmigrant was, dan wist ik het wel. Ik zou op zoek gaan naar een land dat mij op 
waarde kan schatten. 
Meer informatie 

• Kennistrajecten 
Steeds meer overheden voelen de urgentie om tot meer huisvesting voor arbeidsmigranten te 
komen. Om de paradox te doorbreken vormen zij beleid rond de doelgroep, maken regionale 
afspraken en gaan in gesprek met marktpartijen om concrete projecten te realiseren. Platform31 
ondersteunt deze gemeenten in verschillende kennistrajecten over verankering van afspraken en 
opschaling van huisvestingsprojecten tot het bouwen aan draagvlak. 

• Factsheetreeks 
Binnenkort start de Platform31 met een reeks factsheets over het onderwerp, met de thema’s 
‘bouwen aan draagvlak’, ‘inbedding in beleid’, ‘relatie gemeente – huisvester’ en ‘samenwerking 
tussen overheden’, in opdracht van de provincie Zuid-Holland. 
Op onze pagina Huisvesting arbeidsmigranten (Fried: zie: https://www.platform31.nl/thema-
s/wonen/huisvesting-arbeidsmigranten )delen we onze kennis met u.  
 
 
 
 

38) Een hof als woonvorm voor senioren is een trend 

Platform 31: 2 september 2021 

De Eendrachtshof in Coevorden: visiegericht bouwen voor het langer thuis 
wonen 
Een hof als woonvorm voor senioren is een trend. Ze zijn er in veel verschillende soorten en maten. 
In Coevorden maakte het voormalige woonzorgcentrum de Voorde plaats voor de Eendrachtshof. 
Deze nieuwe woon(zorg)vorm voor senioren omvat 51 betaalbare levensloopbestendige 
hofjeswoningen, 42 inleunwoningen en een welzijns- en zorgsteunpunt voor de buurt. Tom 
Bloeming, senior Assetmanager bij corporatie Domesta in Drenthe, is helder over de visie achter 
dit woonconcept: “We sluiten aan op inclusie en blijven meedoen in de maatschappij.” We 
spreken Bloeming over het woon- en zorgconcept, de visie erachter en lessen voor andere 
initiatiefnemers. 
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Eigentijdse hofjes  “In Coevorden sloegen Corporatie Domesta en zorgorganisatie de 

Tangenborgh in 2017 de handen ineen. Het verouderde woonzorgcentrum de Voorde, met 56 
aanleunwoningen en 100 zorgappartementen, bood kans voor vernieuwing. De zorgorganisatie was 
eigenaar van het gebouw en na een uitruil van gebouw en gronden ging het project van start. Dit 
gebeurde onder mijn voorganger”, licht Bloeming toe. 
Nu, vier jaar later, zijn de eerste twee hofjes met 38 woningen bewoond. De compacte 
hofjeswoningen liggen rondom twee grote binnentuinen van maar liefst 50 meter breed. De 
levensloopbestendige woningen hebben een woonkamer, keuken, slaapkamer en badkamer op de 
begane grond. De eerste verdieping is nog niet ingericht, maar biedt straks ruimte voor een extra 
slaapkamer of hobbyruimte. 
De hofjes worden omringd door lage muren en poorten en dragen door de visuele afscherming bij 
aan een veilige en beschutte sfeer. De binnentuinen worden binnenkort ingericht; 
rolstoeltoegankelijk en dementievriendelijk. Daarnaast heeft elke woning zijn eigen kleine voortuin 
met ruimte voor wat bloembakken en een zitje. Dat zorgt voor iets ‘eigens’ en herkenbaars. 
“De nieuwe bewoners hebben meteen begonia’s in de eigen voortuin gepoot. Hier in Drenthe zijn 
mensen gewend om grondgebonden te wonen. Dit hofje sluit hierop aan, het voelt vertrouwd. Je 
wandelt even naar buiten, of zit op je bankje bij de voordeur. Onlangs spraken we twee nieuwe 
bewoners, twee zussen die zijn opgegroeid in de Eendrachtswijk. Zij waarderen het gemak waarmee 
je hier even naar buiten gaat, elkaar tegenkomt en een praatje maakt”, vertelt Bloeming. 

