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Beste adviesraadleden en overige geïnteresseerden, 
Met het laatste bericht betreffende de vermeende verkeersonveiligheid op het Zuideinde in 
Roelofarendsveen (voor mij zeer bekend terrein) eindig ik deze aflevering van de nieuws- en 
informatiebrief. Is dit bericht de reden van het eindigen? Natuurlijk niet maar je moet er toch een 
draai aan geven en dat doet het CDA ook ( komen er soms gemeenteraadsverkiezingen aan?). Of ben 
ik dan te achterdochtig?  Ik ben benieuwd wat er uit komt!  
Oh ja, en u veel leesplezier toegewenst. 
Met vriendelijke groet, 
Fried Elstgeest ( elstgeest12@hotmail.com)                                                         
 
 
 
Rood staat voor: JEUGD 
Zwart staat voor: GEESTELIJKE ZORG 
Bruin staat voor: WERK en INKOMEN 
Blauw staat voor: WMO 
Groen staat voor: WONEN 
Paars staat voor: DIVERS 
 
1) Als je iets nodig hebt, laat het maar weten hè 
2) Meedenkers bij PGB 
3) Maatregelen in de jeugdzorg dulden geen uitstel meer 
4) Herijking van de jeugdbescherming is noodzakelijk 
5) Huishoudelijke afvalstoffen  ’in strijd met Afvalstoffenverordening Kaag en Braassem 2009’  
6) Hoge huur- en huizenprijzen en het tekort aan woningen 
7) Werkgevers in de regio hebben steeds meer moeite om vacatures vervuld te krijgen 
8) ‘Als je niets doet, weet je vrijwel zeker dat het fout gaat’ 
9) Bij stapeling aan problemen op verschillende leefgebieden loopt de hulp spaak 
10) Uit cliëntervaringsonderzoek blijkt dat inwoners uit Kaag en Braassem positief zijn 
11) Toen een Eigen Kracht-coördinator langskwam, had ze het plan eigenlijk al in haar hoofd 
12) WIJdeVenen wil maar met één partij te maken hebben als het gaat om kinderopvang  
13) Nou kijken of ze in de raad ook ballen hebben 
14) Rondkomen in de gehandicaptenzorg is al een uitdaging, maar 2020 was extra spannend 
15) Zou de gemeente de kosten niet moeten verhalen op het hoogheemraadschap? 
16) Deltaplan voor herstel bestaanszekerheid van mensen met beperking/chronische aandoening  
17) Genderongelijkheid zou een achterhaald idee zijn 
18) Er komt meer financiële ruimte voor gemeenten 
19) Er moet tempo worden gemaakt met de hervormingsagenda jeugd 
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20) Prinsjesdag: geen nieuwe maatregelen om armoede en problematische schulden te bestrijden 
21) Driekwart jeugdprofessionals overweegt wel eens om sector te verlaten om het papierwerk 
22) Denkt u dat wonen in een groep iets voor u is? Meld u dan op tijd aan 
23) Niet elke zorgmijder is een verzamelende kluizenaar die zo min mogelijk buitenkomt 
24) Geef gemeenten een rol bij de uitgifte van geprinte coronapaspoorten 
25) Administratieve druk voor medewerkers in de jeugdzorg beteugelen nog amper resultaat 
26) Kwetsbare gezinnen en kinderen worden de dupe van de slepende kabinetsformatie  
27) Pensioendeelnemers met verhoogd risico op financiële problemen vinden, bereiken en helpen 
28) Ouders kunnen ook zelf jeugdhulp krijgen 
29) Veel huishoudens gaan er niet of nauwelijks in koopkracht op vooruit in 2022 
30) Strategische samenwerking om kwaliteit van leven van mensen met dementie te verbeteren 
31) Experiment met uitkomstgerichte bekostiging in de wijkverpleging 
32) Onderzoek mantelzorg in coronatijd 
33) Nederland verplicht om een ambitieuzer, sneller en duurder klimaatbeleid te voeren 
34) Een trap in huis kan een extra risicofactor vormen 
35) “Ik snap niet hoe jeugdzorg het in het hoofd haalt om niet met ons te praten” 
36) Senioren tussen de 55 en 65 jaar kampen steeds vaker met geldproblemen 
37) Verkeerssituatie op het Zuideinde in Roelofarendsveen onoverzichtelijk en gevaarlijk   
 
 
 
 
 
1) Als je iets nodig hebt, laat het maar weten hè 
Movisie 16 september 2021 
Stress door combinatie betaald werk en onbetaald zorg 
Alliantie trekt aan de bel met campagne #HetWerktNiet 
15 september 2021   Ben jij een werkende ouder of mantelzorger? Dan is er een grote kans dat je wel 
eens stress ervaart door de combinatie van betaald werk en onbetaalde zorg. Een alliantie bestaande 
uit Movisie, Women Inc., Bureau Clara Wichmann, WO=MEN en de Nederlandse Vrouwen Raad, 
staat de komende maand stil bij deze stress. 
De belangrijkste boodschap? Het ligt niet aan jou. De overheid moet haar verantwoordelijkheid 
pakken en structurele veranderingen doorvoeren voor de kinderopvang, mantelzorg en 
verlofregelingen voor ouders. Tot die tijd biedt de alliantie tools op de website ditwerktwel.nl en 
door het gesprek over jouw werk/zorgverdeling te faciliteren. 
Hoe zit het precies?  Vorig jaar hebben we Motivaction de opdracht gegeven groot onderzoek 
te doen naar de situatie rondom werk en zorg in Nederland. De belangrijkste conclusie hiervan was: 
#HetWerktNiet. Meer dan ⅓ van de ouders in Nederland gaf bijvoorbeeld aan stress te ervaren door 
de combinatie van werk en zorg. Dit percentage halveert echter wanneer kinderopvang (zo goed als) 
gratis zou zijn. En dat is precies één van de veranderingen in het systeem waarvoor wij pleiten. 
Daarnaast roepen we de overheid op tot financiële waardering voor mantelzorgers: er zijn 750.000 
mantelzorgers in Nederland zwaar- of zelfs overbelast, en tot verruiming van de verlofregelingen 
voor ouders. Wanneer het ouderschapsverlof bijvoorbeeld 100% betaald zou worden door de 
overheid, zou een derde van alle ouders zich minder financiële zorgen maken. 
Bekijk de resultaten van het onderzoek (Fried: zie: https://www.ditwerktwel.nl/feiten-en-cijfers/ ) 
Wat kan jij doen?        Nogmaals: de grotere oplossing voor dit probleem ligt bij de overheid. 
Toch zijn er ook dingen die jij vandaag al kunt doen om jouw persoonlijke situatie te verbeteren. Zo 
kun je met andere mensen in gesprek in een van onze vele aanTafel sessies, waarin andere mensen 
je een luisterend oor bieden en je met elkaar eventueel tips kan uitwisselen. Ook kun je online aan 
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de slag met het inzichtelijk maken van je taakverdeling, of berekenen wat meer of minder uur 
werken betekent voor jouw portemonnee.  
Bekijk de tools (Fried: zie: https://www.ditwerktwel.nl/aan-de-slag/  )  
Tot slot: praten over de situatie helpt. Daarom faciliteren wij graag het gesprek over jouw verdeling 
van werk en zorg op onze social media. Laat bijvoorbeeld weten hoe jouw verdeling eruit ziet, bij 
welke politieke veranderingen jij gebaat bent en tag die hardwerkende vader die jij meer tijd met z’n 
kinderen gunt. 

 
Alliantie   Ditwerktwel.nl is het initiatief van een alliantie bestaande uit WOMEN Inc., Bureau Clara 
Wichmann, Movisie, WO=MEN en de Nederlandse Vrouwen Raad. Gezamenlijk streven wij naar een 
maatschappij waarin vrouwen en mannen daadwerkelijk gelijke kansen hebben om betaalde arbeid 
en onbetaalde zorg te combineren. 
Ditwerktwel.nl richt zich voornamelijk op vrouwen in een financieel kwetsbare situatie. Specifiek op 
moeders en/of mantelzorgers die een stap willen maken naar (meer en/of beter) betaald werk en 
daarmee naar economische zelfstandigheid, maar die belemmeringen ervaren bij het nemen van 
deze stap. Deze belemmeringen worden bijvoorbeeld gevormd door: 

 laaggeletterdheid; 
 het missen van een startkwalificatie; 
 het hebben van een (arbeids)beperking; 
 discriminatie op grond van gender, leeftijd, beperkingen, zwangerschap of pril moederschap, 

migranten- of vluchtelingenachtergrond; 
 een mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt (verouderde opleiding/ 

werkervaring); 
 geen toegang tot kinderopvang; 
 gebrek aan passende respijtzorg. 

Bezoek ditwerktwel.nl  (Fried: zie: https://www.ditwerktwel.nl/  ) 
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2) Meedenkers bij PGB 
Movisie 16 september 2021 
De meerwaarde van ‘meedenkers’ in Noordwijk 
Toegang en toeleiding tot een pgb 
13 september 2021 In Noordwijk werkt de gemeente intensief samen met cliëntorganisatie Per Saldo. 
Dit zorgt ervoor dat medewerkers en inwoners van Noordwijk die met een persoonsgebonden 
budget (pgb) te maken krijgen goed op de hoogte zijn. Een goede toerusting aan de voorkant kan 
fouten en misverstanden in de toekomst voorkomen. Stacy Dubos is beleidsmedewerker Jeugd 
werkzaam in de gemeente Noordwijk en vertelt over de samenwerking en de uitdagingen. 
Stacy houdt zich bezig met het lokale jeugdbeleid, waaronder het beleid pgb jeugd. ‘Een pgb geeft 
een inwoner de vrijheid om de zorg of ondersteuning zoveel mogelijk te regelen zoals bij hem of haar 
past. Een pgb kan best ingewikkeld zijn voor een inwoner, het is daarom extra fijn als er mensen zijn 
die met je meedenken.’ 
Hoe werkt de gemeente Noordwijk samen met Per Saldo?  ‘De afgelopen jaren 
heeft de gemeente Noordwijk opgetrokken met Per Saldo (Fried: zie: https://www.pgb.nl/  ). Per 
Saldo heeft ons geadviseerd bij het opstellen van de nieuwe Nadere Regels Jeugdhulp 2021. In de 
nieuwe versie is er meer aandacht voor de bewuste keuze van de inwoners voor een pgb en het 
hebben of kunnen verkrijgen van de juiste pgb-vaardigheden. Voor inwoners en professionals is een 
digitale informatieavond gehouden om hen voor te lichten en om met de inwoners te praten over de 
knelpunten die zij ervaren. We hebben gewerkt aan de pilot pgb-Meedenkers. Deze is 1 september 
gestart. In de pilot worden inwoners ondersteund. Medewerkers kunnen Per Saldo gebruiken als 
vraagbaak. Zo nodig wordt er gewerkt aan deskundigheidsbevordering van de medewerkers. 
                                   'Een pgb kan best ingewikkeld zijn voor een inwoner,  
                     het is daarom extra fijn als er mensen zijn die met je meedenken' 
Het is prettig samenwerken met Per Saldo. Per Saldo is ook betrokken bij de buurgemeente 
Teylingen. Teylingen was koplopergemeente (Fried: zie: https://www.movisie.nl/artikel/koploper-
teylingen-werkt-ervaringsdeskundige-ocos  ) in 2019 in het kader van het project cliëntondersteuning 
(Fried: zie: https://www.movisie.nl/clientondersteuning  ). Daar is toen een zogenaamd 
Meedenkersnetwerk - een netwerk voor onafhankelijke cliëntondersteuning - opgezet. In dat 
netwerk werken allerlei partijen, formeel en informeel, samen om de cliëntondersteuning 
gezamenlijk vorm te geven.’ Gemeente Noordwijk is sinds 2020 ook aangesloten bij het 
Meedenkersnetwerk Bollenstreek.  
Wat is de meerwaarde van het Meedenkersnetwerk?  ‘Het Meedenkersnetwerk 
(Fried: zie: https://www.meedenkersnetwerk.nl/  ) bestaat uit vrijwilligers en beroepskrachten. Een 
meedenker is onafhankelijk Je kiest zelf wie er met je mee mag denken. Deelnemers aan het 
Meedenkersnetwerk zijn professionals en vrijwilligers van welzijn-, vrijwilligers- en maatschappelijke 
organisaties. Dat Per Saldo nu, bij wijze van proef, is toegevoegd, zorgt ervoor dat we het proces 
rondom een pgb beter kunnen organiseren. Deze pilot duurt van 1 september 2021 tot eind 2022. 
Vanaf deze datum bieden zij onafhankelijke cliëntondersteuning aan inwoners met een 
Persoonsgebonden Budget, of inwoners die daar over nadenken.’ 
Met als achterliggend doel dat de toegang en toeleiding tot een pgb wordt vereenvoudigd? 
‘Zeker! In de praktijk bleek dat inwoners nog geen centrale plek hadden waar zij met hun vragen over 
een Persoonsgebonden Budget terecht konden. Daarom sluit belangenvereniging Per Saldo met haar 
dienstverlening aan bij het Meedenkersnetwerk. Het is voor inwoners en professionals prettig dat 
specialisten van Per Saldo meedenken en meewerken – door mensen bij te staan en onafhankelijk 
mee te denken. Bijvoorbeeld bij het opstellen van een budgetplan. De ‘meedenkers’ kunnen 
ondersteunen bij een pgb omdat ze ervaren zijn en de weg kennen.’ 
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Wat is een pgb? Een persoonsgebonden budget  is bedoeld voor die  inwoners die zelf de regie 
willen en kunnen hebben over hun leven, dus ook over hun hulpvraag. Zo bepaalt een 
budgethouder zelf wie de zorg/ ondersteuning verleent, wanneer de zorg/ ondersteuning verleend 
wordt, waar de zorg/ondersteuning verleend wordt en hoe de zorg/ondersteuning verleend wordt. 
Voorop moet staan dat er altijd sprake moet zijn van een bewust positieve keuze voor een pgb. 
Bron: Per Saldo (Fried: zie: https://www.pgb.nl/  ) 

