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Beste adviesraadleden en overige geïnteresseerden, 
In Roelofarendsveen zijn de ‘kermisfeestelijkheden’, zij het beperkt, weer achter de rug. In Leiden 
staan de 3-oktober feesten voor de deur. Mocht u hier niet naar toe gaan, dan is het lezen van deze 
nieuws- en informatiebrief wellicht een goede vervangende bezigheid. 
Veel plezier, wat uw keuze ook is! 
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) Leidse regio, Rijnstreek en Duin- en Bollenstreek werken samen aan uitvoering van  jeugdhulp 
2) Coronacrisis hét moment om de vierdaagse werkweek in te voeren 
3) Alle aanwezige kennis in het onderwijsveld staat overzichtelijk bij elkaar 
4) VN Verdrag Handicap is in Nederland nu vijf jaar van kracht 
5) Mensen zien nu in dat het niet aan henzelf ligt, als ze geen woning kunnen vinden of betalen 
6) Beveiligde bedden vinden voor een moeilijke patiënt kan een flinke uitdaging zijn 
7) Jeugdzorg omdopen tot gezinszorg, omdat nadruk op hele gezin en het netwerk moet liggen 
8) Door de coronacrisis is het aantal mensen dat tegen een burn-out aanzit verdubbeld 
9) Hoe hoger de inbrengwaarde, hoe lager de exploitatiebijdrage 
10) Docenten schrikken als ze horen dat ze iemand gekwetst hebben 
11) Gemeenten volgend jaar geen 140 miljoen extra re-integratiemiddelen maar 60 miljoen euro 
12) Het idee dat je armoede en schulden voorkomt is beter dan de problematiek aanpakken 
13) Het ziet ernaar uit dat Kaag en Braassem het snippergroenproject kan hervatten 
14) Forse achterstand in huisvesting van statushouders 
15) Huizen moeten toekomstbestendig, veilig en gezond zijn 
16) Berichten die overheden naar mensen sturen over schuldproblemen, zijn vaak te moeilijk  
17) Voorstel om eerlijker schulden op te lossen 
18) Onderzoek ‘De gemeentelijke inkoop van jeugdzorg’ 
19) Ouders die dit jaar minder uren hebben gewerkt niet in problemen met kinderopvangtoeslag 
20) Lokale ’buddy’s’ die mantelzorgers ondersteunen bij hun taken 
21) Elke maand een gratis pakket met zelftesten ophalen bij je apotheek 
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22) Zo’n 2,5 miljoen mensen van 16 jaar en ouder moeite met lezen, schrijven en rekenen 
23) Jeugdzorgorganisaties willen een NZa-achtige autoriteit 
24) Gemeenten en werkgevers laten de medewerkers in de jeugdzorg in de kou staan  
25) Wmo landelijke regelgeving naar de mening van Den Haag teveel naar eigen hand 
26) Om verplichte zorg te voorkomen  gelegenheid een eigen plan van aanpak te maken 
27) Meldpunt WIA 
28) Mensen met een baan die veel geestesarbeid vraagt, lopen later minder risico op dementie 
29) Laaggeletterdheid is bij sociaal werkers vaak nog een blinde vlek 
30) Het tempo waarin de huizenprijzen stijgen neemt dit jaar nog sneller toe dan eerder gedacht 
31) PTSS komt ook vaak voor bij mensen met dementie 
32) WRR advies “Kiezen voor houdbaarheid. Mensen, middelen en maatschappelijk draagvlak” 
33) Burgercoöperatie Land van Ons heeft haar plannen voor het Polderlab geïntroduceerd 
34) De houdbaarheid van de zorg staat zwaar onder druk 
35) Gemeente Alphen a/d Rijn vindt huishoudelijke hulp in de WMO moet inkomensafhankelijk  
36) LUMC-Curium  bezuinigt op bedrijfsrestaurant en de afdeling educatieve therapie 
37) Stichting Kamers met Aandacht zoekt voor jongeren een kamer bij een particulier 
38) Toenemend wantrouwen van groepen (kwetsbare) inwoners is ten opzichte van de overheid 
39) Belangen van (ex)dak- en thuisloze jongeren 
40) Als je niets doet, weet je vrijwel zeker dat het fout gaat 
41) Proef met gezinnen die te maken hebben met multiproblematiek 
 
 
 
 
1) Leidse regio, Rijnstreek en Duin- en Bollenstreek werken samen aan uitvoering van  jeugdhulp 
Unity.nu 3 september 2021 
Gemeenten werken samen aan de uitvoering van de Jeugdhulp 
3 september 2021  LEIDEN - Vanaf 1 januari 2022 is het wettelijk verplicht voor gemeenten om 
regionaal samen te werken. De Leidse regio, Rijnstreek en Duin- en Bollenstreek werken samen aan 
de uitvoering van de jeugdhulp om grotere uitgaven te verminderen. 
De huidige overeenkomst voor uitvoering van de jeugdhulptaken loopt eind 2021 af. Daarom wordt 
er een nieuwe bedrijfsvoeringsorganisatie opgericht om aan de nieuwe invulling van taken, rollen en 
verantwoordelijkheden te voldoen. Dit zal de GR Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland heten.  
De organisatie, in combinatie met de samenwerkingsafspraken tussen de gemeenten, zal bijdragen 
aan een duidelijke verantwoordelijkheidsverdeling en sturing op de transformatieopgave van 
jeugdhulp. 
 
 
2) Coronacrisis hét moment om de vierdaagse werkweek in te voeren 
AlphenCC  4 september 2021 
Corona jaagt discussie om minder te gaan werken aan. Met huidige 
werkweek zitten we ’gevangen in een ziekmakend en peperduur systeem’    
Joost Spijker 4 september 2021 AMSTERDAM   De coronacrisis wordt gezien als hét moment om de 
vierdaagse werkweek bij meer bedrijven in te voeren. Minder werken kan een oplossing bieden 
voor de groeiende psychische druk die werknemers ervaren. Maar lang niet iedereen is 
enthousiast. 
Jarenlang werkte bedrijfsanalist Bas van Gerwen 40 uur per week, maar de komst van zijn kind zette 
hem aan het denken. Het zou doordeweeks lastig worden eerst langs de opvang te rijden en toch 
nog op tijd op kantoor te zijn. 
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Dat zijn werkgever Achmea de 34-urige werkweek de nieuwe norm maakte, noemt hij dan ook 
’fantastisch’. „Het maakt echt een verschil als ik een volledige werkdag kan maken en daarna met 
mijn vriendin en kind nog net samen kan eten. Plus ik krijg hetzelfde betaald. Ik zie het als een win-
win.” 
Achmea is één van de eerste grote bedrijven die kiest voor een kortere standaard werkweek. Per 1 
januari kunnen de 13.000 medewerkers teruggaan van 36 naar 34 uur. Met behoud van salaris, 
hoewel er sprake is van een minimale cao-loonsverhoging van 1 procent, waardoor je ook kunt 
spreken van een uitruil tussen geld en vrije tijd. 
„Er waren een paar maatschappelijke ontwikkelingen die samen kwamen”, vertelt HR-directeur Elly 
Ploumen over de keuze. „Mensen moeten langer doorwerken, de samenleving digitaliseert en 
mensen raken overbelast. Veel van onze mensen zitten de hele dag achter de computer en dat is 
door corona alleen maar meer geworden. De vraag is hoe effectief dat is.” 
Gevangen   „Bijna de helft van de werkenden heeft het gevoel knel te zitten tussen werk, privé en 
andere verplichtingen”, stelt CNV-voorzitter Piet Fortuin. „We houden elkaar gevangen in een 
ziekmakend en peperduur systeem.” Zijn vakbond pleitte al voor corona voor een 30-urige werkweek 
als nieuwe norm. 
Ook FNV streeft naar een 32-urige werkweek. De vakbond heeft op enkele plekken afspraken 
gemaakt. „In een krimpsector als de financiële dienstverlening of in zware beroepen waar mensen 
hun pensioen niet meer gezond halen kan dit een goed plan zijn,” zegt vicevoorzitter Zakaria 
Boufangacha. „Dan is het een middel om de werkdruk te verlagen. Maar de kern is dat mensen meer 
zeggenschap en grip op hun werk moeten krijgen.” 
Werkgevers   De vakbonden vinden voorlopig nog weinig gehoor bij werkgevers. Zij vrezen 
hogere kosten en wijzen op de krappe arbeidsmarkt. „Het ligt juist eerder voor de hand om juist 
meer uren te gaan werken.” meent een woordvoerder van wergeversorganisatie AWVN. 
„Geen haar op mijn hoofd die eraan denkt om dit in ons bedrijf in te voeren”, zegt ook Elly Brand van 
kinderopvangorganisatie Kibeo. „Nog minder werken zorgt ervoor dat de arbeidsdeelname van 
vrouwen alleen maar minder wordt.” 
Brand ziet meer heil in zelf roosteren of mensen meer zeggenschap geven. „Voor medewerkers zal 
de werkdruk alleen maar toenemen als ze hun vak in vier dagen moeten proppen. Bij zware 
beroepen snap ik de wens, maar in onze sector zou het tot grote problemen leiden.” 
De werkgevers hebben daar wel een punt, vindt hoogleraar arbeidsmarkt Ton Wilthagen. „Mensen 
worden niet moe van de hoeveelheid uren die ze werken. Het gaat mis door het altijd bereikbaar 
moeten zijn, slechte verlofregelingen en de weinige autonomie die ze ervaren.” 
Dat het probleem niet in het aantal gewerkte uren zit, blijkt volgens de hoogleraar uit het feit dat 
Nederlanders met gemiddeld 31 uur al het minste werken van alle Europeanen. „Zo’n proef als in 
IJsland is leuk, maar wij doen dat hier eigenlijk al.” 
Digitaliseringsslag    Dat bepaalde bedrijven zoals Achmea er toch voor kiezen, vindt hij niet 
gek. „Daar is sprake van een digitaliseringsslag, anders zou er gereorganiseerd moeten worden. Maar 
hoe is dat in zorg of onderwijs?. Dan rijden treinen niet meer op tijd of kun je in het weekend niet 
naar het ziekenhuis vanwege personeelstekort. Onverantwoord.” 
Piet Fortuin van CNV wil echter niks weten van nog meer uren werken. „Ons land gaat de oorlog niet 
winnen door terug te grijpen naar meer uren. Wij moeten het hebben van innovatie en kwaliteit van 
werk. Zo krijg je ook dat meer vrouwen uren kunnen maken en de kosten van ziekteverzuim zullen 
dalen. Zo stappen we uit die rat race. Natuurlijk gaat dat niet in een of twee jaar lukken. Maar het is 
een proces van jaren waar we naartoe moeten werken.”                                                                          
Bedrijfsanalist Van Gerwen wil in elk geval niet meer terug naar de 40-urige werkweek. „Het werk 
kan prima in vier dagen, mits ik zelf goed mijn grenzen bewaak en aangeef wat wel en niet past. En 
het is goed als die laptop ook eens dicht kan. Mijn vrienden zijn weleens jaloers als ik vertel dat ik 
voor werk nog even een rondje kan sporten.” 
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Vrije zaterdag pas sinds 1960   In Nederland is een zesdaagse werkweek eeuwenlang de 
norm geweest. Werkweken van 75 uur kwamen in fabrieken geregeld voor. In 1919 kwam daar een 
einde aan met een wet die regelde dat een gemiddelde werkdag 8 uur moest zijn en een werkweek 
45 uur. In de Tweede Wereldoorlog en tijdens de wederopbouw werd die norm weer opgetrokken 
om de productiviteit te bevorderen. 
In 1960 volgde een nieuwe doorbraak voor werknemers met de invoering van de vrije zaterdag. Tot 
dat moment was het op veel plekken normaal om op zaterdagochtend te werken. Omdat er nog 
weinig vermaak was, maar mensen wel extra vrije tijd hadden, ontstond het fenomeen 
’bermtoerisme’. 
Zitten langs de snelweg en kijken naar passerende auto’s. Deeltijdwerk kreeg vervolgens een grote 
vlucht in de jaren tachtig, toen herverdeling van de werkgelegenheid een belangrijk thema werd. Het 
gevolg was dat driekwart van alle werknemers halverwege de jaren tachtig hun aantal uren 
teruggeschroefd zag worden. 
Het resultaat was dat nergens zoveel in deeltijd gewerkt wordt als hier. Inmiddels is de gemiddelde 
werkweek is al tien jaar vrijwel hetzelfde: 31 uur. 
IJsland   De experimenten met de vierdaagse werkweek in IJsland zijn volgens de onderzoekers een 
’groot succes’. Tussen 2015 en 2019 gingen zo’n 2.500 werknemers in de publieke sector (meer dan 
1% van de werkende populatie) 35 of 36 uur werken in plaats van 40. Ook mochten ze zelf beslissen 
hoe ze die tijd precies verdeelden en bleef het salaris gelijk. 
Het resultaat? De IJslanders beoordelen hun leven hoger, hebben minder stress en meer tijd voor 
hobby’s of familie. De productiviteit bleef gelijk of steeg zelfs licht. 
Nadelen waren er ook, zo ging het werktempo volgens sommige deelnemers omhoog, kregen ze hun 
collega’s moeilijker te pakken of werd het complexer om trainingen te organiseren. Om een 
vierdaagse werkweek te doen slagen zou er door bedrijven dan ook slimmer gewerkt moeten 
worden: prioriteiten stellen wordt belangrijker, er moet minder vergaderd worden en winkels 
bijvoorbeeld een middagje dicht. Mede dankzij het succes van de proef werkt nu 86% van de 
IJslanders minder uren. 
Volgens de onderzoekers is bewezen dat minder uren werken de productiviteit en het welzijn van 
werkenden omhoog kan door minder uur te gaan werken. Ze hopen dan ook dat de studie een 
’blauwdruk’ zijn voor andere landen die dit overwegen. 
 
 
 
3) Alle aanwezige kennis in het onderwijsveld staat overzichtelijk bij elkaar 
Unity.nu 4 september 2021 
Vernieuwend platform ‘Onderwijs in de Leidse regio’ gelanceerd 
4 september 2021 LEIDEN - Om onderwijsprofessionals in de Leidse regio te helpen is er een 
vernieuwend platform (Fried: zie: https://onderwijsindeleidseregio.nl/  ) gelanceerd dat alle 
projecten en initiatieven in de regio bij elkaar brengt. Alle aanwezige kennis in het onderwijsveld 
staat overzichtelijk bij elkaar, waardoor onderwijsprofessionals op een snelle, simpele manier kennis 
kunnen delen en er geen waardevolle informatie verloren gaat. 
'Uniek is dat studenten het platform vullen en beheren', aldus Marton de Pinth namens de 
onderwijspartners. Het Leidse onderwijs is continu in ontwikkeling. De goede samenwerking in de 
regio resulteert in tal van projecten, activiteiten en initiatieven. Voor veel onderwijsprofessionals is 
niet altijd duidelijk wat er allemaal door en voor scholen wordt gedaan. Daarom hebben 
verschillende onderwijspartners in regio Leiden een overzicht gemaakt. Met dit nieuwe platform 
kunnen scholen kennis en ervaring delen, snel de juiste informatie vinden, hoeven ze niet zelf het 
wiel uit te vinden en hoeven ze niet alle aanbieders individueel te benaderen. 
Het platform blijkt ook van meerwaarde bij urgente problematiek. Samen met de gemeente Leiden is 
in korte tijd een ‘menukaart’ ontwikkeld met aanbod van verschillende partners die een rol kunnen 
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spelen bij de uitdagingen waar scholen mee geconfronteerd worden in het huidige coronatijdperk. 
'Door informatie over huidige en afgeronde projecten en initiatieven te verzamelen, te structureren 
en goed doorzoekbaar te maken, blijven kennis en ervaringen beschikbaar. Onderwijsprofessionals 
kunnen bovendien gemakkelijk contact opnemen met collega’s. Zo zit er een prikbord-functie in om 
een vraag bekend te maken, waardoor het platform ook een netwerkfunctie heeft.' 
Samenwerking   Daarnaast helpt onderwijsprofessionals bij het ondersteunen van leerlingen en 
laat ook zien dat de Leidse regio een aantrekkelijke werkomgeving is. 'Met het in beeld brengen van 
de rijke leeromgeving en de enorme dynamiek in de Leidse regio laten we zien welke mogelijkheden 
er zijn voor huidige én toekomstige leraren, bijvoorbeeld op het gebied van onderwijsinnovatie en 
talentontwikkeling', stelt De Pinth. Het platform is gevuld en wordt beheerd door studenten. Zo 
krijgen studenten al meteen een goed beeld wat er in de Leidse omgeving speelt en werken ze al 
actief mee aan een relevant onderwijsproject. Door deze unieke samenwerking is het hele onderwijs 
betrokken: 'Het gaat dus niet alleen om het platform, maar ook om een unieke samenwerking die 
zorgt dat het overzicht actueel is en blijft. Dat is een win-win situatie die past bij een kennisstad als 
Leiden.' Het platform is continu in ontwikkeling en wordt regelmatig aangevuld en verbeterd', voegt 
De Pinth eraan toe. 
 
 
4) VN Verdrag Handicap is in Nederland nu vijf jaar van kracht 
Zorg+welzijn 5 september 2021 
Column: ‘Waarom wilt u een douche-zitje? Een po-stoel is goedkoper!’ 
Het VN Verdrag Handicap is in Nederland nu vijf jaar van kracht. Volgens dit verdrag moeten mensen 
met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking – net als mensen zonder handicap - hun 
talenten kunnen inzetten binnen alle domeinen van de samenleving. Tussen theorie en praktijk gaapt 
nog een kloof. Sociaal professionals kunnen die helpen dichten. 
In Nederland hebben 2 miljoen mensen in de leeftijd 0 tot 65 een beperking of chronische 
aandoening. Naar schatting bevinden zich onder deze groep 375.000 kinderen en jongeren. Vijf jaar 
geleden ratificeerde Nederland het VN Verdrag Handicap, dat mensen met een beperking of 
chronische aandoening recht geeft op gelijke behandeling en gelijkwaardig meedoen. Nederland 
verplichtte zich daarmee tot maatregelen en beleid die bijdragen 
aan gelijkheid, toegankelijkheid en zelfstandigheid voor mensen met een handicap of chronische 
aandoening. 
De maatregelen en het beleid moeten bovendien doeltreffend zijn. Daaraan wordt toegevoegd dat 
ze niet onevenredig belastend moeten zijn. Een voorbeeld: werknemers die minder energie hebben 
door een chronische ziekte, hebben recht op aanpassing van de werktijd. Maar alleen zó dat het 
geen onevenredig nadelige gevolgen heeft voor het bedrijf. 
De pijlers van het VN-verdrag hebben betrekking op de domeinen wonen, onderwijs, werk, vrije tijd, 
relatie en toegankelijkheid: van gebouwen tot aan het verkrijgen van informatie. 
Kosten  Tot zover de theorie. Mijn eigen ervaring leert dat er in de praktijk nog enorm veel te 
verbeteren valt. Met mijn spastische lijf – waarvan ze bij mijn geboorte zeiden dat ik de volgende dag 
niet zou halen – loop en rijd ik nu al 45 jaar mee in de gehandicaptenzorg en welzijnswereld. Uit 
eigen ervaring weet ik dat de aandacht meer uitgaat naar zorg dan naar welzijn. Sinds ik mijn 
zelfstandige leven begon, heb ik vele sociaal professionals zien komen en gaan. Ik had ze nodig om 
de middelen te verkrijgen die ik nodig heb om mijn leven te organiseren. Helaas merkte ik dat 
degenen die daarover konden beslissen vaak vooral bezig waren met wat dat allemaal zou gaan 
kosten. En soms nog erger: of het wel nodig was! 
‘Waarom wilt u een douche-zitje? Een po-stoel is goedkoper! Want ik neem aan dat u hulp krijgt.’ 
‘Nee meneer, ik kan het zelf. Een po-stoel rijdt weg als ik er de kracht op zet die nodig is om de 
overstap vanuit mijn rolstoel te maken. Een douche-zitje wordt stevig aan de muur bevestigd, dan 
kan ik het zelf.’ ‘Dat kan ik mij niet voorstellen.’ 
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Pas nadat ik het op een locatie waar zo’n douche-zitje hing had voorgedaan, gaf de betrokken 
professional akkoord. 
Gunst of recht  Het VN-verdrag Handicap legt voor het realiseren van de doelen een grote 
verantwoordelijkheid bij gemeenten. Misschien wel iets te groot. Want veranderen doe je volgens 
mij samen. Ik zie dan ook een belangrijke rol weggelegd voor sociaal professionals. Zij spelen een 
belangrijke rol in het leven van veel mensen en kunnen het verschil maken, ook voor mensen met 
een handicap of chronische ziekte. 
Essentieel daarin is dat ze steeds de mens vooropstellen en niet de handicap. Mensen verschillen en 
daarom hebben ze verschillende dingen nodig. Faciliteer en ondersteun ze, zodat ze naar vermogen 
kunnen meedoen in de samenleving. Zie dat niet als een gunst, maar als recht en zoek van daaruit 
naar de mogelijkheden. 
 
 
5) Mensen zien nu in dat het niet aan henzelf ligt, als ze geen woning kunnen vinden of betalen 
De Volkskrant 5 september 2021 
Zij organiseren het Woonprotest in Amsterdam: ‘Elke dag eist de wooncrisis 
meer slachtoffers’ 
Ze twijfelden of het zou aanslaan. Nu houden niet alleen organisatoren Sander van der Kraan en 
Mieke Megawati Vlasblom, maar ook de instanties rekening met een hoge opkomst bij het 
Woonprotest zondag. ‘Mensen zien nu in dat het niet aan henzelf ligt, als ze geen woning kunnen 
vinden of betalen.’ 
Marc van den Eerenbeemt en Tom Kreling5 september 2021,  Sander van der Kraan (21) is net aan 
tafel gaan zitten met medeorganisator Mieke Megawati Vlasblom (25) om te vertellen over het 
Woonprotest dat ze organiseren, als zijn telefoon gaat. Ah, het is topambtenaar Hans Ton die belt 
voor een afspraak met minister Ollongren, zegt Van der Kraan. ‘Geen idee waar ze het over willen 
hebben. Maar ze mailden al eerder dat ze wel een keer met echte mensen wilden praten in plaats 
van koepelorganisaties.’ 
Straks moeten ze ook nog een paar duizend bierviltjes ophalen die ze hebben laten drukken voor het 
Woonprotest van zondag 12 september in Amsterdam. Op het viltje is een grafiek afgedrukt met de 
enorme stijging van de gemiddelde huizenprijs in Amsterdam sinds 1995. ‘We moeten vanavond nog 
een kroegentocht houden om die viltjes uit te delen’, zegt Megawati. 
Van der Kraan komt terug de kamer in. Hij heeft het gesprek met Hans Ton, de directeur Wonen van 
het ministerie van Binnenlandse Zaken, kort gehouden. ‘De minister wil graag voor én na het protest 
een gesprek’, zegt hij. 
‘Nou, daar moeten we straks maar even over overleggen. Daarvóór lijkt me niets. Willen ze ons nu al 
inkapselen?’, lacht Megawati. 
Een kleine week voor het protest tegen de verziekte woningmarkt wil iedereen met ze spreken, 
vertellen ze. Tv, radio, kranten, politici. Wat begon in juni met een wild plan met een biertje op een 
terras in Rotterdam – ‘dat was na een demonstratie voor Palestina, waar ongeveer vierhonderd 
mensen op afkwamen’, zegt Megawati – begint dit langzaam de belofte te krijgen van iets groots. 
Serieus protest  Een voor een sloten organisaties en vrijwilligers zich aan bij het idee en nu heeft 
het de potentie om uit te groeien tot een serieus protest, met bijbehorende opkomst. Van der Kraan 
en Megawati voelen in elk geval de opwinding. Van der Kraan: ‘Ik was eerst nog wat sceptisch over 
het plan. Zou het wel genoeg leven? Komen hier wel mensen op af? Geloven mensen wel dat het 
komt door het falende systeem en niet door henzelf?’ 
Megawati: ‘We gaan nu uit van achtduizend mensen. Maar eigenlijk zouden we teleurgesteld zijn als 
we niet meer halen.’ Ook de instanties houden rekening met een fikse mensenmassa. ‘We hebben 
geregeld contact met de gemeente en de politie om een en ander af te stemmen’, vertelt Van der 
Kraan. We gaan de hele Dam volmaken, zegt ze enthousiast. 