Zorg- en ondersteuning nabij Bloeming: “Bewoners van de hofjes zijn senioren met een 

kleine portemonnee en een lichte zorgvraag. Ze zoeken een veilige en geborgen plek waar ze 
zelfstandig kunnen blijven wonen als hun zorgvraag toeneemt. De woning groeit in die zin met de 
zorgvraag van huurders mee. Als zelfstandig wonen niet meer gaat, is er verpleegzorg thuis.” Voor 
die constructie hebben Domesta en Tangenborgh een omklapcontract uitgedacht. “Het uitgangspunt 
is om hier maximaal 24 bewoners met een Wlz-indicatie te huisvesten, naast een gemeenschap van 
vitalere senioren.” 
Ook het appartementencomplex met de ruim 40 inleunwoningen en zorg- en ontmoetingsfuncties in 
de plint maken deel uit van het geheel. “Deze manier van bouwen sluit aan op onze visie”, stelt 
Bloeming. “Heel wat anders dan de traditionele ‘woondozen’ die jarenlang zijn gebouwd om daar 
efficiënte zorg te verlenen. Wij vinden ook leefbaarheid en toegankelijkheid voor de wijk belangrijk. 
We willen dat bewoners van ons vastgoed blijven meedoen aan de samenleving, ertoe doen, ook al 
hebben ze zorg en ondersteuning nodig. ‘Zou je er zelf willen wonen?’, is de vraag die ik stel als we 
vastgoed ontwikkelen.” 
In 2022 wordt het project afgerond. Alleen de inleunwoningen die dateren uit 2002 blijven bestaan. 
Bloeming: “Het slotstuk van de ontwikkeling is de vernieuwde plint van het appartementencomplex. 
Het krijgt verschillende functies: restaurant, dagbesteding, behandelruimten, wijkzorgpunt en 
ontmoetingsplek voor de wijk. Het is een bewuste keuze om met de naam van ons hofje te refereren 
aan de Eendrachtswijk, een arbeiderswijk met een sterk sociaal krakater. Met de openstelling van de 
Eendrachtshof voor de buurt krijgt het omkijken naar elkaar weer een nieuwe betekenis.” 

Geleerde lessen delen  Welke ervaringen wil Bloeming delen met andere initiatiefnemers? 

“Wij zijn gaan bouwen, om ‘iets te gaan doen’ aan nieuwe woon(zorg)vormen, om langer thuis 
wonen mogelijk te maken. Maar, gaandeweg bleek dat er onvoldoende concrete afspraken onder 
lagen. Dat geeft nu ruis. De exploitatie van de gemeenschappelijke ruimten moeten we nog rond 
krijgen. Zorg dat je dit van tevoren uit hebt gekristalliseerd, maak voldoende concrete afspraken.” 
Corporaties en zorgorganisaties werken elk vanuit een andere blik. “Als je samen aan een 
bouwproject werkt, kan het nuttig zijn om meerdere scenario’s met elkaar door te lopen”, adviseert 
Bloeming. “Wij bouwen levensloopbestendige woningen en doen op verzoek van de huurder de 
Wmo-aanpassingen. Voor de stap naar het Wlz-wonen is de zorgorganisatie aan zet. In scenario’s zou 
je het geheel als het ware moeten visualiseren en dan kijken wat er vanuit praktisch oogpunt 
gewenst zou zijn. Zelfs tot op het niveau van type sloten en brandveiligheid. 
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Verder is het belangrijk om te bekijken of er meer partijen te interesseren zijn voor betrokkenheid bij 
het project. Op een andere locatie hebben wij bijvoorbeeld contact met een school. Ook zijn er soms 
mooie uitwisselingen te organiseren met zorgaanbieders voor mensen met een verstandelijke 
beperking, bijvoorbeeld voor onderhoud van de binnentuin als dagbestedingsvorm. Dat draagt 
allemaal bij aan bij ‘ertoe doen’ en meedoen. Dat geldt natuurlijk ook voor bewoners zelf. Als zij zich 
willen en kunnen inzetten, maakt dat de plek meer van de mensen zelf. Dus streef vooral 
leefbaarheid, dynamiek en inclusie na. 
Ik ben ontzettend trots op de hofjeswoningen en de ruime opzet met de binnentuinen voor onze 
sociale doelgroep. Ik gun het heel veel mensen om zo te wonen. Het is de vraag of de omvang van de 
tuin bij een volgend project in de deze tijd nog kan, gezien de beschikbaarheid van kavels en 
grondprijzen, maar aan aandacht voor de leefruimte en gezamenlijkheid gaan wij zeker vasthouden. 
Want dat draagt bij aan een plezierige leefomgeving”, sluit Bloeming af. 