Hoe verloopt de toegang tot een individuele of maatwerkvoorziening?   ‘Een 
inwoner komt met een ondersteuningsvraag bij de gemeente. Door onderzoek wordt deze vraag in 
kaart gebracht en volgt er een plan om de hulpvraag op te lossen. Wanneer de oplossing een 
indivuele of maatwerkvoorziening is, dan volgt de keuze om dit in te vullen vanuit de 
gecontracteerde zorg in natura en/of vanuit een pgb. Pgb is dus geen doel op zich, het is een 
financieringsinstrument om zorg/ ondersteuning in te kunnen kopen. Een inwoner meldt zich in 
eerste instantie bij onze stichting ‘Voor Ieder 1’ (Fried: zie: https://www.voorieder1.nl/  ). ‘Voor Ieder 
1’ is één organisatie waar zorg, ondersteuning en advies voor inwoners uit de gemeenten Hillegom, 
Lisse, Teylingen en Noordwijk gebundeld wordt. Dit samenwerkingsverband wordt ook wel integrale 
toegang genoemd. Bij ‘Voor Ieder 1’ komen ondersteuningsvragen terecht, van inwoners van 0 tot 
100 jaar. Professionals werken hier samen op het gebied van welzijn, jeugd- en volwassenenhulp. Dit 
betekent dat een inwoner met een vraag of probleem meteen goed wordt geholpen en niet naar 
verschillende loketten hoeft. Er is één vast aanspreekpunt, ook bij problemen op verschillende 
terreinen en ook indien er meerdere hulpverleners nodig zijn binnen één gezin.’ 
Hoe is de toegang of toeleiding tot een pgb georganiseerd?  ‘In een gesprek wordt 
er gekeken naar welke ondersteuningsvraag er is, naar welke oplossingen er in het netwerk 
gerealiseerd kunnen worden en of algemene voorzieningen toereikend kunnen zijn. Mocht dat niet 
passend zijn, dan kan een individuele of maatwerkvoorziening in beeld komen. Voor een individuele 
jeugdhulpvraag moet de aanvrager een motivatie inleveren waarom de door de gemeente 
ingekochte zorg in natura voorzieningen niet passend zijn in hun situatie. Zo is het pgb een bewuste 
keuze van de aanvrager. Of iemand een pgb krijgt, hangt af van of een inwoner voldoende vaardig is 
om een pgb te houden. De toegangsmedewerkers wijzen aanvragers daarvoor op de test van Per 
Saldo(Fried: zie: https://www.pgb-test.nl/  ) en zij gebruiken de 10 punten pgb-vaardigheden (Fried: 
zie: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2019/08/26/10-punten-pgb-
vaardigheden ) 
van de Rijksoverheid. Zo wordt inzichtelijk welke vaardigheden iemand heeft en welke mogelijk nog 
getraind moeten worden. Of waar ondersteuning vanuit het eigen netwerk bij nodig is. Een pgb geeft 
een inwoner de vrijheid om de zorg of ondersteuning zoveel mogelijk te regelen zoals bij hem of haar 
past en zelf regie te voeren. Belangrijk is dat een inwoner zelf een pgb wenst en zelf de bijpassende 
werkgeversrol kan en wil vervullen.’ 
                         'Een pgb geeft een inwoner de vrijheid om de zorg of ondersteuning zoveel mogelijk  
                                   te regelen zoals bij hem of haar past en zelf regie te voeren' 
Met welk doel kan een pgb ingezet worden? 
‘Een pgb is bedoeld om andere wensen van inwoners te honoreren en hen de mogelijkheid te geven 
om eigen regie te voeren over de hulpverlening. Inwoners hebben soms andere wensen dan de 
gemeente kan aanbieden of ingekocht heeft. Een pgb wil daar ruimte voor bieden, inwoners kunnen 
dan zelf de zorg en ondersteuning organiseren. Soms willen inwoners bijvoorbeeld hulp of 
ondersteuning aangeboden krijgen in een bepaalde taal – dat zit niet altijd in het natura-pakket van 
de gemeente. Van alle ondersteuningsvragen jeugd leidt circa 5% tot een pgb. In Noordwijk zijn twee 
lokale teams actief met in ieder team twee lokale experts. Zodra een pgb in beeld komt, worden zij 
ingezet. Voorheen hield iedereen zich wel eens met een pgb bezig, maar het werkt beter om dat te 
beleggen bij enkele experts. Bij de toeleiding en realisatie van een pgb jeugd hebben 
jeugdprofessionals vaak verschillende petten (Fried: zie: https://www.movisie.nl/artikel/inwoners-
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hebben-baat-professionals-die-staat-worden-gesteld-goede-te-doen  )op. Dat kan verwarrend zijn, 
zowel voor de professional als voor de inwoner. Enerzijds heeft de jeugdwerker de taak om de 
gezinnen te ondersteunen, anderzijds heeft de jeugdprofessional een rol in de toeleiding en moet de 
professional hierbij onafhankelijk zijn. Een juiste afweging maken kan soms lastig zijn. Daarom is het 
belangrijk dat medewerkers zelf goed weten wat een pgb is, dus goed toegerust worden. Dan 
kunnen zij de juiste vragen stellen om af te tasten of er wel sprake is van een weloverwogen bewust 
positieve keuze voor een pgb en dat dit niet opgedrongen wordt en kunnen ze zien of de 
hulpvrager/vertegenwoordiger budgetvaardig is of eventueel nog toegerust moet worden op 
bepaalde onderdelen. 
Op welke wijze worden inwoners van Noordwijk betrokken bij de toegang? 
‘Inwoners worden in Noordwijk op allerlei manieren betrokken. De sociale adviesraad heeft met ons 
meegedacht over de nieuwe Nadere Regels Jeugdhulp. Deze adviesraad gaf bijvoorbeeld aan dat 
bepaalde termen zoals ‘gebruikelijke zorg’ beter uitgelegd moesten worden, maar ook dat de 
onafhankelijke cliëntondersteuning extra aandacht verdiende. Ik vind het belangrijker dat de mensen 
die ermee werken tevreden zijn: de inwoners en professionals dus. Dat het voor hen prettig werken 
is. Dat het contact prettig is, de toeleiding fijn geregeld wordt en dat het goed voelt voor zowel 
inwoner als professional. Dan hoeft het nog steeds niet te betekenen dat je alles krijgt waar je als 
eerste aan dacht, maar wel dat je tevreden bent met de uitkomst.’ 
 
 
 
3) Maatregelen in de jeugdzorg dulden geen uitstel meer 
Binnenlands Bestuur 16 september 2021 
WRR: ACUTE MAATREGELEN JEUGDZORG NODIG 
Yolanda de Koster 15 sep 2021 Maatregelen in de jeugdzorg dulden geen uitstel meer. Het knelt met 
name in de jeugdbescherming en -reclassering. De kwaliteit en toegankelijkheid van jeugdzorg zijn 
ondermaats. Naast ingrepen op zo’n kort mogelijke termijn moet er een langetermijnvisie op de 
jeugdzorg komen, evenals op de langdurige ouderenzorg, waaronder de Wmo. 
Alarmbellen 
Dat bepleit de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) in het rapport ‘Kiezen voor 
houdbaarheid. Mensen, middelen en maatschappelijk draagvlak’. Dat wordt woensdag aan minister 
Hugo de Jonge van VWS overhandigd. ‘Vooral in de jeugdbescherming en -reclassering is sprake van 
schrijnende situaties’, licht WRR-raadslid Marianne de Visser toe. ‘Daarom gebruiken we woorden als 
noodklok en alarmbellen. Kijkend naar de totale zorg is de jeugdzorg een relatief kleine sector, maar 
het gaat wel om mensen die heel slecht voor zichzelf opkomen. In een welvarend land als Nederland 
moet de overheid goed voor hen zorgen.’  
Onhoudbaar   Naast de zorgen over jeugdbescherming en -reclassering is ook het stelsel van de 
eenvoudiger jeugdhulp niet houdbaar. Het gebruik van jeugdhulp dijt uit; van een op de twintig 
jongeren met jeugdhulp in 2000 naar een op de acht nu. Samen met de budgetkorting van vijftien 
procent bij de decentralisatie van de jeugdzorg in 2015, het personeelstekort en het grote 
personeelsverloop en de alsmaar groeiende wachtlijsten, leidt dit ‘onherroepelijk tot achteruitgang 
van de kwaliteit van zorg en moeten maatregelen worden genomen’, beklemtoont De Visser. 
‘Daarover moeten we met de samenleving in gesprek, waarbij onder meer de vraag moet worden 
gesteld of we moeten doorgaan met de verstrekking en bekostiging van alle vormen van jeugdhulp 
die gemeenten nu aanbieden, en daarvoor hun jeugdzorgbudget aanwenden.’ Als voorbeeld noemt 
De Visser opvoedkundige hulp. ‘Moet je dat wel als zorg betitelen, of zou dat beter via het onderwijs 
geregeld en bekostigd kunnen worden.’  
Effectiviteit   De effectiviteit van jeugdzorg moet daarnaast in kaart worden gebracht, adviseert 
de WRR. Van heel veel behandelingen en therapieën die gemeenten nu wel vanuit hun jeugdbudget 
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bekostigen, is dat onbekend. Neem de paardentherapie die in sommige gemeenten wel worden 
vergoed, maar waarbij velen grote twijfels hebben of die therapie wel werkt. ‘Als een aanbieder een 
geweldig nieuw idee heeft, is dat prima, maar zolang de effectiviteit ervan niet is bewezen, vinden 
wij dat de rekening van zo’n therapie niet door de samenleving hoeft te worden opgehoest’, aldus De 
Visser. ‘Net zoals er bij de toelating van geneesmiddelen een goed beoordelingssysteem is, zou je dat 
ook voor de jeugdzorg en de ouderenzorg moeten inrichten’, vult Gijsbert Werner aan, senior 
onderzoek bij de WRR. ‘Zeker belangrijk gezien de opkomst van digitale toepassingen zoals de 
zorgrobot voor ouderen en digitale behandelingen in de jeugdzorg. Nu hebben we geen enkel inzicht 
in de effectiviteit daarvan.’  
Stoppen   In wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit in de jeugdzorg, maar ook in de 
langdurige ouderenzorg, is volgens de WRR dan ook een wereld te winnen. ‘In de ziekenhuiszorg is 
onderzoek naar effectiviteit van de zorg veel meer ingeburgerd. Die traditie is er nog niet in de 
jeugdzorg en de langdurige ouderenzorg. Wij adviseren deze sectoren dat te omarmen’, stelt De 
Visser. Bij gebleken ineffectiviteit van een behandeling of therapie moet daarmee worden gestopt, of 
in ieder geval als zijnde ‘niet-passende zorg’ uit het vergoedingspakket worden gehaald.  
Incidentenpolitiek  Ingrepen in de jeugdzorg zijn hard en urgent nodig, maar van een 
stelselwijziging wil de WRR niets weten. ‘Dat is ook nergens voor nodig. In 2015 is de jeugdzorg 
bewust en onderbouwd gedecentraliseerd naar gemeenten. Vanaf 1974 wordt er geknutseld aan de 
jeugdzorg, mede ingegeven door verschillende incidenten,’ stelt De Visser. Denk aan het Maasmeisje 
of het Meisje van Nulde. ‘Geef gemeenten en professionals tijd en ruimte om de in de Jeugdwet 
gestelde doelen te behalen’, vult Werner aan. ‘Het kabinet moet stoppen met slingerbeleid en 
incidentenpolitiek. Overlaadt gemeenten en de sector niet met nieuwe programma’s, initiatieven en 
acties.’ De noodzaak om te komen tot een langetermijnvisie voor de jeugdzorg mag overigens geen 
excuus zijn om niet op korte termijn ingrepen in de jeugdzorg te doen, benadruk Werner. De Sociaal-
Economische Raad (SER) en het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) hebben eerder dit jaar al bruikbare 
oplossingsrichtingen voor de korte termijn in kaart gebracht, zo stellen Werner en De Visser. 
Slingerbeleid  Voor de langdurige ouderenzorg, waaronder de Wmo, moet eveneens een 
langetermijnvisie worden gemaakt. De vergrijzing, het dreigende tekort van personeel en de alsmaar 
stijgende kosten maken de huidige inrichting ervan onhoudbaar. ‘Ook landen als Japan, Denemarken, 
Engeland en Duitsland worstelen hiermee’, weet De Visser. De WRR heeft de problematiek van de 
langdurige ouderenzorg en de oplossingsrichtingen in die landen in een deelstudie in kaart gebracht. 
In Japan werd aanvankelijk gekozen voor verpleeghuizen, maar dat bleek onbetaalbaar te zijn. Nu 
wordt een beroep gedaan op migranten als zorgpersoneel. In Duitsland is het veel gebruikelijker dan 
hier dat ouderen door familie worden opgevangen en verzorgd. In Denemarken willen ouderen zo 
lang mogelijk zelfstandig thuiswonen. Ook hier waarschuwt Werner voor ‘slingerbeleid’, waarbij 
jaren geleden ouderen allemaal in een verpleeghuis terecht konden en nu nog vooral wordt ingezet 
op zo lang mogelijk zelfstandig thuiswonen. ‘Ga te rade bij de samenleving’, adviseert Werner.  
Eigen bijdrage   Een doorn in het oog van de WRR is de invoering van de inkomensonafhankelijke 
eigen bijdrage voor de Wmo; het Wmo-abonnementstarief. ‘Het heeft een aanzuigende werking 
gehad, vooral bij lichte vormen van huishoudelijke ondersteuning. Mensen die deze zorg makkelijk 
zelf kunnen betalen, doen nu een beroep op de gemeente’, stelt De Visser. In een situatie waarbij 
sprake is van schaarse financiële middelen wil je dat niet hebben. Moet het Wmo-abonnementstarief 
van tafel? ‘Dat is geen vreemde gedachte, bezien vanuit de houdbaarheid van de zorg’, stelt Werner. 
Beiden benadrukken dat kwetsbare groepen moeten worden ontzien, en dat het mede daarom zo 
belangrijk is vast te leggen wat de kern is van de jeugdzorg en de langdurige ouderenzorg die vanuit 
overheidsbudget wordt betaald.  
Geen cherry picking   Voor zowel de jeugdzorg als de langdurige ouderenzorg moet een 
langtermijnvisie komen, herhalen De Visser en Werner. Los van die acute ingrepen die in de 
jeugdzorg moeten worden genomen. Zo’n langetermijnvisie is essentieel om de reikwijdte te kunnen 
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bepalen voor zowel de jeugdzorg als de Wmo. Maar het is niet het enige dat moet gebeuren om de 
zorg houdbaar te krijgen. ‘Er is maatschappelijke onrust over de kwaliteit en de toegankelijkheid van 
zorg. De drie houdbaarheidsdimensies zoals wij die in ons rapport hebben gedefinieerd − hebben we 
de middelen, hebben we de mensen, en is er draagvlak – moeten in samenhang worden bezien. 
Cherry picking is er niet bij; het gaat om het hele pakket’, aldus De Visser. ‘We hebben perspectief 
geboden over alle zorgsectoren en daarmee geven we een nieuwe kijk op de zorg’, vult Werner aan. 
Mede daarom verwachten zij dat hun noodkreten over bijvoorbeeld de jeugdzorg, zoals eerder door 
onder meer de Inspectie voor Jeugd en Gezondheid (IGJ), de Inspectie voor Justitie en Veiligheid en 
kinderpsychiaters, nu wel tot actie zullen leiden. De Visser: ‘Dit is geen rapport dat in een la mag 
verdwijnen.’ 
 
4) Herijking van de jeugdbescherming is noodzakelijk 
Binnenlands Bestuur 16 september 2021 
JEUGDBESCHERMING MOET VAN GEMEENTEN NAAR RIJK 
Yolanda de Koster 14 sep 2021  Herijking van de jeugdbescherming is noodzakelijk. De 
verantwoordelijkheid hiervoor die nu bij gemeenten ligt, moet daar worden weggehaald. Uitsluitend 
het rijk moet hiervoor verantwoordelijk worden. Dit komt de rechtszekerheid en rechtsgelijkheid ten 
goede. 
Geen tijdige hulp  Dat stelt de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) in 
zijn dinsdag verschenen advies ‘Jeugdbescherming in de toekomst’. Dat is opgesteld in opdracht van 
het rijk en gemeentekoepel VNG. Rijk en gemeenten hebben samen een toekomstscenario gemaakt 
om de huidige problemen op te lossen. Zo krijgen kinderen en ouders nu niet op tijd en geen 
passende hulp. Ook wordt te weinig rekening gehouden met de omgeving (het gezin) waarin de 
kinderen opgroeien. De plannen van het rijk en de VNG gaan echter niet ver genoeg, stelt de RSJ. De 
voorstellen van rijk en VNG zijn niet het antwoord op de structurele problemen.  
Gemeentelijke verschillen   Zo worden de wachtlijstproblematiek en de gemeentelijke 
verschillen in de uitvoering van de jeugdbescherming niet in de gezamenlijke toekomstplannen 
aangestipt, stelt de RSJ. Die problemen worden sinds 2019 al aangekaart in inspectierapporten over 
de jeugdbescherming. Recent luidden de Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd (IGJ) en de Inspectie 
Justitie en Veiligheid (JenV) opnieuw de noodklok. Door een aantal structurele problemen blijft de 
jeugdbescherming onder druk staan, zo stelden zij. Er wordt niet goed bovenregionaal 
samengewerkt en gemeentelijke procedures (door verschillende manieren van inkoop en 
aanmeldprocedures) leiden ertoe dat passende hulp niet snel kan worden geboden. Het zware werk 
leidt tot personeelstekort, hoog ziekteverzuim en veel uitstroom.  
Tekort financiën   De RSJ komt met vier aanbevelingen om de jeugdbescherming te herijken. 
Een daarvan is dat de minister voor Rechtsbescherming, of een ander bewindspersoon van het 
ministerie van Justitie en Veiligheid, verantwoordelijk moet worden voor het zogeheten gedwongen 
kader; de jeugdbescherming jeugdreclassering. De Raad hikt onder meer aan tegen de verschillen in 
uitvoering tussen gemeenten. Die kampen bovendien met een tekort aan financiën en 
deskundigheid. ‘Daar waar de overheid, door tussenkomst van een rechter, dwingend ingrijpt in het 
gezinsleven van burgers, past verantwoordelijkheid bij een minister van het ministerie van Justitie en 
Veiligheid’, stelt de RSJ. De minister kan niet alleen zorgen voor rechtszekerheid en rechtsgelijkheid, 
maar is ook ‘verantwoordelijk voor het tijdig initiëren van een maatregel, voor de kwaliteit bij de 
voorbereiding en het opleggen en het uitvoeren van jeugdbeschermingsmaatregelen.’  
Niet buiten spel  Dit betekent niet dat gemeenten buiten spel worden gezet. De RSJ heeft 
gedeconcentreerde uitvoering voor ogen. 'Het zijn immers kinderen en gezinnen die in dorpen en 
wijken wonen en veelal ook anderszins wel bekend zijn bij de gemeente.’ Ook de verbinding met 
onder meer wonen, inkomen en zorg kan dan behouden blijven. Anders dan bij de decentralisatie 
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van taken, blijft bij gedeconcentreerde uitvoering blijft de bewindspersoon verantwoordelijk voor de 
uitvoering.   
Landelijk tarief   'Het is een interessant advies dat aansluit bij onze eerdere oproep tot landelijke 
tarieven (Fried: zie: https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/gemeenten-betalen-te-
weinig-voor-jeugdbescherming.17283305.lynkx  )  en een landelijk verantwoordingskader', stelt een 
woordvoerder van Jeugdzorg Nederland desgevraagd in en reactie. JZN deelt ook de 
probleemanalyse, maar wil de oplossing van de problemen niet te snel in een structuuroplossing 
zoeken. Met het overhevelen van de jeugdbescherming naar het rijk, zijn niet alle problemen voor de 
jongeren en hun gezinnen opgelost.   
 