  
NIEUWS- EN INFORMATIEBRIEF 210  ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN KAAG EN BRAASSEM  7 

 

Ze hopen op een massale opstand tegen de hoge huizenprijzen, het enorme tekort aan sociale 
huurwoningen en de ongebreidelde stijging van de huren in de vrije sector. Er is sprake van een 
kolossale wooncrisis in Nederland, die iedere dag meer slachtoffers eist, vinden zij. Die crisis bevindt 
zich nog niet eens op een hoogtepunt, schatten ze in. Het blijft verder uit de hand lopen; voorlopig 
lijkt een einde aan de prijsstijging in de huur- en koopsector nog niet in zicht. 
Dat het niet eerder kwam tot een groot nationaal protest ligt volgens de twee aan het ‘fabeltje’ dat 
mensen zelf verantwoordelijk zijn voor hun geluk op de woningmarkt. Van der Kraan: ‘Onze 
generatie is altijd verteld: geluk is maakbaar.’ Megawati: ‘Succes is een keuze, dat was de leuze. Maar 
eindelijk is bij heel veel mensen het kwartje gevallen. Het is geen individueel, maar een collectief 
probleem.’ Van der Kraan: ‘Mensen zien nu in dat het niet aan henzelf ligt, als ze geen woning 
kunnen vinden of betalen. Ze zijn slachtoffer van jarenlang neoliberaal beleid.’ 
Verhuurderheffing   De politiek heeft het probleem zelf veroorzaakt, stelt Van der Kraan. ‘Door 
fiscale voordelen voor huiseigenaren, door de oproep aan buitenlandse beleggers om te investeren 
in Nederlandse huurwoningen, door de afbraak van de sociale sector. Nederland is het enige land ter 
wereld met een extra belasting voor sociale huurwoningen, de verhuurderheffing. Dat is toch 
ongelooflijk?’ 
Dat het niet makkelijk is om een woning te vinden ondervinden zij aan den lijve. Van der Kraan, 
werkzaam als specialist sociale media voor progressieve partijen en ideële organisaties, woont 
noodgedwongen nog bij zijn moeder in Krimpen aan den IJssel. Megawati, officemanager bij een 
techbedrijf en landelijk bestuurslid van de politieke partij Bij1 van Sylvana Simons, huurt met haar 
vriend een appartement in Rotterdam, met een tijdelijk huurcontract voor 1.530 euro per maand. 
De discussie over de woningmarkt werd jarenlang gegijzeld door het zoeken naar externe 
verklaringen, vinden zij. Dan weer lag het aan problemen met stikstof in de bouw, dan weer aan de 
immigratie. Van der Kraan: ‘De problemen waren allemaal zo groot en complex dat de politiek niet 
de hand in eigen boezem hoefde te steken.’ 
De demonstratie op de Dam (en volgende demonstraties in Rotterdam en Den Haag) moet het 
beginpunt zijn van een beweging voor een rechtvaardig woonbeleid. Megawati: ‘We komen nog met 
een actieplan. Maar maak ons niet verantwoordelijk voor een antwoord op de crisis. Het zijn niet de 
slachtoffers die met oplossingen moeten komen, maar de mensen die het systeem kapot hebben 
gemaakt.’ 
Kraken Een paar voorzetjes willen ze wel geven. Schaf de verhuurderheffing af. Stop hebzuchtige 
beleggers. Reguleer de huren in de vrije sector. Onteigen het bezit van verhuurders met duizenden 
woningen. Stop met de ‘racistische en klassicistische’ ingrepen in de volkswijken, waar corporaties 
mensen hun huis uit jagen voor nieuwbouw, maar volgens hen geen betaalbaar alternatief 
aanbieden. Dat raakt mensen uit minderheidsgroepen en de armere buurtbewoners onevenredig 
hard. Megawati: ‘Zo worden mensen uit hun stad gejaagd. De grond onder hun voeten heeft meer 
waarde dan zijzelf.’ 
Nog een punt van de actievoerders van Woonprotest: schaf het verbod af op het kraken van 
woonruimte. Van der Kraan: ‘Kraken past bij het aanpakken van parasitaire beleggers. Zo zoek je de 
frictie op tussen mensen en markt. Het opent ook weer een meer filosofische discussie. Wat is 
geweld? Het kraken van een woning? Of mensen uit hun woning jagen en op straat laten leven?’ 
De ontmoeting met minister Ollongren, gaat die deze week nog plaatsvinden? Nee, laat Van der 
Kraan weten na afloop van het overleg over de uitnodiging. ‘We willen eerst de slachtoffers van deze 
crisis aan het woord laten. Voordat we in overleg gaan, is het belangrijk om eerst een krachtig 
statement te maken.’ 
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6) Beveiligde bedden vinden voor een moeilijke patiënt kan een flinke uitdaging zijn 
Zorgvisie 6 september 2021 
Sneller een beveiligd bed dankzij landelijke samenwerking 
Beveiligde bedden zijn er in Nederland voor mensen die dusdanige psychische problemen hebben 
dat ze een gevaar vormen voor anderen en voor zichzelf. Zo’n bed vinden voor een moeilijke patiënt 
kan een flinke uitdaging zijn. Een nieuw dashboard geeft landelijk inzicht in de beschikbaarheid van 
bedden, maar ook in de reden waarom patiënten soms worden geweigerd. 
De geestelijke gezondheidszorg worstelt al jaren met het plaatsen van patiënten die naast hun 
psychische aandoening ook andere problemen hebben, zoals een verslaving of een verstandelijke 
beperking. ‘Eén groep viel met name tussen wal en schip: de mensen die wel gevaarlijk gedrag 
vertoonden maar nog geen delict hadden gepleegd’, vertelt Petra de Leede, die het project leidt 
vanuit programmaontwikkelaar P5COM. ‘Je kan rustig zeggen dat er met deze mensen werd geleurd. 
Het was een continue bellen met de vraag: wie wil en kan deze patiënt overnemen? Dat moest echt 
stoppen.’ 
Gevaar voor de samenleving  Dit ‘leuren’ met patiënten is schadelijk voor de patiënt en 
stressvol voor de zorgaanbieders. Dat het ook gruwelijk mis kan gaan, weet De Leede uit eigen 
ervaring. ‘Ik ben zelf leidinggevende geweest in een forensische instelling’, vertelt ze. ‘Een zwarte 
pagina uit die periode was de dag dat een cliënt hele forse agressie gebruikte tegen vier 
verpleegkundigen. Een van hen is niet meer teruggekomen, een ander heeft er nog last van. Het 
lukte maar niet om de man uit te plaatsen. Wij waren een instelling met beveiligingsniveau 2, terwijl 
voor hem niveau 4 nodig was.’ 
Risico’s voor de samenleving    Naast het gevaar voor de cliënt en voor de betrokken 
zorgteams zijn er met deze groep patiënten ook risico’s voor de samenleving. Zorgaanbieders, 
beleidsmakers en financiers hebben daarom in de zomer van 2020 besloten om deze situatie te 
verbeteren. De ministeries van VWS en J&V vroegen P5COM in het najaar om dit proces te 
begeleiden. Bij deze doelgroep komen de systemen van de twee ministeries bij elkaar. De 
verantwoordelijke bewindslieden hebben daarom al vroeg hun steun voor het project uitgesproken. 
Convenant      Het belangrijkste doel van het project was het tot stand brengen van een betere 
samenwerking. Zorgaanbieders moesten beter in staat zijn om informatie uit te wisselen en snel te 
schakelen bij problemen. Zo moest een lerende praktijk ontstaan om knelpunten ook echt duurzaam 
op te lossen. Twee dingen waren daarvoor nodig: afspraken tussen de partijen uit verschillende 
werelden over hoe ze willen samenwerken én inzicht in de actuele situatie en knelpunten. De 
partijen begonnen met het eerste. Ministeries, zorgkantoren, zorgaanbieders, DJI en 
zorgverzekeraars gingen onder leiding van P5COM om de tafel om hun ambities concreet te maken 
en te vertalen in een convenant. ‘Daarin staat bijvoorbeeld dat bij opnames van hoog-risico-
patiënten er geen financieringsbeperking mag zijn. Zodat zorgaanbieders ook dan een redelijke 
vergoeding krijgen. Begin november hebben alle partijen hun handtekening gezet.’ 
Van beelden naar feiten   Een volgend belangrijk doel van het project is geweest om eindelijk 
een volledig beeld te krijgen van wat er aan de hand is. Volgens De Leede leefden er bij 
zorgaanbieders verschillende beelden van elkaar en van de werkelijkheid. Dat ging over de hoogte 
van tarieven, toegankelijkheid en beschikbaarheid van bedden. ‘Daarom moesten we van beelden 
naar feiten. Een dashboard met alle plekken die we hebben, waarin we ook over langere tijd de 
ontwikkelingen kunnen bekijken.’ 
Dashboard operationeel     Het nieuwe dashboard is sinds maart operationeel. Alle 
zorgaanbieders met een beveiligingsniveau van 2, 3 of 4 zijn erop aangesloten. Verreweg de meeste 
zorgaanbieders houden nu dagelijks bij hoeveel beschikbare bedden ze hebben. ‘Hier en daar 
moeten we er nog wel aan herinneren dat er dagelijks gebruik van wordt gemaakt’, tekent De Leede 
hierbij aan. ‘Het is net als tanden flossen. We weten allemaal dat het iedere dag moet, maar soms 
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schiet het erbij in. Mensen willen het wel doen, maar zijn nog wat onwennig. Om in je keuken te 
laten kijken, is ook moed nodig.’ 
Landelijk coördinatiepunt   Het dashboard moet landelijk een actueel inzicht geven in de 
capaciteit. Daarnaast houden de opnamecoördinatoren in het dashboard bij waarom ze een patiënt 
weigeren. Heeft het te maken met financiering? Is er geen passend behandelaanbod? Op die manier 
worden historische gegevens opgebouwd. En daarmee kunnen knelpunten inzichtelijk gemaakt 
worden en gericht worden opgelost, op basis van feiten en cijfers. 
Voor de moeilijkste casussen is een landelijk coördinatiepunt beveiligde bedden opgericht. De 
coördinatoren die hier werken, hebben de expertise en het inzicht in de landelijke situatie om iets te 
kunnen doen. De Leede: ‘Zij gaan met een zorgorganisatie aan de slag als die er echt niet uitkomt. De 
eerste ervaringen zijn erg positief, men is echt geholpen door hun expertise en hun bemiddeling.’ 
Openheid van zaken  Bijzonder aan het project is volgens De Leede dat de betrokken 
veldpartijen ervoor hebben gekozen om gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen. ‘Een aantal 
mensen is opgestaan en heeft gezegd: het is niet makkelijk, maar wij gaan moed tonen en openheid 
van zaken geven. Vervolgens is samen bepaald welke informatie er in het dashboard moest en op 
welke manier het moest worden gevuld. Met de mensen van de werkvloer zijn sessies belegd om te 
bepalen hoe het in de praktijk moest werken. De administratieve last moest zo licht mogelijk zijn.’ 
Het dashboard maakt geen koppeling met elektronische patiëntdossiers. Er komt geen 
patiëntinformatie in, waardoor de privacy van cliënten niet in het geding kan komen. ‘Dat heeft de 
ontwikkeling van het platform minder ingewikkeld gemaakt en heeft geholpen om de snelheid erin te 
houden’, vervolgt De Leede. 
Geen plaatsingstool De Leede benadrukt dat het ontwikkelde dashboard geen plaatsingstool is, 
maar een verbindingstool. ‘Nu er zicht is op de bedden, kan er ook overleg op operationeel niveau 
zijn. De pandemie heeft ons gebracht dat we beeldbellen heel normaal zijn gaan vinden. 
Zorgverleners kunnen elkaar veel makkelijker benaderen en vragen om mee te denken met een 
dossier. Je ziet vertrouwen ontstaan, maar ook dat mensen meer nadenken over hun eigen aandeel.’ 
Eindverantwoordelijkheid    Zorginstellingen hoeven niet te vrezen dat hun bedden worden 
afgebouwd als ze te lang leeg zouden staan. ‘Er is schaarste aan deze bedden, dus de vrees om ze te 
verliezen is er niet’, stelt De Leede. ‘Wat wel een rol speelt, is dat het gaat om mensen die 
zorginstellingen echt graag willen uitplaatsen. Op het moment dat bekend is dat er een leeg bed is, 
kan een kliniek de druk opvoeren om een cliënt over te nemen. Maar uiteindelijk blijven de 
ontvangende klinieken eindverantwoordelijk voor wie er wel en niet binnenkomt. Echt openheid 
geven is hier de oplossing. Ook over de overwegingen om een cliënt niet te willen overnemen. Als 
het bijvoorbeeld gaat om de plaatsing van een zedendelinquent op een afdeling waar ook 
slachtoffers van loverboys zijn opgenomen.’ 
Bij beleidsmaker op tafel  Nu er een gezamenlijk beeld is, is de volgende stap de duiding van 
de cijfers. ‘We kunnen gaan kijken waar de echte knelpunten zitten. Dan kun je gaan denken over 
oplossingen. Moeten we bijbouwen? Moeten we vooral werken aan een betere doorstroom? Nu is 
het met name moeilijk om opvang in de samenleving te regelen voor zedendelinquenten. We 
hebben daarbij ook last van het woningtekort. Zaak is nu om deze knelpunten te kwantificeren en bij 
de juiste beleidsmakers op tafel te krijgen’, aldus projectleider Petra de Leede. 
Samira Ahli is adjunct-hoofdredacteur van Zorgvisie, Skipr en Qruxx. 
 
7) Jeugdzorg omdopen tot gezinszorg, omdat nadruk op hele gezin en het netwerk moet liggen 
Zorg+welzijn 6 september 2021 
Hulpverlener moet voorkomen dat uit huis geplaatst kind contacten verliest 
Kinderen die uit huis geplaatst worden, verliezen vaak het contact met hun directe omgeving als 
hulpverleners niet met hen samenwerken. Stichting Het Vergeten Kind wil dat het belang van de 
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verbinding tussen ouder(s) en kind prioriteit wordt. ‘De zorg moet zich richten op het hele netwerk 
rondom het kind.’ 
Zonder goede hulpverleners verliezen kinderen die niet thuis wonen het contact met ouders, familie 
en vrienden. Zo begint Stichting Het Vergeten Kind zijn onderzoeksrapport (Fried: zie: 
https://www.hetvergetenkind.nl/actueel/176/het-vergeten-kind-pleit-voor-naamswijziging-
jeugdzorg-naar-gezinszorg  )  nadat ze 72 kinderen en vijftien hulpverleners spraken over de 
hulpverlening. Zo zegt 56 procent van de kinderen dat ze sinds uithuisplaatsing het contact zijn 
verloren met minstens één iemand die belangrijk voor ze was. 
Er zijn in Nederland ongeveer 42.000 kinderen die niet thuis wonen, maar in een pleeggezin, op een 
groep of in een gezinshuis. Als ouders en hulpverleners die bij deze kinderen betrokken zijn niet 
samenwerken, is dit schadelijk, aldus de Stichting. ‘Kinderen hebben hun wortels nodig en komen in 
een loyaliteitsconflict terecht als er geen connectie is tussen hun hulpverleners en hun netwerk’, 
aldus het rapport.  
Te weinig tijd     Uit de gesprekken blijkt dat de hulpverleners tegen problemen oploopt, zo 
hebben ze te weinig tijd om in het netwerk te investeren. Ook zijn er lange wachttijden voor hulp. De 
Stichting signaleert drie problemen in de hulpverlening: De uithuisplaatsing komt op een moment 
van crisis. Hoewel de hulpverlener dit aan zag komen is de ouder hier vaak onvoldoende op 
voorbereid. Hierdoor ontbreekt de emotionele toestemming van ouders, zo staat in het rapport. 
Hulpverleners zouden na de gebeurtenis tijd moeten hebben om stil te staan bij de rouw van zowel 
ouder als kind. Door een gebrek aan tijd gebeurt dit niet, dit schaadt de connectie tussen de 
hulpverleners en de ouders. 
Het tweede punt is de wachttijden voor de begeleide omgang tussen ouders en kinderen. Door deze 
wachttijden duurt het soms maanden voordat deze hulp er is, een periode waarin er geen contact is 
tussen ouder en kind. Door wachttijden bij het screenen van mogelijke pleeggezinnen uit het eigen 
netwerk wordt er soms ook voor de snelheid voor een onbekend pleeggezin gekozen. 
Als derde probleem wordt de afstemming tussen hulpverlener en ouder genoemd. Een goede band 
tussen beide partijen is essentieel, maar er is soms sprake van een veroordelende houding van de 
hulpverlener naar de ouder, zo zeggen deelnemers aan het onderzoek.  
Duidelijk communiceren     Stichting Het Vergeten Kind meldt in het rapport enkele manieren 
waarop hulpverleners met ouders samenwerken, ter inspiratie. Zo wordt geopperd om vooral in de 
eerste fase na de uithuisplaatsing duidelijk te communiceren met de ouders, ze uit te leggen wat er 
gebeurt en waarom. Ook de kinderen hebben hier behoefte aan. Kinderen moeten ook gestimuleerd 
worden om contact te houden met de ouders.  
Hulpverleners waarmee gesproken is opperen daarnaast om de ouderrol zo veel mogelijk in stand te 
houden als het kind niet meer thuis woont. Zo kunnen ouders om tips gevraagd worden voor de 
omgang met het kind, en ook de regie van dagelijkse dingen bij hen blijven. Een gezinsouder legt 
bijvoorbeeld uit hoe ouders hun kind in bed mogen komen leggen, of meenemen naar de kapper. Zij 
benadrukt ook het belang van duidelijke afspraken, bijvoorbeeld over wanneer een ouder gebeld 
wordt. Als een kind is gevallen? Een onvoldoende haalt op school?  
Gezinszorg    De Stichting pleit ervoor om de jeugdzorg om te dopen tot gezinszorg, omdat de 
nadruk op het hele gezin en het netwerk moet liggen. ‘Het belang van de verbinding tussen ouder en 
kind moet erkend worden. Ook al gaat het thuis mis, de intentie van de ouders is bijna altijd goed, de 
loyaliteit van het kind naar de ouders is groot en bijna altijd blijvend. Liefdevolle zorg richt zich per 
definitie op het hele netwerk rondom het kind.’  
Als hulpverleners niet samenwerken met de ouders en andere steunfiguren van het kind, dan kan er 
ook geen veilige en liefdevolle opvoedomgeving voor het kind gecreëerd worden, zo schrijft de 
Stichting. ‘Het is tijd voor een mind change.’ 
Meike Bergwerff  Redacteur Zorg+Welzijn 
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8) Door de coronacrisis is het aantal mensen dat tegen een burn-out aanzit verdubbeld 
Binnenlands Bestuur 7 september 2021 
CNV ZET IN OP 30-URIGE WERKWEEK 
Hans Bekkers 06 sep 2021 11 reacties 
Nederland moet zo snel mogelijk toe naar een 30-urige werkweek. Het CNV gaat zich in veel 
sectoren daarvoor inzetten bij cao-onderhandelingen. ‘De overheid zou het goede voorbeeld kunnen 
geven door de werkweek terug te schroeven’, aldus CNV-voorzitter Piet Fortuin. 
Burn-out   Door de coronacrisis is het aantal mensen dat tegen een burn-out aanzit verdubbeld: 
van 11 naar 21 procent, zo blijkt uit recent onderzoek van de vakbond. ‘Honderdduizenden mensen 
zitten er doorheen. Hoog tijd voor een nieuwe balans,’ stelt de CNV-voorzitter. 
Productiever  Eerder onderzoek van CNV toonde al aan dat de 30-urige werkweek op groot 
draagvlak kan rekenen onder werkend Nederland. Bijna twee op de drie ondervraagden denken dat 
met zo’n kortere werkweek gezond hun pensioenleeftijd te kunnen gaan halen en ook dat het aantal 
burn-outs vermindert. Een ander door velen genoemd voordeel is een lager ziekteverzuim en een 
betere werk-privébalans. Bijna de helft van de respondenten verwacht bovendien productiever en 
efficiënter te gaan werken. 
Logisch moment Nu de economie na de coronadip weer floreert, is het volgens de vakbond een 
logisch moment om over te schakelen naar een vierdaagse werkweek. ‘Onze wens is dat ook mensen 
die nu in kleine deeltijdbanen werken, straks 30 uur werken. Hiermee creëren we ook een betere 
balans tussen mannen en vrouwen’, aldus Fortuin. ‘In de praktijk pakt de kortere werkweek goed uit. 
Diverse proeven bij bedrijven tonen aan dat mensen gelukkiger zijn, efficiënter en productiever. 
IJsland loopt hierin voorop. Het zou mooi zijn als Nederlandse bedrijven volgen. Ook de overheid zou 
het goede voorbeeld kunnen geven door de werkweek terug te schroeven.’ 
 
 
 
9) Hoe hoger de inbrengwaarde, hoe lager de exploitatiebijdrage 
Leidsch Dagblad 7 september 2021 
Er klopt helemaal niets van grondhandel Braassemerland 
Adri Klinkenberg 7 september 2021  ROELOFARENDSVEEN            Acht grondeigenaren in 
nieuwbouwgebied Braassemerland vrezen behoorlijk het schip in te gaan met het exploitatieplan 
Braassemerland, waar de gemeenteraad van Kaag en Braassem zijn handtekening onder heeft 
gezet. Hun adviseur Ger Stoof vroeg maandag op een rechtszitting bij de Raad van State om het 
exploitatieplan, waar alle kosten en baten in staan, te vernietigen. 
Zijn klanten zitten tussen de Noorderhemweg en de Galgekade. Ze hebben er onbebouwde percelen 
of oude kassen. Daar komen woningen die ze mogelijk in eigen beheer willen bouwen. Het gaat om 
de inbrengwaarde van hun grond. Die is door de gemeente getaxeerd op 32,50 euro per vierkante 
meter. Stoof is bedrijfsmakelaar en loopt al veertien jaar in het gebied rond. Hij vindt 32,50 euro 
absurd laag. 
Als vergelijking heeft de gemeente drie transacties met andere eigenaren op tafel gelegd. Met al 
deze transacties is wat aan de hand, zegt Stoof. Zo is er een bij die volgens hem een 
familieovereenkomst is met vanzelfsprekend een lager bedrag. De gemeente had de transacties niet 
als referentie mogen gebruiken bij zijn cliënten, vindt hij. Kaag en Braassem stelt dat het een gewone 
zakelijke overeenkomst is waar niets mee aan de hand is. Met de twee andere transacties is ook 
niets loos. 
De inbrengwaarde van grond is cruciaal voor de exploitatiebijdrage die woningbouwers moet betalen 
voor gemeenschappelijke voorzieningen, zoals wegen en het bouw- en woonrijp maken. Hoe hoger 
de inbrengwaarde, hoe lager de exploitatiebijdrage. Stoof wil de inbrengwaarde voor zijn cliënten 
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dan ook omhoog, liefst het getaxeerde bedrag maal drie, zodat ze minder exploitatiebijdrage hoeven 
te betalen. 
Kaag en Braassem heeft naar eigen zeggen in enkele gevallen wel een fors hogere inbrengwaarde 
betaald. Maar dat had te maken met grond die niet onteigend kon worden omdat de gemeente 
daarvoor geen toestemming kreeg. Omdat vertraging in de bouw dreigde werd een inbrengwaarde 
betaald die drie keer hoger lag dan bij de klanten van Stoof. Voor de duidelijkheid, de inbrengwaarde 
is niet de koopprijs van bouwgrond. 
Uitspraak van de Raad van State volgt over enkele weken. 
 