Meer informatie 

• Over het project (Fried: zie: https://domesta.nl/projecten/we-bouwen-51-
levensloopgeschikte-huizen-voor-de-voorde-coevorden  ) 

• Interview met nieuwe bewoners (Fried: zie: 
https://domesta.nl/home/nieuws/samen-verhuizen-naar-de-eendrachtshof ) 

39) Betaald werk  creëren voor kwetsbare inwoners in de wijk met zogenoemde basisbanen 

Zorg+welzijn 2 september 2021                                                                                                                          

Sociaal werk moet inzetten op basisbanen                                                                                    
‘Welzijnsorganisaties, grijp je kans’, is de oproep van Movisie-adviseur Marjet van Houten. 
Stap in de opzet van gemeenten om betaald werk te creëren voor kwetsbare inwoners in de 
wijk met zogenoemde basisbanen. Op die manier kan het sociaal werk een nieuwe en betere 
invulling geven aan participatie. Kennisinstituut Movisie geeft een voorzet.‘Een slimme 
investering in bestaanszekerheid, kansengelijkheid en gezondheid.’ Dat is de ondertitel van 
de propositie – voorstel – van gemeenten en Divosa voor één sterk sociaal domein. De 
Vereniging Nederlandse Gemeenten VNG en het netwerk van directeuren en leidinggeven in 
het sociaal domein, Divosa, schreven dit ontwerp als input voor een nieuw kabinet om de 
komende vier jaar te werken aan verbetering van het sociaal domein. Marjet van Houten, 
programmaleider Bestaanszekerheid en Waardevol Werken bij Movisie, ziet in de VNG-
propositie een kans voor welzijnsorganisaties: het hernieuwd vorm geven van de participatie 
opdracht van het sociaal werk.                                                                                         

Bestaanszekerheid     In de VNG-Divosa propositie voor het nieuwe kabinet: “De winst 

van het sociaal domein” zetten de koepelorganisatie in op drie opgaven voor de komende 
jaren: herstel van bestaanszekerheid, vergroten van kansengelijkheid en het makkelijker 
maken van gezond leven. Gemeenten erkennen dat het werk in het sociaal domein de 
afgelopen zes jaar onvoldoende heeft opgeleverd voor mensen in kwetsbare – lees 
achterstand – posities. Daarom willen de gemeenten investeren in de bovenstaande drie 
opgaven. Zij vragen in de propositie daarvoor ook de hulp van het – nieuwe – kabinet om de 
voorwaarden te scheppen.                                                                                                                                                               

Dit doen wij  ‘Ik vind de inhoud van het ontwerp spectaculair’, zegt Marjet van Houten. 