 
 
5) Huishoudelijke afvalstoffen  ’in strijd met Afvalstoffenverordening Kaag en Braassem 2009’  
Leidsch Dagblad  16 september 2021 
Inwoner Roelofarendsveen hoeft toch niet te boeten voor gedumpte 
kofferdoos: Raad van State grijpt in 
Paul van der Kooij 16 september 2021 ROELOFARENDSVEEN     Moet je boeten wanneer gemeente-
ambtenaren één tot twee kilometer van je huis een doos in de berm vinden met een pakbon die 
duidelijk maakt welk artikel met die doos naar jouw huisadres is gestuurd? 
Volgens de gemeente Kaag en Braassem wel. Nadat op 27 januari zo’n ’herleidbare’ doos werd 
aangetroffen in de berm van de Aderweg in Roelofarendsveen, werd de genoemde Veender dan ook 
aangeslagen voor negentig euro. Die zou namelijk ’in strijd met de Afvalstoffenverordening Kaag en 
Braassem 2009’ huishoudelijke afvalstoffen hebben aangeboden. 
De Raad van State oordeelt deze week dat de gemeente dat niet kan bewijzen. De negentig euro 
moet ze, als die al betaald is, terugstorten. Ook dient ze de proceskosten en het griffierecht te 
vergoeden. Want, zo verklaart het hoogste rechtscollege, de inwoner in kwestie heeft ’voldoende 
aannemelijk’ gemaakt dat hij niet degene is die de doos in de berm heeft achtergelaten. 
Zo overlegde hij verklaringen van twee zakelijke contacten en zijn vrouw dat de contacten - toen er in 
2016 een koffer nodig was - drie nog ingepakte exemplaren van zolder haalden, uitpakten en de lege 
dozen op een inzamelplek in de buurt zetten. Omdat ze dat deden de dag voordat oud papier werd 
opgehaald, zou daar niets op aan te merken zijn. 
Niet geloofwaardig   De gemeente bleef daar ook tijdens de zitting in augustus anders 
tegenaan kijken. Zo noemde ze het ’onaannemelijk’ dat van de drie dozen precies de ene doos met 
daarin de bewuste pakbon door een derde zou zijn meegenomen en al even onaannemelijk dat die 
de pakbon daar vijf jaar lang zorgvuldig in bewaarde. Omdat volgens de gemeente ’goede bekenden’ 
en een partner ’onvoldoende objectief’ zijn, acht ze de verklaringen bovendien ’niet geloofwaardig’. 
Ook wees ze erop dat de kofferbezitter eerder nog had verklaard dat hij de dozen zelf buiten had 
gezet. 
De Raad van State oordeelt anders. Die noemt de verklaringen gedetailleerd en mooi in lijn met 
elkaar. Ze ziet ook geen concrete aanwijzingen voor onjuistheden. Sterker nog, er werd zelfs een 
bankafschrift uit 2013 overlegd voor de aanschaf van drie koffers bij het bedrijf achter de pakbon. 
Verder zou het helemaal niet toevallig zijn dat de doos een pakbon bevatte: ’Aangezien de drie 
bestelde koffers in drie afzonderlijke dozen zijn verzonden en op de pakbon het bedrag voor één 
koffer staat vermeld, is het aannemelijk dat in elke doos een pakbon zat.’ 
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6) Hoge huur- en huizenprijzen en het tekort aan woningen 
Platform 31   16 september 2021 
Gemeentelijke grip op de woningmarkt? 
Ruim 15 duizend mensen gingen zondag in Amsterdam de straat op uit protest tegen de hoge huur- 
en huizenprijzen en het tekort aan woningen. Duidelijk klonk de roep om voldoende en betaalbare 
huisvesting voor iedereen. Maar een andere roep klonk ook: overheid herneem de controle op de 
escalerende huur- en huizenprijzen! Dit vanuit de gedachte dat de overheid sinds de jaren 80 bewust 
alle grip op de huur- en huizenprijzen verloren heeft, waardoor deze naar grote hoogtes zijn 
gestegen. De grip zijn we misschien verloren, maar er zijn wel degelijk instrumenten beschikbaar, 
waarmee de gemeenten nu al de grip kunnen terugpakken. Gelukkig pakken velen deze handschoen 
al op. 
We moeten zelfs constateren dat de gemeenten de laatste tijd vanuit Den Haag regelmatig nieuwe 
instrumenten aangereikt krijgen. Denk bijvoorbeeld aan de aanstaande opkoopbescherming. 
Wellicht niet de door iedereen gewenste zelfbewoningsplicht, maar wel ‘the next best thing’. 
Tegelijkertijd blijft het lastig manoeuvreren op de woningmarkt. Enerzijds willen gemeenten sturen 
en geven zij daarmee invulling aan artikel 20 van de Grondwet waarin te lezen is dat voldoende 
woongelegenheid het voorwerp van zorg der overheid is. Anderzijds komen door te sturen andere 
(grond)rechten in de knel. Denk aan het eigendomsrecht en het vrij verkeer van diensten (= ook 
mogen verhuren) en het vrij verkeer van kapitaal (= ook vrij kunnen investeren in vastgoed). Dit even 
los van de politieke vraag of we überhaupt willen sturen. Het antwoord op deze laatste vraag moet 
gegeven worden in de gemeenteraad. 
Het vinden van de balans in de mate waarin sturingsinstrumenten inbreuk mogen maken op de 
verschillende grondrechten maakt in ieder geval dat de instrumenten die we hebben soms beperkt 
zijn in hun werkgebied of alleen onder strenge voorwaarden door gemeenten ingezet kunnen 
worden. De inzet van deze instrumenten wordt hiermee al snel moeilijk of kost een serieuze 
inspanning van de gemeenten. Dit geldt in de sturing op de betaalbare woningvoorraad, maar ook in 
de sturing op de realisatie van woningen in het middensegment. 
In het woonprotest ging de aandacht uit naar voldoende betaalbare huisvesting. Hier vallen ook 
huishoudens met een middeninkomen onder. Ook deze groep kan in de huidige markt weinig kanten 
op. Gelukkig kunnen we nu ook al het nodige voor hen doen. De truc is dan om meerdere bestaande 
instrumenten slim te combineren. Door dit te doen wordt het mogelijk om meer midden huur- of 
koopwoningen te creëren, deze woningen te bestemmen voor specifieke doelgroepen, de woningen 
voor langere tijd te behouden en wellicht ook aan de doelgroep toe te wijzen. Denk hierbij aan 
combinaties van het gemeentelijk grondbeleid of erfpacht, sturing via het bestemmingsplan 
(verordening middenhuur, anterieure overeenkomst of exploitatieplan), privaatrechtelijke afspraken 
en sturing op toewijzing en woningvoorraadbeheer middels de Huisvestingswet. 
Thierry Wever senior adviseur/ partner RIGO Research en Advies 
 
 
7) Werkgevers in de regio hebben steeds meer moeite om vacatures vervuld te krijgen 
Leidsch Dagblad 167 september 2021 
Personeel vinden weer net zo moeilijk als voor corona 
Ruud Sep 16 september 2021 LEIDEN   Door het razendsnel verdwijnen van de coronawerkloosheid 
is een oud probleem terug van weggeweest: werkgevers in de regio hebben steeds meer moeite 
om vacatures vervuld te krijgen. De spanning op de arbeidsmarkt zit alweer bijna op het 
recordniveau van twee jaar geleden. 
Dat meldt uitkeringsinstantie UWV op basis van de nieuwste cijfers over verstrekte WW-uitkeringen 
en openstaande vacatures in de regio Holland Rijnland. 
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In augustus daalde het aantal WW-uitkeringen in de regio tot iets meer dan 6000 en steeg het aantal 
openstaande vacatures naar ruim 8300. Daarmee is de werkloosheid terug op het niveau van twee 
jaar geleden terwijl het aantal vacatures nu 18 procent hoger ligt dan in dezelfde periode in 2019. 
Daardoor is de grootste zorg van het UWV niet langer hoe zijn werklozen aan een baan helpt, maar 
gaat het er vooral om hoe zij werkgevers aan personeel helpt. 
De regio volgt op dat punt de landelijke trend. In het eerste kwartaal was de spanning op de 
arbeidsmarkt in Holland Rijnland nog gemiddeld, net zoals in grote delen van het land. In het tweede 
kwartaal geldt in heel Nederland de arbeidsmarkt als krap en is die in Zeeland en delen van Utrecht 
zelfs zeer krap. 
De werkloosheid in de regio daalde in het afgelopen jaar met 23 procent. Dat is een iets kleinere 
daling dan het landelijk gemiddelde. Maar desondanks is het regionale werkloosheidspercentage met 
2,0 nog altijd lager dan het landelijke cijfer van 2,3. 
Het aantal mensen met een WW-uitkering daalde het afgelopen jaar het snelst in Leiden (min 28 
procent) en Leiderdorp (min 33 procent). De sectoren waar het aantal WW’ers het snelst daalde 
waren het afgelopen jaar de cultuursector (min 53 procent) en het bank- en verzekeringswezen en 
de uitzendbranche (min 37 procent). 
Regionale werkgevers hebben inmiddels in bijna alle sectoren moeite om aan personeel te komen, 
maar het moeilijkst te vinden zijn logistiek medewerkers, machinemonteurs, elektriciens en 
vrachtwagenchauffeurs. Alleen werkloze managers zakelijke dienstverlening, grafisch vormgevers en 
sportinstructeurs hebben in de huidige arbeidsmarkt nog serieus moeite om aan de slag te komen. 
 
 
 
8) ‘Als je niets doet, weet je vrijwel zeker dat het fout gaat’ 
Zorg+welzijn 16 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 plicht 
hebben om de baby en het gezin een kans te geven op een goed leven. Je kunt dan zeggen: “zo’n 
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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.’ 
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 
 
 
9) Bij stapeling aan problemen op verschillende leefgebieden loopt de hulp spaak 
Binnenlands Bestuur 17 september 2021 
BUREAUCRATISCHE MODDER KOST JAARLIJKS 10 MILJARD EURO 
Yolanda de Koster 17 sep 2021 Bij zo’n vijf procent van de mensen of gezinnen met een stapeling aan 
problemen op verschillende leefgebieden loopt de hulp spaak. In de zoektocht naar een oplossing 
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lopen zij tegen regels en wetten aan. Net zoals gemeenten en hulpverleners die hen willen helpen. 
Dit kost de maatschappij jaarlijks tien miljard euro, schat het Instituut voor Publieke Waarden.  
Dure voorzieningen ‘Relatief gezien gaat het om grote bedragen omdat deze mensen jaar in 
jaar uit op die rotonde zonder afslag blijven. Jaar in jaar uit krijgen zij dure voorzieningen, zonder dat 
er een doorbraak wordt bereikt’, stelt Marjan Jellema. Zij is vanuit het ministerie van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid (SZW) programmaleider van het programma Maatwerk 
Multiprobleemhuishoudens (PMM).  
Onneembare barrières  Gemeenten die alles hebben geprobeerd om inwoners met Multi 
problematiek te helpen, maar tegen onneembare barrières aanlopen, kunnen voor hulp bij het 
programma aankloppen. ‘Professionals zijn soms ontzettend lang en hard met een huishouden aan 
het werk om hen perspectief te bieden. Ze doen hun stinkende best, maar een oplossing blijft jaren 
uit en de problematiek verergert. Het gaat om situaties waar die professionals hand in hand met de 
inwoner in de bureaucratische modder staan’, verduidelijkt Jellema.  
Buikpijncasussen  Om hen uit die modder te trekken en alsnog een doorbraak te bereiken, 
kunnen gemeenten sinds 2019 een beroep op het programma doen. ‘Tot op heden zien we dat 
gemeenten, voordat ze bij ons aankloppen, vaak al heel erg lang rondlopen met dergelijke 
buikpijncasussen’, weet Jellema. Er zijn bijvoorbeeld problemen met de Belastingdienst, met 
zorgindicaties (uit welk potje moet iets worden betaald), met identiteitspapieren. Wet- en 
regelgeving, en de schotten daartussen, zitten ook vaak een passende oplossing in de weg. Inmiddels 
doen zestig gemeenten aan het programma mee, waaronder Weststellingwerf en Zoetermeer.    
Rebels ‘Het programma biedt een oplossing voor vastgelopen casuïstiek. Als college wil je naast 
mensen staan en ze ondersteunen. Daarom doen we mee’, vertelt wethouder Ingeborg ter Laak 
(coördinerend wethouder sociaal domein, CDA). ‘Er blijkt vaak meer mogelijk dan je denkt, maar dan 
moet je de wet net even anders lezen of interpreteren. Vaak zijn we ook te bang om keuzes te 
maken’, stelt Mariska Rikkers, wethouder sociaal domein (Weststellingwerfs Belang) van 
Weststellingwerf. Haar gemeente is ‘een beetje rebels’ en komt er meestal zelf wel uit. ‘We hebben 
een team dat heel graag kijkt naar wat wel kan in plaats van alleen maar wat niet kan. We kijken 
daarbij ook eerst naar een oplossing en pas dan naar welke wet en welk geldpotje daarbij past.’ Toch 
is een reddingsboei in de praktijk nodig, vindt ze. ‘Het is fijn dat je ergens aan bel kunt trekken als je 
er niet doorkomt.’  
Escalatieteam   In PMM zijn verschillende instrumenten ontwikkeld die gemeenten moeten 
helpen vastgelopen casussen te doorbreken. Zo is er een maatwerkregister; een soort telefoonboek 
met gegevens van contactpersonen van betrokken ministeries, gemeenten en 
uitvoeringsorganisaties. Gemeenten kunnen via dat register direct met de juiste persoon in contact 
komen. Als dat onvoldoende soelaas biedt, kan de casus worden aangemeld bij het maatwerkloket. 
Daarachter zitten de zes betrokken ministeries: SZW, VWS, Binnenlandse Zaken, Financiën, Justitie 
en Veiligheid en Onderwijs (OCW), als ook uitvoeringsorganisaties van het rijk. Het loket helpt met 
concrete maatregelen. Als ook dan geen doorbraak wordt bereikt, wordt het landelijk escalatieteam 
ingeschakeld. Dat team roept alle betrokkenen om tafel om tot een oplossing te komen. Als iedereen 
het erover eens is welke hulp nodig is, maar de partijen steggelen over wie de rekening moet 
betalen, kan een overbruggingsprocedure wordt ingezet. Het rijk schiet het geld voor, of stelt zich 
garant, zodat de inwoner direct worden geholpen en achteraf wordt bekeken uit welk potje de 
rekening moet worden betaald. 
Opschorten besluit  Over aanvullende instrumenten wordt nog nagedacht. Zoals een time-out, 
waarmee een besluit van een landelijke uitvoerder tijdelijk kan worden opgeschort. Zo kan rust voor 
het huishouden worden gecreëerd en ondertussen naar een oplossing worden gezocht en verdere 
escalatie wordt voorkomen. Voor professionals wordt daarnaast bekeken of er een algemene 
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afwijkingsbevoegdheid in het leven kan worden geroepen, zodat zij van hun eigen wet kunnen 
afwijken om te doen wat nodig is. 
 
 
 
10) Uit cliëntervaringsonderzoek blijkt dat inwoners uit Kaag en Braassem positief zijn 
Google melding Wmo: Alles in Kaag en Braassem  17 september 2021 
Uitvoering WMO positief beoordeeld door inwoners Kaag en Braassem 
 Alles in Kaag en Braassem • 16 september 2021        Gemeenten zijn vanuit de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo) 2015 verplicht om elk jaar een zogenaamd cliëntervaringsonderzoek te 
houden. Uit onderzoek blijkt dat inwoners uit Kaag en Braassem positief zijn.  
"Als gemeente vinden wij het belangrijk dat het aanbod vanuit de Wmo goed aansluit bij de vraag 
vanuit onze inwoners. De uitkomsten vanuit dit onderzoek zijn dan ook zeer waardevol. Wat fijn om 
terug te horen dat inwoners die gebruik maken van de Wmo onze gemeente ook dit jaar weer 
positiever beoordelen", aldus Gemeente Kaag en Braassem.  
Het onderzoeksbureau BMC benaderde in totaal 1047 Wmo-cliënten. Zij konden in het onderzoek 
aangeven wat hun ervaring was met bijvoorbeeld een aanvraag van een rolstoel. Van deze groep zijn 
314 ingevulde vragenlijsten teruggestuurd. De vragen gaan onder andere over de ervaringen met de 
toegankelijkheid, kwaliteit en de effecten van de ondersteuning via de Wmo. 
Uitkomsten   Wederom komt de gemeente positiever naar voren ten opzichte van het 
voorgaande jaar: 

 Inwoners ervaren dat zij snel werden geholpen door het Wmo loket/Kernteam (89% was hier 
(helemaal) mee eens t.o.v. 72% in 2019). 