 
 
 
 
 
10) Docenten schrikken als ze horen dat ze iemand gekwetst hebben 
Kennis[platform Integratie & Samenleving 7 september 2021 
Aandacht voor diversiteit en institutioneel racisme in het hoger onderwijs 
‘De kopgroep wordt steeds groter’ 
Charlotte Wekker is docent sociale studies aan de Hanzehogeschool in Groningen. Ze spant zich al 
jaren in voor diversiteit en het tegengaan van institutioneel racisme in het hoger onderwijs in haar 
stad. Inmiddels is er meer aandacht voor. Hoe ging dat in zijn werk en waar heeft dat toe geleid? 
En wat heeft Wekker ontdekt in haar zoektocht het onderwerp op de agenda te krijgen? 
Diversiteit, institutioneel racisme. Het zijn thema’s waar Charlotte Wekker, docent sociale studies, al 
lang mee bezig is. Zo’n tien jaar geleden wisselden studenten met een migratieachtergrond, mede op 
haar initiatief, ervaringen uit over waar ze tegenaan liepen in het onderwijs. ‘Het was enerzijds 
een safe space om de vaak eenzame positie in de klas te bespreken. Anderzijds een klankbordgroep 
voor beleid, curriculum en toetsing', zegt Wekker. Maar rooster-technische hobbels deden het 
initiatief verzanden. Niettemin is ze nu toch weer met een groep gestart. 
Black Lives Matter  Vorig jaar veranderde er ineens veel. De dood van George Floyd en de 
daaropvolgende wereldwijde demonstraties, Black Lives Matter en de aandacht voor institutioneel 
racisme in allerlei geledingen van de samenleving, maakten veel los. Voor 2020 had ze het gevoel de 
kar alleen te moeten trekken. Op projectbasis waren er soms initiatieven, maar structurele aandacht 
voor het onderwerp ontbrak. Wekker: ‘Ik dacht vorig jaar, dit is het juiste moment om het ook hier te 
agenderen, op de Hanzehogeschool. Vanuit mijn enthousiasme en motivatie bracht ik het onder de 
aandacht bij bestuurders. Van dat proces heb ik veel geleerd. Activistisch taalgebruik en het gebruik 
van woorden als “moeten” zijn niet helpend om een beladen thema als racisme te agenderen en 
mensen mee te krijgen.’ 
Verbindend taalgebruik  Wat wel helpend is gebleken is om als bruggenbouwer verbindend 
taalgebruik te hebben, gekoppeld aan de visie van de hogeschool en studentenwelzijn. Een thema-
avond over institutioneel racisme (Dear White Groningen) (Fried: zie: 
https://forum.nl/nl/agenda/dear-white-
groningen?gclid=Cj0KCQjw5uWGBhCTARIsAL70sLJvyaXrxGP2HJmimp5gbj6xLozj44FV93AaKQIyaWVc
W0aGnzwxfpQaAgTQEALw_wcB ) met experts in het Groningse debatcentrum Forum, geleid door 
Wekker, deed de discussie kantelen. ‘Daar waren ook bestuurders bij van de gemeente Groningen, 
de Hanzehogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen. Ze gingen met elkaar in gesprek over hoe ze 
dit vraagstuk aan kunnen pakken. Ook onder docenten en studenten heeft de avond veel gesprekken 
op gang gebracht. Alles bij elkaar heeft het een enorme spin-off gehad. Er is vanaf dat moment meer 
structurele aandacht voor racisme met een duurzaam perspectief.’ 
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Strategisch plan  Wekker versaagde na die avond zelf ook niet. Ze hield de bestuurders en 
onderwijscommissies met mailtjes en agendapunten scherp op de toezeggingen die waren gedaan. 
Onlangs is er een charter diversiteit (|Fried: zie: 
https://gemeente.groningen.nl/actueel/nieuws/noordelijke-werkgevers-ondertekenen-charter-
diversiteit  ) ondertekend door tal van organisaties, ook van buiten het hoger onderwijs, zoals het 
Groninger Museum. 
Op de Hanzehogeschool zelf hebben de thema’s inclusie en diversiteit een plek gekregen in het 
strategisch plan. Een werkgroep – waarin tal van disciplines én studenten zitting hebben - buigt zich 
over de vraag over hoe dit verder te operationaliseren valt in beleid en acties. Uitsluiting kan zich op 
diverse niveaus voordoen binnen het hoger onderwijs: in het personeelsbeleid en de werving, in de 
toetsing en in het curriculum bijvoorbeeld. 
                          Docenten schrikken als ze horen dat ze iemand gekwetst hebben,  
                             maar weten dan vervolgens niet goed, hoe en wat dan wel 
Dialoog over ervaren discriminatie   Wekker: ‘Vanuit de werkgroep hebben we binnen de 
hele Hanzehogeschool wat we noemen betekenissessies georganiseerd. Daarin stond de vraag 
centraal: Ervaren mensen discriminatie binnen de Hanzehogeschool? Dat waren gemengde sessies 
met studenten en docenten, één sessie was met studenten alleen, omdat die behoefte er was.’ De 
betekenissessies worden door opleidingen nu op eigen initiatief opgepakt en voortgezet. Wat bij het 
faciliteren van het vrije gesprek lijkt te werken, is dat het buiten het systeem en de taakgerichte 
structuren om wordt georganiseerd. Een losse verzameling van studenten en medewerkers maakt 
dat er, onder goede gespreksleiding, een mooie gelaagde dialoog kan ontstaan. De deelnemers 
hebben met elkaar geen andere dringende taak en de vorm nodigt uit buiten de gebaande paden te 
denken en te luisteren. 
Wekker ziet dat er onder docenten meer begrip is ontstaan voor de worsteling van sommige 
studenten (zie ook kader). Docenten worstelen soms zelf ook, voegt ze eraan toe. Er is 
handelingsverlegenheid bij hen. ‘Ze schrikken als ze horen dat ze iemand gekwetst hebben, maar 
weten dan vervolgens niet goed, hoe en wat dan wel.’ Het begint bij bewustwording, het luisteren 
naar elkaar. Wekker ziet het als een positief effect dat docenten met elkaar in gesprek gaan over hoe 
ze zaken anders kunnen aanpakken. 
                Begin van onderop, mobiliseer docenten en studenten, dat is heel belangrijk om intrinsieke  
                                             motivatie en eigenaarschap te prikkelen 
Veranderprocessen   Ze benadrukt hoe belangrijk het is om veranderprocessen – zeker rond 
een beladen thema als institutioneel racisme – goed te begeleiden. Ze is veranderkundige, opgeleid 
als andragoog en weet van de hoed en de rand over het verloop van die processen. ‘Er is een 
kopgroep die er energie in wil steken om zaken veranderd te krijgen en die groep wordt groter en 
groter. Anderen haken aan, zien dat er iets belangrijks gaande is. De sociale norm verandert ook 
doordat deze groep steeds groter wordt en omdat het door leidinggevenden bevestigd wordt. Je 
bent bezig met elkaar het narratief van je opleiding te veranderen. Van een narratief waarin het 
meritocratisch ideaal centraal staat, naar een narratief dat de ongelijke startposities erkent en daar 
interventies op doet.’ 
Intrinsieke motivatie  Wat adviseert ze andere hogescholen en universiteiten die de 
onderwerpen diversiteit en institutioneel racisme willen agenderen? Wekker: ‘Begin van onderop, 
mobiliseer docenten en studenten, dat is heel belangrijk om intrinsieke motivatie en eigenaarschap 
te prikkelen. Natuurlijk moet er op een gegeven moment langs formele weg actie worden 
ondernomen, bijvoorbeeld door de sociale norm te stellen en te bevestigen.’ 
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Voorbeelden van (beleefde) uitsluiting 
Wekker geeft voorbeelden hoe studenten op de Hanzehogeschool met een migratieachtergrond 
ervaringen hebben met uitsluiting en negatieve beeldvorming. 

 ‘Meelifters’: Er wordt veel gewerkt met projectonderwijs waarin opdrachten in groepen 
worden gemaakt. Studenten met een migratieachtergrond vertellen dat ze bij die 
samenwerking een grote rol hebben en relevante inbreng hebben. Maar dat ze vaak niet 
degenen zijn die die inbreng op papier zetten omdat ze kritiek krijgen over de manier waarop 
ze de opdracht schriftelijk verwoorden. Ze fungeren meer als souffleur. En bij de plenaire 
presentatie zijn ze daardoor niet degenen die het woord voeren. Dat levert bij medestudenten 
ten onrechte het beeld van ‘meelifters’ op. 

 Beeldende taal niet begrepen: Een student van Turkse afkomst met een Perzische 
achtergrond is door de manier waarop hij is gevormd, gewend om zich in beeldende taal uit 
te drukken. Ook in zijn onderzoeksverslagen. Zijn docent snapt daar weinig van en las zijn 
zinnen eens hardop voor in de klas. De student voelde zich te kijk gezet. Hij hoorde dat de 
klemtonen en de accenten anders werden gezet dan hij had bedoeld. Het roept de vraag op of 
de student zich in het keurslijf van de docent moet voegen. Wekker: ‘De student zegt: “Ik drijf 
dan zo ver af van mijn boodschap en mijn manier van denken.” De student vraagt ook 
wederkerigheid aan de docent: “Ik wil dat hij zich in mij verdiept! Ik hoef me niet alleen te 
verdiepen in hoe hij het kan lezen.”’ Wekker: ‘Van belang is om na te denken over de vraag in 
welke communicatievorm iemand het beste is en hoe iemand zijn boodschap het beste kan 
overbrengen. De trend van flexibiliseren van het onderwijs en het toetsen van het behalen 
van leeruitkomsten, biedt hiertoe veel mogelijkheden.’ 

 
 
 
 
11) Gemeenten volgend jaar geen 140 miljoen extra re-integratiemiddelen maar 60 miljoen euro 
Binnenlands Bestuur 7 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.  
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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. 
 
 
12) Het idee dat je armoede en schulden voorkomt is beter dan de problematiek aanpakken 
Springer 7 september 2021 
Congres Armoede en Schulden | 1 december 2021 
De belofte van preventie 
Iedereen is voor preventie. Het idee dat je armoede en schulden voorkomt is beter dan de 
problematiek aanpakken. Maar wat weten we over de effectiviteit van preventie? En noemen we 
projecten niet vaak preventief terwijl ze eigenlijk toch gericht zijn op het aanpakken van al bestaande 
financiële problemen? 
Kom naar het congres Armoede en schulden op woensdag 1 december 2021, Hoor van Nadja 
Jungmann wat preventie oplevert en welke kansen er liggen voor verbetering. 
Nadja Jungmann | Nu is het moment om aandacht te besteden aan schuldpreventie 

Praktijkvoorbeelden van vroegsignalering 
Experts uit de praktijk nemen je mee in de best practices en lessons learned op het thema armoede 
en schulden. Met behulp van praktische tools, bewezen effectieve interventies, praktijkvoorbeelden 
van vroegsignalering gaan zij in op laatste actualiteiten. Zorg dat je erbij bent! 
Aanmelden (Fried: zie: https://www.zorgwelzijn.nl/congressen/armoede-en-schulden-december-
2021/?utm_medium=email&utm_source=ZorgWelzijn_Aanmelding%20(AAN)_Armoede_najaar21_2
021_CVW_X%20-%20EM2-abossTS-
nibri&utm_campaign=Events_2021_ZorgWelzijn&tid=TIDP961417X872EE6DE0DB34C7ABCEE827E2A
421FEBYI4#info  ) 
Info: 1 december 2021 ReeHorst, Ede 
Regulier tarief 399,- 
Collega tarief   349,- 
Abonnee tarief349,- 
Tarieven zijn btw vrij 



  
NIEUWS- EN INFORMATIEBRIEF 210  ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN KAAG EN BRAASSEM  16 

 

 
 
13) Het ziet ernaar uit dat Kaag en Braassem het snippergroenproject kan hervatten 
Leidsch Dagblad 7 september 2021 
Omstreden project snippergroen Kaag en Braassem wacht een nieuwe, veel 
vriendelijkere kans 
Paul van der Kooij  7 september 2021 KAAG EN BRAASSEM  Het ziet ernaar uit dat Kaag en Braassem 
het snippergroenproject kan hervatten, dat begin dit jaar is stilgelegd na klachten van burgers en 
vragen uit de raad. In de commissievergadering van maandag tekende zich een raadsmeerderheid 
af voor de nieuwe aanpak die burgemeester en wethouders voorstaan. 
Het is een aanpak waarin, tot genoegen van de politiek, ’de harde kantjes’ er een beetje vanaf gaan. 
Centraal staat voortaan het ’samen regelen van het grondgebruik’ en niet langer het ’juridisch 
regelen van grondgebruik’. 
Het project hoeft de gemeente ook niet langer geld op te leveren: wethouder Yvonne Peters zal al blij 
zijn wanneer de inkomsten - vooral gemaakt door een ingeschakeld bureau - en de kosten - wanneer 
bewoners gaan betalen voor de gemeentegrond die ze vaak al jaren gebruiken - ’een beetje in balans 
zijn.’ 
Hoewel de politieke partijen grofweg kunnen leven met het nieuwe beleid, lijkt er nog wel wat aan 
geschaafd te gaan worden onder leiding van D66. De fractie mag dan blij zijn met de vele 
verbeteringen, ze baalt ervan dat het plan van aanpak nog steeds ’perverse prikkels bevat’. ,,Er is 
bijvoorbeeld alleen korting mogelijk op de gemeentelijke grondprijs wanneer mensen niet eerst 
proberen aan te tonen dat ze bepaalde grond al twintig jaar in gebruik hebben. Proberen ze dat wel 
en slagen ze daar niet in, dan betalen ze alsnog de volle mep", betoogde fractievoorzitter Nick van 
Egmond. ,,Doordat dat soort dingen nog steeds in het Plan van Aanpak staan, moeten wij als raad 
binnen de kortste keren weer bij elkaar komen omdat gemeente en inwoners opnieuw tegenover 
elkaar staan.’’ 
Aanpassen    De wethouder zag het anders: ,,Iedere inwoner heeft en houdt het recht om zich te 
beroepen op verjaring. Wij proberen alleen te voorkomen dat we in juridische en dure discussies 
terechtkomen, onder meer door inwoners met voordelige tarieven te verleiden.’’ 
Het overtuigde D66 allerminst. Zo meldde Van Egmond dat zijn partij twee amendementen wil 
indienen tijdens de raadsvergadering van 20 september. De eerste om de perverse prikkels uit het 
plan te krijgen en de tweede om iets te regelen voor projecten waar al bij de bouw onduidelijkheid is 
ingebakken over wat nu gemeentegrond is, net als bij de Rembrandt van Rijnsingel. Partijen als Pro 
Kaag en Braassem en Samen voor Kaag en Braassem, samen goed voor een meerderheid, lieten 
weten graag mee te denken. 
 
 
 
14) Forse achterstand in huisvesting van statushouders 
Binnenlands Bestuur 7 september 2021 
PROVINCIES DREIGEN GEMEENTEN (NOG) NIET MET INGRIJPEN 
Yolanda de Koster 08 sep 2021   In geen enkele gemeente in vier provincies met een forse 
achterstand in huisvesting van statushouders, hangt momenteel provinciaal ingrijpen boven het 
hoofd. Wel voeren enkele provincies met een aantal gemeenten stevige gesprekken om de 
achterstanden snel weg te werken. De ’schuld’ van de achterstand ligt niet alleen bij de gemeenten, 
stelt een aantal provincies.   
Achterstand  Dit blijkt uit een rondgang langs de provincies Zuid-Holland, Gelderland, Utrecht en 
Noord-Brabant, die elk een forse achterstand hebben, met de grootste achterstand in Zuid-Holland. 
In Noord-Holland dreigen Gedeputeerde Staten (GS) met een indeplaatsstelling van Castricum, als de 
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gemeente voor het eind van het jaar haar achterstand niet heeft weggewerkt, zo werd vorige week 
bekend. Dat betekent dat de provincie op kosten van de gemeenten de huisvestingtaak van 
statushouders van de gemeente overneemt. 
Toezicht      Een indeplaatsstelling komt om de hoek kijken bij de vierde trede van de zogeheten 
interventieladder die rijk, provincies en gemeenten hebben afgesproken rondom de uitvoering van 
het interbestuurlijk toezicht. Die ladder telt zes treden. Bij de eerste brengt de provincie − 
verantwoordelijk voor het toezicht op de huisvesting van vergunninghouders door gemeenten − op 1 
januari en op 1 juli in kaart welke gemeenten de taakstelling niet hebben gehaald. Na gesprekken, 
afspraken over te nemen acties en termijnen, wordt bij trede vier een indeplaatsstelling door GS 
aangekondigd, op de vijfde trede het besluit genomen en tot slotte (trede zes) het besluit 
uitgevoerd.  
Provinciaal ingrijpen    GS van Noord-Holland hebben voor de zomer aan minister Ollongren 
van Binnenlandse Zaken aangegeven dat zeventig procent van de Noord-Hollandse gemeenten dit 
jaar onvoldoende statushouders kunnen huisvesten. Ook bij die gemeenten zou dan provinciaal 
ingrijpen dreigen, maar dat is ondoenlijk, stellen GS. In Zuid-Holland zijn geen plannen om actief bij 
gemeenten in te grijpen. Zeven gemeenten staan wel op de derde trede: daarmee gaan GS concrete 
afspraken gaan maken over acties en termijnen. De woordvoerder van verantwoordelijk 
gedeputeerde Anne Koning (wonen, PvdA) tekent daarbij aan dat Zuid-Holland weliswaar in 
aantallen de grootste achterstand heeft (2.412 statushouders, volgens een recent overzicht van 
Binnenlandse Zaken), maar tegelijkertijd tot 1 juli procentueel de meeste statushouders heeft 
gehuisvest van alle provincies. Zeventig procent van het afgesproken aantal statushouders heeft in 
Zuid-Holland onderdak gekregen. Het gemiddelde over alle provincies ligt op 63 procent.  
Moeite  In Noord-Brabant zijn sinds de meest recente peildatum (1 juli) vijf tot zes gemeenten 
onder actief toezicht gesteld, zo laat een woordvoerder weten. Nog niet alle gemeenten zijn daarvan 
op de hoogte gesteld. Een indeplaatsstelling dreigt voor geen enkele Brabantse gemeente.  Dat geldt 
ook voor Gelderland en Utrecht. ‘We zien wel dat gemeenten in toenemende mate moeite krijgen 
met het behalen van de doelstelling’, laat de woordvoerder van gedeputeerde Rob van Muilekom 
(wonen, PvdA) weten. De provincie verwacht dat in januari een aantal Utrechtse gemeenten een 
trede op de ladder stijgen omdat zij onvoldoende huisvesting voor statushouders realiseren. Van een 
voornemen tot en indeplaatsstelling zal dan nog geen sprake zijn, maar GS gaan zich er wel actiever 
mee bemoeien. Ook in Gelderland hebben GS geen voornemen om actief in te grijpen. ‘Gemeenten 
willen wel (huisvesting realiseren, red), maar kunnen vaak niet. Er zijn te weinig woningen 
beschikbaar. Ze moeten op zoek naar ruimte voor tijdelijke huisvesting’, laat de woordvoerder van 
de Gelderse gedeputeerde Peter Kerris (wonen, PvdA) weten. 
Krapte woningmarkt   Zeeland heeft de minste achterstand, maar ook de kleinste opgave, stelt 
een woordvoerder van GS van Zeeland. De provincie heeft echter evenveel en dezelfde problemen 
als de provincies met de grootste achterstanden. ‘Met de krapte op de woningmarkt blijft het, ook 
voor de Zeeuwse gemeenten, een uitdaging iedereen van huisvesting te voorzien. Dat lukt niet altijd 
tijdig.’  
Tekort  De achterstand heeft meerdere oorzaken, geven de benaderde provincies stuk voor stuk 
aan. ‘De taakstelling is verhoogd waardoor we meer statushouders moeten huisvesten dan 
voorgaande jaren. Daarnaast is er een groeiend tekort aan sociale huurwoningen. Verder wachten 
veel gemeenten met de huisvesting van alleenstaande statushouders tot de nareizigers zijn 
gearriveerd’, vat de woordvoerder van Kerris samen. Ook de andere benaderde provincies noemen 
deze oorzaken.  
Te weinig koppelingen   Brabant stelt daarnaast dat het COA (Centraal Opvang Asielzoekers) 
te weinig statushouders aan gemeenten toewijst (koppelt), die de gemeenten vervolgens moeten 
huisvesten. ‘De oorzaak van de te weinig koppelingen ligt in de basis bij de IND (Immigratie- en 
Naturalisatiedienst, red)’, aldus de woordvoerder van GS. De IND heeft een achterstand in de 



  
NIEUWS- EN INFORMATIEBRIEF 210  ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN KAAG EN BRAASSEM  18 

 

behandeling van asielvragen, maar is deze aan het inlopen. ‘Veel gemeenten waarmee gerichte 
afspraken zijn gemaakt om de achterstand in te lopen, hebben opnieuw te maken gehad met te 
weinig koppelingen. Hierdoor waren deze gemeenten niet in staat om aan de afspraken te kunnen 
voldoen’, aldus de woordvoerder. ‘In 2020 hadden bovendien vrijwel alle gemeenten te maken met 
de gevolgen van de pandemie waardoor de huisvesting van vergunninghouders deels op slot kwam 
te zitten.’ 
Flexwonen  Op diverse manieren wordt gepoogd gemeenten te helpen bij hun 
woningbouwopgave, een van de oorzaken van de achterstanden. Zo zet Zuid-Holland zich in voor het 
vergroten van de woningvoorraad en het realiseren van flexwonen. ‘Hiertoe is onder andere de 
Vliegende Brigade ingezet om de woningbouw te versnellen, een programmaplan flexwonen 
opgesteld dat op 1 juni is vastgesteld en wordt er hard gewerkt om met gemeenten de voorraad te 
vergroten’, aldus de woordvoerder van gedeputeerde Koning.Ook Gelderland helpt gemeenten in 
hun zoektocht met onder meer de versnelling van de bouw van 45.000 woning via het Actieplan 
Wonen. Onderdeel van dat plan zijn de bouw van flexwoningen en de transformatie van leegstaande 
gebouwen. Zeeland kijkt eveneens naar flexibele huisvesting.    
Financieel steunpakket     Diverse provincies hebben daarnaast bij het rijk aan de bel 
getrokken, zoals Noord-Holland en Gelderland. Noord-Holland wil toe naar een andere verdeelsleutel 
en Gelderland wil onder meer een ruimer financieel steunpakket voor de huisvesting van 
statushouders. Beide provincies wachten nog op een reactie vanuit Den Haag.  
Ruimte in opvang  Provincies en gemeente moeten meer doen aan de huisvesting van 
statushouder, vindt het kabinet. Er is sinds november te weinig opvangcapaciteit gerealiseerd en de 
achterstand op de huisvestingstaakstelling voor statushouders is opgelopen. Minister Ollongren 
(Binnenlandse Zaken) en staatssecretaris Broekers-Knol van Justitie en Veiligheid hebben provincies 
en gemeenten eind vorige maand in een brief opgeroepen zich extra in te spannen om zo snel 
mogelijk huisvesting voor statushouders te realiseren zodat crisisopvang kan worden voorkomen. 
‘Acute inzet op het versneld uitplaatsen van deze groep (statushouders, red) is noodzakelijk om 
ruimte in de opvang te creëren voor nieuw instromende asielzoekers’, aldus de bewindslieden in hun 
brief.  
Afghaanse vluchtelingen    De opvanglocaties zitten nagenoeg vol en er is ruimte nodig voor 
onder meer Afghaanse vluchtelingen. De zoektocht naar tijdelijke opvang voor Afghaanse 
vluchtelingen heeft geen voorrang boven het huisvesten van statushouders, benadrukt een 
woordvoerder van Ollongren. Provincies en gemeenten moeten beiden doen. ‘Het is een 
gezamenlijke opgave die voorligt, de inzet van alle betrokken partijen is nodig om crisis noodopvang 
te voorkomen.’ Op de vraag of het rijk provincies onder curatele kunnen zetten omdat zij hun 
toezichthoudende rol niet (kunnen) waarmaken, kon het ministerie dinsdag geen antwoord op 
geven.      
 