‘Voor het eerst zet de gemeentekoepel de verantwoordelijkheden op scherp door duidelijk 
te maken: Deze drie doelen zijn de richtlijn, dit doen wij om dat te bereiken en dit vragen wij 
van het kabinet.’                                                                                                                                 

Basisbanen Om de bestaanszekerheid te herstellen vragen VNG en Divosa allereerst om 
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de Participatiewet fundamenteel te herzien. ‘De participatie van kwetsbare groepen is 
mislukt’, zegt Van Houten. ‘Er zijn op dit moment zo’n 1 miljoen mensen die niet kunnen 
meedoen in de samenleving. Participatie voor deze groep moeten we anders inrichten. Niet 
door betaald werk het allesoverheersende doel te maken, maar door meerdere vormen van 
participatie te ontwikkelen. Het gaat om verschillende manieren om mee te doen in de 
samenleving. Dat kan bijvoorbeeld zijn dagbesteding, vrijwilligerswerk of iets ertussenin: de 
basisbanen.’                                                                                                                                          

Opruimen  De basisbanen zijn een nieuw idee in een beetje een oude jas: de Melkertbanen. Het 

gaat om betaald werk in economisch niet perse rendabele arbeidsplaatsen, bijvoorbeeld opruimen in 
de wijk, repareren van speeltuintoestellen, ogen en oren in de wijk. ‘Het werk wordt aangepast aan 
de mogelijkheden en talenten van de mens in plaats van dat de mens moet passen in het werk dat hij 
moet uitvoeren’, legt Van Houten uit.                                                                                                 

Betaalde baan ‘De afgelopen jaren was de aandacht gericht op de bemiddeling van 

werkzoekenden naar een betaalde baan. Maar het is een illusie te denken dat iedereen naar 
bestaande banen te bemiddelen is’, zegt Van Houten. ‘We moeten constateren dat er onvoldoende 
werk is voor bepaalde groepen die wel kunnen participeren in wijken en buurten.’ En wie moet dat 
betalen? Van Houten: ‘Deze werkzaamheden kun je financieren uit geld dat nu naar re-integratie en 
naar uitkeringen gaat, aangevuld met geld uit de Wmo.’                                                                                                                                            

Welzijnsorganisaties Welke rol heeft het sociaal werk in de verbreding van de participatie van 

kwetsbare groepen? Welzijnsorganisaties moeten hun kans grijpen, vindt Movisie-adviseur Marjet 
van Houten. Door op basis van dit voorstel van de gemeenten zich aan te bieden om samen te 
werken aan de participatie van kwetsbare groepen. ‘Sociaal werkers kennen de wijken, ze kennen de 
structuur en werken vaak met mensen die in een uitkering zitten. Ze kunnen bijvoorbeeld 
experimenteren met basisbanen, dat wordt ook al gedaan hier en daar in het land. Juist de 
welzijnsorganisaties zouden moeten opstaan en zeggen: “Gemeente, welke afspraken kunnen we 
over het creëren van werk in de wijk maken?”.’                                                                                                                                          

Waardevol Werken  In de gemeente Den Haag is wijkbedrijf Alle Kanten bijvoorbeeld bezig met 

de inzet van kwetsbare mensen in de wijk. Mensen geven taalles aan nieuwkomers of zijn bezig in 
een naaiatelier met herstel van kleding. Movisie heeft een ontwikkelgroep Waardevol Werken 
opgezet die nadenkt over de “andere manier” van participatie van kwetsbare groepen.                              

Eigen schuld? Wat is nodig voor herstel van bestaanszekerheid? Van Houten: ‘Het woord herstel 

maakt al duidelijk dat de bestaanszekerheid van kwetsbare mensen er de laatste jaren niet beter op 
is geworden. Het allerbelangrijkste is dat we anders gaan kijken naar werk voor mensen die niet op 
de arbeidsmarkt terecht kunnen. En dat we mensen daarin breder ondersteunen. Tot nu toe is het 
niet hebben van werk gekoppeld aan te weinig competenties en eigen schuld. Dat is onterecht, er 
zijn mensen die met hun talenten heel veel werk kunnen verrichten. Zoals in het naaiatelier, de wijk 
opruimen of klussen – werk dat de samenleving iets oplevert en past bij de mensen zelf. We moeten 
voor de kwetsbare groepen, die niet meer op de arbeidsmarkt komen, meer kijken naar mensgericht 
werk in plaats van productgericht werk.’ 