 Inwoners vonden dat zij serieus werden behandeld door de medewerker (93% was het hier 
(helemaal) mee eens t.o.v. 80% in 2019). 

 Inwoners geven aan dat in het gesprek samen naar een oplossing werd gezocht (82% was 
hier (helemaal) mee eens t.o.v. 67% in 2019). 

 Inwoners zijn (zeer) positief over de effecten van de ondersteuning (87% van de 
respondenten is van mening dat zij door de hulp beter de dingen kunnen doen die zij willen, 
91% vindt dat zij door de hulp zelfredzamer zijn en 83% vindt dat de kwaliteit van leven 
verbeterd is door de ondersteuning). 

Naast deze positieve punten zijn er natuurlijk ook aandachtspunten. "Denk bijvoorbeeld aan 
onafhankelijk cliëntondersteuners, een zogenoemde meedenker. Vanuit de gemeente wordt de 
ondersteuning van deze opgeleide vrijwilligers aangeboden, zodat inwoners ondersteund worden in 
gesprekken voor onder andere Wmo aanvragen. Volgens de gemeente is de bekendheid met deze 
meedenkers nog niet voldoende. Wij gaan samen met onze samenwerkingspartners hier dus actief 
mee aan de slag." 
De gemeente bedankt alle inwoners die de vragenlijst hebben ingevuld en zo ook helpen de 
dienstverlening te verbeteren. 
 
 
11) Toen een Eigen Kracht-coördinator langskwam, had ze het plan eigenlijk al in haar hoofd 
Eigen Kracht Centrale 17 september 2021 
Kind op straat? 
Toen een moeder de kop ‘Zusjes komen op straat na overlijden moeder’ in de krant las, schrok ze. Ze 
had al jaren zorgen over haar dochter, die ernstige lichamelijke beperkingen heeft. Nu haar dochter 
bijna 18 werd, werden die zorgen groter. Mijn collega: “De moeder was vooral bang voor wat er zal 
gebeuren als haar iets overkomt. Ze zorgt alleen voor haar dochter. Er was nauwelijks contact met de 
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vader, van wie ze al jaren gescheiden is. Ze vertelde dat ze weet dat er veel rechten vervallen op het 
moment dat haar dochter meerderjarig wordt en ze kreeg nachtmerries waarin haar dochter 
helemaal alleen op straat stond.” 
Herstelbijeenkomst   Via MEE kwam ze bij de Eigen Kracht Centrale. Toen een Eigen Kracht-
coördinator langskwam, had ze het plan eigenlijk al in haar hoofd. Ze wilde graag dat als haar iets 
overkwam, haar ex in het huis kwam wonen en voor hun dochter zou zorgen. Als dat niet mogelijk 
was, dan had ze haar beste vriendin gevraagd, die al jaren veel voor hen deed. Voordat een 
planbijeenkomst mogelijk was, was herstel nodig met de ex. Ze konden op dat moment niet goed 
praten met elkaar. Eerst is daarom een herstelbijeenkomst geweest met een deel van de kring. Er 
werd veel uitgesproken. Vervolgens konden ze met een grotere kring een plan maken. De vraag: ‘Wie 
kan delen van de zorg op zich nemen, nu en als moeder iets overkomt’. De moeder had het al 
uitgedacht, maar doordat haar netwerk nu meedacht, werd het veel gedetailleerder. 
Plan B en C     De familie en vrienden bleven vragen ‘wat als?’ en daardoor ontstond ook een plan 
B en plan C. Mijn collega: “De vader gaat vanaf nu een deel van de zorg op zich nemen. Mocht 
moeder ziek worden of overlijden, dan kan hij de zorg overnemen. Hij zal daarbij gesteund worden 
door zijn zus en zwager en de goede vriendin van de moeder. In het plan is ook veel steun voor de 
moeder nu en activiteiten met de dochter opgenomen. Door het doorvragen bleken er ook veel 
juridische kwesties te liggen, bijvoorbeeld ‘kan de dochter straks worden bijgeschreven op het 
huurcontract?’ Daar was vooraf niet aan gedacht. Onderdeel van het plan is een tweede 
bijeenkomst, met een jurist. De moeder zei achteraf: “Ik had altijd veel steun aan MEE, nu heb ik 
daarnaast heel veel mensen om me heen waar ik terecht kan.” 
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 
 
 
12) WIJdeVenen wil maar met één partij te maken hebben als het gaat om kinderopvang  
Leidsch Dagblad 17 september 2021 
FloreoKids gaat naar vijfentwintig vestigingen voor kinderopvang door 
overname Snoopy 
Paul van der Kooij 17 september 2021 LEIDSE REGIO         FloreoKids, dat kinderopvang verzorgt in 
Leiderdorp, Oegstgeest, Leiden en Kaag en Braassem, neemt per 1 oktober branchegenoot Snoopy 
over. Die organisatie heeft eveneens vestigingen in Kaag en Braassem en zit daarnaast in het 
Noord-Hollandse Kudelstaart. 
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Door de overname stijgt het aantal FloreoKids-vestigingen van twintig naar vijfentwintig en het 
aantal personeelsleden van 280 naar 350. Volgens directeur Johan Vriesema maakt dat zijn 
organisatie minder kwetsbaar. „Voor specifieke functies, bijvoorbeeld bij personeelsplanning, 
hebben we vaak maar één persoon in dienst. Als die ziek wordt, is dat straks beter op te vangen.” 
Ook krijgt zijn organisatie volgens hem een veel sterkere positie in Kaag en Braassem. Nu heeft ze in 
Hoogmade een flinke vestiging in brede school Ter Does en een ’kleine peuterspeelzaal’ in 
Woubrugge, straks komen daar vestigingen bij in Leimuiden, Rijnsaterwoude en Woubrugge. Dat 
FloreoKids in die laatste kern op termijn alle kinderopvang gaat verzorgen, was voor de overname 
overigens al duidelijk. 
Wedstrijdje  Het heeft te maken met het Integraal Kindcentrum (IKC) dat daar de komende jaren 
verrijst. WIJdeVenen, het bestuur achter de al gefuseerde plaatselijke basisscholen, wil namelijk 
maar met één partij te maken hebben als het gaat om kinderopvang. Om te bepalen welke partij, 
schreef ze een ’soort van wedstrijdje’ uit. Winnaar werd niet het in die kern veel grotere Snoopy 
maar FloreoKids, dat in Hoogmade al met hetzelfde schoolbestuur samenwerkt. 
„Door de overname wordt die samenwerking op een natuurlijke manier versterkt”, stelt Vriesema. 
WIJdeVenen wordt immers ook de partner in Leimuiden en Rijnsaterwoude. In Leimuiden gebeurt 
dat vanuit een vorig schooljaar betrokken IKC, in Rijnsaterwoude wordt hard aan de komst van zo’n 
kindcentrum gewerkt in het voormalige raadhuis van Jacobswoude. 
Voor ouders en kinderen verandert er volgens Vriesema voorlopig niets door de overname. Voor de 
leidsters evenmin, ’tenzij ze zelf op andere functies solliciteren’. Kantoorpersoneel, dat nu in een 
voormalig kinderdagverblijf in Leimuiden is ondergebracht, wacht aan de Van Diepeningenlaan in 
Leiderdorp een nieuwe werkplek. Werken daar nu achttien mensen, overwegend part-timers, dat 
worden er 24. 
Besparing    Het concentreren van de huisvesting is niet alleen handig, maar zorgt ook voor een 
besparing. Het scheelt ook dat er straks nog maar één directeur is: Vriesema. Jolanda van Tol–van As 
vertrekt op 1 oktober bij Snoopy, de opvang waarmee ze in 1983 in Leimuiden begon. „Wel zal ze 
nog als vraagbaak dienen voor het geval we ons afvragen hoe iets zit.” 
Het bespaarde geld wil Vriesema investeren in de groepen. „Want daaraan stelt het Rijk regelmatig 
nieuwe kwaliteitseisen. De nieuwste is dat organisaties per 1 januari coaches voorschoolse educatie 
in dienst hebben voor kinderen van 2 tot 4 die taalstimulering nodig hebben. Door de groei van de 
organisatie, kunnen we dat opvangen zonder tarieven extra te verhogen.” 
Verdere groeiplannen heeft de organisatie, die onderhand tot de middelgrote spelers hoort, niet. 
„We gaan ook zeker niet iedereen in ons werkgebied aan weerszijden van de A4 bellen of die 
geïnteresseerd is in een overname.” Maar bedrijven die dat willen, kunnen zich altijd melden. Zo ging 
het ook bij Snoopy. In april belde eigenares Van Tol om te laten weten dat ze, met haar man, toe was 
aan een nieuwe levensfase. Niet veel later waren de partijen het eens. 
Van SKL naar FloreoKids  FloreoKids begon in 1967 in Leiderdorp met één peuterzaal in de 
Scheppingskerk aan de Van Diepeningenlaan. De naam was jarenlang Stichting Kinderopvang 
Leiderdorp (afgekort SKL), maar werd in 2015 vervangen door ’FloreoKids’. 
„In die tijd gingen we ook in Hoogmade aan de gang en openden we de eerste vestiging in Leiden, 
een stad waar we nu op vijf vestigingen zitten”, kijkt Vriesema terug. ,,Veel ouders van buiten 
vonden onze websitenaam kinderopvangleiderdorp.nl verwarrend.’’ FloreoKids, dat voor groeiende, 
florerende kinderen staat, leek veel beter te passen. 
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13) Nou kijken of ze in de raad ook ballen hebben 
Google melding Wmo: Alphens.nl  18 september 2021 
MINERVA Han heeft ballen 
Eveline J. Verhoeve • Alphens.nl •  17 september 2021     Kennelijk is jezelf binnenkort pensioneren 
genoeg om een paar ballen te kweken waar iedereen U tegen mag zeggen. Han de Jager, sinds jaar 
en dag wethouder in Alphen aan den Rijn, neemt afscheid van de politiek maar wil voor die tijd het 
Kabinet een poepje laten ruiken. 
Wat is het geval? 
De rijksoverheid heeft er onder het liberale kabinet een handje van om alle sociale maatregelen over 
de schutting naar de gemeenten te gooien. Met een forse taak, maar zonder de centen. 
Denk maar aan de jeugdzorg waar nog steeds oorlog over wordt gevoerd, omdat die zorg knalduur is. 
Het kabinet belooft al jaren dat 'het' wordt geregeld met de gemeenten. Het geld komt alleen niet 
deze kant op. 
Eenzelfde staaltje ongein op kleinere schaal is uitgehaald met huishoudelijke zorg voor mensen in de 
Wmo. Tuurlijk moeten al die mensen met een beperking iemand hebben die de boel komt 
schoonmaken. 
En, fidele peer als Rutte c.s. is, dat hoeft helemaal niet veel te kosten. Weet je wat? Iedereen die een 
hulp in de huishouding nodig heeft, betaalt daar 19 euro per maand voor. Maakt niet uit hoeveel 
uren die dame, meestal zijn het vrouwen, maakt. 
Maakt ook niet uit wat iemand verdient. Het is tenslotte Wmo en dat zijn allemaal 
minimumuitkeringstrekkers. Zoiets zal ambtenaar XYZ op het ministerie hebben gedacht. 
Al voor de letters in dat wetje waren opgedroogd liepen alle gemeenten verenigd in de Vereniging 
Nederlandse Gemeenten te hoop. Zij zagen aankomen dat die hulp in de huishouding voor elke 
gemeente een dure grap zou zijn en dat er weer geen geld onderweg was vanuit het kabinet. 
En boy, hebben zij even gelijk gekregen. 
Voor al die mensen in onze gemeente die zich voor 19 euro in de maand de ballen uit de broek 
lachen moet maar liefst een dikke 7 miljoen euro worden bijgelegd. Het aantal gebruikers van dat 
goedkope abonnementje, de kabel is duurder, is binnen een jaar verdubbeld en de meesten hebben 
een aanzienlijk hoger inkomen dan een minimumuitkering. 
En daarom gaat wethouder Han de Jager een staaltje burgerlijke ongehoorzaamheid uitvoeren. Hij 
stuurt een voorstel naar de gemeenteraad om die hulp gewoon inkomensafhankelijk te maken, zoals 
het hoort. 
Nou kijken of ze in de raad ook ballen hebben. Net als Han. Want Han, die heeft ballen. 
 
 
 