 
15) Huizen moeten toekomstbestendig, veilig en gezond zijn 
Witte Weekmail Kaag en Braassem: Leidsch Dagblad 7 september 2021 
Nog steeds vervuiling onder deel bouwterrein Roelofarendsveen, 
onzekerheid houdt aan 
Paul van der Kooij  2 september 2021 ROELOFARENDSVEEN        De grond in het deel van 
nieuwbouwwijk Braassemerland in Roelofarendsveen waarvan de bouw voorlopig is opgeschort, is 
nog steeds deels vervuild. Dat bleek woensdagavond tijdens een raadscommissievergadering over 
de gebieden in kwestie, de aan Noordeinde en Oevers grenzende deelgebieden Poelen 1 en 2. 
Achter de schermen werken de gemeente Kaag en Braassem en haar ontwikkelingspartners 
VolkerWessels en Verwelius dan ook scenario’s uit, waarin wordt begonnen met de bouw in schone 
gedeeltes en de nog te reinigen stukken later aan de orde komen. ,,Want’’, zo legde wethouder 
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Yvonne Peters uit, ,,we willen niets liever dan het zaakje zo snel mogelijk hervatten. Maar het moet 
wel op een goede manier gebeuren. De huizen moeten toekomstbestendig, veilig en gezond zijn.’’ 
Waar het op uitdraait, wordt hopelijk op 20 september duidelijk. Dan is er een beslissend overleg 
met Omgevingsdienst West-Holland, die over de voor de bouw benodigde schone grondverklaring 
gaat, en kan direct over ’oplossingsrichtingen’ worden gesproken. December vorig jaar is de 
verklaring aangevraagd, maar in mei meldde de dienst dat de aangedragen informatie niet 
overtuigde. Daarbij ging het onder meer over de vraag wat de aannemer heeft gedaan die de 
ophogingen uitvoerde. Die zou hebben meegekregen waar vervuilde grond verwijderd moest 
worden, vooral op plekken waar sloten gedempt zijn, maar had die ook genoeg gedaan? 
De kopers kregen te horen dat het hele project, waarmee na de zomer gestart zou worden, voorlopig 
niet gebouwd kan worden. En vanaf juni werd er op honderdtwintig plekken geprikt om duidelijk te 
krijgen hoe het met de vervuiling zit. Daarbij werd nog steeds ’bodemvreemd materiaal’ 
aangetroffen als puin. En de ervaring leert dat onder puin weer andere dingen kunnen zitten, van 
koelkasten tot vervuild slib. ,,Maar wat er precies zit, zie je soms pas als je het weghaalt’’, meldde 
Paul van der Wijk, directeur van de VOF Braassemerland die gemeente, Verwelius en VolkerWessels 
vormen. 
Heel vervelend      De daardoor ontstane vertraging is voor iedereen heel vervelend, 
concludeerden raadsleden. De kopers beschouwen ze daarbij als de grote slachtoffers. De 
onzekerheid waarin zij verkeren, houdt immers voorlopig namelijk nog aan, en daar komen nog de 
extra kosten bij. Zo moesten degenen van wie als eersten de hypotheekofferte verliep extra kosten 
maken voor een verlenging. Dat laatste hoeft nu niet meer: doordat de gemeente de vergunningen 
inmiddels onder voorwaarden heeft verleend hoeft er geen nieuwe offerte te worden gevraagd voor 
soms duizenden euro’s. Een verlenging, die soms kosteloos is, kan dan ook. 
Om de kopers verder tegemoet te kunnen komen en hun ’stressniveaus omlaag te krijgen’, vroeg 
CDA-raadslid Anja de Rijk zich af of er al een potje is voor geldelijke ondersteuning. ,,Nog niet’’, was 
het, perspectieven openende, antwoord van de wethouder. 
De woordvoerder van de kopers, Chris Wijsman, benadrukte het vreemd vinden dat een 
bouwaanvraag zonder schonegrondverklaring is ingediend. Helemaal omdat, zo betoogde hij, de 
grond al een dikke tien jaar geleden door de gemeente is aangekocht en voor de aankoop bekend 
was dat die was vervuild. Volgens Hans Démoed, manager van de gemeentelijke afdeling 
ontwikkeling, klopt dat niet helemaal. Een deel van de grond zou pas in 2018 zijn aangekocht en daar 
zou vooraf geen bodemonderzoek hebben kunnen plaatsvinden. Het zou ook mede verklaren dat, 
zoals de koper aanstipte, in de loop der jaren zeven adviesbureaus zich over de gronden hebben 
gebogen. 
Waar de raadsleden wel erg blij mee waren was dat Wijsman aangaf dat hij en de andere 171 kopers 
ondanks alles nog steeds graag willen gaan wonen in het ’verschrikkelijk mooie, supersociale dorp 
met heel veel water’ en graag in dialoog blijven met de gemeente. ,,We moeten, met de lessen die 
we hieruit gaan trekken, naar de toekomst willen kijken’’, onderstreepte VVD-raadslid Peter van Dijk, 
partijgenoot van de wethouder die meermaals benadrukte de vertraging en ontstane onrust ’enorm 
te betreuren’. 
 
 
16) Berichten die overheden naar mensen sturen over schuldproblemen, zijn vaak te moeilijk  
Binnenlands Bestuur 9 september 2021 
OVERHEIDSBERICHTEN OVER SCHULDHULP VAAK TE MOEILIJK 
De teksten van berichten die overheden naar mensen sturen over schuldproblemen, zijn vaak nog te 
moeilijk voor de lezers. Dat concluderen de Universiteit Utrecht (UU) en de Hogeschool Arnhem 
Nijmegen (HAN) na onderzoek. 
Stress  De taal in de berichten is in 62 procent van de gevallen moeilijk te begrijpen voor 
laagopgeleide mensen (20 procent van de Nederlanders). Ook worden lezers door de lengte van de 
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tekst ontmoedigd en zorgt de onbegrijpelijkheid voor stress. Daarnaast is het voor de lezer vaak niet 
duidelijk wat hij of zij met de tekst moet doen. Dat zijn de conclusies na het bekijken van brieven, 
webpagina's, folders en teksten met financiële en juridische afspraken van veertien Nederlandse 
gemeenten.  
Moeilijk  Om de teksten begrijpelijker te maken, adviseren de onderzoekers gemeenten om hun 
eigen teksten te analyseren op een manier zoals ook in het onderzoek is gedaan. De onderzoekers 
deden een automatische analyse van 139 teksten op moeilijkheid van woorden en zinnen, lieten tien 
experts tien teksten beoordelen en deden een lezersonderzoek met mensen met verschillende 
opleidingsniveaus.  
Plaatjes   Uiteindelijk zouden er begrijpelijke teksten moeten komen die duidelijk vertellen wat 
iemand moet weten, die tussenkopjes hebben, logisch in elkaar zitten en persoonlijk en vriendelijk 
van toon zijn. Hoe korter, hoe beter, en weinig gebruikmaken van moeilijke woorden en zinnen. 
Plaatjes verduidelijken de boodschap en er moet duidelijk verwezen worden naar een plek waar 
meer informatie te vinden is. (ANP) 
 
 
 
 
17) Voorstel om eerlijker schulden op te lossen 
Movisie 9 september 2021 
Geregistreerde schuldregeling voorkomt stress en psychische druk 
3 september 2021  Op initiatief van Syncasso Gerechtsdeurwaarders en een ervaringsdeskundige van 
Movisie is, in samenwerking met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, onderzoek gedaan naar 
de mogelijkheden om de kosten van gerechtelijke incasso te beperken. In het whitepaper 
Geregistreerde Schuldregeling wordt een voorstel gepresenteerd om eerlijker schulden op te lossen. 
Onnodige kosten, escalatie en stress voor de burger met schulden worden hierdoor voorkomen. 
Marc Mulder, ervaringsdeskundige en mede initiatiefnemer, vertelt over het voorstel geregistreerde 
schuldregeling. 
Vanwaar deze regeling?  ‘Aanleiding is de wanhoop en stress die we constateerden bij 
inwoners die te maken krijgen met beslaglegging op het inkomen. Inwoners waarbij door een 
gerechtsdeurwaarder beslag op hun inkomsten is gelegd krijgen met de geregistreerde regeling de 
mogelijkheid ook andere schulden af te lossen. Dat is de kern van het voorstel tot een geregistreerde 
regeling. De regeling voorkomt veel stress en psychische druk bij inwoners met schulden.’ 
Lees het whitepaper (Fried: zie: https://www.syncasso.nl/wp-content/uploads/2021/09/Whitepaper-
Een-geregistreerde-schuldregeling-door-de-gerechtsdeurwaarder.pdf ) 
         'De regeling voorkomt veel stress en psychische druk bij inwoners met schulden' 
Wat houdt de geregistreerde schuldregeling in?   ‘De geregistreerde schuldregeling 
stelt voor om zonder tussenkomst van de rechter, maar met toestemming van de inwoner met 
schulden, het geld wat afgedragen wordt voor loonbeslag te gebruiken om alle schulden af te lossen. 
Er volgt een ambtelijke beoordeling waarna de schulden worden geregistreerd in het Digitaal 
Beslagregister waar alle gerechtsdeurwaarders al verplicht gebruik van maken. De coördinerend 
gerechtsdeurwaarder zorgt vervolgens voor de verdeling en aflossing van alle geregistreerde 
schulden, naar rato van de hoogte van de vorderingen. Doordat overige schuldeisers niet naar de 
rechter hoeven om aan te sluiten bij het loonbeslag, worden er veel minder kosten gemaakt en is er 
meer geld beschikbaar om schulden af te lossen. Hierdoor kunnen schulden geregeld worden die in 
de huidige situatie nauwelijks kunnen worden opgelost. Daarmee wordt onnodig leed en stress 
voorkomen. Dat voorkomt problematische schulden en zorgt ervoor dat de inwoner sneller 
schuldenvrij is. Bovendien wordt de rechtspraak ontlast en worden maatschappelijke kosten 
beperkt.’ 
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Uit de praktijk: Stef en Maaike in de financiële problemen  
Het jonge echtpaar Stef en Maaike woont met hun baby in een huurflat. Er zijn al langer financiële 
problemen, echter bespreken ze dit niet met elkaar. Stef heeft nog oude schulden waarvan Maaike 
niet op de hoogte is. De financiële lasten worden gelijk verdeeld, ondanks dat Maaike parttime werkt 
en per maand 500 euro minder verdient dan Stef. Op het inkomen van Stef ligt al langer loonbeslag, 
hierdoor kan Stef soms niet aan alle verplichtingen voldoen. Langzaam stijgen zijn achterstanden. Als 
Stef niet kan bijdragen moet Maaike bijspringen in de kosten voor het levensonderhoud. Hierdoor 
ontstaan ook bij Maaike achterstanden. Dit leidt er vervolgens toe dat ook bij Maaike beslag wordt 
gelegd op het inkomen.  
Financiële hulpverlening  Het jonge gezin krijgt te maken met financiële hulpverlening. Er 
wordt allereerst gekeken naar inkomsten en uitgaven. Als Stef en Maaike sober leven kunnen de 
vaste lasten worden betaald. Dankzij de loonbeslagen wordt er ook afgelost op de schulden. Er 
kunnen echter geen afspraken worden gemaakt met overige schuldeisers zolang de loonbeslagen 
van kracht blijven.  
De waterleverancier kondigt een afsluiting aan omdat er niet wordt afgelost. Dit zorgt voor veel 
onrust en stress bij het gezin. Met tussenkomst van de hulpverlener wordt er de afspraak gemaakt 
dat er gewacht kan worden met aflossen zolang de lopende rekeningen betaald worden. Dit was 
zonder hulpverlening niet gelukt. De energieleverancier verbreekt het contract, afsluiting dreigt, met 
behulp van de hulpverlener wordt binnen enkele dagen een nieuwe leverancier geregeld waarbij 
geen waarborg vereist is. Ook dit was zonder hulpverlening niet gelukt.  
Daarna volgt er een aankondiging inboedelbeslag. Stef stuurt op aanraden van de hulpverlener een 
bericht naar de deurwaarder dat er geen spullen van waarde zijn en dat er al loonbeslag opgelegd is. 
Het lijkt te werken, de deurwaarder dringt verder niet aan.  
Geregistreerde schuldregeling      Zonder hulpverlening hadden Stef en Maaike in deze 
situatie te maken gekregen met afsluiting van water en energie en mogelijk beslag op de inboedel 
zonder uitzicht op een oplossing. Met de geregistreerde schuldregeling was deze hulpverlening niet 
nodig geweest: de regeling biedt een oplossing voor de schulden, waardoor zij niet te maken hadden 
gekregen met de gevolgen van de overige achterstanden. 
                'Niet alleen nemen mensen onder extreme stress minder verstandige beslissingen, de  
            psychische druk heeft ook gevolgen zoals verslaving, huiselijk geweld en soms zelfs suïcide' 
Waarom is deze regeling zo belangrijk voor mensen met schulden? Wat kan 
het hen opleveren? 
‘In de praktijk ontstaan er soms grote problemen voor mensen met meerdere schuldeisers indien er 
beslag op de inkomsten wordt gelegd. Doordat het hele beschikbare budget naar de beslaglegger 
gaat is er geen ruimte om af te lossen aan andere schuldeisers. Mensen kunnen niet langer aan 
bestaande afspraken met schuldeisers voldoen waardoor hun regeling komt te vervallen. Ook is er 
geen ruimte om invorderingsmatregelen te voorkomen zoals bijvoorbeeld het stopzetten van 
verzekeringen. Juist het feit dat niet aan afspraken voldaan kan worden verergert de situatie. Ook 
maken mensen met stress eerder onverstandige keuzes om directe problemen op te kunnen lossen. 
Deze situatie leidt tot nog meer stress en wanhoop. De gevolgen hiervan kunnen groot zijn. Niet 
alleen nemen mensen onder extreme stress minder verstandige beslissingen, de psychische druk 
heeft ook gevolgen zoals verslaving, huiselijk geweld en soms zelfs suïcide. Zonder hulpverlening 
komen mensen er vaak zelf niet meer uit. 
       Naast het bieden van een oplossing, waardoor stress en wanhoop voorkomen en gereduceerd 
kunnen worden, biedt de regeling grote voordelen. In de huidige situatie moet elke schuldeiser apart 
naar de rechter wat veel kosten voor de inwoner met zich meebrengt. Met deze regeling kunnen 
schuldeisers zonder verdere kosten aansluiting bij het loonbeslag. Ook wordt sneller duidelijk of de 
inwoner vanwege hoogte van het totale schuldbedrag doorverwezen dient te worden naar 
gemeentelijke schuldhulpverlening.’ 
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Geldzorgen en psychische klachten 
Psychische klachten kunnen geldproblemen verergeren. Doordat de stress rond een geldtekort het 
denken helemaal in beslag neemt, raakt je brein overbelast en daardoor traag. Dit is te vergelijken 
met een nacht niet slapen. Hierdoor kun je situaties minder gaan overzien, en misschien nog meer 
verkeerde financiële keuzes gaan maken. Je kiest eerder voor kortetermijnoplossingen, zoals het 
vullen van gaten met gaten, die het tekort juist vergroten door boetes of extra kosten. Zo veroorzaakt 
armoede dat je nóg armer wordt. Iemand in schulden of met geldgebrek is niet meer wilskrachtig, hij 
of zij heeft niet meer het vermogen om iets te willen en die wil ook uit te voeren. 
Bron: psycholoog.nl 
 
 
18) Onderzoek ‘De gemeentelijke inkoop van jeugdzorg’ 
Binnenlands Bestuur 9 september 2021  
STRENGE SELECTIE INKOOP LEIDT TOT DALING DURE JEUGDHULP 
Yolanda de Koster 09 sep 2021   Gemeenten die bij de inkoop van jeugdzorg kiezen voor een strenge 
selectie van aanbieders, zien het aantal jongeren met (duurdere) specialistische zorg met een vijfde 
teruglopen. In gemeenten die een omzetplafond hanteren, daalt het aantal jongeren in jeugdzorg 
met verblijf. De contractering van een groot aantal aanbieders in die tweedelijnsjeugdzorg leidt niet 
per se tot een groter beroep op deze zorg. 
Lagere kosten  Dat blijkt uit het onderzoek ‘De gemeentelijke inkoop van jeugdzorg’ van het 
Centraal Planbureau (CPB) dat donderdag verschijnt. De omslag naar meer eerstelijnszorg leidt 
hoogstwaarschijnlijk tot lagere kosten bij gemeenten, maar het CPB kan dit niet hard maken. 
Gemeenten met minder jongeren in verblijf zijn daarentegen niet vanzelfsprekend goedkoper uit. 
Het kan zijn dat de kosten per jongere hoger zijn dan in andere gemeenten, stelt het CPB.  
Daling zorggebruik  Het CPB heeft onderzocht of de wijze van inkoop van jeugdzorg en het al 
dan niet instellen van een omzetbegrenzing door gemeenten leiden tot een daling van het aantal 
jongeren in jeugdzorg. ‘Dat is alleen het geval bij residentiële jeugdhulp (jeugdhulp met verblijf, red) 
in gemeenten die een omzetplafond hanteren of aanbieders een vooraf afgesproken vast bedrag 
geven’, stelt Gijs Roelofs van het CPB, nauw bij het onderzoek betrokken.  
Minder jeugdzorg  Die verschuiving van tweedelijns naar eerstelijns was (en is) een belangrijke 
doelstelling van de decentralisatie jeugdzorg in de 2015. Uit het CPB-onderzoek blijkt dat die 
verschuiving duidelijk zichtbaar is bij gemeenten die jeugdzorgaanbieders bij een aanbesteding 
selecteren op basis van offertes; het CPB heeft het dan over ‘strenge selectie’. In deze gemeenten 
maken 21 procent minder jongeren gebruik van specialistische tweedelijnshulp dan gemeenten die 
via open house of een soortgelijke inkoopmethode jeugdzorg (‘lichte selectie’) inkopen. Bij open 
house kunnen alle aanbieders die aan de door de gemeente gestelde criteria voldoen in een 
gemeente jeugdzorg leveren. Tussen 2011 en 2019 is in gemeenten met een lichte selectie het 
gebruik van tweedelijnsjeugdhulp met gemiddeld zestien procent toegenomen terwijl die in 
gemeenten met een strenge selectie met gemiddeld negen procent is afgenomen.  
Transformatie   Relatief weinig gemeenten hanteren een strenge selectie, tekent Roelofs daarbij 
aan. Veruit de meeste gemeenten (90 procent) maken gebruik van een lichte selectie. ‘Het is echt 
aan gemeenten zelf om eventueel over te stappen van een lichte naar een zware selectie’, aldus 
Roelofs. Het CPB waagt zich niet aan aanbevelingen. ‘Het is onder meer afhankelijk van de manier 
waarop gemeenten invulling aan de transformatie willen geven. Aanbestedingen vergen daarnaast 
ook meer van gemeenten dan bijvoorbeeld inkopen via open house.’ 
Minder aanbieders  Per saldo daalt het beroep op jeugdzorg niet, ongeacht de inkoopmethode, 
concludeert het CPB. In beide groepen gemeenten worden evenveel jongeren geholpen, maar in 
gemeenten met een strenge selectie wordt de jeugdhulp veel meer door medewerkers van het 
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wijkteam gegeven. Een opvallende bevinding van het CPB is ook dat er geen relatie is tussen het 
aantal aanbieders en het gebruik van tweedelijnszorg. Gemeenten met een strenge selectie hebben 
wel minder aanbieders per duizend jongeren dan gemeenten die de markt openlaten voor alle 
aanbieders die aan selectiecriteria voldoen.  
Goedkoper uit   Het planbureau gaat er vanuit dat gemeenten met een strenge selectie per 
saldo goedkoper uit zijn dan gemeenten met een lichte selectie, maar kan dat niet hard maken. ‘Als 
de kosten in de eerstelijn inderdaad lager zijn dan in de tweedelijn, zijn gemeenten 
hoogstwaarschijnlijk goedkoper uit, maar wij hebben geen informatie over de relatieve kosten van 
de eerste- en tweedelijnszorg’, aldus Roelofs. Het is aan gemeenten om daar onderzoek naar te 
doen. Het CPB heeft geen aanwijzingen dat gemeenten met een strenge selectie duurder uit zijn als 
een jongere alsnog gespecialiseerde jeugdzorg moet krijgen. ‘De kosten per jongere in de tweedelijn 
zijn in deze gemeenten niet hoger dan in andere gemeenten’, aldus Roelofs. 
Budgetplafond  Het CPB heeft ook onderzocht of begrenzing van de omzet van aanbieders door 
gemeenten tot een daling van het jeugdzorggebruik leidt. Gemeenten kunnen bijvoorbeeld een 
budgetplafond instellen of met vaste budgetten per aanbieder werken. Bij de ambulante hulp leidt 
het al dan niet begrenzen van de omzet niet tot een daling. Bij jeugdzorg waarbij jongeren in een 
instelling verblijven, is er wel een duidelijk verschil. In gemeenten die budgetplafonds hanteren, stijgt 
het aantal jongeren dat in een instelling jeugdzorg krijgt minder hard dan in gemeenten zonder 
omzetbegrenzing. In 2019 kregen in gemeenten zonder budgetplafonds 13,4 kinderen per duizend 
kinderen hulp in een instelling. In gemeenten waarbij aanbieders niet boven een vooraf vastgestelde 
omzet mogen komen, gaat het om 10,3 kinderen per duizend kinderen. 
Kosten per kind  Het is daarmee niet gezegd dat deze gemeenten ook goedkoper uit zijn, tekent 
Roelefs aan. ‘We kunnen niet uitsluiten dat de kosten van deze gemeenten hoger zijn. Ze hebben 
weliswaar minder jongeren in residentiële zorg, maar mogelijk liggen de kosten per kind hoger.’ In 
2018 en 2019 waren er relatief weinig gemeenten die de omzet van aanbieders begrenzen. ‘Vanaf 
2019 zien we het aantal wel toenemen’, aldus Roelofs. 
Langere wachttijden  Strenge selectie en omzetbegrenzing hebben nadelen voor de kinderen 
(en hun ouders) die jeugdhulp nodig hebben. In gemeenten die streng selecteren, en door de bank 
genomen minder aanbieders hebben, is er minder keuzevrijheid. Nadeel van omzetbegrenzing is de 
kans op het ontstaan van langere wachttijden, stelt het planbureau. Het CPB heeft niet gekeken naar 
de verschillen in kwaliteit van de geboden jeugdhulp in gemeenten met en zonder strenge selectie 
van jeugdzorgaanbieder en/of met budgetplafonds.  

Financiële beheersbaarheid  Hoewel het CPB zich onthoudt van aanbevelingen, doet 
Roelofs toch een oproep aan zowel gemeenten als rijk. Gemeenten moeten de relatieve kosten van 
de eerste- en tweedelijns jeugdzorg in kaart brengen, vindt hij. ‘Dat helpt gemeenten en rijk om te 
bepalen in hoeverre een verschuiving van tweedelijns- naar eerstelijnszorg kan bijdragen aan de 
financiële beheersbaarheid van de jeugdzorg.’ 
 
 
 
19) Ouders die dit jaar minder uren hebben gewerkt niet in problemen met kinderopvangtoeslag 
Schulinck 9 september 2021 
Ouders houden ook bij minder gewerkte uren recht op toeslag 
6 september 2021  Ouders van jonge kinderen die dit jaar minder uren hebben gewerkt als gevolg 
van de coronamaatregelen, komen daardoor niet in de problemen met de kinderopvangtoeslag. Zij 
behouden hun recht op die toeslag voor alle opvanguren die zij hebben betaald. 
De hoogte van de kinderopvangtoeslag is doorgaans mede afhankelijk van het aantal uren dat de 
ouders per maand werken. Zij ontvangen een voorschot op basis van wat zij vooraf hebben 
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opgegeven. Achteraf wordt de definitieve toeslag bepaald en volgt eventueel een nabetaling of 
terugvordering. 
Sommige ouders hebben tijdens de coronacrisis minder uren kunnen werken dan zij van tevoren 
hadden verwacht. Om te voorkomen dat zij daardoor geld moeten terugbetalen, heeft het kabinet 
besloten dit jaar niet naar het aantal gewerkte uren te kijken. In 2020 gebeurde dat ook al niet. 
Toen begin dit jaar de kinderopvang gesloten was, vroeg het kabinet ouders toch de rekening te 
blijven betalen. Op die manier behielden zij hun plek bij de opvang en hun recht op de 
kinderopvangtoeslag. Voor de uren die zij doorbetaalden zonder dat daar opvang tegenover stond, 
kregen zij een tegemoetkoming. 
Bron: ANP 
 
 
 
20) Lokale ’buddy’s’ die mantelzorgers ondersteunen bij hun taken 
Leidsch Dagblad 9 september 2021 
Steun voor de ondersteuners: Herberg Thuis koppelt buddy’s aan 
mantelzorgers: ’De schaamte willen wij ervan afhalen’ 
May-lisa de Laat  9 september 2021 KATWIJK  Lokale ’buddy’s’ die mantelzorgers ondersteunen bij 
hun taken en hen via internet snel en eenvoudig aan elkaar koppelt. Dat is kort gezegd wat 
Herberg Thuis inhoudt. Deze week begint de sociale onderneming Herberg Welgelegen uit 
Valkenburg met het werven van zulke buddy’s. 
Het idee van een ’digitale herberg’ ontstond vanuit verontwaardiging dat de zorg beter geregeld 
moet en kan worden. „In de afgelopen vijf jaar heeft Herberg Welgelegen bewezen een gat op te 
vullen in de dagbesteding van mensen met een vorm van dementie’’, aldus ’sociaal ondernemer’ 
Cees van der Meij. ,,Naast al onze aanvullende activiteiten. Omdat we inmiddels een wachtlijst 
hebben, zochten manager Martin Noort en ik naar mogelijkheden voor uitbreiding. In de huidige 
vastgoedmarkt is het voor ons, als sociale onderneming met beperkte financiële middelen, lastig om 
een geschikt pand te vinden. Langzaam ontstond zo het idee om mensen thuis te ondersteunen, 
georganiseerd met een online platform.” 
Een proef in de zomer heeft laten zien dat de nieuwe vorm van mantelzorgondersteuning werkt en 
aan een grote vraag voldoet. Bovendien is bekend dat de komende jaren het aantal mensen met 
dementie alleen maar toeneemt. Tegelijkertijd hebben thuiszorgmedewerkers steeds minder tijd 
voor het zo belangrijke praatje. 
Lokaal en vertrouwd Noort: „Mensen die dag en nacht zorgen voor een ernstig of chronisch 
ziek familielid, hebben het zwaar. Natuurlijk bestaat er aanvullende mantelzorgondersteuning, maar 
die is ingewikkeld en bureaucratisch geregeld. Het vraagt veel administratie, terwijl een 
mantelzorger vooral wil weten wie er komt en wanneer. Onze website herbergthuis.nl is daarvoor 
een slimme en betaalbare oplossing, om vraag en aanbod aan elkaar te koppelen.” 
In principe kan iedereen buddy worden, als betaalde bijbaan. Herberg Welgelegen beoordeeld de 
kandidaten vooraf tijdens een persoonlijke kennismaking. Daarin wordt onder meer gevraagd naar 
twee referenties. Bovendien moet een buddy’s deelnemen aan een korte cursus van twee avonden 
over alles wat met mantelzorg te maken heeft. Op de website kan een mantelzorger zelf bepalen wie 
er wanneer komt, zonder dat er allerlei administratie bij komt kijken. 
Durf te vragen  Van der Meij: „Vroeger was het heel gewoon dat mensen uit dezelfde buurt naar 
elkaar omkeken en voor elkaar zorgden als dat nodig was. Dat lokale karakter en die basis van 
vertrouwen en herkenbaarheid willen we op een moderne manier terugbrengen. Voordat mensen bij 
ons aankloppen, staat hen het water aan de lippen. We merken dat mensen niet snel om hulp 
durven te vragen uit schaamte. Die schaamte willen we ervan afhalen. Een mantelzorger offert zich 
vaak helemaal op, komt nergens meer. Je laat je partner niet in de steek als je naar je wekelijkse 
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koorrepetitie gaat of af en toe even koffiedrinkt bij een oude tante. Nee, dat heeft ieder mens 
gewoon nodig om te kunnen blijven functioneren.” 
 