Meer informatie? 
Kijk ook naar deze infographic over Waardevol werk van Movisie>> (Fried: zie: 
https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2020-06/Waardevol-werk-infographic.pdf ) 

Enkele initiatieven van waardevol werken>>    (Fried: zie: 
https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2020-06/Waardevol-werken-Movisie-
Divosa.pdf )                                                                                                                                           
Carolien Stam  Redacteur Zorg+Welzijn 
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40) De moeder deed het geweldig, maar wij hadden zorgen voor de toekomst 

Eigen Kracht Centrale 3 september 2021 

Niet willen horen 
“Ik vertelde haar iets wat ze niet wilde horen," vertelt een jeugdbeschermer. De moeder van vier 
kleine kinderen had zes maanden geleden de diagnose ALS gekregen. Ze voelde zich goed, werkte 
twee dagen per week als secretaresse en had het druk met haar kinderen. Haar man had last van 
depressies en werd regelmatig opgenomen. Via het schoolmaatschappelijk werk was hulp 
ingeschakeld, deze hulp was vrijwillig. “De moeder deed het geweldig, maar wij hadden zorgen voor 
de toekomst,” vertelt de jeugdbeschermer. “De vrouw was blij met de hulp die we boden, maar als ik 
probeerde te praten over haar ziekte, veranderde ze van onderwerp.” 

Kans  De jeugdbeschermer vervolgt: “Ik wilde haar steunen, maar ook meedenken over wat er zou 

kunnen gebeuren en wat zij dan zou willen. Ik wilde haar de kans geven een plan te maken nu het 
nog zo goed ging. Onder meer om te voorkomen dat het mis zou gaan op het moment dat ze minder 
goed voor zichzelf en de kinderen kon zorgen. Ik zag dat ze zich steeds meer afzonderde van haar 
omgeving, terwijl ze haar mensen naar mijn idee juist nodig had. Ik zei dat ik wilde voorkomen dat er 
op enig moment ingegrepen zou worden en dat anderen dan voor haar zouden gaan beslissen. Er 
was een plan nodig, voor de korte en de langere termijn. Zodat alles kon gaan zoals zij wilde.” 
Opgelucht  De moeder vertrouwde het niet. “Het gaat al heel lang goed, ik red me wel," zei ze. Ze 

vond het wel goed dat iemand haar iets zou vertellen over een manier om zelf een plan te maken, 
vooral omdat het geen hulpverlener was. Na dat gesprek vond ze het ook goed dat de Eigen Kracht-
coördinator haar zus belde. De zus was opgelucht dat ze gebeld werd, ze was erg bezorgd. De zus 
sprak met de moeder over de ziekte en zei dat ze er voor haar wilde zijn. “Van haar zus kon de vrouw 
wel horen wat ze van mij niet wilde horen,” aldus de jeugdbeschermer. “De zus vertelde de vrouw 
dat anderen ook graag betrokken wilden zijn. Voor de moeder was het belangrijk dat niets werd 
overgenomen dat ze zelf kon. Voor de familie was het belangrijk dat er verbinding is zodat ze er 
kunnen zijn als het nodig is. Het hielp enorm om dat uit te spreken.” 
Werkwijze planbijeenkomsten en trainingen 
Eigen Kracht-conferenties kunnen als altijd worden aangevraagd voor personen of gezinnen die een 
plan nodig hebben en voor wie verbinding met het netwerk van groot belang is. Planbijeenkomsten 
vinden fysiek plaats met inachtneming van de geldende coronamaatregelen of worden online 
georganiseerd. We gaan steeds uit van maatwerk in overleg met alle betrokkenen.  
Er vinden ook weer trainingen plaats op locatie, ook hier met inachtneming van de geldende 
coronamaatregelen. 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 
 

 