14) Rondkomen in de gehandicaptenzorg is al een uitdaging, maar 2020 was extra spannend 
Zorgvisie 20 september 2021 
Reinaerde-bestuurder Ella van Lingen: ‘2020 was het meest onvergelijkbare 
jaar ooit’ 
Rondkomen in de gehandicaptenzorg is al een uitdaging, maar 2020 was extra spannend. Als je niet 
de reguliere zorg levert, wordt die dan wel vergoed? Die vraag hing boven de markt, terwijl 
ondertussen de levensruimte van mensen met een beperking razendsnel werd ingedamd. En wat 
doet zo’n crisis met de zorgverleners? 
Onvergelijkbaar 
‘2020 is in alle opzichten het meest onvergelijkbare jaar ooit.’ Ella van Lingen is al negen jaar 
bestuurder van gehandicaptenzorgorganisatie Reinaerde. Ze kent de normale gang van zaken van 
haar organisatie dus goed. ‘Het afgelopen jaar was niks normaal.’ 
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Terwijl de coronamaatregelen de reguliere gehandicaptenzorg onmogelijk maakten en er 
onvoldoende beschermende middelen waren, was het de vraag of de zorg betaald zou blijven als die 
op een andere manier werd vormgegeven dan vooraf afgesproken. Ondertussen moest de Wet zorg 
en dwang geïmplementeerd worden – inclusief uitvoerige registratie en een hele nieuwe vorm van 
crisisopvang. Van Lingen moest op vele borden tegelijkertijd schaken. 
Nieuwe vormen van zorg ‘De eerste grote vraag: wat voor teams hebben we nodig om de 
zorg onder deze nieuwe omstandigheden te kunnen verlenen?’, memoreert Van Lingen. Cliënten 
konden niet meer naar de dagbesteding. Een deel van hen kwam thuis te zitten bij hun ouders of 
familie, een ander deel bleef ineens de hele dag in de woningen van Reinaerde. Dat deed een ander 
appel op de medewerkers in de woningen. ‘Wonen gaat meer over zorg. Dagbesteding meer over 
zingeving.’ 
Een corona-crisisteam vormde de maatregelen om tot kaders. De medewerkers moesten per locatie 
binnen die kaders de zorg vormgeven. Voor de cliënten thuis werden nieuwe, kleinere bubbels 
gemaakt – dagbestedingsmedewerkers hadden daardoor een kleine kring waar ze (vaak online) 
aandacht aan gaven. 
Buitenwacht       Ondertussen moesten de onoplosbare problemen die volgden uit de 
maatregelen naar het rijk worden gecommuniceerd. ‘De gehandicaptenzorg is van oudsher een 
minder zichtbare branche dan, zeg, de ziekenhuiszorg’, zegt Van Lingen. ‘Het was heel belangrijk dat 
we VWS duidelijk maakten dat anderhalve meter afstand houden geen optie is voor zorg aan cliënten 
die bijvoorbeeld niet kunnen praten en met wie je via aanraking wel kunt communiceren. Daar 
hadden we goede beschermende materialen voor nodig – waar een tekort aan was. En ten slotte 
moesten we met het zorgkantoor en alle 26 gemeenten schakelen over de vraag of wij wel betaald 
zouden worden nu we de zorg zo anders vormgaven.’ 
Hoe lang gaat het duren  ‘Later in het jaar raakten we beter gewend aan de maatregelen en 
hadden we beschikking over de nodige beschermende materialen. Maar toen kwam de vraag: 
hoelang gaat deze crisis duren? Dan ben je als bestuurder een baken, in richting geven en voor raad 
en advies. We moesten met elkaar opnieuw een spanningsboog uitzetten: hoelang gaat dit duren en 
hoe verdelen we zorg en energie?’ 
‘Ik had bij tijd en wijle zelf ook het gevoel: deze wereld is veel groter dan ik. Je weet niet wat er over 
je heen rolt en of hoelang je het vol moet houden’, bekent Van Lingen. ‘We moesten met elkaar 
zorgen dat we gemotiveerd bleven, dat we onze batterij oplaadden. Dat betekent ook dat juist 
collega’s in de zorg vrije dagen of weken moeten opnemen. Anders droog je op.’ 
Vitale medewerkers    In het jaarverslag van 2020 (Fried: zie: 
https://www.reinaerde.nl/media/6413/reinaerde-jaarrapport-2020.pdf  ) is te zien wat het 
personeel onder al deze commotie te lijden had. Het doel ‘toegeruste en vitale medewerkers’ is door 
corona ‘vertraagd’. ‘Trainingen en dialogen werkbeleving konden deels of helemaal niet doorgaan. 
Het terugdringen van verzuim konden we niet realiseren. Het invullen van vacatures blijft een taai 
probleem. En de vertrouwenspersonen vragen aandacht voor signalen van onveiligheid van 
medewerkers bij een te strakke hiërarchische sturing.’ 
Opleiding  ‘Ik snap dat als je het zo onder elkaar zet, dat het niet erg positief overkomt, maar elk 
van die onderwerpen heeft een eigen context. Te beginnen met besparen op opleiding – dat is niet 
wenselijk’, geeft Van Lingen gelijk toe. ‘Maar je kan en moet onderscheid maken tussen 
noodzakelijke opleidingen en wenselijke opleidingen. In de wenselijke opleidingen kun je tijdelijk 
snijden, maar uiteindelijk wil je dat medewerkers en teams goed en duurzaam zijn toegerust voor 
het werk.’ 
Ziekteverzuim Het verzuim terugdringen is in coronatijd erg taai. Op dit moment ligt het verzuim 
op 9 procent. ‘Mensen die in de gehandicaptenzorg werken. gaan een langdurige band aan met 
cliënten, familie en hun netwerk’, vertelt Van Lingen. ‘Vaak wonen cliënten een leven lang bij ons. 
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Waar we vroeger met hun ouders spraken, spreken we nu met hun broers en zussen. Die langdurige 
band zorgt ervoor dat medewerkers zich erg betrokken voelen bij de cliënten die aan hun zorg zijn 
toevertrouwd. Dat is een kracht en een valkuil, want als je je té betrokken voelt, is de kans dat je 
jezelf voorbijloopt groter. Omdat je denkt: ik moet naar mijn werk om voor die cliënt te zorgen, 
terwijl je ook vrij moet nemen om op te laden. Dat gesprek voeren we dus regelmatig in teams. We 
moedigen hen regelmatig aan om hun vrije dagen op te nemen.’ 
Open vacatures ‘De invulling van de openstaande vacatures is in de hele sector een doorlopend 
vraagstuk’, pakt Van Lingen het volgende punt op. ‘Zijinstromers vinden is geen probleem. Net als 
zzp’ers en uitzendkrachten. Waar we moeite mee hebben is om opgeleide, gekwalificeerde mensen 
in voldoende beschikbaarheid aan ons te binden.’ 
Complexe zorg Dit speelt met name in de complexe gehandicaptenzorg. Het gaat hierbij 
bijvoorbeeld om volwassenen die ernstig verstandelijk beperkt zijn en in hun gedrag een 
functioneringsniveau hebben van een kind van 5 maanden tot 3 jaar, maar die wel het lichaam en de 
kracht hebben van een volwassene. Emoties uiten zij heel primair. ‘Die combinatie vraagt een hoge 
mate van alertheid van medewerkers en compassie en geduld voor de kleine stapjes die je kunt 
zetten. Ik heb heel veel bewondering voor begeleiders van deze cliënten’, zegt Van Lingen. ‘Maar ik 
snap ook dat je dat niet tientallen jaren achter elkaar kunt doen. En daardoor zitten we ermee in ons 
maag: hoe krijgen we een goed, vast team en flexibele schil voor als het vaste team wat ademruimte 
nodig heeft.’ 
Maar dat probleem is niet uniek voor Reinaerde, benadrukt Van Lingen. De hele sector wil graag dat 
dit zogenaamde VG7-profiel (Fried: zie: https://www.zorgvisie.nl/toekomst-van-de-
gehandicaptenzorg-volgens-vgn/?reauth=1 ), anders, en ruimer gefinancierd wordt. Het is een van de 
kernpunten die de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland het volgend kabinet op het hart drukt. 
Hiërarchie   En dan het stuk over hiërarchie en onveiligheid. ‘De sturing was het afgelopen jaar 
soms hiërarchisch inderdaad, omdat we vanuit centraal niveau beleid maakten op hoe we moesten 
omgaan met de coronamaatregelen. We hebben ook gehoord dat medewerkers die duidelijkheid 
juist een fijne houvast vonden. Dus ik snap zeker dat in die eerste periode de sturing als hiërarchisch 
is beleefd. Later, toen we wereldwijd bekender werden met het virus, werden we ook meer 
comfortabeler met hoe we om moesten gaan met de regelgeving en konden we ook meer ruimte 
geven aan woningen en dagcentra om zelf te kijken welke regels bijdragen aan preventie en waar 
zorg voorrang heeft op bepaalde regels. Aangezien we werken met cliënten die hogere 
gezondheidsrisico’s lopen, zijn onze medewerkers altijd al gewend om een weg tussen 
voorzichtigheid en ruimte te zoeken.’ 
Sterre ten Houte de Lange Redacteur bij Skipr, Zorgvisie en Qruxx. Speciale aandachtsgebieden: 
jeugdzorg, ggz, gehandicaptenzorg, ouderenzorg, personeelsbeleid en zorgtechnologie. 
 
 
 
15) Zou de gemeente de kosten niet moeten verhalen op het hoogheemraadschap? 
Leidsch Dagblad 20 september 2021 
Boven de drooggevallen Veense schutsluis heersen blijdschap en verbazing 
Paul van der Kooij  20 september 2021 ROELOFARENDSVEEN   ,,De sluis ligt droog’’. Als een lopend 
vuurtje ging het nieuws maandagmiddag door Roelofarendsveen, met aardig wat kijkers tot 
gevolg. 
En het klopte: al tijdens de eerste dag van de reparatie, die maximaal een week zou moeten duren, is 
de bodem van de kolk te zien. Net als de vloerbalk die, zo begrijpen kijkers, voor de lekkage aan de 
kant van de polder heeft gezorgd. Terwijl de balk een sluitend geheel moet vormen met de open en 
dichtgaande deuren, werd hij iets verderop in de sloot gevonden. 
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Het is een gegeven dat links en rechts verbazing oproept. Want zo’n balk, zo is op de kant te zien, zit 
met heel wat bouten in de onderliggende betonnen drempel vast: ,,Kijk zelf maar.’’ Naast verbazing 
is er ook blijdschap op de kade. Zo kunnen botenbezitters niet wachten tot de sluis weer schut. Al 
tekent een enkeling wel aan dat de deuren, sinds die in 2016 werden vervangen, ’nooit echt lekker 
open en dicht zijn gegaan’. 
Het was het laatste dat het Hoogheemraadschap van Rijnland, tot 2015 eigenaar, aan de Veense Sluis 
heeft gedaan. En toen ze het zaakje overdroeg aan de gemeente, meldde ze dat alles in optimale 
conditie verkeerde. Met de 20.000 euro die als bruidsschat werd meegegeven, zou de gemeente dan 
ook tot 2036 de onderhoudskosten kunnen dekken. 
Nu er anno 2021 zo’n 30.000 euro in een reparatie moet worden gestoken, brengt dat de D66-fractie 
tot vragen als: hoe kan het verschil worden verklaard tussen de raming van toen en de kostenpost 
van nu? En: zou de gemeente de kosten niet moeten verhalen op het hoogheemraadschap? Maar 
ook: indien er geen duidelijke aanleiding of schuldige gevonden kan worden voor de schade, kan dan 
worden vastgesteld dat de sluis niet in optimale conditie is opgeleverd of is hier bij de overdracht 
onderzoek naar gedaan? Verder hoort de fractie graag van B en W welke mogelijkheden er zijn om 
het overeengekomen bedrag voor onderhoudskosten te verhogen aangezien het al binnen zes jaar 
onvoldoende blijkt te zijn? 
Volgens een gemeentewoordvoerder wordt de vloerbalk dinsdagmiddag hersteld: ,,Daarnaast 
worden alle werkende delen en sluisdeuren gereinigd door middel van hogedruk waterreiniging. Zo 
kan nog beter geïnspecteerd worden op verborgen gebreken; de sluiskolk staat nu toch droog.’’ 
Ondertussen houdt de aannemer ’de wanden van de sluis nauwlettend in de gaten op verplaatsing 
en verschuivingen tijdens de drooglegging’. De drooglegging mag dan handig zijn, de gemeente wil 
de periode zo kort mogelijk houden. 
 
 
 
16) Deltaplan voor herstel bestaanszekerheid van mensen met beperking/chronische aandoening  
Ieder(in) 21 september 2021 
Herstel de bestaanszekerheid voor mensen met een beperking 
21 september 2021 De bestaanszekerheid van veel mensen met een beperking of chronisch ziekte 
wordt bedreigd door hoge zorgkosten, het ontbreken van een stabiel inkomen en een gebrek aan 
betaalbare en geschikte woonruimte. Toch maakt het demissionaire kabinet er in de 
miljoenennota geen extra geld voor vrij terwijl dat voor andere brandende kwesties wel gebeurt. 
Een gemiste kans. Maar Ieder(in) zal er bij een nieuw kabinet op aandringen, dat er een deltaplan 
komt om de bestaanszekerheid voor mensen met een beperking of chronische aandoening te 
herstellen. 
                Velen gaan gebukt onder hoge zorgkosten 
Het demissionaire kabinet had de aftrap kunnen geven voor het aanpakken van het gebrek aan 
bestaanszekerheid waar een volgend kabinet dan op door kan gaan. Onderdeel van die aanpak moet 
zijn het terugdringen van de hoge zorgkosten voor chronisch zieken en mensen met een 
beperking. Recent onderzoek van Ieder(in) (Fried: zie: https://iederin.nl/mensen-met-een-beperking-
financieel-in-de-knel-door-zorgkosten/  ) laat zien dat zij gebukt gaan onder een stapeling van 
zorgkosten. Ze maken het eigen risico op, betalen daarnaast nog eigen bijdragen en hebben ook nog 
veel onverzekerde kostenposten. Door deze hoge kosten heeft een derde moeite met rondkomen en 
40% heeft daardoor zorg uitgesteld of gemeden. Geldzorgen leiden bij velen tot stress, eenzaamheid 
en isolement. 
Geef topprioriteit aan aanpakken stapeling      Het aanpakken van de stapeling van 
zorgkosten moet topprioriteit krijgen van een nieuw kabinet. Daarbij moet gekeken worden naar alle 
opties. Van het afschaffen van het eigen risico, het verlagen van de eigen bijdrage in de Wlz tot en 
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met het opnieuw invoeren van een goede compensatieregeling of het maximeren van het totale 
bedrag dat mensen aan zorg kwijt zijn. Dit betekent ook dat het nieuwe kabinet het recente, onzalige 
advies van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid in de wind moet slaan om het aantal 
eigen betalingen in de zorg te vergroten. Dit zou ertoe leiden dat nog meer mensen met een 
beperking of chronische ziekte in grote financiële problemen komen. 
Zelfs voor werkenden is de financiële onzekerheid groot   De bestaanszekerheid 
wordt ook aangetast door het ontbreken van een stabiel en fatsoenlijk inkomen. Mensen met een 
beperking of chronische ziekte vinden maar moeilijk betaald werk en als het lukt gaat het vaak om 
tijdelijke contracten of flexibele arbeid. Verder kunnen veel mensen vanwege hun beperking slechts 
in deeltijd werken. Ook met een aanvulling vanuit de uitkering blijft het loon dan vaak steken tussen 
bijstandsniveau (sociaal minimum) en het minimumloon. Het gevolg is dat ook veel werkenden 
kampen met financiële onzekerheid. Hierdoor is het moeilijk te bouwen aan een toekomst. Zoals het 
starten van een gezin of het huren of kopen van een huis. 
Uitkeringen zijn ontoereikend   Daarnaast zijn veel mensen vanwege hun beperking of het 
ontbreken van passend werk afhankelijk van uitkeringen. En die uitkeringen zijn helaas vaak 
ontoereikend. In de Participatiewet en Wajong is de hoogte van een uitkering gesteld op 70 tot 75% 
van het minimumloon. Voor mensen die vaak lang – soms levenslang – hiervan moeten rondkomen 
is dat inkomen te laag. Dit leidt tot armoede en financiële uitzichtloosheid. Al met al is het hard nodig 
dat de wankele inkomenspositie wordt verbeterd van zowel werkende arbeidsgehandicapten als die 
van mensen met een uitkering. 
Ook gebrek aan geschikte woonruimte tast bestaanszekerheid aan  Een gevoel 
van bestaanszekerheid ontlenen mensen ook aan hun woonplek. En ook hier wringt de schoen. Er is 
een groot tekort aan toegankelijke woningen en geschikte woonvormen voor mensen met een 
beperking of chronische ziekte. Het kabinet trekt in de komende tien jaar 100 miljoen euro per jaar 
extra uit voor woningbouw, maar dat is veel te weinig. Bovendien moet er niet alleen meer maar ook 
anders gebouwd worden. Dat wil zeggen: er moet voortaan gebouwd worden volgens het principe 
design for all. Zodat woningen geschikt zijn voor iedereen en levensloopbestendig worden. Daar 
profiteren zowel ouderen van als mensen met een beperking. Kortom, laat het kabinet het 
toekennen van (veel meer) extra middelen voor bouwprojecten combineren met het opnemen van 
de eis dat er toegankelijk -voor iedereen – wordt gebouwd. 
Betrek de gemeenten bij oplossen woningnood    Als het (komende) kabinet echt meer 
betaalbare toegankelijke woningen en geschikte woonvormen wil realiseren, dan moet het ook de 
gemeenten daarbij betrekken. Afspraken over wat er precies gebouwd en verbouwd wordt, worden 
namelijk vastgelegd in gemeentelijke prestatieafspraken. Die prestatieafspraken gaan ook over 
wonen en zorg. Daarbij richt men zich nu vooral op ouderen en worden anderen over het hoofd 
gezien. Zoals jongeren met een beperking, mensen met een licht verstandelijke beperking of mensen 
met autisme. Dat moet veranderen. Kabinet en gemeenten moeten eendrachtig gaan samenwerken 
om het woonaanbod veel diverser en betaalbaarder te maken. 
Oproep aan nieuw kabinet: kom met een deltaplan!  Vanwege de nijpende situatie 
met betrekking tot inkomen, wonen en werk roepen wij een nieuw kabinet op met een deltaplan te 
komen voor herstel van bestaanszekerheid voor mensen met een beperking of chronische 
aandoening. 
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17) Genderongelijkheid zou een achterhaald idee zijn 
Leidsch Dagblad 21 september 2021 
Genderongelijkheid. Soms zit scheefheid zo diep in het systeem dat het niet 
voor iedereen zichtbaar is | column 
Nhung Dam  21 september 2021            Er was na afloop wat irritatie en gemopper in de 
wandelgangen. Alsof het leven uit de man was gezogen na het zien van de film. Het onderwerp 
genderongelijkheid zou een achterhaald idee zijn, een been-there-done-that-situatie. Niets 
nieuws. En zeker niet iets waar nóg een film over gemaakt hoefde te worden. De man 
(toeschouwer P.) naast mij zuchtte nog eens diep. Tijdens het Film by the Sea Festival, waar ik in 
de vakjury zit, zag ik de Zuid-Koreaanse film: ’Kim Jiyoung, geboren in 1982’, naar het gelijknamige 
boek. 
In de film loopt het hoofdpersonage, een 30-jarige millennial in Seoul, op tegen de ongelijkheid 
tussen mannen en vrouwen, in deze film - vooral vanaf het moment dat de vrouw moeder wordt. 
Een bataljon aan jeugdherinneringen flitste aan me voorbij. Zo dacht ik aan de teleurstelling van mijn 
ouders toen ik een meisje bleek te zijn, en geen jongen. 
Het mooiste stukje vlees dat eerst aan vader gegeven moest worden, en vervolgens aan mijn 
broertje, ook al was hij negen jaar jonger. Alle keren dat ik achter het aanrecht traande van de 
hoeveelheid uien die gesnipperd moest worden, of de sneetjes die ik in mijn vingers maakte door 
vermoeidheid na urenlang in de keuken te hebben gestaan, terwijl de mannen in de familie riepen 
waarom het zo lang duurde. Ik dacht aan de verscheurde gezinnen die geen jongen wisten te baren. 
Tijdens de discussie die vervolgens losbarstte in het café riep toeschouwer P. dat het een regionaal 
probleem was, iets van daar in Azië. Niet aanwezig hier in het Westen. Hij wees me op het punt dat 
mijn persoonlijke anekdotes, hoe vervelend ook, geen bewijzen waren voor de aanwezigheid van een 
maatschappelijk probleem. 
Soms zit scheefheid zo diep in het systeem dat het niet zichtbaar is voor degene die er zelf niet 
tegenaan lopen. Maar de enige manier om dit soort problemen zichtbaar te maken is via de weg van 
de particuliere verhalen, de anekdotes, de privé-ervaringen. Zoals we dat bij racisme en #MeToo 
hebben gezien. 
Ik denk aan mijn vriendin A. die door de crèche wordt gebeld als haar kind ziek is. Niet haar man. Ook 
al werken ze beiden evenveel en heeft ze haar man bovenaan de bellijst laten zetten. Ik denk aan de 
internationale studente bij het filmfestival die zichzelf in deze film vertegenwoordigd zag. „Ik mag 
van mijn ouders ’s avonds, in tegenstelling tot mijn broers, in de Dominicaanse Republiek niet alleen 
over straat”, vertelde ze huilend. 
„Particulier!”, roept P. hierop. Er zijn in de jaren zestig, zeventig, tachtig al genoeg films hierover 
gemaakt (hij somde ze op). De internationale studente (geboren in 1999), mijn vriendin A. (geboren 
in 1987), of ik (geboren in 1984) hebben die films niet gezien. Deze wel. Hier en nu. Er kunnen niet 
genoeg anekdotes aangehaald worden, films gemaakt, boeken geschreven, keer op keer, ook al 
roept het irritatie en weerstand op. Ik zou zeggen: laten we er net zo lang mee doorgaan tot de boel 
rechtgetrokken is. 
 