 
 
21) Elke maand een gratis pakket met zelftesten ophalen bij je apotheek 
Per Saldo 9 september 2021 
Gratis zelftesten krijgen mogelijk 
Samen met andere patiëntenorganisaties hebben we aan het ministerie van VWS om gratis 
zelftesten gevraagd. En het ministerie van VWS heeft het besluit genomen dit te doen. 
Heb je een kwetsbare gezondheid? Kun je je vanwege je aandoening of beperking niet laten 
vaccineren? En ga je om die reden je huis niet uit? Dan kun je vanaf 28 juli 2021 elke maand een 
gratis pakket met zelftesten ophalen bij je apotheek. Deze zelftesten kun je dan geven aan je 
zorgverleners, mantelzorgers of familie en vrienden die bij jou willen komen. 
Voor wie?     Degenen die gratis zelftesten kunnen krijgen, zijn: 

 Kinderen van 0 tot 12 jaar met een kwetsbare gezondheid. Door hun leeftijd krijgen zij geen 
vaccin; 

 Mensen van 12 jaar of ouder, die op advies van hun arts geen vaccin mogen krijgen. Dit kan 
zijn omdat je een specifieke, zeldzame ziekte of combinatie van ziekten hebt of na een 
behandeling. 

Hoe kom je aan de zelftesten?     Ben jij één van de mensen? Dan kun je elke maand een 
gratis pakket met 25 zelftesten krijgen. Je haalt ze op bij je eigen apotheek. Je hebt hiervoor geen 
recept nodig. 
Je apotheek controleert wel een paar dingen: 

 Je zit in thuisisolatie, omdat je door je kwetsbare gezondheid bang bent corona te krijgen: 
 Je kunt op advies van je arts of door je (jonge) leeftijd geen vaccin krijgen. 
 Je hebt een maand of langer geleden op jouw naam een pakket zelftesten gekregen. 

Extra bescherming geeft meer veiligheid 
De zelftesten zijn extra bovenop de al bestaande beschermingsmaatregelen die voor iedereen blijven 
gelden. Hiermee kunnen je zorgverleners, mantelzorgers, familie en/of vrienden zichzelf testen. Zo 
heb je een extra controle om de kans dat je corona krijgt kleiner te maken. En we hopen dat je 
hiermee een groter gevoel van veiligheid krijgt, zodat er weer meer mensen bij jou kunnen komen. 
Wil je meer weten? 
Het ministerie van VWS heeft deze informatie ook op hun site rijksoverheid.nl (Fried: zie: 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/07/29/instructie-uitgifte-pbm-
pakketten-voor-mantelzorgers-en-pgb-gefinancierde-zorgverleners-en-uitgifte-zelftesten-voor-
clienten-in-thuisisolatie ) gezet. 
Ook op de website van Vilans (Fried:zie: https://www.vilans.nl/leven-in-coronatijd-als-je-risico-loopt 
) vind je meer info. 
 
 
22) Zo’n 2,5 miljoen mensen van 16 jaar en ouder moeite met lezen, schrijven en rekenen 
Unity.nu 9 september 2021 
Wethouders komen in actie tegen laaggeletterdheid met Taalpact 
9 september 2021 LEIDEN/LEIDERDORP - In Nederland hebben zo’n 2,5 miljoen mensen van 16 jaar 
en ouder moeite met lezen, schrijven en rekenen. Ook zijn ze vaak digitaal minder vaardig. Ze 
ervaren hierdoor tal van problemen: ze zijn minder zelfredzaam, hebben vaker last van schulden en 
vinden moeilijker een baan. Om hier aandacht voor te vragen ondertekenden wethouders Rik van 
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Woudenberg (Leiderdorp) en Yvonne van Delft (Leiden) woensdagochtend, in de week van ‘lezen en 
schrijven’ een Taalpact. 
Het Taalpact is een actieplan om laaggeletterdheid terug te dringen. Het taalpact noemt 5 
actiepunten: werk en participatie, armoede en schulden, het voorkomen van laaggeletterdheid bij 
kinderen en het verbeteren van betrokkenheid van ouders, gezondheid en welzijn en de eigen rol 
van de gemeente. ‘In Leiden en Leiderdorp zijn er zo’n 14.500 laaggeletterden. Dat is een grote groep 
mensen die door hun laaggeletterdheid niet goed mee kunnen komen in onze samenleving,’ licht 
Van Delft toe. ‘Of het nou gaat om het lezen van een bijsluiter, voorlezen aan je kinderen of het 
schrijven van een sollicitatiebrief. Door beter te leren lezen en schrijven vergroot je je 
zelfredzaamheid. Dat vinden wij ontzettend belangrijk. Met dit Taalpact maken we hier concrete 
afspraken over.’ 
‘We zetten in op het bestrijden en voorkomen van laaggeletterdheid, dat voorkomen begint al heel 
vroeg,’ vult Van Woudenberg aan. ‘Nog voor kinderen naar school gaan is het belangrijk dat ouders 
hen voorlezen. Daarnaast hebben we als gemeente ook een voorbeeldfunctie. We moeten zorgen 
dat ons taalgebruik begrijpelijk is voor iedereen.’ 
 
 
 
23) Jeugdzorgorganisaties willen een NZa-achtige autoriteit 
Zorgvisie 10 september 2021 
Jeugdzorg wil marktcontroleur voor zichzelf en gemeenten 
Jeugdzorgorganisaties willen een NZa-achtige autoriteit die niet alleen toeziet op aanbieders maar 
ook controleert of gemeenten zich houden aan hun zorgplicht en er reële tarieven worden gevraagd 
en geboden. Het is één van de voorstellen van de Branches gespecialiseerde Zorg voor Jeugd aan de 
hervormingstafel van de jeugdzorg. 
‘Er ligt een enorme stapel rapporten met verstandige adviezen. Nu is het tijd voor actie’, aldus de 
enigszins ongeduldige Frank Bluiminck, directeur van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland 
(VGN) en vertegenwoordiger van de Branches gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) aan de 
hervormingstafel jeugdzorg. ‘De urgentie is groot. Wat mij betreft hebben we op 1 januari een 
akkoord over wie wat gaat doen en wie waarvoor verantwoordelijk is. Een nieuw kabinet is nog niet 
in zicht, in maart zijn de gemeenteraadverkiezingen. We kunnen het ons niet veroorloven langer te 
dralen.’ 
Failliet  De branches zijn het erover eens wat bovenaan de prioriteitenlijst staat: kwetsbare 
kinderen, jongeren en gezinnen moeten snel de juiste hulp krijgen. ‘Voor die gezinnen en hulpvragen 
werkt marktwerking niet’, constateert Olaf Prinsen, directeur van Jeugdzorg Nederland. ‘De 
afgelopen jaren zijn er geen partijen opgestaan die het goedkoper kunnen.’ 
‘Sterker nog,’ vult Veronique Esman, directeur van de Nederlandse ggz, aan, ‘veel grote spelers 
hebben het financieel moeilijk gekregen en een enkeling is zelfs omgevallen.’ Ze doelt daarmee op 
de Hoenderloo Groep,(Fried: zie: https://www.skipr.nl/nieuws/doorstart-noodlijdende-jeugdzorg-in-
hoenderloo-van-de-baan/?_ga=2.248888900.2138774390.1632909058-709659563.1588410885 ) 
 Juzt (Fried: zie: https://www.skipr.nl/nieuws/gemeenten-en-vws-redden-juzt-met-13-
miljoen/?_ga=2.44528103.2138774390.1632909058-709659563.1588410885 ) en Lijn5 (Fried: zie: 
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/252285/zorgorganisatie-lijn5-stopt-met-jeugdzorg-een-bittere-
boodschap  ). 
Potje aanpassen   Wat de BGZJ betreft is de discussie over geld dan ook nog niet voorbij. Vooral 
organisaties die de gespecialiseerde jeugdhulp bieden klagen nog steeds over rode cijfers en moeten 
overleven. Ondanks de miljoenen (Fried: zie: https://www.skipr.nl/nieuws/kabinet-geeft-gemeenten-
13-miljard-euro-extra-voor-jeugdzorg/?_ga=2.14186996.2138774390.1632909058-
709659563.1588410885  ) die VWS bovenop het oorspronkelijke jeugdzorgbudget bij heeft gelegd. 
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‘Wat mij betreft moet de discussie niet gaan over hoe we het potje verdelen’, zegt Prinsen. ‘We 
moeten bepalen welke zorg we sowieso willen leveren en daar het potje op aanpassen. Bovendien, 
als we duidelijke afspraken maken over wat kwalitatief goede jeugdzorg is, kan de administratieve 
verantwoording verminderd worden en komen we – denk ik – nog goedkoper uit ook.’ 
Reikwijdte  Duidelijk is wel dat doorgaan zoals het nu gaat, en álle zorg aan jeugd laten vergoeden 
door gemeenten, financieel niet houdbaar is. ‘Laten we daarom beginnen bij wat we in ieder geval 
willen’, stellen de branches bij monde van Prinsen. ‘Dat is de zorg aan kwetsbare kinderen, jongeren 
en gezinnen die er zonder hulp niet uitkomen en verder wegzakken. Gezinnen waar zonder vangnet 
erge dingen gebeuren. Hulp aan kinderen die een gevaar zijn voor zichzelf of voor hun omgeving, of 
in een omgeving verkeren die gevaarlijk is voor het kind.’ 
Beleidsafspraken Waarop Bluiminck moeiteloos doorpakt op de vraag rondom de 
beleidsvrijheid van gemeenten. ‘Voor jeugdzorg zouden we soort romp-afspraken moeten maken, 
een basis waarover geen discussie is of die onder de jeugdhulpplicht valt. Die zorg moeten we 
landelijk waarborgen en we dienen gemeenten ook te compenseren voor de risico’s die ze lopen. 
Zorgverzekeraars worden ook gecompenseerd als zij een populatie met meer gezondheidsrisico’s 
verzekeren. Naarmate er meer discussie is over of de zorg maatschappelijk betaald moet worden, 
zou er meer gemeentelijke beleidsvrijheid moeten komen.’ 
Crisiszorg   Geen discussie moet er volgens Esman zijn over de crisiszorg. ‘Zorgaanbieders die 
crisiszorg in huis hebben landelijk of (boven)regionaal inkopen is voor ons van groot belang’, zegt ze. 
‘Het is niet allesomvattend, en kan gefinetuned worden, maar dit lijkt me voor de jeugd-ggz een 
interessante denkrichting.’ 
Weinig voorkomend ‘We kennen het landelijke transitie-arrangement al en dat kun je 
uitbouwen en verder ontwikkelen tot een vorm van landelijke inkoop,’ vult Bluiminck aan. ‘Het zou 
moeten gaan om weinig voorkomende specialistische hulp. Dan kan je kijken naar de intensiteit van 
hulp, de kwetsbaarheid van de jeugdigen, de frequentie en duur van hulp, de verblijfsvorm en het 
volume. Als je die factoren bij elkaar voegt, krijg je een overzicht van specialistische en dure zorg die 
de meeste gemeenten niet in hun eentje kunnen opbrengen, maar waarvan we allemaal vinden dat 
het hoe dan ook gegeven moet worden.’ 
Jeugdautoriteit De branches willen ook dat er een autoriteit komt die het gedrag van 
zorgaanbieders en inkopers kan controleren. ‘Het is een omissie dat er in 2015 een nieuw 
marktsegment is geïntroduceerd, maar geen marktmeester’, zegt Bluiminck. Er moet volgens de BGZJ 
een partij komen die onafhankelijk en met gezag beoordeelt of partijen zich op een gezonde manier 
tot elkaar verhouden. Deze controleert of aanbieders de zorg leveren die ze beloven en de juiste 
tarieven vragen en of gemeenten zich houden aan hun zorgplicht en geschikte tarieven betalen. 
Bluiminck: ‘De Nederlandse Zorgautoriteit doet dat voor de verzekerde zorg en de langdurige zorg, 
maar de jeugdhulp mist zoiets.’ 
Wetsvoorstel   De Jeugdautoriteit zou een logische partij hiervoor zijn, alleen deze heeft nog 
weinig bevoegdheden. Er ligt een wetsvoorstel klaar om dit te regelen. ‘Een hobbel is dat gemeenten 
volgens sommige juristen niet gecontroleerd kunnen worden door een externe autoriteit’, vertelt 
Bluiminck. ‘Omdat het interbestuurlijk toezicht op gemeenten loopt via de gemeenteraad en de 
Rijksoverheid.’ 
Kwaliteit  Tegenover al deze eisen zien de branches ook wat er in hun eigen winkel moet 
verbeteren. Vooral op het gebied van kwaliteit en professionalisering valt er nog een slag te maken, 
erkennen ze. Al verdedigen Bluiminck van VGN en Prinsen van Jeugdzorg Nederland zich door te 
zeggen: als je als organisatie almaar in de rode cijfers zit, is er weinig ruimte voor bijscholing of het 
opzetten van kwaliteitskaders. 
Effectiviteit  ‘Het medische model zoals Ernst van Koesveld voorstelt, baart me zorgen’, zegt 
Bluiminck. ‘Dat is niet geschikt voor alle vormen van jeugdhulp. De “bewezen effectiviteit” van 
logeerzorg is anders dan het effect van een heupoperatie.’ 
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Esman van de Nederlandse ggz stelt voor om vooral afspraken te maken over wanneer professionals 
moeten doorverwijzen, op- en afschalen. Ook wijst zij op het belang van integraal werken en wet- en 
regelgeving die domeinoverstijgend werken mogelijk maakt. ‘We moeten het voorveld, het sociaal 
domein, onderwijs, schuldhulpverlening en opvoedkundige hulp beter verweven met de jeugdhulp.’ 
Poortwachter Om dit te verbeteren zouden de juiste professionals moeten bepalen welke zorg er 
nodig is. Net als psychiater Arne Popma ziet Esman veel in vroegtijdige diagnose. ‘Het systeem is nu 
veel te getrapt. Je zou veel eerder een diagnose willen over of het een psychische aandoening is, een 
handicap of een gebruikelijke hobbel in de opvoeding’, aldus Esman. ‘Huisartsen kunnen dat niet 
alleen.’ 
‘En gemeenteambtenaren die zich bemoeien met de uitvoering van de zorg, daar wordt al helemaal 
niemand beter van’, vult Prinsen aan. Het moet wat hem betreft op 1 januari glashelder zijn wie waar 
verantwoordelijk voor is. 
De branches komen de komende weken samen met het ministerie van VWS, de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten, cliëntenvertegenwoordigers en professionals om samen een 
hervormingsagenda op stellen voor de jeugdzorg. Begin 2022 moet deze af zijn. 
Lees ook wat de inzet is van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport,(Fried: zie: 
https://www.zorgvisie.nl/ernst-van-koesveld-wil-af-van-bestuurlijke-vrijblijvendheid-in-jeugdzorg/ ) 
 de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (Fried: zie: https://www.zorgvisie.nl/vng-directeur-wil-
besluit-over-eigen-bijdrage-jeugdzorg/ ) en de professionals.(Fried: zie: 
https://www.zorgvisie.nl/psychiater-arne-popma-jeugdzorg-heeft-deskundig-behandelaar-aan-de-
poort-nodig/ )( 
Sterre ten Houte de Lange  Redacteur bij Skipr, Zorgvisie en Qruxx. Speciale aandachtsgebieden: 
jeugdzorg, ggz, gehandicaptenzorg, ouderenzorg, personeelsbeleid en zorgtechnologie. 
 
 
 
 
24) Gemeenten en werkgevers laten de medewerkers in de jeugdzorg in de kou staan  
Binnenlands Bestuur 10 september 2021 
JEUGDZORGWERKERS KUNNEN FLUITEN NAAR EXTRA JEUGDGELD 
Yolanda de Koster 10 sep 2021   Gemeenten en werkgevers laten de medewerkers in de jeugdzorg in 
de kou staan. Van de 1,9 miljard euro die gemeenten extra van het rijk krijgen, komt geen eurocent 
terecht bij de jeugdzorgwerkers. Onacceptabel, zeggen de vakbonden FNV, CNV en FBZ. Niet alleen 
voor de werknemers, maar ook voor de jongeren die op de jeugdzorg zijn aangewezen. 
Problemen  Dat de problemen in de jeugdzorg moeten worden opgelost, staat voor de bonden 
buiten kijf. Het is daarom goed dat het rijk 1,9 miljard euro extra vrijmaakt voor de jeugdzorg. Het 
gaat om 1,6 miljard euro voor 2022 (Fried: zie: 
https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/akkoord-kabinet-en-vng-1-3-miljard-extra-
voor.17207830.lynkx ) en 300 miljoen euro die het kabinet eerder voor dit jaar aan gemeenten had 
toegezegd. De bonden hadden gehoopt en verwacht dat het geld ook zou worden gestoken in betere 
arbeidsvoorwaarden. 
 
Tarieven ‘Volgens de Jeugdwet moeten gemeenten in hun tarieven rekening houden met 
arbeidsvoorwaarden’, stelt FBZ-onderhandelaar Lilian de Groot. De bonden zien echter dat 
gemeenten met het extra rijksgeld hun tekorten dichten en/of het geld steken in administratie en 
inkoopprocessen. Over betere arbeidsvoorwaarden voor werknemers wordt niet gesproken, stellen 
zij. Ook de werkgevers geven niet thuis, waardoor de cao-onderhandelingen op scherp zijn komen te 
staan.  
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Wegwerken tekorten Gemeenten gaan ervanuit dat dat de extra 1,3 miljard euro voor 2022 
specifiek bedoeld is voor het wegwerken van de tekorten. ‘Als uitkomst van dit gesprek (overleg 
kabinet en gemeenten, red) kan ik uw Kamer melden dat het kabinet in 2022 1,314 miljard euro 
extra beschikbaar stelt aan gemeenten voor de tekorten vanwege de jeugdzorg’, schreef 
staatssecretaris Paul Blokhuis (Jeugdzorg) op 3 juni aan de Kamer. In de brief werd de Kamer 
geïnformeerd over het akkoord met gemeentekoepel VNG na het langlopende conflict over de 
tekorten op de jeugdzorg. Uit die brief leidden gemeenten af dat de gaten in hun begrotingen met 
het extra geld mogen worden gedicht.  
Personeelstekort  De bonden zien dat anders. ‘Gemeenten geven aan dat er niets extra’s voor 
de jeugdzorg inzit en werkgevers laten het momentum gewoon voorbijgaan’, stelt FNV-
onderhandelaar Maaike van der Aar. De jeugdzorgsector kampt met grote personeelstekorten en 
hoge werkdruk. Het animo om in de jeugdzorg te werken is klein en veel medewerkers stoppen 
ermee, onder meer vanwege onderwaardering, stellen de bonden. ‘Dit is het moment voor 
werkgevers om lef te tonen en voor hun mensen te staan. Als de jeugdzorgmedewerker nu niet krijgt 
waar hij recht op heeft, dan gebeurt het nooit meer’, stelt Van der Aar.  
Loonsverhoging  Voor de eerste drie maanden van komend jaar eisen de bonden een 
loonsverhoging van vijf procent; een fractie van het bedrag dat voor de jeugdzorg beschikbaar komt, 
stellen FNV, CVV en FBZ. De bonden gaan nu terug naar hun achterban om te overleggen over te 
nemen stappen, omdat werkgevers tijdens de laatste cao-onderhandelingen geen duidelijkheid 
hebben gegeven over de arbeidsvoorwaarden voor komend jaar. 
Wachtlijsten De bonden benadrukken dat het uitblijven van fatsoenlijke beloning ‘desastreuze 
gevolgen’ heeft voor jongeren die jeugdzorg nodig hebben. ‘Ellenlange, onverantwoorde 
wachtlijsten, steeds wisselende behandelaars en versnippering leiden tot steeds meer schrijnende, 
en soms zelfs levensbedreigende situaties voor jongeren.’ 
 
 
25) Wmo landelijke regelgeving naar de mening van Den Haag teveel naar eigen hand 
Google melding Wmo: LeusderKrant.nl  10 september 2021 
Minister De Jonge: ‘Leusden moet inkomenstoets bij uitvoering Wmo 
terugdraaien’ 
do 9 sep 2021, LEUSDEN De gemeente Leusden is stevig op de vingers getikt door demissionair 
Minister Hugo de Jonge over de aangepaste procedures rond de uitvoering van de Wmo. De 
Minister sommeert de gemeente een collegebesluit daarover voor 15 oktober terug te draaien.  
door Daan Bleuel   Dat meldt het vakblad Binnenlands Bestuur (BB)(Fried: zie: 
https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/minister-inkomenstoets-wmo-in-strijd-met-
wet.17996631.lynkx?tid=TIDP1000969X3DAF7A47ADE54A7F932658C47648DC4DYI5&utm_campaign
=BB_NB_Dagelijks&utm_medium=email&utm_source=binnenlandsbestuur ). Volgens BB is Leusden 
niet de enige gemeente die de landelijke regelgeving naar de mening van Den Haag teveel naar eigen 
hand zet. Ook Krimpen aan de IJssel kreeg een vergelijkbare schrobbering.  
INKOMENSTOETS Het heikele punt is dat Leusden vanaf april een inkomenstoets koppelde aan 
de aanvragen voor huishoudelijke hulp. De Jonge vindt dat Leusden daarmee aan ‘inkomenspolitiek’ 
doet en noemt dat voorbehouden aan de Rijksoverheid.  
Eén en ander werd onlangs duidelijk in een brief die De Jonge (CDA Minister van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport) schreef aan de Tweede Kamer, naar aanleiding van vragen van VVD-kamerlid Ockje 
Tellegen. De Jonge schrijft daarin onder meer dat de aanpassingen die Leusden (en Krimpen aan de 
IJssel) deden ‘evident niet passen binnen de kaders en uitgangspunten van de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo)’.  
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WIJZIGINGEN IN WMO Het besluit van de gemeente was een rechtstreeks gevolg van 
wijzigingen die het Rijk in de Wmo aanbracht. Er werd een vast abonnementstarief van 19,= euro per 
maand ingevoerd. Voor die tijd betaalden mensen -met een zorgindicatie- een tarief dat 
inkomensafhankelijk was. De Tweede Kamer besloot tot de maatregel om stapeling van zorgkosten 
bij de middeninkomens tegen te gaan.  
De verantwoordelijke wethouder -de onlangs vertrokken wethouder Erik van Beurden- zag met lede 
ogen dat de Haagse maatregel een funeste invloed had op de kosten. Daar stond vanuit Den Haag 
onvoldoende compensatie tegenover.  Zo zou Leusden na de invoering van het vaste 
abonnementstarief (voor iedereen, óók de mensen die de hulp op basis van hun inkomen makkelijk 
zelf zouden kunnen betalen) 700.000,= euro méér kwijt zijn geweest dan voor die tijd. Het aantal 
Wmo-cliënten steeg in diezelfde periode met 25%. 
‘GESPREK’ In een poging die uit de hand lopende kosten te beheersen, besloot Leusden tot de 
invoering van een ‘gesprek’ met aanvragers. Zo’n gesprek zou moeten uitwijzen of mensen 
draagkrachtig genoeg zijn om de huishoudelijke hulp zelf te organiseren.  
Het lijkt erop dat wethouder Van Beurden met het Leusdense beleid bewust de grenzen van de 
regelgeving opzocht. ,,Het gaat om een te lichtzinnig genomen besluit’’, zei hij over het besluit dat de 
Tweede Kamer nam in een interview met deze krant. ,,Onlangs werd bekend dat de regeling landelijk 
veel meer kost dan ervoor beschikbaar is’’, lichtte hij zijn standpunt verder toe.  
FINANCIËLE MIDDELEN Van Beurden plaatste zijn opstelling ook in een breder financieel 
kader, waarin de Rijksoverheid eerder taken naar de lagere overheden delegeerde zonder er 
voldoende financiële middelen tegenover te stellen.  
De wethouder was er -aan de vooravond van de invoering van het nu omstreden raadsbesluit- ook 
van overtuigd dat de manier waarop Leusden opereerde wel degelijk paste in de uitgangspunten van 
de Wmo. ,,De gemeente biedt ondersteuning op het moment dat mensen het zelf niet meer 
kunnen.’’ In de ogen van de wethouder zou dat verder kunnen gaan dan alleen de toets of iemand 
door fysieke omstandigheden hulp nodig heeft. Minister De Jonge is van mening dat gemeenten zich 
juist dienen te beperken tot de vraag of een hulpaanvraag op fysieke gronden gerechtigd is.  
De gemeente heeft nog niet gereageerd op vragen van deze krant.  
 