 
18) Er komt meer financiële ruimte voor gemeenten 
Binnenlands Bestuur 21 september 2021 
BZK: ‘MEER FINANCIËLE RUIMTE VOOR GEMEENTEN’ 
Hans Bekkers 21 sep 2021  Er komt meer financiële ruimte voor gemeenten. Ze hebben komend jaar 
met name meer te besteden doordat de uitgaven van het rijk stijgen. 
Dat staat in de vandaag gepubliceerde septembercirculaire van het ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). 
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Accres  Gemeenten – en ook provincies – krijgen een belangrijk deel van hun inkomsten van het 
rijk uit het gemeentefonds en provinciefonds. De grootte van de fondsen krimpt of groeit mee met 
hetzelfde percentage als de rijksuitgaven, in vakjargon heet die beweging accres. In 2022 komt er via 
die weg ruim 1,6 miljard euro beschikbaar, waarvan bijna 1,5 miljard euro voor gemeenten en 127 
miljoen euro voor provincies.  
Opschalingskorting     Zoals Binnenlands Bestuur vorige week al berichtte, is voor 2022 de 
oploop op de opschalingskorting incidenteel geschrapt. Dit om de financiële druk bij gemeenten te 
verlichten, zoals ook al in 2020 en 2021 gebeurde. Daardoor hebben gemeenten in 2022 in totaal 270 
miljoen euro extra te besteden. 
Gemeenten worden al sinds 2015 geconfronteerd met een korting op het gemeentefonds, die 
oploopt tot bijna 1 miljard euro in 2025. Die korting is opgelegd omdat gemeenten door gedwongen 
herindelingen efficiënter zouden gaan werken en dus kosten zouden besparen. Dat verplicht 
opschalen ging niet naar 100.000+ gemeenten ging niet door, maar alle volgende kabinetten Rutte 
handhaafden wel de korting. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten pleit voor volledige 
afschaffing van de opschalingskorting voor de volgende jaren.  
Arbitragezaak  Er komt ook 1,3 miljard euro voor jeugdzorg om de tekorten te compenseren. Dat 
geld komt bovenop de eerder toegezegde 300 miljoen euro voor 2022. Dat gemeenten die extra 
centen tegemoet kunnen zien, was overigens al in juni bekendgemaakt door demissionair 
staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn en Sport), nadat de gemeenten in een 
arbitragezaak tegen het rijk in het gelijk waren gesteld door een zogeheten Commissie van Wijzen. 
Ook na 2022 moet er volgens die commissie nog miljarden extra jeugdzorggeld naar de gemeenten 
vloeien.  
Nieuw kabinet  Het gaat als gezegd om incidentele maatregelen. Het is volgens Binnenlandse 
Zaken aan een nieuw kabinet om samen met de gemeenten en provincies afspraken te maken om de 
bestuurlijke en financiële verhoudingen structureel meer in balans te brengen met de opgaven 
waarvoor die medeoverheden staan. 
 
 
19) Er moet tempo worden gemaakt met de hervormingsagenda jeugd 
Binnenlands Bestuur 21 september 2021 
JEUGDZORGSECTOR SNAKT NAAR DUIDELIJKHEID KABINET 
Yolanda de Koster 21 sep 2021   Kwetsbare gezinnen en kinderen worden de dupe van de slepende 
kabinetsformatie. Pas een nieuw kabinet neemt een besluit over structurele verhoging van het 
jeugdzorgbudget voor gemeenten. En pas dan kan de jeugdsector met gemeenten afspraken maken 
over structurele oplossingen in de zorg. 
Snelle actie nodig     ‘Het kabinet schuift structurele oplossingen, zowel in wet- en regelgeving 
als in financiële zin, nu door naar een volgend kabinet. Het ziet er niet naar uit dat dit nieuwe kabinet 
snel op het bordes staat, terwijl de problemen in de jeugdzorg enorm zijn en om snelle actie vragen’, 
stelt Hans Spigt, voorzitter van Jeugdzorg Nederland in een reactie op de Miljoenennota van het 
demissionair kabinet. Daarin wordt incidenteel 1,3 miljard euro extra vrijgemaakt voor de jeugdzorg 
(voor 2022), maar dat waren kabinet en gemeentekoepel al in juni overeengekomen. Een nieuw 
kabinet neemt een besluit over structurele ophoging van het jeugdbudget voor gemeenten.  
Duidelijkheid rijk  Spigt snapt dat gemeenten eerst structurele duidelijkheid over het 
jeugdbudget nodig hebben, voordat ze afspraken kunnen maken over de aanpak van de knelpunten. 
Jeugdzorg Nederland pleit onder meer voor meerjarige contracten. ‘Cruciaal’, stelt Spigt. ‘Ze bieden 
de zekerheid die nodig is om te kunnen investeren in professionals, te innoveren en zo de zorg voor 
de meest kwetsbare kinderen te verbeteren. Maar gemeenten kunnen dergelijke meerjarige 
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afspraken alleen maken als ze ook weten dat ze die na kunnen komen. Het rijk moet hen die 
duidelijkheid snel geven.’ 
Verliezen  Het rijk moet daarnaast niet alleen kijken naar bezuinigingen die gemeenten kunnen 
doorvoeren. Hoewel veel zorgaanbieders hoge winsten maken, maken de zogeheten cruciale 
systeemaanbieders verliezen, stelt Jeugdzorg Nederland. Dat zijn de belangrijkste en grote 
jeugdzorgorganisaties, die onder andere verantwoordelijk zijn voor pleegzorg en crisishulp. Ook 
daarvan worden de meest kwetsbare kinderen en gezinnen de dupe. Een doorn in het oog zijn de 
administratieve lasten die ‘onverminderd hoog’ zijn, aldus Spigt. ‘Gemeenten blijven allemaal hun 
eigen eisen stellen.’ Dat kost veel geld en gaat ten koste van het werkplezier van de 
jeugdzorgwerkers.  
Reikwijdte jeugdhulplicht  Er moet tempo worden gemaakt met de hervormingsagenda 
jeugd, benadrukt Spigt. Daarin moeten rijk, gemeenten, beroeps- en brancheverenigingen, 
professionals en cliëntenorganisaties voor 1 januari plannen maken voor een kwalitatief beter en 
financieel houdbaar jeugdstelsel. Onderwerpen waarover in ieder geval een ei moet worden gelegd 
zijn volgens Spigt de reikwijdte van de gemeentelijke jeugdhulpplicht, het schaalniveau waarop de 
gespecialiseerde jeugdzorg en jeugdbescherming moet worden georganiseerd en verbetering van de 
regionale samenwerking. ‘Deze vraagstukken dulden geen uitstel.’ 
 
 
20) Prinsjesdag: geen nieuwe maatregelen om armoede en problematische schulden te bestrijden 
Binnenlands Bestuur 22 september 2021 
MEER AMBITIE NODIG IN AANPAK SCHULDENPROBLEMATIEK 
Adriaan de Jonge 21 sep 2021 Het demissionaire kabinet kondigt op Prinsjesdag geen nieuwe 
maatregelen aan om armoede en problematische schulden te bestrijden. Dat terwijl de 
schuldenproblematiek juist vraagt om 'forse ambitie', vindt schuldhulpvereniging NVVK, die pleit 
voor een versterking van bestaanszekerheid en een socialer incassobeleid van de overheid. 
Geen verrassingen    De beleidsplannen die op Prinsjesdag 2021 werden gepresenteerd, 
bevatten geen verrassingen als het gaat om de bestrijding van armoede en schulden. Het kabinet 
stuurt vooral op beleid dat in 2020 al werd ingezet. Toen werd er 150 miljoen euro,(Fried: zie: 
https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/schuldhulpverleners-het-sociaal-domein-
verdient.14513020.lynkx  ) verdeeld over 2021 en 2022, beschikbaar gesteld voor de versnelling en 
intensivering van de aanpak van armoede en schulden. Dat bedrag maakte deel uit van een pakket 
om de maatschappelijk impact van de coronacrisis te dempen. 
Ambitie  'We zijn blij met het ingezette beleid', zegt Marco Florijn, voorzitter van de NVVK, de 
vereniging van schuldhulpverleners. 'Maar we zien dat er meer moet gebeuren. Dat het 
demissionaire kabinet geen ambitieus nieuw beleid aankondigt is te begrijpen. Tegelijkertijd vraagt 
de schuldenproblematiek juist wel om een forse ambitie.' 
Structurele versterking  De NVVK stelt daarom een manifest op met zes punten om de hulp 
aan mensen met problematische schulden te verbeteren. Daarbij gaat het niet alleen om het 
voorkomen van acute geldproblemen als gevolg van de coronacrisis, maar vooral om een structurele 
versterking van de schuldhulpverlening. Dat is nodig, betoogt de NVVK, omdat problematische 
schulden bij huishoudens de samenleving veel geld kosten. 'Jaarlijks geven we opgeteld tussen de 11 
en 17 miljard euro uit aan problematische schulden', schrijft de NVVK in het manifest. 'De baten (de 
inning van publieke en private schulden) blijven hierbij ver achter.' 
Bestaanszekerheid           Van de 650.000 huishoudens in Nederland die problematische 
schulden hebben, worden er nog te veel niet bereikt en niet geholpen, stelt de vereniging. Om de 
schuldenproblematiek terug te dringen, moet de overheid in de eerste plaats de bestaanszekerheid 
versterken. Door mensen meer grip te bieden op hun inkomsten en uitgaven, kunnen 
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schuldproblemen worden voorkomen. 'Woon-, zorg- en energiekosten zijn voor lage inkomens te 
hoog', schrijft de NVVK. 'Mensen moeten rond kunnen komen van een loon of uitkering, zonder 
allerlei individuele regelingen zelf te moeten organiseren.' 
Sociale incasso    Daarnaast moet de overheid zich als schuldeiser socialer opstellen: 'Richt je op 
het vinden van oplossingen, laat wantrouwen, dwang en boetes los.' Ook stelt de NVVK voor om een 
schuldenpardon af te kondigen voor overheidsschulden bij kleine ondernemers, zzp'ers en andere 
gedupeerden door corona. Ten slotte pleit de vereniging voor een uitbreiding van de Wet 
gemeentelijke schuldhulpverlening, met onder andere een bredere inzet van het saneringskrediet als 
oplossing voor schulden.  
 
 
21) Driekwart jeugdprofessionals overweegt wel eens om sector te verlaten om het papierwerk 
Binnenlands Bestuur 22 september 2021 
REGELDRUK IN JEUGDZORG NOG ALTIJD NIET AFGENOMEN 
Adriaan de Jonge 20 sep 2021  De inspanningen van het ministerie van Volksgezondheid om de 
administratieve druk voor medewerkers in de jeugdzorg te beteugelen hebben nog amper resultaat 
behaald. Sterker nog: driekwart van de jeugdprofessionals overweegt wel eens om de sector te 
verlaten vanwege al het papierwerk.  
Carrièreswitch    Dat blijkt uit een enquête van vakbond FNV en journalistiek platform Pointer. 
Van de ondervraagde jeugdzorgmedewerkers heeft 94 procent de administratieve druk sinds de 
decentralisatie in 2015 zien toenemen. De frustratie lijkt inmiddels het kookpunt te bereiken: drie op 
de vier jeugdprofessionals vindt de doorgeschoten bureaucratie een reden om een carrièreswitch te 
overwegen. Ruim een derde denkt daar zelfs vaak of heel vaak over. 
Speciaal adviseur   Jeugdzorgmedewerkers signaleren al langer dat er vanwege allerlei 
verplichte rompslomp, zoals het verantwoorden van uren en het schrijven van rapportages, te weinig 
tijd overblijft om daadwerkelijk voor kinderen en gezinnen te zorgen. Het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) stelde daarom eind 2018 oud-VVD-minister Rita Verdonk 
als speciaal adviseur (Fried: zie: https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/jeugdzorg-stopt-
met-tijdschrijven.12299680.lynkx  )aan om de regeldruk te verminderen. Maar volgens 
jeugdprofessionals hebben die inspanningen nog nauwelijks vruchten afgeworpen. Slechts 2 procent 
is van mening dat de administratielast merkbaar is verminderd. 
Systeemverandering   'Het is echt onbegrijpelijk dat er zoveel tijd, aandacht, energie en geld 
naar zo’n programma gaat en dat bijna niemand merkt dat het geholpen heeft', zegt FNV-bestuurder 
Maaike van der Aar in reactie op het onderzoek. 'Dan zie je dat er meer nodig is dan een speciaal 
adviseur met goede bedoelingen om daadwerkelijk iets te verbeteren. Als je echt resultaat wilt 
boeken dan is een systeemverandering nodig. Wij willen daarom onder meer dat professionals en 
cliënten zo veel mogelijk zelf aan het roer komen te staan. Door hen de regie te geven, snijd je een 
groot deel van de onnodige bureaucratie de pas af.' 
Verantwoording  Van der Aar legde eerder aan Binnenlands Bestuur uit waarom het afschaffen 
van tijdschrijven  (Fried: zie: https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/nieuwe-stap-
richting-afschaffen-tijdschrijven.13007650.lynkx  )– het van minuut tot minuut vastleggen van 
werkzaamheden – een ingewikkeld proces is. 'Gemeenten zeggen: als we tijdschrijven helemaal 
afschaffen, dan hebben we geen enkele vorm van verantwoording meer. En het gaat om 
gemeenschapsgeld, daar wil je toch iets van verantwoording voor zien, dat snappen wij ook wel.' 
Veel stappen  'Het is een heel weerbarstig proces', verklaart Verdonk tegenover Pointer, (Fried: 
zie: https://pointer.kro-ncrv.nl/oplossen-regeldruk-jeugdzorg-geen-kwestie-zwaaien-haagse-
toverstaf  ) reagerend op de bevindingen van het onderzoek. 'Als het heel makkelijk was dan was het 
al lang opgelost, maar dat is het niet. Gemeenten willen heel graag alles verantwoord hebben en 
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professionals zeggen ‘je moet ons veel meer vertrouwen’. Dat zijn heel veel stappen die je moet 
nemen voordat je echt tot resultaten kan komen.' 
Overuren    Uit het onderzoek van FNV en Pointer blijkt verder dat jeugdprofessionals slechts een 
derde van hun tijd kunnen besteden aan de zorg voor kinderen en gezinnen. De rest van de werkdag 
gaat op aan vergaderen, rapportages maken en beschikkingen aanvragen. Acht op de tien 
jeugdwerkers moet structureel overuren maken om het werk gedaan te krijgen. 
Onhoudbaar  Naast de groeiende druk van papierwerk, is de zorg zelf ook ingewikkelder 
geworden. Respectievelijk 85 en 91 procent van de respondenten heeft sinds de decentralisatie de 
zorgvraag en de zorgzwaarte zien toenemen. Dat heeft volgens FNV-bestuurder Van der Aar te 
maken met groeiende wachtlijsten in de jeugdzorg, waardoor problemen pas in een ernstig stadium 
aan het licht komen. Al met al vindt 87 procent van de ondervraagde medewerkers het 
jeugdzorgstelsel op dit moment onhoudbaar. 
 
 
 
22) Denkt u dat wonen in een groep iets voor u is? Meld u dan op tijd aan 
IkWoonLeefZorg 22 september 2021 
Wilt u in een groep wonen? Wacht niet te lang met aanmelden 
17 september 2021  In een woongroep wonen kan heel fijn zijn. De bewoners helpen elkaar en 
blijven daardoor langer zelfstandig. In Nederland bestaan honderden woongroepen. Er zijn inmiddels 
ook een aantal verschillende woongroepen voor 50-plussers. Denkt u dat wonen in een groep iets 
voor u is? Meld u dan op tijd aan bij de groep van uw keuze. Na uw zeventigste verjaardag kan dat 
vaak niet meer. 
Als u een woongemeenschap voor ouderen zoekt, kunt u op de website van de Landelijke Vereniging 
Gemeenschappelijk wonen van Ouderen (Fried: zie: https://www.lvgo.nl/ )(LVGO) kijken. Ongeveer 
150 woongemeenschappen voor senioren zijn aangesloten bij de LVGO. Op deze website vindt u een 
overzichtskaart en een uitgebreide lijst met woongroepen. Zo kunt u snel zien welke woongroepen 
bij u in de buurt zijn, hoe groot de groep is en of er een wachtlijst is. 
De woongemeenschappen die bij de LVGO zijn aangesloten hebben bijna allemaal dezelfde opzet. 
Iedere bewoner heeft een eigen appartement (koop- of huurhuis). Daarnaast zijn er 
gemeenschappelijke voorzieningen, zoals een gemeenschappelijke huiskamer, een logeerkamer, een 
ruimte voor een wasmachine en droger en een gezamenlijke tuin. De ideale grootte van een 
woongemeenschap is tussen de 15 en 25 bewoners, volgens de LVGO. Dat is niet te groot en niet te 
klein. Als de groep groter is, dan wordt er meestal een onderverdeling gemaakt in kleinere groepen 
met eigen ontmoetingsruimtes. Wilt u in een woongroep wonen? Dan moet u hiermee rekening 
houden. 
Leeftijdsgrens  Een deel van de woongemeenschappen voor ouderen heeft een maximum 
leeftijdsgrens voor nieuwe bewoners. Vaak ligt de grens rond de 65 jaar. Dit heeft te maken met een 
evenwichtige leeftijdsopbouw. In een woongemeenschap is het belangrijk dat de bewoners elkaar 
iets te bieden hebben. Geven en nemen, daar moet een balans in zijn. Bij een woongemeenschap 
met teveel ouderen, is die balans weg. Dat speelde bijvoorbeeld bij woongroep De Pioniershof in 
Twello, legt bewoonster Riet Brug uit. Met een aantal negentigplussers en een aantal tachtigplussers, 
was verjonging hard nodig. Want wie wil nog komen wonen in een woongemeenschap met alleen 
maar hoogbejaarden? Daarom is er een leeftijdsgrens voor nieuwe bewoners. En dat helpt. De 
bewoners die nu nieuw binnenkomen hebben een leeftijd van rond de 65 jaar. 
Huur- en koopwoningen   Er zijn woongemeenschappen met koopwoningen, met 
huurwoningen in de vrije sector, met sociale huurwoningen of met een combinatie van huur- en 
koopwoningen. Als uw inkomen hoger is dan 40.024 euro (2021) mag u in de meeste gevallen 
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geen sociale huurwoning(Fried: zie: https://www.ikwoonleefzorg.nl/financien/heb-ik-recht-op-een-
sociale-huurwoning ) huren. Maar een woningcorporatie mag in 10 procent van de gevallen van die 
regel afwijken, in 2022 zelfs in 15 procent van de gevallen. Heeft u een passende woongroep 
gevonden met sociale huurwoningen? Denk dan niet te snel dat u die aan u voorbij moet laten gaan. 
Kijk in overleg met de woongroep en eventueel het LVGO en de woningcorporatie wat er mogelijk is. 
Inschrijving als woningzoekende   Het verschilt per gemeente of u zich moet inschrijven als 
woningzoekende bij die gemeente. Het is verstandig om dat na te vragen bij de gemeente waar u 
graag wilt wonen. De gemeente speelt geen rol bij de toewijzing. Wilt u straks in een andere 
gemeente wonen dan nu, misschien zelfs in een ander deel van het land? Dat hoeft geen probleem 
te zijn. Iedere gemeente bepaalt zelf wat de mogelijkheden zijn. Het verschilt daardoor per 
gemeente welke rechten u heeft als woningzoekende en wanneer u toegang heeft tot een sociale 
huurwoning. 
Toewijzingsbeleid     Woongemeenschappen bepalen zelf hoe ze woningen toewijzen. Er zijn 
woongemeenschappen die een plek toekennen op volgorde van de wachtlijst. Anderen kijken per 
keer wat het beste past binnen de woongroep. Soms is dat een echtpaar van een bepaalde leeftijd, 
maar er kan ook voorkeur worden gegeven aan een alleenstaande. Vooral echtparen en 
alleenstaande vrouwen kiezen voor een woongroep. Vaak wonen er maar weinig mannen in een 
woongroep. Gabriëlle Verbeek, voorzitter van de LVGO: “Alleenstaande vrouwen spreekt deze 
woonvorm meer aan. En daarnaast zie je ook dat mannen eerder overlijden. Van een echtpaar blijft 
dan vaak de vrouw over.” 
Op de wachtlijst? Steek de handen uit de mouwen 
Een woongemeenschap heeft actieve leden nodig. Ook van de mensen op de wachtlijst wordt bij de 
meeste woongemeenschappen inzet verwacht. Meedoen met de maandelijkse borrel, af en toe mee-
eten, ledenvergaderingen bijwonen, meedoen aan de activiteiten of kleine klussen doen 
bijvoorbeeld. 
Een woongroep is geen verpleeghuis  Als u veel zorg nodig heeft, is het lastig om nog in 
een woongemeenschap te komen wonen. Ook dat is naast leeftijd, een reden om niet te lang te 
wachten met aanmelden. In een woongroep leeft u samen, u bouwt samen iets op. U moet dus ook 
zelf iets kunnen bijdragen. Gabriëlle Verbeek woont zelf ook in een woongroep. Ze vertelt: “Bij ons 
krijgt een bewoner binnenkort een operatie en dan wordt bij de koffie besproken: wanneer kom je 
terug? Moeten we boodschappen doen? Dat lossen we samen wel op. Maar als iemand echt 
dagelijkse zorg nodig heeft, verwachten we dat hij of zij dat regelt met de thuiszorg.” Verbeek ziet 
wel dat mensen in een woongroep heel lang zelfredzaam blijven dankzij de hulp die ze nu en dan van 
hun medebewoners krijgen en omdat ze niet snel eenzaamheid worden.   
Past het bij mij?  Wonen in een woongroep kost tijd, energie, geld en kan veel verschillende 
emoties oproepen. En als de woongroep toch niet bevalt, kan de teleurstelling groot zijn. Op de 
website van de LVGO staat een test (Fried: zie: https://www.lvgo.nl/starters/gemeenschappelijk-
wonen-iets-voor-mij/  ) die u kan helpen om uit te vinden of deze woonvorm bij u past. 
 
 
23) Niet elke zorgmijder is een verzamelende kluizenaar die zo min mogelijk buitenkomt 
Zorg+welzijn 22 september 2021 
‘Een zorgmijder is niet de hele dag bezig met zorgmijden’ 
Jessica Maas      Met Bertha in Rotterdam zamelde ze babyspullen in, Lenie uit Tilburg schrijft 
gedichten. Ali, die van hulpverleners absoluut niets moet hebben, onderhoudt wel de tuin van zijn 
buren. ‘Verdiep je echt in het leven van een zorg mijdende persoon’, zegt Jenny Zwijnenburg, sociaal 
werker en actie-onderzoeker. 
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Niet elke zorgmijder is een verzamelende kluizenaar die zo min mogelijk buitenkomt. ‘Die zijn er 
natuurlijk, maar de meeste zorgmijders gaan gewoon naar de supermarkt hoor. Ze hebben gemeen 
dat ze niet van zorg houden’, stelt Zwijnenburg, Sociaal Werker van het jaar 2014. 
Niet alleen een middel  Volgens haar wordt de relatie tussen professional en zorgmijdende 
cliënt nog te vaak als middel gezien.  Professionals werken aan die vertrouwensband om vervolgens 
de cliënt naar hulp te bewegen. ‘Maar die relatie op zichzelf heeft ook waarde, het is niet alleen “de 
schoenlepel”, zoals professor Andries Baart het noemt, niet alleen een middel om iets te bereiken.’ 
Focus     Zwijnenburg: ‘Professionals zijn zo gericht op de problemen van de zorgmijders. De focus 
ligt heel erg op het doel: iemand moet hulp accepteren. Niet gek, zo hebben we dat op de opleiding 
vaak ook geleerd. Maar gooi het eens over een andere boeg. Wie ben jij? Wat doe je nu de hele dag? 
Een zorgmijder zit niet de hele zorg te mijden.’ 
Niet over de dokter beginnen  Heel vaak zijn zorgmijders volgens haar best bereid om 
anderen te helpen. ‘Oh, dat is prima, krijg ik dan als reactie. Ik moet alleen niet over hulpverlening of 
over de dokter beginnen. Dat heb ik echt geleerd van Bertha in Rotterdam met wie ik de inzameling 
voor babyspullen heb georganiseerd.’ Bertha heeft zuurstoftekort gehad bij haar geboorte. Ze heeft 
beperkingen, maar is ook een beroemdheid in de wijk. Met hulpverleners heeft ze niet veel op. Een 
dokter heeft ze al vijftien jaar niet gezien. 
Hok vol spullen   Het is natuurlijk geen tovermiddel, benadrukt ze. ‘Het is niet zo dat alle 
problemen vanzelf verdwijnen. De situatie van Bertha is zeker zorgelijk. En als ik haar haar gang laat 
gaan, stapelt ze een heel hok vol met spullen. En ze heeft ook een ernstige vorm van reuma 
waardoor ze veel pijn heeft. Daar heb ik ook een goed gesprek over gevoerd. ‘Bertha, als je niet naar 
dokter gaat, wordt de pijn alleen maar erger of je krijgt een infectie en gaat dood.’ ‘Jenny’, zei ze 
toen, ‘ik heb een heel mooi leven gehad, als je mij zorg gaat opdringen, loop ik toch weer weg.’ 
Zelfregie  Ook zorgmijders als Bertha hebben recht op hun eigen regie, stelt Zwijnenburg, In 
Tilburg kreeg ze dankzij een betrokken vrijwilliger dichtende Lenie wel zo ver om naar arts te gaan. 
‘Ze bleek al tijden rond te lopen met een botbreuk, maar zodra ze in het verpleeghuis terecht kwam 
voor herstel, vertrok ze weer.’ 
Vangnetwerken   Zwijnenburg heeft ook de methode Vangnetwerken ontwikkeld. Hierbij ligt 
juist de nadruk om voor en mét sociaal geïsoleerde mensen een steunnetwerk op te bouwen vanuit 
het idee dat iedereen iets kan bijdragen. ‘Je ziet dat ook vaak heel natuurlijk ontstaan bij 
bijvoorbeeld de daklozenopvang die vanuit kerken wordt georganiseerd. Mensen, ook zorgmijders, 
spoelen daar aan omdat ze bijvoorbeeld een gratis maaltijd kunnen krijgen. Mensen leren elkaar 
kennen en langzaam ontstaat er dan iets.’ En natuurlijk heeft een  vangnetwerk ook een doel, zegt 
ze. ‘Het is niet zo dat we de mensen in een kringetje zetten en dat was het dan. Maar we zien vaak ze 
door anderen te helpen, door dat contact, zelf ook in beweging komen. Met kleine stapjes.’ 
Verrast Bij vangnetwerken die ze inmiddels in verschillende gemeenten heeft opgezet, wordt ze 
elke keer weer door de groepen, door de samenhorigheid, verrast. ‘Zorgmijders begrijpen elkaar 
vaak heel goed. Ze weten bijvoorbeeld hoe belangrijk respect voor die zelfregie is.’ 
Doorslaan in individuele benadering   Volgens Zwijnenburg biedt de huidige structuur van 
de ggz hier weinig ruimte voor. ‘De ggz werkt met producten, met diagnose behandelcombinatie, het 
product is dan bijvoorbeeld dagbesteding. Maar dat werkt weer niet voor deze mensen die absoluut 
geen patiënt willen zijn.’ Ook veel wijkteams ontbreekt het aan ruimte en tijd om met groepen aan 
de slag te gaan. ‘Ik denk echt dat we soms wat doorslaan in die individuele benadering, waarbij 
hulpverleners maar voortdurend aan de deur komen. En begrijp me niet verkeerd, er zijn ook 
mensen die juist een extra zetje nodig hebben en soms is het ook belangrijk dat mensen hulp 
accepteren, maar dat geldt niet voor iedereen.’ 
Jenny Zwijnenburg is werkzaam als sociaal werker en actie-onderzoeker. Zij was Sociaal Werker 
van het jaar 2014 en ontwikkelde Vangnetwerken. Dit is een sociaal werk methode om voor en met 
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sociaal geïsoleerde mensen een steunnetwerk op te bouwen vanuit het idee dat iedereen iets kan 
bijdragen. Naast haar werk in de uitvoering, voert Jenny actieonderzoek uit op verschillende 
thema’s in het sociaal domein. 
 
 
 
24) Geef gemeenten een rol bij de uitgifte van geprinte coronapaspoorten 
BeterOud  
Advies over geprint coronapaspoort 
Geef gemeenten een rol bij de uitgifte van geprinte coronapaspoorten. Dat adviseert de Raad van 
Ouderen aan minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 
De Raad constateert dat een groot aantal mensen, onder wie veel ouderen, geen toegang heeft tot 
internet en zij daardo 23 september 2021or niet gemakkelijk een geprinte versie kunnen opvragen 
van het coronapaspoort. Weliswaar is het ook mogelijk om een exemplaar telefonisch op te vragen, 
maar dat duurt twee weken en is bovendien niet breed gecommuniceerd. 
De Raad van Ouderen vreest dat de behoefte aan een geprinte versie van het coronapaspoort door 
de nu aangekondigde maatregelen zal toenemen en dat het telefoonnummer daardoor overbelast 
raakt. Mocht dat gebeuren, dan adviseert de Raad de uitvoering lokaal bij gemeenten te beleggen, 
op voorwaarde dat zij via hun Burgerlijke stand/Bevolkingsregister direct toegang kunnen krijgen tot 
de databanken van RIVM/GGD-en. 
Tot slot pleit de Raad ook voor een korte toegankelijke publiciteitscampagne, mogelijk in 
samenwerking met de VNG. 
 
 
 
25) Administratieve druk voor medewerkers in de jeugdzorg beteugelen nog amper resultaat 
Binnenlands Bestuur 23 september 2021 
REGELDRUK IN JEUGDZORG NOG ALTIJD NIET AFGENOMEN 
Adriaan de Jonge 20 sep 2021  De inspanningen van het ministerie van Volksgezondheid om de 
administratieve druk voor medewerkers in de jeugdzorg te beteugelen hebben nog amper resultaat 
behaald. Sterker nog: driekwart van de jeugdprofessionals overweegt wel eens om de sector te 
verlaten vanwege al het papierwerk.  
Carrièreswitch Dat blijkt uit een enquête van vakbond FNV en journalistiek platform Pointer. Van 
de ondervraagde jeugdzorgmedewerkers heeft 94 procent de administratieve druk sinds de 
decentralisatie in 2015 zien toenemen. De frustratie lijkt inmiddels het kookpunt te bereiken: drie op 
de vier jeugdprofessionals vindt de doorgeschoten bureaucratie een reden om een carrièreswitch te 
overwegen. Ruim een derde denkt daar zelfs vaak of heel vaak over. 
Speciaal adviseur   Jeugdzorgmedewerkers signaleren al langer dat er vanwege allerlei 
verplichte rompslomp, zoals het verantwoorden van uren en het schrijven van rapportages, te weinig 
tijd overblijft om daadwerkelijk voor kinderen en gezinnen te zorgen. Het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) stelde daarom eind 2018 oud-VVD-minister Rita Verdonk 
als speciaal adviseur (Fried: zie: https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/jeugdzorg-stopt-
met-tijdschrijven.12299680.lynk  ) aan om de regeldruk te verminderen. Maar volgens 
jeugdprofessionals hebben die inspanningen nog nauwelijks vruchten afgeworpen. Slechts 2 procent 
is van mening dat de administratielast merkbaar is verminderd. 
Systeemverandering   'Het is echt onbegrijpelijk dat er zoveel tijd, aandacht, energie en geld 
naar zo’n programma gaat en dat bijna niemand merkt dat het geholpen heeft', zegt FNV-bestuurder 
Maaike van der Aar in reactie op het onderzoek. 'Dan zie je dat er meer nodig is dan een speciaal 
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adviseur met goede bedoelingen om daadwerkelijk iets te verbeteren. Als je echt resultaat wilt 
boeken dan is een systeemverandering nodig. Wij willen daarom onder meer dat professionals en 
cliënten zo veel mogelijk zelf aan het roer komen te staan. Door hen de regie te geven, snijd je een 
groot deel van de onnodige bureaucratie de pas af.' 
Verantwoording  Van der Aar legde eerder aan Binnenlands Bestuur uit waarom het afschaffen 
van tijdschrijven (Fried: zie: https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/nieuwe-stap-
richting-afschaffen-tijdschrijven.13007650.lynkx  ) – het van minuut tot minuut vastleggen van 
werkzaamheden – een ingewikkeld proces is. 'Gemeenten zeggen: als we tijdschrijven helemaal 
afschaffen, dan hebben we geen enkele vorm van verantwoording meer. En het gaat om 
gemeenschapsgeld, daar wil je toch iets van verantwoording voor zien, dat snappen wij ook wel.' 
Veel stappen   'Het is een heel weerbarstig proces', verklaart Verdonk tegenover Pointer, (Fried: 
zie: https://pointer.kro-ncrv.nl/oplossen-regeldruk-jeugdzorg-geen-kwestie-zwaaien-haagse-
toverstaf )  reagerend op de bevindingen van het onderzoek. 'Als het heel makkelijk was dan was het 
al lang opgelost, maar dat is het niet. Gemeenten willen heel graag alles verantwoord hebben en 
professionals zeggen ‘je moet ons veel meer vertrouwen’. Dat zijn heel veel stappen die je moet 
nemen voordat je echt tot resultaten kan komen.' 
Overuren  Uit het onderzoek van FNV en Pointer blijkt verder dat jeugdprofessionals slechts een 
derde van hun tijd kunnen besteden aan de zorg voor kinderen en gezinnen. De rest van de werkdag 
gaat op aan vergaderen, rapportages maken en beschikkingen aanvragen. Acht op de tien 
jeugdwerkers moet structureel overuren maken om het werk gedaan te krijgen. 
Onhoudbaar  Naast de groeiende druk van papierwerk, is de zorg zelf ook ingewikkelder 
geworden. Respectievelijk 85 en 91 procent van de respondenten heeft sinds de decentralisatie de 
zorgvraag en de zorgzwaarte zien toenemen. Dat heeft volgens FNV-bestuurder Van der Aar te 
maken met groeiende wachtlijsten in de jeugdzorg, waardoor problemen pas in een ernstig stadium 
aan het licht komen. Al met al vindt 87 procent van de ondervraagde medewerkers het 
jeugdzorgstelsel op dit moment onhoudbaar. 
 