 
 
 
26) Om verplichte zorg te voorkomen  gelegenheid een eigen plan van aanpak te maken 
Eigen Kracht Centrale 10 september 2021 
Van twee plannen naar één plan 
We werden gebeld door een man van 31 die sinds een aantal jaar in een instelling woont vanwege 
schizofrenie. Tot nu toe was de zorg vrijwillig, maar er waren vanuit de instelling grote zorgen 
waardoor zij een zorgmachtiging hebben aangevraagd in het kader van de Wet verplichte ggz. Om 
verplichte zorg te voorkomen, heeft de man de gelegenheid een eigen plan van aanpak maken en 
daarom belde hij ons. Mijn collega: “Hij kreeg twee weken om een plan te maken. We moesten toen 
nog zorgen voor financiering van een Eigen Kracht-conferentie, dus ik heb direct de gemeente 
gebeld. Gelukkig hebben zij alles heel snel geregeld en een Eigen Kracht-coördinator kon al drie 
dagen later starten.” 
Twee kampen  Mijn collega vervolgt: “Verbinding maken met de kring was niet ingewikkeld. Er 
waren betrokken familieleden en vrienden. De instelling vond het echter niet nodig om de 
hoofdbehandelaar te betrekken bij het maken van dit plan. Zij gaven aan: ‘Prima als hij een plan 
maakt, zo kan hij laten zien wat hij kan en wij nemen dat mee.’ Maar het gaat hier juist om een 
gezamenlijk plan, van de persoon en zijn kring én de professionals. Het is belangrijk om de kracht van 
de kring te gebruiken, maar daarvoor moet die kring wel geïnformeerd worden. Je moet de persoon 
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en de kring meenemen in de overwegingen. De instelling wilde meer medicatie voorschrijven. De 
vrienden zeiden ‘Wij herkennen onze vriend niet meer, we willen een passendere behandeling.' Zo 
ontstonden twee kampen." 
Eerlijkheid nodig   Bij de planbijeenkomst was de hoofdbehandelaar niet aanwezig. De kring 
maakte een plan met als onderdeel van het plan stappen om meer samen te gaan werken. De 
aanwezigen begrepen niet waarom de instelling bepaalde keuzes maakte en werden er boos van. 
Naar aanleiding van het plan kwam er een gesprek tussen de hoofdbehandelaar met de man, zijn zus 
en beste vriend. De zus: “Eindelijk was er ruimte om alle perspectieven naast elkaar te leggen. De 
behandelaar vertelde eerlijk dat sommige dingen die wij wilden niet mogelijk waren. Die eerlijkheid 
en duidelijkheid hadden we nodig. En die eerlijkheid was mogelijk omdat wij als dierbaren erbij 
waren, als steun voor mijn broer. Wij konden ook vertellen wat wij belangrijk vonden en doordat we 
nu echt in gesprek waren, merkte ik dat ze dat serieus namen. Zo ontstond er uiteindelijk toch een 
‘samenplan’.” 
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 
 
 
 
 
 
27) Meldpunt WIA 
LCR@ttentie 10 september 2021 
Blog Amma Asante: Meer luisteren, oplossingen zoeken 
Zomer en rust. Dat geldt voor veel mensen en organisaties, maar niet voor de LCR en zeker niet voor 
de mensen die we vertegenwoordigen. Veel mensen die van een uitkering rondkomen, hebben geen 
rust. Geen dag rust. Dat hebben we gemerkt toen we afgelopen zomer alarmerende berichten 
kregen over het terugvorderen van WIA-voorschotten door een tekort aan keuringsartsen bij het 
UWV. Dit was voor ons reden om een meldpunt WIA in te stellen. Toch hebben we hen een beetje 
zomer – ook al was het aan einde ervan – kunnen bieden met het goede nieuws dat vanuit UWV 
kwam. Ons meldpunt – en vooral de mensen die ons hun verhalen hebben toegestuurd –  heeft 
geleid tot een oplossing voor deze mensen: ze hoeven de voorschotten niet terug te betalen. 
In korte tijd kregen we 68 verhalen binnen op het Meldpunt WIA. Het ene verhaal was nog 
schrijnender dan het andere. Ook kregen we soms huilende mensen aan de telefoon. De verhalen 
gingen de collega’s van het bureau dan ook niet in de koude kleren zitten. Voor de mensen die in de 
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problemen zaten met de voorschotten kwam het meldpunt als een uitkomst in een lange en vooral 
ondoorgrondelijke strijd met het UWV.  
Ik loop echt al een tijdje mee, maar ik verbaas me er nog altijd over hoe de overheid – in dit geval 
een uitvoeringsorganisatie – zich kan ontpoppen als de vijand van diegenen die ze behoort te helpen. 
De hardheid waarmee soms wordt gehandeld, is huiveringwekkend. Het meldpunt veroorzaakte ook 
bij het UWV een shock. Het was nooit de bedoeling geweest dat het voorschot – waarmee een 
probleem van overbrugging zonder inkomsten moest worden opgelost – mensen zo in de problemen 
zou brengen.  
Neem het verhaal van een vrouw die na twee jaar ziektewet wacht op een beoordeling van de 
WIA. Ze heeft hier tien maanden op moeten wachten en heeft in de tussentijd gewerkt aan haar 
herstel. Met behulp van het voorschot heeft ze haar vaste lasten betaald. Bij de beoordeling bleek ze 
minder dan 35 procent arbeidsongeschikt. Ze komt dus niet in aanmerking voor een WGA of IVA-
uitkering. Het voorschot (van 15.000 euro) moet ze direct terugbetalen. Maar waarvan dan? Ze heeft 
geen inkomsten gehad. 
Dan moet ik zeggen dat alle aandacht voor het beroerde behandelen in de uitvoering soms ook zijn 
vruchten afwerpt. Ons meldpunt heeft er toe geleid dat het UWV op zoek ging naar een oplossing. En 
die is er gekomen. Zo worden we toch optimistischer over het lerend vermogen van deze organisatie 
en de bereidheid om samen met ons knelpunten aan te pakken en oplossingen te vinden. We 
hebben ook gezien dat een oplossing is gevonden bij mensen die vanuit de WW ziek werden. Door 
een fout van UWV kregen ze meer geld, maar dat hoeven ze niet terug te betalen. Dat is heel mooi.  
Maar we zijn er nog niet, want de vraag blijft nog wel hoe het nu zit met mensen die (net) nog geen 
oplossing hebben gekregen. Wij zien ook problemen met andere WIA-kwesties en andere 
uitkeringen. De belangrijkste: mensen weten niet waar ze aan toe zijn en ze verwachten iets anders 
dan dat ze krijgen. 
De LCR pleit voor meer begeleiding en ondersteuning tijdens ziekte, herstel en re-integratie op weg 
naar werk. Nog mooier zou het zijn 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 om die stap naar ander werk te zetten. De overstap naar een baan die 
aansluit bij iemands wensen, capaciteiten en competenties en waarmee zoveel mogelijk een eigen 
inkomen kan worden verdiend: dát zou het uitgangspunt moeten zijn van iedere oplossing om 
mensen weer aan het werk te helpen. Of dat nu bij het UWV is of bij de gemeentelijke sociale 
diensten. 
Er is met het stopzetten van de terugvorderingen van de WIA-voorschotten een oplossing gevonden 
voor een ernstig maatschappelijk probleem, maar ik vrees dat dit het topje van de ijsberg is. De 
telefoon op kantoor staat nog steeds roodgloeiend met meldingen over de WIA-voorschotten en 
andere knelpunten. Bijvoorbeeld van mensen die voor 2020 een voorschot kregen en van wie geen 
vordering meer open stond. Maar ook van een man die al meer dan 10 jaar vrijwilligerswerk doet, 
hiervoor reiskosten maakte en nu met een vordering van 120.000 euro zit: ‘Mevrouw Asante u moet 
mij helpen, dit is een zaak van leven op dood’, hoor ik hem nog zeggen. Ik heb het deze week tegen 
de NOS gezegd en ik blijf het zeggen: Het Nederlandse systeem van verschillende uitkeringen is te 
ingewikkeld. Er zijn allemaal verschillende potjes en hokjes. De echte omslag moet komen van de 
politiek. Die is de opdrachtgever van uitvoeringsorganisaties als het UWV. 
De zomer en rust... Ik heb die wel mogen ervaren, maar die heeft me, met mijn collega’s ook gesterkt 
om nog een tandje bij te zetten. Hoe kan dit zo gebeuren in Nederland? We blijven het zeggen, ik 
blijf het herhalen. En wij blijven voor deze mensen vechten. 
Gelukkig hebben we na de zomer versterking gekregen van Bart van den Krommenacker. Hij gaat zich 
inzetten om zoveel mogelijk de stem van mensen die voor hun bestaanszekerheid afhankelijk zijn van 
de overheid te laten horen. Of dat nu is via een campagne, een meldpunt als voor WIA-voorschotten 
of het op een andere manier ophalen van knelpunten. We hebben hem heel hard nodig. 
Het is fijn om van deze organisatie voorzitter te zijn. Maar dat stel ik wel enigszins wrang, want mijn 
werk zou in de ideale situatie overbodig moeten zijn. Ik vind het in ieder geval fijn dat we iets voor 
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mensen hebben kunnen betekenen. Dat gaan we nog vaker doen. Die innovatie – meer luisteren 
naar mensen en rechtstreeks verhalen ophalen – hebben we samen met onze leden kunnen 
inzetten, in dit geval met de Centrale Clientenraad van UWV. Wij doen dit  vanuit onze wettelijke 
verantwoordelijkheid en onafhankelijkheid.  
Niemand hoeft ons hiervoor een opdracht of toestemming te geven.  
Wij luisteren naar wat er onder mensen met een uitkering leeft en stellen dit aan de orde en dragen 
bij aan oplossingen. 
Amma Asante 
LCR-voorzitter 
 
 
 
 
28) Mensen met een baan die veel geestesarbeid vraagt, lopen later minder risico op dementie 
Plus gezondheid 12 september 2021 
Baan met hersenwerk beschermt tegen dementie 
Heleen Croonen 06-09-2021 Als je jaren hebt gewerkt in een cognitief stimulerende baan, dan 
beschermt dat tegen dementie. Een nieuw onderzoek trekt deze conclusie op basis van de cijfers 
van 7 cohorten van samen maar liefst 100.000 deelnemers. 
Mensen met een baan die veel geestesarbeid vraagt, lopen later minder risico op dementie. Dat blijkt 
uit een groot onderzoek dat is uitgevoerd in Europa en de Verenigde Staten.(Fried: zie: 
https://www.bmj.com/content/374/bmj.n1804 ) Het is gepubliceerd in the BMJ. Er deden meer dan 
100.000 mensen mee aan het onderzoek, van hen kregen 1134 mensen dementie na 13 tot 30 jaar. 
De mensen die de meest cognitief stimulerende (hersenkrakende) banen hadden, liepen ongeveer 
een kwart minder risico op het krijgen van dementie. Ook in het laboratorium zagen de onderzoekers 
dat de mensen met banen met veel denkwerk en verantwoordelijkheid er beter aan toe 
waren.  Hoofdwerkers hadden minder van bepaalde zenuwbeschadigende eiwitten. 
Puzzelen helpt niet  Er bestond al onderzoek naar de invloed van puzzelen of andere 
denksport-hobby’s op dementie. Maar die uitkomsten waren niet zo helder, je kunt dus zeker niet 
zeggen dat een dagelijkse puzzel je beschermt tegen dementie. Een baan waar je de hele dag je 
aandacht bij moet houden is natuurlijk een ander verhaal. Dat stimuleert de hersenen veel meer. 
Met dit onderzoek is duidelijk gemaakt dat dat dus wel effect heeft. 
Risico bestaat natuurlijk dat de resultaten eigenlijk iets anders zeggen. Niet dat hersenwerk invloed 
heeft op dementie, maar dat het effect ontstaat doordat hoofd-werkers andere gezonde 
leefgewoonten hebben, zoals minder roken en gezonder eten. Daar was voor gecorrigeerd. Dit effect 
stond los van allerlei risicofactoren voor dementie zoals roken, maar ook hoge bloeddruk of 
hartziekten. Maar het blijft een klein inzicht bij een ingewikkelde ziektepatroon. Daar moeten veel 
wetenschappers hun hersenen nog over laten kraken. 
 
 
29) Laaggeletterdheid is bij sociaal werkers vaak nog een blinde vlek 
Zorg + welzijn 12 september 2021 
Laaggeletterdheid: ‘Je gaat het pas zien als je het doorhebt’ 
Laaggeletterdheid is bij sociaal werkers vaak nog een blinde vlek, zegt Krista van Mourik, coördinator 
van het Expertisepunt basisvaardigheden vanuit Movisie. En dat is zonde, want zij kunnen juist een 
belangrijke rol hebben bij het signaleren, bespreekbaar maken en doorverwijzen naar de juiste hulp. 
Het is vandaag, woensdag 8 september, de dag van de alfabetisering. En dat is geen ver-van-je-bed-
show om aandacht te vragen voor analfabetisme in ontwikkelingslanden. Integendeel. In Nederland 
zijn 2,5 miljoen mensen laaggeletterd en 2,1 miljoen mensen laaggecijferd. Deze groepen overlappen 
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deels, maar dat betekent dat miljoenen mensen in Nederland veel moeite hebben met lezen, 
schrijven, rekenen en digitale vaardigheden. 
1-0 achter  ‘Sociaal werkers komen dus, misschien wel op dagelijkse basis, mensen tegen bij wie 
dit speelt’, zegt Krista van Mourik, coördinator van het Expertisepunt basisvaardigheden, een 
samenwerking tussen Movisie en de Stichting Lezen en Schrijven. Te meer daar laaggeletterdheid 
vaak samenhangt met bijvoorbeeld armoede en een slechte gezondheid. ‘Mensen met beperkte 
basisvaardigheden leven vaker, en langer, in armoede en hebben vaker schulden. Dat is ook niet zo 
gek, want het zijn niet voor niets basisvaardigheden. Heb je die niet, dan staan je eigenlijk al met 1-0 
achter.’ 
Schaamte  In het sociaal domein zijn basisvaardigheden echter nog vaak een blinde vlek, zegt Van 
Mourik. Zeker bij autochtone Nederlanders. Op zich begrijpelijk, zegt ze, want mensen die moeite 
hebben met lezen of schrijven, zijn er vaak kampioen in om dat te verbergen. ‘De schaamte is vaak 
heel groot.’ Zo weet ze van iemand die werkloos was geworden, maar geen uitkering aanvroeg 
omdat hij bang was dan door de mand te vallen. 
Verhullen  ‘Mensen hebben vaak allerlei copingmechanismes om het te omzeilen en te verhullen’, 
zegt Van Mourik. Hier geldt volgens haar dan ook een van Johan Cruijffs befaamde uitspraken: Je ziet 
het pas, als je het doorhebt. ‘Mensen trainen bijvoorbeeld een olifantengeheugen of laten hun 
partner dingen opvangen en vaak weten ze zich daar behoorlijk mee te redden. Tot het mis gaat, 
bijvoorbeeld door een scheiding, schulden, werkloosheid of ziekte. Dan komt het vaak wel aan de 
oppervlakte, maar dan gaan, logisch, die urgente problemen voor en wordt niet altijd ook het 
achterliggende probleem van die basisvaardigheden aangepakt.’ 
Alertheid  Zij zou dan ook graag zien dat hulpverleners er eerder bij zijn, vóórdat er grote 
problemen zijn. Dat vraagt alertheid, zegt ze, want niet alleen wordt laaggeletterdheid nu vaak niet 
opgemerkt, ook als het wél wordt gezien, of vermoed, vinden sociaal professionals het lastig om 
bespreekbaar te maken. Haar advies: ‘Bespreek het altijd één-op-één, dus niet met anderen erbij.’ En 
een vertrouwensrelatie is heel belangrijk, zegt ze. ‘En wat wellicht goed is om te weten: weliswaar is 
er veel schaamte en houden mensen het zo veel mogelijk verborgen, maar tegelijkertijd hoor ik ook 
altijd van mensen bij wie het aan het licht is gekomen en die ermee aan de slag zijn gegaan: “Ik had 
gewild dat iemand er eerder over begonnen was”.’ 
Teamwork De blinde vlek en handelingsverlegenheid komen volgens Van Mourik ook omdat 
sociaal professionals er weinig over horen in hun opleiding, waardoor al snel het idee kan ontstaan 
dat het niet bij hun takenpakket hoort. Of dat ze niet weten wat ze ermee aan moeten. Haar advies: 
‘Vraag er aandacht voor in een team. Of nog beter: benoem een aandachtsfunctionaris. Dan 
garandeer je dat het een terugkerend onderwerp is waar blijvend aandacht voor is.’ 
Bij de hand  En nee, dat betekent volgens haar niet per se weer iets erbij op het toch al volle 
bordje. ‘Sociaal professionals hoeven het probleem niet op te lossen, maar moeten het wel 
signaleren, bespreekbaar maken en mensen motiveren en bij de hand nemen om, vanuit die 
vertrouwensrelatie, kleine stapjes te zetten naar bijvoorbeeld scholing.’ 
Aanbod Daarvoor zijn er veel initiatieven. De drempel daarnaar toe is voor veel mensen echter te 
hoog om daar (uit zich)zelf naar toe te gaan. ‘Vaak hebben ze hele slechte schoolervaringen en 
vrezen ze die opnieuw. Het is daarom belangrijk het aanbod goed te kennen, zodat je de drempels en 
de angst weg kan nemen, want school is niet meer als vroeger. Vaak zijn die cursussen heel praktisch 
en bieden ze ook lotgenotencontact. Ik hoor zo vaak: had ik dit maar eerder geweten of gedaan.’ 
Meer informatie? Kijk op de site van de Stichting Lezen en Schrijven,(Fried: zie: 
https://www.lezenenschrijven.nl/ )  het Expertisepunt Basisvaardigheden  (Fried: zie: 
https://basisvaardigheden.nl/  ) en/of de gebundelde informatie van Movisie  (Fried: zie: 
https://www.movisie.nl/basisvaardigheden ) 
over basisvaardigheden. 
Eva Prins  Redacteur Zorg+Welzijn 
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30) Het tempo waarin de huizenprijzen stijgen neemt dit jaar nog sneller toe dan eerder gedacht 
Leidsch Dagblad 13 september 2021 
Rabobank: huizenprijzen gaan nog sneller stijgen dan verwacht 
Maandag 13 september 2021 UTRECHT  Het tempo waarin de huizenprijzen stijgen neemt dit jaar 
nog sneller toe dan eerder gedacht, verwachten economen van Rabobank. Zij hebben hun 
prognose bijgesteld omdat de prijzen sinds de vorige schatting sneller oplopen. Ook herstelt de 
Nederlandse economie sneller dan verwacht van de coronacrisis en zijn de vooruitzichten voor de 
werkloosheid de afgelopen maanden verbeterd. Ook denkt de bank dat de kapitaalmarktrentes, 
die van invloed zijn op de hypotheekrente, langer laag zullen blijven. 
De economen van Rabobank verwachten dat huizen dit jaar 14,4 procent duurder worden. In 2022 
voorzien ze ook een flinke stijging, met 11,5 procent. In juni hield Rabobank het nog op een 
gemiddelde groei van respectievelijk 11 en 4,6 procent. 
„Voor starters is dit een sombere boodschap”, zegt woningmarkteconoom Stefan Groot van 
Rabobank in een toelichting op de cijfers. Volgens hem betekent een stijging van de prijs van een 
woning met 90.000 euro dat een koper bij de huidige hypotheekrente dertig jaar lang hogere 
maandlasten heeft van zo’n 300 euro. „Zo werkt het op een iets later moment kunnen kopen van een 
huis dus decennialang door op de financiële ruimte die huishoudens hebben”, licht hij toe. 
Alleen al in de eerste vijf maanden van het jaar is de prijs van een gemiddelde koopwoning harder 
gestegen dan in heel 2020. Daarna liep de stijging verder op. In juli nam de prijs van een woning toe 
met ruim 16 procent op jaarbasis. „Het betekent dat een gemiddeld huis in slechts een jaar tijd naar 
schatting zo’n 55.000 euro duurder is geworden”, aldus Groot. 
Volgens de economen zijn de regionale verschillen in de ontwikkeling van de prijs groot. Rabobank 
verwacht dat de waarde van een woning in Flevoland dit jaar en volgend jaar het meest toeneemt. 
Ze rekenen in de provincie op een gemiddelde prijsstijging van 20 procent dit jaar en 15 procent in 
2022. In de regio Amsterdam neemt de stijging naar verwachting het minst snel toe, omdat de 
prijzen daar al eerder hard zijn gestegen. 
Lees ook: Tonnen verschil in woningprijs in zelfde stad, kijk hier naar jouw gemeente (Fried: zie: 
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20210830_26584750?utm_source=www.leidschdagb
lad.nl&utm_medium=referral&utm_content=/ ) 
 Deskundigen waarschuwen al langer dat er veel meer huizen bijgebouwd moeten worden om het 
woningtekort aan te pakken. „De nieuwbouw blijft vooralsnog achter bij de aantallen die nodig zijn 
om het woningtekort in te lopen”, aldus Groot. „Om 100.000 woningen per jaar te kunnen bouwen, 
zal de productie per werknemer in de bouwsector flink omhoog moeten. Dit vereist meer gebruik 
van arbeidsbesparende technieken, zoals prefab bouwen.” 

Meer over de woningnood.(Fried: zie: 
https://www.noordhollandsdagblad.nl/tag/woningnood?utm_source=www.leidschdagblad.nl&u
tm_medium=referral&utm_content=/ ) 

 
 
31) PTSS komt ook vaak voor bij mensen met dementie 
Alzheimer Nederland 14 september 2021 
Wat als je oorlog, misbruik of geweld steeds herbeleeft? 
Mensen met een ‘post traumatische stress stoornis’ (PTSS), krijgen flashbacks of nachtmerries over 
een buitengewoon schokkende of ernstige situatie in hun leven, zoals oorlogsgeweld, seksueel 
misbruik, een ernstig ongeval of een natuurramp. “PTSS komt ook vaak voor bij mensen met 
dementie,” vertelt dr. Sjacko Sobczak. Ze is als ouderenpsychiater en senior onderzoeker 
werkzaam bij GGZ instelling Mondriaan en de Universiteit Maastricht. “Ongeveer acht procent van 
de Nederlanders lijdt aan PTSS en internationaal onderzoek laat zien dat dit bij dementie zeker 
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zoveel is.” In dit interview vertelt dr. Sobczak meer over hoe je PTSS bij dementie kunt herkennen, 
wat je kunt doen en vertelt ze over haar onderzoek dat mede mogelijk wordt gemaakt door een 
financiering van 25.000 euro van Alzheimer Nederland. 
Hoe herken je PTSS bij dementie?   “PTSS heeft bij dementie een aantal kenmerken. 
Allereerst moet er natuurlijk sprake zijn geweest van een heftige gebeurtenis in iemands leven. Als 
PTSS opspeelt dan beleeft iemand de gebeurtenis steeds opnieuw, in de vorm van nachtmerries of 
als levendige herbelevingen, de zogenaamde flashbacks. Soms ontwikkelt PTSS zich pas tijdens 
dementie. Mogelijk omdat effectieve manieren om met de ‘heftige gebeurtenis’ om te gaan, zoals 
even naar buiten gaan om rustig te worden, verloren gaan door de dementie of de omstandigheden. 
Daarnaast hebben mensen met PTSS en dementie ook vaker last van een angstige stemming, ze 
kunnen geïrriteerd of agressief zijn, dwalen, en hebben vaak een verstoorde slaap.” 
De herbeleving voorkomen  “Als je PTSS vermoedt, is het belangrijk om de gebeurtenis te 
bespreken. Soms vragen mensen zich af: ‘moet dat nu nog?’, maar het kan later heftiger 
terugkomen. Door dementie verliest iemand immers steeds meer de grip op het leven en soms ook 
op de nare herinneringen uit het verleden. Het is voor de omgang met mensen met PTSS heel 
belangrijk om het verhaal van diegene te kennen. Wanneer je het niet meer kunt bespreken, dan kan 
mogelijk een broer of zus, of een goede collega of vriend iets over het levensverhaal vertellen. Het is 
de inspanning waard om het verhaal compleet te krijgen. Het kan je inzicht geven in de situaties die 
een herbeleving veroorzaken.” 
       Zo verloor een soldaat in een tulpenveld een heleboel van zijn makkers. Pas toen dat bekend  
       was, snapte de verpleging waarom hij zo in paniek raakte toen hij in een zaal kwam omringd        
            door vazen met tulpen erin. 

Professionele hulp   “Natuurlijk is het niet voor iedereen even makkelijk om met je naaste een 
gesprek te voeren over pijnlijke herinneringen. Als je naaste nog thuis woont is de huisarts de 
aangewezen persoon om je te helpen, die kan je doorverwijzen. In het verpleeghuis kan een 
psychiater of een psycholoog ingeroepen worden. Hoewel dat in het ene verpleeghuis beter geregeld 
is dan in het andere, raad ik je bij het vermoeden van PTSS aan om hulp te vragen. Zeker als de 
verpleging niet in staat is om iemand weer op zijn gemak te stellen of als het aantal herbelevingen 
toeneemt. Met behandeling kan medicatie om iemand te kalmeren worden voorkomen of 
verminderd. Ik zeg altijd: ook mensen met dementie en PTSS in het verpleeghuis kunnen nog baat 
hebben bij behandeling van PTSS en aanpassing van zorg!”  
Wat moet je doen als iemand in paniek is?   “Het belangrijkste op zo’n moment is om 
iemand uit de herbeleving en weer in het hier en nu te brengen. Voor de één is dat heel simpel, door 
het noemen van plaats en tijd. ‘He we zijn nu hier in je huis, er is geen gevaar, de oorlog is voorbij en 
ik ben bij je.’ Voor een ander zijn het juist dingen die geruststellen. Favoriete muziek, een knuffeldier, 
iemand even aanraken of knuffelen. Dat is natuurlijk heel persoonlijk. Iemand knuffelen, kan ook 
juist leiden tot een afweerreactie.” 
       Eigenlijk zou je een kaartje moeten maken, zodat bijvoorbeeld de verzorging weet wat een           
       herbeleving veroorzaakt, zodat ze dit kunnen vermijden. En dat ze weten hoe ze iemand weer    
       gerust kunnen stellen. 

Toekomstig onderzoek naar PTSS   “De GGZ instelling Mondriaan heeft vanuit de 
universiteit Maastricht het zogenaamde TRADE-interview ontwikkeld. Hiermee kan een 
zorgprofessional de diagnose PTSS bij dementie stellen. Met onder andere de subsidie van Alzheimer 
Nederland gaan we onderzoeken of de methode zo goed werkt als wij hopen. Daarvoor moeten we 
het grootschalig onderzoeken en kijken of de methode daadwerkelijk gevoelig genoeg is om PTSS bij 
mensen met dementie te herkennen. Daarna gaan we ook kijken of een bekende behandeling tegen 
PTSS ook werkt bij mensen met dementie. Daarvoor kunnen we hetzelfde TRADE-interview 
gebruiken. We hopen dan te zien dat de behandeling er voor zorgt dat de score die mensen hebben 
afneemt.” 
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Meer weten?  
 ARQ, het kenniscentrum oorlog, vervolging en geweld heeft een folder uitgebracht over PTSS 

bij ouderen (Fried: zie: https://www.centrum45.nl/sites/default/files/domain-
6/documents/psy201302_binnen_v1_rk2_gs-6-14485300891559932636.pdf  ) 
 

Voor professionals 
 Professionals kunnen contact opnemen met het Alzheimer Centrum Limburg (Fried: zie: 

https://www.alzheimercentrumlimburg.nl/onderzoek/2020-trade  )over dit onderzoek. 
 Het TRADE-interview (Fried: zie: 

https://maastrichtuniversity.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_3qtQj9PTRxP09NQ  ) is ook online 
in te zien en in te vullen. 

 9 december 2021 is er het congres Dementie en psychiatrie.(Fried: zie: 
https://www.scem.nl/evenement/fields-10/2323-psychiatrie-en-dementie.html  ) 
 

 
 
 
 
32) WRR advies “Kiezen voor houdbaarheid. Mensen, middelen en maatschappelijk draagvlak” 
Zorgvisie 15 september 2021 
WRR: Zonder scherpe politieke keuzes gaat kwaliteit van de hele zorg ten 
onder 
De personeelstekorten, wachtlijsten en gebrekkige kwaliteit en toegankelijkheid in de ggz, 
jeugdzorg en ouderenzorg zijn een voorbode van wat er ook in de curatieve zorg gaat gebeuren, 
tenzij de politiek scherpe keuzes maakt over de toekomst van de zorg. Dat voorspelt de 
Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR) in haar advies ‘Kiezen voor houdbaarheid. 
Mensen, middelen en maatschappelijk draagvlak’ dat vandaag verschijnt. 
‘Aanvankelijk vroegen de ministers Hoekstra en De Jonge ons om de financiële houdbaarheid van de 
zorg te onderzoeken’, vertelt Marianne de Visser, raadslid van de Wetenschappelijke Raad voor het 
Regeringsbeleid en neuroloog van huis uit. ‘We zijn op die aanvraag ingegaan onder de voorwaarde 
dat we het begrip houdbaarheid mochten uitbreiden.’ 
Financiën  Daar zit direct het eerste grote kritiekpunt van de raad: financiën zijn niet de enige 
relevante factor in de zorg. Bij toekomstig beleid moet financiële houdbaarheid in balans zijn met de 
personele houdbaarheid en maatschappelijke houdbaarheid. Waarmee ze raad wil zeggen dat er 
genoeg personeel moet om de zorg uit te voeren en maatschappelijk draagvlak voor de keuzes die 
gemaakt kunnen worden. 
‘Houden we daar geen rekening mee, dan gebeurt er wat nu al gebeurt in kwetsbare zorgsectoren 
zoals de jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg en delen van de ouderenzorg: de toegankelijkheid 
en kwaliteit van de zorg dalen onder de minimumnormen’, stelt De Visser. ‘De problemen in die 
sectoren moeten dan ook  ter stond ter hand genomen worden.’ 
Bevolkingsontwikkeling   ‘Met de problemen die op ons afkomen, hebben we als land geen 
keuze: we zullen veel meer moeten prioriteren in de zorg’, zegt Gijsbert Werner, onderzoeker bij de 
WRR. Hij schetst de vergrijzing, de groeiende complexiteit van de zorgvragen, ontwikkelingen van de 
zorgtechnologie en het groeiend aantal chronisch zieken tegen een achtergrond van het 
gelijkblijvend aantal zorgverleners. ‘We kunnen onmogelijk alle zorg blijven geven die we nu geven 
op de manier waarop de die nu geven.’ 
‘Nederland staat misschien bekend als een land dat goede zorg heeft’, vult De Visser aan. ‘Dat gaat 
vaak over onze ziekenhuiszorg en unieke huisartsenzorg. Helaas moeten we constateren dat deze 
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sectoren hetzelfde lot beschoren zijn als de jeugdzorg, ggz en ouderenzorg als we doorgaan op 
dezelfde voet.’ 
Prioritering  Ondanks de noodzaak is de samenleving volgens de raad nog niet toe aan die 
prioritering. ‘Gezondheid is een belangrijke waarde in ons land’, aldus De Visser. Als deze in het 
gedrang dreigt te komen, volgt er opstand. Zoals te zien in bij discussies over kosten-ineffectieve 
medicijnen die na maatschappelijke ophef toch in het basispakket worden opgenomen. ‘Daarom 
moet er gewerkt worden aan maatschappelijk draagvlak voor de moeilijke keuzes waar we 
voorstaan.’ 
Burgerplatform   ‘Verschillende onderzoeken en experimenten met burgerplatforms blijken hier 
geschikt voor’, vertelt Werner. Het Tlichtte burgers in over de werking van het zorgstelsel en vroeg 
hen na te denken over prioritering van curatieve zorg. ‘Het bleek dat ook leken heel goed begrijpen 
dat niet alles mogelijk is en dat zij in staat zijn om samen goede afwegingen te maken.’ 
Poppetjes  Dergelijke burgerconsultaties zou de politiek volgens de WRR dan ook moeten inzetten 
om tot brede toekomstvisies te komen voor de zorg en de verschillende onderdelen van de zorg. De 
Visser: ‘Natuurlijk is de Tweede Kamer het democratisch burgerrepresentatie die de besluiten 
neemt, maar de Haagse politiek gaat over alle onderwerpen en ook veel over de poppetjes. Een 
burgerplatform of -beraad is geschikt om een breed gedragen visie te ontwikkelen over specifiek de 
zorg.’ 
Effectiviteit     ‘Als je keuzes maakt, zorg er dan voor dat je gaat voor passende zorg waarvan 
wetenschappelijk is aangetoond dat het werk’, adviseert De Visser. ‘Van 40 procent van de geleverde 
zorg weten we niet of het effect heeft. Waar we bij medicijnen super secuur kijken naar de 
effectiviteit, doen we dat in onder meer de ouderenzorg, jeugdzorg, ggz veel minder. Die sectoren 
zijn qua passende zorg een stiefkindje.’ 
Preventie Ook raadt de WRR aan om breed in te zetten op preventie. ‘We weten dat kleine 
investeringen in preventie heel veel gezondheidswinst opleveren’, aldus De Visser. ‘Vele 
beleidsterreinen beïnvloeden de volksgezondheid: wonen, onderwijs, leefomgeving. Eigenlijk zouden 
alle beleidsterreinen verplicht moeten worden om bij beleidskeuzes na te denken over de invloed die 
de keuze heeft op de volksgezondheid.’ 
Stelselwijziging    Tenslotte zijn er een dingen die de overheid vooral níet moet doen. ‘Er moet 
geen stelselwijziging komen’, benadrukt De Visser stellig. ‘We zien in landen met andere zorgstelsels 
dezelfde problemen. En een stelselwijziging kost heel veel tijd en geld. Dat geld is beter besteed aan 
effectiviteitsonderzoek en behoud van professionals.’ 
Sterre ten Houte de Lange Redacteur bij Skipr, Zorgvisie en Qruxx. Speciale aandachtsgebieden: 
jeugdzorg, ggz, gehandicaptenzorg, ouderenzorg, personeelsbeleid en zorgtechnologie. 
 
 
 
33) Burgercoöperatie Land van Ons heeft haar plannen voor het Polderlab geïntroduceerd 
Witte Weekmail 15 september 2021 
Wrevel over introductie Polderlab 
ZUID-HOLLAND BERT HARTMAN 10 SEP 2021      Burgercoöperatie Land van Ons heeft donderdag 
haar plannen voor het Polderlab geïntroduceerd. Doel is om met Leidse wetenschappers en boeren 
onderzoek te doen naar een duurzaam beheer van veenweidegrond. 
De coöperatie kocht 32 hectare aan in de Vrouw Vennepolder bij Oud-Ade om het Polderlab in te 
richten. Het onderzoek moet leiden tot bevordering van de biodiversiteit en vermindering van de 
uitstoot van stikstof en CO2. 
Aad Straathof, gewestelijk themahouder Veenweiden van LTO Noord is onaangenaam verrast dat het 
initiatief buiten de agrarische sector tot stand komt. 'Ik wist dat er iets borrelde, na de 
grondaankoop, maar ging ervan uit dat het contact nog zou worden gelegd.' 
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Vreemde ontwikkeling   Volgens de LTO-bestuurder wordt op dit vlak al veel onderzoek 
uitgevoerd, met het Veenweiden Innovatie Centrum (VIC) in Zegveld voorop. 'Ook in Noord-Holland 
en Utrecht draaien diverse projecten. Ik vind het vreemd dat hier nu voor miljoenen een solitair 
nieuw onderzoekcentrum wordt opgetuigd.' 
De bestuurder is wel onder de indruk dat de initiatiefnemers de financiering voor het ambiteuze 
project rond hebben gekregen. Straathof: 'Een knappe lobby, maar ik vind het verbijsterend dat de 
bestuursregio Holland Rijnland meebetaalt. Veenweidenbeleid blinkt al niet uit door een strakke 
regie. We werken hard aan meer afstemming, ook om beschikbare middelen efficiënter in te zetten.' 
Kritische noten   Voor de officiële presentatie werden in lokale media al kritische noten gekraakt 
door agarische vertegenwoordigers. Het feit dat Zegveld slechts 25 kilometer van het Polderlab ligt, 
zorgt voor wrevel. Zoals bij melkveehouder Thijs Mooren, tevens CDA-raadslid in de gemeente Kaag 
en Braasem. Hij vindt het onbegrijpelijk om 1,5 miljoen euro te steken in een nieuwe proefboerderij 
op veenweidegrond. 
Het VIC zegt benieuwd te zijn naar de nieuwe inzichten die de Universiteit van Leiden en Naturalis 
inbrengen. 'Ze framen de problematiek wel anders, maar het kan zeker ook leiden tot nieuwe 
bruikbare inzichten.' 
Wrange nasmaak   Straathof hield al een wrange nasmaak over aan de eerste uitlatingen van de 
coöperatie na de grondaankoop. 'De sector werd daarin weggezet als vervuiler en veroorzaker van 
de bodemdaling. Dat lijkt me geen goed uitgangspunt om samen oplossingen te vinden. Ik heb dat 
ook kenbaar gemaakt, maar sindsdien is het stil.' 
Straathof komt graag snel in contact met het Polderlab om linken met andere initiatieven te leggen 
en onderzoeken af te stemmen. 
 
 
 
 
34) De houdbaarheid van de zorg staat zwaar onder druk 
Binnenlands Bestuur  15 september 2021 
‘BEREID MAATSCHAPPIJ VOOR OP ZORGSCHAARSTE’ 
Yolanda de Koster 15 sep 2021   De houdbaarheid van de zorg staat zwaar onder druk. Te lang heeft 
‘Den Haag’ gestuurd op alleen de financiële houdbaarheid van de zorg. Dat is onvoldoende. Met 
maatschappelijk draagvlak en voldoende personeel moet ook rekening worden gehouden. Er moeten 
scherpe keuzes worden gemaakt en de maatschappij moet worden voorbereid op schaarste in de 
zorg. Daarnaast moet vol op preventie worden ingezet; daarbij moet het taboe op vrijblijvendheid 
van tafel. 
Geen stelselherziening   Dat is de boodschap van de Wetenschappelijke Raad voor het 
Regeringsbeleid (WRR), neergelegd in het rapport ‘Kiezen voor houdbaarheid. Mensen, middelen en 
maatschappelijk draagvlak’. Dat rapport wordt woensdag gepresenteerd. Grote zorgen heeft de WRR 
over de kwaliteit en toegankelijkheid van de jeugdzorg, de langdurige ouderenzorg (waaronder de 
Wmo) en de ggz. Daarop moet acuut worden ingegrepen, terwijl er ook maatschappelijk gedragen 
langetermijnvisies voor moeten worden ontwikkeld. Stelselherzieningen zijn geen oplossing voor de 
door de WRR onderzochte problematiek. 
Solidariteit onder druk  Als er niets gebeurt rijzen de zorgkosten de pan uit en komt de 
solidariteit om samen de zorgkosten te dragen verder onder druk te staan, waarschuwt de WRR. Het 
aandeel van de zorguitgaven in het bbp neemt toe van 13 procent nu naar tussen de 23 en 27 
procent in 2060. Ongeveer een derde van de groei komt op het conto van een veranderende 
samenstelling van de bevolking, zoals vergrijzing. Tweede derde is toe te schrijven aan de toename 
van chronisch zieken, welvaartstijging en de opkomst van nieuwe zorgtechnologie. De ouderen- en 
de ziekenhuiszorg zorgen tot 2060 voor de grootste groei: in zowel financieel als personeel opzicht. 
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Over 40 jaar nemen beide sectoren 60 procent van de totale groei van de zorgkosten voor hun 
rekening. In 2040 zou een kwart van de beroepsbevolking in de zorg moeten werken om alle 
zorgbehoevenden te kunnen helpen; in 2060 zelfs meer dan een derde. Als de zorguitgaven blijven 
stijgen zoals nu geraamd, geven gezinnen in 2040 een derde tot de helft van hun bruto-inkomen uit 
aan zorg. 
Urgent  Onhoudbaar, concludeert de WRR. Er ligt een ‘omvangrijke’ en ‘urgente’ 
houdbaarheidsopgave. De WRR onderscheidt daarbij drie dimensies: een financiële, een personele 
en een maatschappelijke. ‘Hebben we de middelen, hebben we de mensen, en is er draagvlak? 
Alleen wanneer deze drie dimensies op peil én in balans met elkaar zijn, is onze zorg houdbaar’, aldus 
de WRR. Scherpe keuzes zijn daarbij onontkoombaar, waaronder politieke. De Tweede Kamer moet 
niet meer zonder meer accepteren dat de zorgkosten nu eenmaal groeien, maar met het kabinet een 
inhoudelijk debat voeren en keuzes maken. Onder meer over wat wel en niet meer collectief wordt 
vergoed. Als een behandeling niet wetenschappelijk bewezen effectief is, moet deze niet meer 
worden vergoed, vindt de WRR. Daarvoor moet meer en meer gestructureerd dan nu de effectiviteit 
van behandelingen in kaart worden gebracht. De verantwoordelijkheid voor de verzameling en 
ontsluiting van de daaruit voortkomende data moet, voor lange tijd, bij een organisatie worden 
belegd die stabiel wordt gefinancierd. 
Scherpere keuzes  De keuzes die over de zorg worden gemaakt, moeten maatschappelijk 
gelegitimeerd zijn. Voor te maken keuzes en prioriteiten kan een breed burgerforum worden 
opgezet, adviseert de WRR.  ‘Binnen een breed burgerforum zouden burgers – na scholing en 
voorlichting – de politiek kunnen adviseren over de brede prioriteiten in de zorg.’ De maatschappij 
moet daarnaast worden voorbereid op schaarste in de zorg en ‘op de daaruit voortvloeiende 
noodzaak tot betere en scherpere keuzes en prioritering’, aldus de WRR. ‘Juist op het gebied van de 
zorg lijkt de samenleving nog altijd uit te gaan van een onverkorte groei. Daardoor is het moeilijk op 
een maatschappelijk gedragen manier te beslissen over wat onze prioriteiten moeten zijn’, aldus de 
WRR in zijn rapport. 
Inkomensafhankelijke eigen bijdrage   Vastgelegd moet worden wat de kern is van de 
langdurige ouderenzorg die collectief wordt vergoed, stelt de WRR verder. Daarbij moet ook een 
discussie worden gevoerd over eigen bijdragen. ‘Het zal vermoedelijk onvermijdelijk blijken om de 
langdurige ouderenzorg meer dan nu te financieren vanuit vermogens- of inkomensafhankelijke 
bijdragen van de gebruikers.’ Via de Wet langdurige zorg (Wlz) wordt nu zowel de zorg als het verblijf 
(het wonen) in een verpleeghuis vergoed. Daarin zou een knip kunnen worden gemaakt, waarbij het 
woondeel door de oudere zelf moet worden opgebracht.  
Verplichte preventie   Om een beroep op zorg te voorkomen, moet vol op preventie worden 
ingezet. De vrijblijvendheid moet er vanaf. De WRR denkt daarbij onder meer aan wettelijke vormen 
van preventie zoals regulering van producten of productieprocessen met negatieve 
gezondheidseffecten. Zo kan een lager zoutpercentage of strengere emissienormen voor auto’s 
verplicht worden gesteld. Ook aan het aanbod kan wettelijk paal en perk worden gesteld, zoals nu 
ook gebeurt bij de verkoop van tabak en alcohol. Tenslotte kan worden ingezet op het gedrag van de 
gebruiker, door bijvoorbeeld de accijnzen voor alcohol en tabak te verhogen, een vet- en suikertax in 
te voeren en lagere tarieven voor gezonde voeding. 
Zie ook het artikel 'WRR: acute maatregelen jeugdzorg nodig’ (Fried: zie: 
https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/wrr-acute-maatregelen-jeugdzorg-
nodig.18293196.lynkx  ) 
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35) Gemeente Alphen a/d Rijn vindt huishoudelijke hulp in de WMO moet inkomensafhankelijk  
Google melding Wmo: Alphens.nl  15 september 2021 
Gemeente wil af van zomaar betalen voor huishoudelijke hulp 
Door • Alphens.nl • dinsdag 14 september 2021     De gemeente Alphen aan den Rijn vindt dat 
huishoudelijke hulp voor inwoners in de WMO inkomensafhankelijk moet worden. Uit de cijfers blijkt 
dat sinds de invoering van een vast bedrag van 19 euro per maand het aantal aanmeldingen zeer fors 
is gestegen. 
Wethouder Han de Jager zal de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn, met in haar kielzog ook 
Nieuwkoop en Kaag en Brasem, voorstellen om de vaste eigen bijdrage van 19 euro per maand voor 
huishoudelijke hulp los te laten. "Er zijn veel inwoners, die nu gebruik maken van deze WMO-
regeling, die met hun inkomen heel goed hun huishoudelijke hulp zelf kunnen betalen." 
De Jager wijst dan op middeninkomens die in 2019 en 2020 massaal gebruik zijn gaan maken van de 
mogelijkheid om de huishoudelijke hulp vergoed te krijgen. Voorheen betaalden zij dit gewoon zelf. 
De wethouder wil de eigen bijdrage afhankelijk maken van het inkomen. 
"Het kabinet heeft in het vorige coalitieakkoord opgenomen dat wie huishoudelijke hulp nodig heeft 
volgens de WMO-normen dat moet krijgen voor een tarief van 19 euro per maand", legt De Jager uit. 
"Dit is in 2019 ingevoerd en in 2020 is de stijging van de kosten 30 procent." Om dat even concreet te 
maken: Alphen aan den Rijn betaalt in het jaar 2020 maar liefst 7,3 miljoen euro aan huishoudelijke 
hulp voor inwoners. 
Zowel de wethouders in Nederland als Vereniging Nederlandse Gemeenten hebben zich tegen het 
invoeren van de regelgeving verzet. Nu vindt Alphen aan den Rijn het genoeg geweest: "Het mag 
eigenlijk niet, maar deze miljoenenstijging is niet te verantwoorden. We moeten dat indammen om 
de WMO betaalbaar te houden." 
Het voorstel voor inkomensafhankelijke bijdrage voor huishoudelijke hulp wordt meegenomen in de 
Actualisatie verordening en Nadere regels Sociaal Domein. 
 
 
 
 
36) LUMC-Curium  bezuinigt op bedrijfsrestaurant en de afdeling educatieve therapie 
Leidsch Dagblad 15 september 2021 
Verlieslijdend Curium bezuinigt op educatieve therapie en bedrijfskantine 
Marieta Kroft 15 september 2021 LEIDEN/OEGSTGEEST     LUMC-Curium gaat bezuinigen op het 
bedrijfsrestaurant en de afdeling educatieve therapie. Medewerkers zijn hierover de afgelopen 
week geïnformeerd. 
Dat bevestigt een woordvoerster van LUMC-Curium. 
Eerder werd al bekend dat het LUMC (dus inclusief Curium) vorig jaar een verlies draaide van 27 
miljoen euro. Van dat bedrag is 5,8 miljoen euro toe te schrijven aan het in Oegstgeest gevestigde 
psychiatrisch kinderziekenhuis Curium, bleek uit de in juni verschenen jaarrekening. 
Om niet verder in de rode cijfers te raken, kondigde het academisch ziekenhuis een omvangrijke 
bezuinigingsoperatie aan. Dit jaar wil LUMC 24 miljoen euro bezuinigen. Dat loopt volgend jaar op 
naar een bedrag van structureel 54 miljoen. ,,De bezuinigingen betreffen alle onderdelen van het 
LUMC, en dus ook het Curium’’, reageert een woordvoerster. ,,Voor elk onderdeel geldt dat uitgaven 
en inkomsten meer met elkaar in evenwicht moeten worden gebracht.’’ 
Geinformeerd     Het gevolg is dat ook het management van Curium met een aantal 
voorgenomen besluiten kwam. ,,Betrokken medewerkers zijn inmiddels geïnformeerd en er is 
overleg met de medezeggenschap’’, aldus de woordvoerster. ,,De plannen die nu voorliggen, gaan 
over het bedrijfsrestaurant en de educatieve therapie.’’ 
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De impact van de maatregelen voor de medewerkers en patiënten is nog niet bekend. Hoeveel 
medewerkers het betreft en de vraag bijvoorbeeld of de kantine helemaal gaat sluiten, kan de 
woordvoerster daarom nog niet beantwoorden. ,,Het zijn voorgenomen besluiten die nog door de 
medezeggenschap worden bekeken. Daarna volgt pas een verdere uitwerking.’’ 
De bezuinigingen betreffen behalve de bedrijfskantine ook de afdeling educatieve therapie(Fried: zie: 
https://www.curium-lumc.nl/ouders/onderwijs-en-educatieve-therapie-esb/  ). Educatief 
therapeuten bekijken hoe een kind met complexe kinderpsychiatrische problematiek, ernstige 
leerproblemen of leerstoornissen en ernstige gedragsproblematiek het beste aansluiting kan vinden 
in het onderwijs. Curium werkt hiervoor samen met de Leo Kanner Onderwijsgroep. 
Zorgen 
Curium valt sinds begin dit jaar (Fried: zie: 
https://www.leidschdagblad.nl/cnt/dmf20200721_16261520  ) onder het LUMC. Het 
kinderziekenhuis was te klein om zelfstandig door te kunnen blijven gaan. Toenmalig directeur 
Robert Vermeiren - sinds 2021 afdelingshoofd - uitte sinds 2015 regelmatig zijn zorgen over de 
hoogte van de rijksbudgetten bij de overgang van de jeugdzorg naar de gemeenten. 
 
 
 
37) Stichting Kamers met Aandacht zoekt voor jongeren een kamer bij een particulier 
Leidsch Dagblad 15 september 2021 
Kamers met Aandacht koppelde in de Leidse regio ’nog maar’ één jongere 
met jeugdhulp aan particulier met kamer: ’Te onbekend’ 
                      Stichting Kamers met Aandacht zoekt voor jongeren die niet thuis terecht                                
                      kunnen maar ook nog niet zelfstandig kunnen wonen, een kamer bij een  
                      particulier. Zo komen ze niet op straat terecht 
Marieta Kroft 15 september 2021 LEIDEN/REGIO   De stichting Kamers met Aandacht heeft tot nu 
toe één jongere uit de Leidse regio die nog niet zelfstandig kan wonen maar ook niet bij de ouders 
terecht kan, kunnen koppelen aan een kamer bij een particulier. ,,Het loopt nog geen storm’’, zegt 
regiocoördinator Suzan Westerhuis. ,,Ik denk omdat we nog te onbekend zijn bij zorgaanbieders en 
verhuurders.’’ 
’Kamers met Aandacht’ (Fried: zie: https://kamersmetaandacht.nl/  )   bestaat drie jaar en biedt een 
woonoplossing voor jongeren tussen de 18 en 23 jaar die een jeugdzorgorganisatie verlaten, niet 
thuis terecht kunnen, maar ook niet helemaal zelfstandig kunnen wonen. De non-profitorganisatie 
werkt voor 46 gemeenten en de plaatselijke zorgaanbieders daar. Wassenaar en Leidschendam-
Voorburg beginnen er deze week mee. 
Leiden, Leiderdorp, Voorschoten, Zoeterwoude en Oegstgeest gingen in april in zee met de 
jeugdhulpaanbieders Cardea, Horizon, Impegno, Prodeba en Aemosa. Het gaat hier om een proef van 
twee jaar. 
De Leidse regiocoördinator Westerhuis maakte tot nu toe één geslaagde koppeling met een 
particulier in Leiderdorp. ,,Verder heb ik wel wat aanbiedingen van mensen uit Katwijk, Hillegom en 
Hoogmade die een kamer beschikbaar hebben, maar met die gemeenten hebben we nog geen 
contract. Ik hou de kamers wel in mijn bestand, want wie weet treffen we een Leidse jongere die 
graag een poos buiten de regio wil wonen.’’ 
Dakloos    De animo van zowel verhuurders als jongeren valt haar tot nu toe tegen. ,,Ik weet dat er 
genoeg jongeren zijn voor wie de jeugdzorg ophoudt wanneer ze 18 worden en dan tussen wal en 
schip dreigen te raken. We zien dat in de Utrechtse regio, waar ons initiatief wel al goed aanslaat. 
Zeker in deze tijden van hoge woningnood kunnen we op deze manier voorkomen dat jongeren 
dakloos worden.’’ 
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Ze denkt dat verhuurders in de Leidse regio zich minder snel melden, omdat ze de kamer ook aan 
een student kunnen verhuren. Wel zijn er veel studentenkamers die ook voldoen aan de criteria van 
Kamers met Aandacht. ,,Ook daar komen we er niet snel tussen. We zouden best graag een ’student 
met aandacht’ tussen andere studenten willen huisvesten. In Leiden mogen huisgenoten zelf bepalen 
wie ze in huis halen. In Den Haag en Amsterdam gaat het makkelijker, want daar bepaalt de 
studentenhuisvester wie er in een kamer komt.’’ 
Onbekendheid    Ook speelt de onbekendheid van de nog jonge stichting bij zowel particulieren 
als zorgaanbieders een rol. ,,Ik stuur flyers en hang overal posters op’’, zegt Westerhuis. ,,Meestal 
duurt het wel een jaar voor ze ons weten te vinden.’’ 
Kamers met Aandacht schat dat hun doelgroep landelijk uit zo’n duizend jongeren bestaat. ,,Het zijn 
echt leuke gasten hoor, die we willen koppelen’’, zegt coördinator Miranda van der Deijl van de 
Haagse regio. ,,Geen boefjes. Het zijn jongens en meisjes waarvan hulpverleners zeggen ’die zou ik 
ook wel in huis willen hebben’. De jongeren blijven begeleid worden.’’ 
Klik  ,,Het zijn vaak de ’empty-nesters’ die zich bij ons melden omdat ze een kamer over hebben’’, 
zegt Van der Deijl. ,,De kinderen zijn het huis uit, er zijn kamers over en diegene voelt een 
maatschappelijke betrokkenheid.’’ 
Vaak snijdt het mes aan twee kanten, vervolgt ze. ,,Een jongere in huis voorkomt eenzaamheid, kan 
nog eens een klusje doen en het levert de verhuurder ook wat huur op. We denken aan een 
maandelijks bedrag van tussen de 250 en 350 euro. Voor de jongere is het fijn als hij of zij een dak 
boven het hoofd heeft en aandacht krijgt.’’ 
De proef in Wassenaar duurt een jaar. Stichting Kamers met Aandacht gaat samen met 
Jeugdformaat, Impegno en het Leger des Heils op zoek gaat naar kamers voor jongeren uit dit dorp. 
 
 
 
 
 
38) Toenemend wantrouwen van groepen (kwetsbare) inwoners is ten opzichte van de overheid 
Koepel Adviesraden Sociaal Domein 15 september 2021 
Hannie van Leeuwenlezing 2021 bijwonen  
Op vrijdag 5 november vindt voor de negende keer de Hannie van Leeuwenlezing plaats. We zijn 
verheugd te kunnen melden dat Ombudsman Reinier van Zutphen dit jaar onze hoofdspreker is. In 
ons contact met adviesraden horen we dat er een toenemend wantrouwen van groepen (kwetsbare) 
inwoners is ten opzichte van de overheid. Reinier van Zutphen geeft zijn visie op mogelijke oorzaken 
hiervan en deelt wat gevolgen zijn voor gemeentes en aandachtspunten voor adviesraden.  
Dit lezing vindt plaats in Utrecht, van 13.30 - 15.00 uur in vergadercentrum Domstad. Alleen leden 
van de Koepel kunnen fysiek aanwezig zijn, aangezien er vanwege de coronamaatregelen maar plek 
is voor 65 bezoekers. Onze leden hebben een mail gekregen met informatie over aanmelden. Het is 
ook mogelijk de lezing online te volgen en hiervoor nodigen we iedereen van harte uit! Aanmelden 
voor het online bijwonen van de lezing kan via deze link >>>(Fried: zie: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfROwHpVPVgaGnX_SNE03XBOwrKLg2iM5iEBmdNL_Ze
hHTmOQ/viewform  ) 
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39) Belangen van (ex)dak- en thuisloze jongeren 
Koepel Adviesraden Sociaal Domein 15 september 2021 
Bent u ermee bekend of uw gemeente budget reserveert voor jongeren die in 
de schuldhulpverlening zitten en weer terug willen naar school? 
Als Straat Consulaat (Fried: zie: 
https://www.straatconsulaat.nl/?utm_source=Nieuwsbrief&utm_campaign=22c8284614-
NIEUWSBRIEF_MAART_20180103_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_aac621a081-
22c8284614-87897287  ) behartigen wij de belangen van (ex)dak- en thuislozen. Voor jongeren 
tussen de 18 en 27 jaar hebben we het Educatieproject van 12 weken met als doel de jongeren een 
opstap te geven zodat ze uiteindelijk hun startkwalificatie kunnen behalen. Voor veel jongeren geldt 
dat ze in de schuldhulpverlening zitten. Met hun schuldeisers hebben zij betaalregelingen getroffen. 
De schuldhulpverlening ziet dan ook liever een stabiel inkomen uit werk of uitkering dan een nieuwe 
lening voor schoolgeld. Gezien het beperkte netwerk om hen heen moeten ze zelf het schoolgeld 
betalen dat wordt gezien als een nieuwe schuld. Daarnaast zijn ze verplicht studiefinanciering aan te 
vragen en hun uitkering stop te zetten waardoor ze niet aan hun betaalregelingen kunnen voldoen. 
Deze jongeren moeten dan nog een baan erbij nemen om rond te komen. Door de situatie waar ze 
nog inzitten is dat niet haalbaar. Beide verplichtingen bemoeilijken en vertragen het proces om terug 
naar school te gaan. We zijn op zoek naar best practices op dit gebied en hopen dat er gemeenten en 
adviesraden zijn die hun ervaringen op dit gebied willen delen. 
 
 
 
 
 
40) Als je niets doet, weet je vrijwel zeker dat het fout gaat 
Zorg+welzijn 15 september 2021 
VoorZorg: hulp voor baby en moeder kan mishandeling voorkomen 
‘Als je niets doet, weet je vrijwel zeker dat het fout gaat’, zegt Elle Struijf over VoorZorg, een 
interventie voor jonge vrouwen die zwanger zijn in een zeer onstabiele situatie. Struijf is adviseur bij 
het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ). Kindjes van nul tot twee jaar en hun moeders 
worden (ook al in de zwangerschap) ondersteund, wat kindermishandeling voorkomt. ‘Het 
alternatief kan uithuisplaatsing zijn en daar hebben ouders noch kind iets aan.’ 
VoorZorg is een programma voor jonge vrouwen die zwanger zijn van hun eerste kind en te maken 
hebben met een opeenstapeling van problemen. Zij krijgen, specialistische, verpleegkundige 
ondersteuning bij hun zwangerschap en bij de verzorging en opvoeding van hun kind, totdat het 
twee jaar oud is. Het gaat vaak om vrouwen zonder partner die leven in armoede, te maken hebben 
met druggebruik, laagopgeleid zijn, een licht verstandelijk beperking hebben of zelf in hun jeugd 
schade hebben opgelopen. De interventie VoorZorg is sinds 2003 in Nederland (vanuit de VS) en 
staat sinds 2015 in de database als erkend effectieve interventie. Speciaal opgeleide VoorZorg-
verpleegkundigen gaan gemiddeld twee keer per maand op bezoek. Uit onderzoek blijkt dat 
VoorZorg helpt om kindermishandeling tegen te gaan. Bij de controlegroep van moeders die géén 
VoorZorg kregen, had 19 procent later een melding bij Veilig Thuis. Bij moeders die wel 
ondersteuning met VoorZorg kregen, was dat 11 procent. 
Een op de tien moeders in het VoorZorg-programma wordt ook bij Veilig 
Thuis gemeld, dat is nog wel veel.  ‘De ouders zitten met een opeenstapeling van 
problemen, in zeer moeilijke situaties. Collega’s vragen wel eens: “Hoe durf je het aan om met deze 
gezinnen te werken?”. De kans op kindermishandeling is groot. Maar als je niets doet, weet je vrijwel 
zeker dat het fout gaat. Het alternatief kan zijn dat opvoedingsonmacht dwingt het kind uit huis te 
plaatsen. Daar hebben het kind noch de ouders iets aan. Ik denk dat we als samenleving de morele 
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plicht hebben om de baby en het gezin een kans te geven op een goed leven. Je kunt dan zeggen: 
“zo’n vrouw mag niet zwanger worden”. Maar ze is zwanger, en de moeders willen altijd het beste 
voor hun kind. De zwangerschap en de geboorte zijn het moment om deze moeders in moeilijke 
situaties te bereiken en te helpen. Het VoorZorg-programma is heel intensief. Ouders laten de 
VoorZorg-verpleegkundige wel twee jaar lang in hun huis en in hun leven toe.’ 
VoorZorg is een programma dat valt onder Sociale Verloskunde. Op het Zorg+Welzijn congres 
Wijkteams in het Sociaal Domein op woensdag 13 oktober wordt dieper ingegaan op Sociale 
Verloskunde. Verder zijn er lezingen over onder meer de toekomst van de wijkteams en de 
samenwerking tussen sociaal domein en eerstelijnszorg. Meer info of aanmelden >>(Fried: zie: 
https://www.zorgwelzijn.nl/congressen/wijkteams-oktober-2021/#overzicht  ) 

Wanneer werkt VoorZorg niet?      ‘Als de cognitieve handicap van de moeder zo groot is 
dat ze niet leerbaar is. De begeleiding komt vaak neer op vóórdoen, huiswerk geven en nog een keer 
doen. Dat geldt voor luiers verschonen, maar ook voor spelen met het kind en structuur in huis. Je 
geeft deze moeders niet een theorieboekje “Hoe voed ik mijn kind op” mee. De ondersteuning wordt 
lastig als er een gevoel van dwang of drang is bij moeder. Ze moet zelf gemotiveerd zijn. Het heeft 
niet veel zin om te dreigen met een melding bij Veilig Thuis als ze niet mee wil werken. In deze 
begeleiding is de persoonlijke relatie en het vertrouwen tussen moeder en VoorZorg-
verpleegkundige doorslaggevend. Het is belangrijk dat je je richt op wat moeder wél kan. 
Bijvoorbeeld: je kunt willen dat de zwangere vrouw stopt met roken, maar het is vaak al een hele 
stap om minder te roken. Daar kun je de vrouw al positief in stimuleren.’ 
Wat moet een professional in huis hebben om jonge moeders in zulke 
moeilijke omstandigheden te begeleiden?   ‘Menselijkheid, betrokkenheid, warmte, 
professionaliteit. De VoorZorg-verpleegkundige komt regelmatig ook negatief gedrag tegen van 
moeders, daar moet je mee om kunnen gaan. De hulpverleners worden aanvullend geschoold. 
VoorZorg beslist nooit of een baby uit huis geplaatst      moet worden. Als je denkt dat het niet goed 
gaat met het kind, deel je als professional – ver vóór het fout gaat – je zorgen in de eerste plaats met 
je cliënt. En in de tweede plaats deel je je zorgen met andere professionals. Ook als je een melding 
bij Veilig Thuis moet doen, praat je eerst met moeder en je maakt duidelijk waarom je een melding 
wil doen.’ 
Hoe vaak moet een VoorZorg-verpleegkundige een melding doen bij Veilig 
Thuis vanwege kindermishandeling?  ‘Helaas werkt ons ICT-systeem niet mee met dit 
soort cijfers. Het is dus niet bekend. Wel bekend is dat iets meer dan 1 procent van de geboortes per 
jaar VoorZorg krijgt. Dat verschilt wel per gemeente. In Bloemendaal is dat percentage anders dan in 
Amsterdam Zuidoost.’ 
Wat gebeurt er na twee jaar, als het VoorZorg-programma eindigt? 
‘Wij hopen dat de vrouwen de tijd hebben gehad om hun leven op orde te krijgen, om een baan te 
vinden en om de financiën op een rij te hebben. Onze schatting is dat de helft van de vrouwen op 
eigen kracht na twee jaar verder kan. We zijn bezig een vervolg te ontwikkelen na twee jaar: 
VoorZorg-Verder. Tot nu geven wij na twee jaar de zorg over aan de jeugdgezondheidszorg en 
andere betrokken professionals. Dat is altijd een warme overdracht, want het is belangrijk dat 
professionals weten wat de afspraken zijn met de cliënt. Verder willen we het sociale steunsysteem 
rondom de baby en moeder versterken waar dat kan. We zijn ook bezig met VoorZorg 2, voor 
begeleiding van moeders tijdens de zwangerschap vanaf 28 weken in gezinnen waar al kinderen zijn. 
Het is cruciaal dat we tijdig beginnen met de begeleiding van moeders. Om baby’s en hun ouders in 
moeilijke omstandigheden een goede start te geven.’ 
Carolien Stam  Redacteur Zorg+Welzijn 
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41) Proef  met gezinnen die te maken hebben met multiproblematiek 
Gemeente.nu  15 september 2021 
Goed voorbeeld – Gezinsregie voor gezinnen met multiproblematiek 
9 september 2021 DOOR NIOBE MOEN   Gemeente Maastricht heeft een proef gedaan met gezinnen 
die te maken hebben met multiproblematiek en veel verschillende hulpverleners over de vloer 
krijgen. Deze gezinnen kregen een andere, efficiëntere begeleiding. De proef met gezinsregie bleek 
succesvol en wordt nu verder uitgerold. ‘Deze beweging is niet meer te stoppen.’ 
Maatschappelijk werkers, persoonlijk begeleiders, leerplichtambtenaren, psychologen, 
budgetplanners, huiswerkbegeleiders, opvoedondersteuners en wijkverpleegkundigen. Sommige 
probleemgezinnen krijgen regelmatig te maken met meerdere hulpverleners voor verschillende 
familieleden. Dat werkt niet alleen onrust voor het gezin in de hand, ook de kosten rijzen de pan uit. 
Intensieve procesregie    In Zuid-Limburg wordt al enige tijd geëxperimenteerd met nieuwe 
manieren van zorgverlening, die de domeinen overstijgt. Verschillende partijen, zoals VGZ, provincie 
Limburg en de gemeente werkten hiervoor samen in het project ‘Blauwe Zorg in de wijk’.(Fried: zie: 
https://www.blauwezorg.nl/  ) Gemeente Maastricht, waar bij zo’n 650 huishoudens sprake is van 
een opeenstapeling van zorg, startte in dit kader het project ‘Huishoudens met domeinoverstijgende 
kosten 2018-2020.’ (Fried: zie: https://www.blauwezorg.nl/nieuws-publicaties/2021/6/1/gemeente-
maastricht-gestart-met-intensieve-gezinsregie  ) 
De afgelopen 2,5 jaar liep er in vier wijken in Maastricht een proef met intensieve procesregie, een 
vorm van opschaling bij complexe meervoudige problematiek. Voor de proef zijn veertien gezinnen 
geselecteerd die ‘in hoge mate gebruik maken van zowel medische als maatschappelijke of sociale 
voorzieningen.’ Deze gezinnen kostten tot die tijd per jaar minstens honderdduizend euro, 
bijvoorbeeld voor gemeentelijke kosten en medische zorgkosten. Onder de deelnemers bevond zich 
een gezin waarbij dit zelfs opliep tot vijfhonderdduizend euro per jaar. 
Gezinsregisseurs aan de leiding    Voor de proef zijn twee gezinsregisseurs aangewezen die 
de bevoegdheid kregen om de ingezette zorg zo efficiënt mogelijk te maken. Het uitgangspunt 
daarvoor was de juiste zorg op de juiste plek. De regisseurs konden bijvoorbeeld besluiten tot het op- 
of afschalen van in te zetten uren, verandering van zorgaanbieder of zelfs stopzetten van zorg. De 
regisseurs betrokken de familieleden bij het proces, met het doel om het gezin meer als geheel te 
benaderen. In veel gevallen bleek er inderdaad een stapeling van zorgaanbod, vaak zonder dat de 
instanties hier zelf weet van hadden. Eén gezin kreeg in een jaar tijd 28 verschillende hulpverleners 
over de vloer, soms van dezelfde instanties voor verschillende gezinsleden. 
Praktijkervaring  De proef is in de praktijk positief ontvangen, aldus de twee betreffende 
gezinsregisseurs Sanny Stauder en Danny Martens. ‘De gezinnen vonden het prettig en ervoeren het 
als ondersteunend. We proberen met veel enthousiasme en op een positieve manier het gesprek aan 
te gaan en kijken systemisch en integraal naar een gezin of huishouden. Dit bevordert het gevoel van 
regie, aan onze kant, maar juist ook voor een gezin. Mogen meedenken is belangrijk.’  
Geboekte resultaten   Het traject boekte verrassende resultaten.(Fried: zie: 
https://static1.squarespace.com/static/584562f91b631b1c50aeb7ce/t/602b9d408d8bc021cb9ba281
/1613471043553/Rapport+Huishoudens+met+domeinoverstijgende+kosten+Blauwe+Zorg+in+de+wij
k+1502.pdf  ) In de eerste plaats voor de deelnemende gezinnen. Er ontstond rust en meer overzicht. 
De inzet van een gezinsregisseur bleek een positieve invloed te hebben op de gezondheid van de 
gezinnen en de kwaliteit van leven van de gezinsleden te bevorderen. Daarnaast zijn door de inzet 
van de regisseurs kosten bespaard. ‘In totaal bedraagt de besparing bij de twaalf gezinnen ruim 
359.000 euro. De gemiddelde besparing per gezin is ongeveer 30.000 euro, berekend over de 
periode van de inzet van een gezinsregisseur van gemiddeld één jaar. Na aftrek van de kosten van de 
gezinsregisseur is dit 22.000 per gezin,’ aldus het evaluatierapport. 
De grootste besparingen zijn te zien binnen het gemeentelijke domein, per gezin 21.427 euro. Het 
gaat hier vooral om individuele arrangementen die zijn omgezet naar een systemische aanpak, de 



  
NIEUWS- EN INFORMATIEBRIEF 210  ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN KAAG EN BRAASSEM  47 

 

afbouw van maatschappelijke opvang en de intensiteit van zorg of de inzet van andere (goedkopere) 
zorg. Daarnaast is in sommige gevallen ook duurdere zorg voorkomen.  
Lessons learned   Het project bracht veel verschillende inzichten. ’We merkten dat een 
duidelijke introductie van de rol van regisseur en werkwijze heel belangrijk is. Daarnaast is het van 
belang om bij de gezinnen zelf te beginnen: laat hen leidend zijn, niet het systeem of een 
werkproces. Daarbij is het slim om de gegevens rondom het gehele gezin te verzamelen, zodat je op 
basis hiervan kunt sturen.’ 
Andere lessen richten zich op het inruimen van genoeg ruimte en tijd, ‘zowel op casus- als op 
procesniveau’. ‘Je weet vooraf namelijk niet wat je tegenkomt als regisseur bij een gezin. Faciliteer 
medewerkers hierin voldoende. Naast een gezinsproces is het ook een proces voor de regisseur.’ En 
een laatste tip: ‘Een gezamenlijke visie over hoe je burgers wilt ondersteunen is cruciaal in alle lagen 
van de gemeentelijke organisatie. Zorg voor een goede interne communicatie. Een gezamenlijk 
uitgangspunt als Positieve Gezondheid (Fried: zie: https://www.blauwezorg.nl/nieuws-
publicaties/2021/1/28/eindrapport-positieve-gezondheid-blauwe-zorg-wijken-2018-2020  )is hierbij 
enorm ondersteunend.’ 
Opschalen en inbedden  De volgende stap is opschalen en inbedden. Er worden momenteel 
twaalf consulenten afkomstig uit alle domeinen – wmo, participatie, jeugd en onderwijs – binnen de 
gemeente Maastricht opgeleid en gecoacht tot gezinsregisseur. Daarmee kan de methode ook 
uitgerold worden naar andere wijken in Maastricht.  
De twee gezinsregisseurs zijn zich bewust van de hobbels op de weg nu de methode een eigen plek 
krijgt in het systeem. Zoals het feit dat het veel verschillende afdelingen raakt met een stroperig 
proces tot gevolg. ‘Binnen een proeftuin is het natuurlijk heel anders opereren. We zien het als 
uitdaging en werken heel pragmatisch door steeds te doen wat kan en naar oplossingen te zoeken 
zonder daarbij stil te vallen.’ 
 