 
 
26) Kwetsbare gezinnen en kinderen worden de dupe van de slepende kabinetsformatie  
Binnenlands Bestuur 23 september 2021 
JEUGDZORGSECTOR SNAKT NAAR DUIDELIJKHEID KABINET 
Yolanda de Koster 21 sep 2021 Kwetsbare gezinnen en kinderen worden de dupe van de slepende 
kabinetsformatie. Pas een nieuw kabinet neemt een besluit over structurele verhoging van het 
jeugdzorgbudget voor gemeenten. En pas dan kan de jeugdsector met gemeenten afspraken maken 
over structurele oplossingen in de zorg. 
Snelle actie nodig   ‘Het kabinet schuift structurele oplossingen, zowel in wet- en regelgeving als 
in financiële zin, nu door naar een volgend kabinet. Het ziet er niet naar uit dat dit nieuwe kabinet 
snel op het bordes staat, terwijl de problemen in de jeugdzorg enorm zijn en om snelle actie vragen’, 
stelt Hans Spigt, voorzitter van Jeugdzorg Nederland in een reactie op de Miljoenennota van het 
demissionair kabinet. Daarin wordt incidenteel 1,3 miljard euro extra vrijgemaakt voor de jeugdzorg 
(voor 2022), maar dat waren kabinet en gemeentekoepel al in juni overeengekomen. Een nieuw 
kabinet neemt een besluit over structurele ophoging van het jeugdbudget voor gemeenten. 
Duidelijkheid rijk  Spigt snapt dat gemeenten eerst structurele duidelijkheid over het 
jeugdbudget nodig hebben, voordat ze afspraken kunnen maken over de aanpak van de knelpunten. 
Jeugdzorg Nederland pleit onder meer voor meerjarige contracten. ‘Cruciaal’, stelt Spigt. ‘Ze bieden 
de zekerheid die nodig is om te kunnen investeren in professionals, te innoveren en zo de zorg voor 
de meest kwetsbare kinderen te verbeteren. Maar gemeenten kunnen dergelijke meerjarige 
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afspraken alleen maken als ze ook weten dat ze die na kunnen komen. Het rijk moet hen die 
duidelijkheid snel geven.’  
Verliezen  Het rijk moet daarnaast niet alleen kijken naar bezuinigingen die gemeenten kunnen 
doorvoeren. Hoewel veel zorgaanbieders hoge winsten maken, maken de zogeheten cruciale 
systeemaanbieders verliezen, stelt Jeugdzorg Nederland. Dat zijn de belangrijkste en grote 
jeugdzorgorganisaties, die onder andere verantwoordelijk zijn voor pleegzorg en crisishulp. Ook 
daarvan worden de meest kwetsbare kinderen en gezinnen de dupe. Een doorn in het oog zijn de 
administratieve lasten die ‘onverminderd hoog’ zijn, aldus Spigt. ‘Gemeenten blijven allemaal hun 
eigen eisen stellen.’ Dat kost veel geld en gaat ten koste van het werkplezier van de 
jeugdzorgwerkers. 
 Reikwijdte jeugdhulplicht    Er moet tempo worden gemaakt met de hervormingsagenda 
jeugd, benadrukt Spigt. Daarin moeten rijk, gemeenten, beroeps- en brancheverenigingen, 
professionals en cliëntenorganisaties voor 1 januari plannen maken voor een kwalitatief beter en 
financieel houdbaar jeugdstelsel. Onderwerpen waarover in ieder geval een ei moet worden gelegd 
zijn volgens Spigt de reikwijdte van de gemeentelijke jeugdhulpplicht, het schaalniveau waarop de 
gespecialiseerde jeugdzorg en jeugdbescherming moet worden georganiseerd en verbetering van de 
regionale samenwerking. ‘Deze vraagstukken dulden geen uitstel.’ 
 
 
 
27) Pensioendeelnemers met verhoogd risico op financiële problemen vinden, bereiken en helpen 
ABP nieuwsbrief 23 september 2021 
ABP zet zich in voor een Nederland zonder schuldzorgen 
Pensioendeelnemers met verhoogd risico op financiële problemen vinden, bereiken en helpen 
26 juli 2021   ABP gaat samenwerken met de Nederlandse Schuldhulproute (NSR). Dit initiatief 
heeft als doel om Nederlanders preventief uit de schulden te houden. Ruim 1 op de 5 huishoudens 
in Nederland heeft moeite om maandelijks de rekeningen te betalen. Uiteraard kunnen de 
deelnemers van pensioenfondsen daar ook mee te maken krijgen. Door, samen met NSR, proactief 
en vroegtijdig hulp te bieden, hoopt ABP dat deelnemers die mogelijk in de financiële problemen 
zitten weer grip op hun financiën krijgen. 
Volgens NSR heeft ruim 1 op de 5 huishoudens in Nederland moeite om maandelijks de eindjes aan 
elkaar te knopen. De problemen ontstaan vaak door belangrijke veranderingen in iemands levens, 
zoals een scheiding of ziekte. De financiële problemen veroorzaken bij veel mensen schaamte en 
stress. Bovendien blijken mensen moeite te hebben om een oplossing te vinden, want het 
schuldhulplandschap is omvangrijk en onoverzichtelijk. 
ABP-voorzitter Corien Wortmann-Kool: 'ABP wil haar deelnemers helpen bij het maken van bewuste 
keuzes voor het inkomen voor nu, straks en later. We willen dat ze grip hebben op hun eigen situatie. 
Het voorkomen of aanpakken van financiële schulden maakt daar onderdeel van uit. Ik ben daarom 
blij met de samenwerking met NSR. Dat past goed bij de maatschappelijke verantwoordelijkheid die 
ABP heeft.' 
In de praktijk    ABP laat de uitvoering van het pensioen over aan pensioenuitvoeringsorganisatie 
APG. De medewerkers van deze klantenservice zijn inmiddels getraind om signalen die duiden op 
mogelijke betalingsproblemen in een vroeg stadium te herkennen. Mocht de betreffende 
pensioendeelnemer daarvoor open staan, dan biedt APG, in dit geval namens ABP, hulp aan. Deze 
hulp bestaat uit het meedenken in oplossingen en welke instanties daar bij kunnen helpen. 
Francine van Dierendonck, lid raad van bestuur APG: 'Als pensioenuitvoerder helpen we mensen 
graag zo goed mogelijk met financiële vraagstukken rondom pensioen. Vaak hebben we contact met 
deelnemers op voor hen emotionele en ingrijpende momenten in hun leven, zoals kinderen krijgen, 
trouwen, scheiden of veranderen van baan. Bij al die gebeurtenissen is het belangrijk dat (geld)zaken 
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goed geregeld blijven en worden. Soms lukt dat echter niet of weet je niet goed hoe dat moet. APG is 
zich ervan bewust dat iedereen in financiële problemen kan geraken. Daarom willen we vanuit 
betrokkenheid ABP deelnemers helpen en juist doorverwijzen.' 
Nederland financieel gezond houden, werkt volgens NSR vooral als mensen met geldzorgen in een 
eerder stadium opgespoord kunnen worden en hulp kunnen krijgen. Die hulp moet bovendien 
eenvoudiger te vinden zijn door verschillende particuliere en overheidsinstanties samen te laten 
werken. 
Reality Check   We vinden het erg belangrijk dat onze deelnemers zich financieel kunnen redden. 
Een ander initiatief van ABP op dit gebied is de Reality Check. Hiermee helpen we mensen tijdig 
inzicht te krijgen in hun financiële situatie. Sommigen steken bewust de kop in het zand omdat het 
best ingewikkeld kan zijn. Anderen hebben gewoon even een wake up call nodig om hun 
uitgavenpatroon te veranderen of om hulp te vragen. Met deze website vol tips en 
ervaringsverhalen, gratis e-learning (Fried: zie: 
https://realitycheck.prikkl.nl/?_ga=2.127438216.404847530.1632219421-1014959787.1618234486 ) 
en zelfs coaching hebben we nu al tienduizenden mensen geholpen. Nieuwsgierig? Doe de 
realitycheck (Fried: zie: https://www.realitycheck.nl/  )en kom er zelf achter hoeveel grip u heeft op 
uw financiën. Kent u iemand die hier best iets aan zou kunnen hebben, dan hopen we dat u deze 
website even wilt delen. 
 
 
 
28) Ouders kunnen ook zelf jeugdhulp krijgen 
Schulinck 23 september 2021 
Geschillencommissie vergeet dat ouders ook jeugdhulp kunnen krijgenadvies 
geschillencommissie  
22 september 2021 - Christel Califano      De vraag welke gemeente verantwoordelijk is voor het 
inzetten van jeugdhulp wordt aan de hand van het woonplaatsbeginsel beantwoord. Als gemeenten 
hier anders tegen aan kijken, kunnen zij naar de geschillencommissie Sociaal Domein. Zij geven dan 
een advies waar gemeenten zich aan moeten houden. In deze opinie ga ik in op een recent advies van 
de geschillencommissie. Het gaat hier om de kosten van een moeder- en kindhuis. De 
geschillencommissie komt (naar mijn mening onterecht) tot de conclusie dat de Jeugdwet dan niet 
van toepassing is. 
De casus    Moeder woont met haar kind in gemeente A (bij oma). Ze is zwanger van haar tweede 
kind. De relatie met oma verslechtert. Moeder en haar inmiddels 2 kinderen kunnen terecht in een 
moeder- en kindhuis in gemeente B. Ze schrijven zich daar ook in. Gemeente A en gemeente B zijn 
het niet eens over wie verantwoordelijk is voor het betalen van het verblijf en de ondersteuning in 
het moeder- en kindhuis. Ze leggen hun geschil voor aan de geschillencommissie. 
Advies geschillencommissie   De geschillencommissie komt tot de conclusie dat zij niet 
bevoegd is. Volgens de geschillencommissie is de Jeugdwet namelijk niet van toepassing. De zorg in 
het moeder- en kindhuis is immers toegekend op naam van de moeder en dat kan gelet op haar 
leeftijd niet. Is dan de Wmo 2015 van toepassing? Volgens de geschillencommissie niet. Daarvoor 
heeft moeder immers geen aanvraag gedaan. Dus op grond van die wet kan ook niet worden 
vastgesteld welke gemeente de zorg moet betalen. 
In overleg met de betrokken gemeenten brengt de geschillencommissie toch een 
bindend advies  (Fried: zie: https://www.schulinck.nl/app/uploads/gcsd-bindend-advies-21-juli-2021-
geanonimiseerd.pdf  ) uit. De gemeenten zijn het er immers over eens dat het traject bij het moeder- 
en kindhuis de meest passende voorziening is. Daarom vindt de geschillencommissie dat gemeente A 
en B de kosten voor het traject moeten delen. 



  
NIEUWS- EN INFORMATIEBRIEF 211                   
ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN KAAG EN BRAASSEM 

33 

 

                       Ouders kunnen namelijk ook zelf jeugdhulp krijgen 
Welke wet is van toepassing?  Volgens de geschillencommissie is de Jeugdwet dus niet van 
toepassing, omdat de beschikking op naam van de moeder staat. Moeder is ouder dan 23 jaar en 
(verlengde) jeugdhulp kan maar tot 23 jaar worden ingezet. De geschillencommissie verwijst hierbij 
naar artikel 1.1 van de Jeugdwet, waarin de definitie van ‘jeugdige’ staat. Hier vergeet de 
geschillencommissie iets belangrijks. Ouders kunnen namelijk ook zelf jeugdhulp krijgen. Dit staat 
letterlijk in artikel 2.3 van de Jeugdwet. Hun leeftijd speelt dan uiteraard geen rol. 
De begeleiding van moeder in het moeder- en kindhuis ziet op de opvoeding van de kinderen en haar 
rol als moeder. Het gaat hier dus om een vorm van jeugdhulp die vanuit de Jeugdwet aan ouders 
geboden kan worden. De beschikking voor die jeugdhulp hoort dan ook juist op naam van moeder 
afgegeven te worden. 
Óók het verblijf van de moeder in het moeder- en kindhuis kan onder de Jeugdwet vallen. Dit kan als 
het verblijf niet vergoed wordt door de Wmo 2015 of de Wlz. Het verblijf van moeder maakt dan 
integraal onderdeel uit van de begeleiding die ze daar krijgt. Ik weet niet of in deze casus het verblijf 
van moeder vanuit een andere wet vergoed kon worden. Maar vast staat wel dat beide gemeenten 
het erover eens zijn dat het hele pakket aan zorg in het moeder- en kindhuis op grond van de 
Jeugdwet kon worden afgegeven. Nog een reden voor de geschillencommissie om in dit geval van de 
Jeugdwet uit te gaan. 
Tot slot is het verblijf van de kinderen in het moeder- en kindhuis sowieso jeugdhulp. Dus ook 
hiervoor geldt de Jeugdwet en daarmee het woonplaatsbeginsel. 
Verantwoordelijke gemeente    Welk gemeente is in deze casus dan verantwoordelijk als we 
wel van de Jeugdwet uitgaan? Voor jeugdhulp aan ouders en kinderen is de gemeente 
verantwoordelijk waar de jeugdige zijn juridische woonplaats heeft. Moeder heeft het gezag over de 
kinderen. Dat betekent dat de woonplaats van moeder als afgeleide woonplaats voor de jeugdigen 
geldt. Moeder is met haar kinderen verhuisd naar het moeder- en kindhuis in gemeente B. Zij zijn 
daar ook ingeschreven. 
Ik ga er vanuit dat moeder niet terug zal keren naar gemeente A, omdat de relatie met oma 
verslechterd is. Dit maakt in mijn ogen dat gemeente B de woonplaats van moeder is geworden. 
Volgens de geschillencommissie is het, opmerkelijk genoeg, niet relevant waar de moeder zich 
uiteindelijk wil vestigen of waar haar sociaal netwerk is. Maar, de Jeugdwet sluit aan bij het begrip 
‘woonplaats’ uit het Burgerlijk Wetboek. Hieruit (en uit de jurisprudentie hierover) volgt dat je juist 
naar alle relevante feiten en omstandigheden kijkt. Waar je, je in de toekomst wil vestigen en waar je 
sociale netwerk is, zijn dus wel degelijk relevante omstandigheden. 
Op basis van het woonplaatsbeginsel (en als we de omstandigheden goed uit het advies afleiden) is 
gemeente B dus verantwoordelijk voor het inzetten van de noodzakelijke jeugdhulp aan moeder en 
haar kinderen. En is gemeente B verantwoordelijk voor alle kosten (en niet de helft zoals de 
geschillencommissie bepaalt). 
Bindend advies, wat nu?   Toch is het advies van de geschillencommissie bindend. Dat 
betekent dat gemeente A en B nu samen de kosten moeten betalen. De gemeenten hebben immers 
zelf gekozen voor deze bindende alternatieve geschiloplossing. 
Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen kan de rechter worden gevraagd het advies te vernietigen. Het 
advies moet dan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zijn. De vraag is of 
dat hier aan de orde is en gemeente A überhaupt tijd en geld in nog een procedure wil steken. 
Vanaf 1 januari 2022 geldt een nieuw woonplaatsbeginsel. We zullen hier de komende tijd op deze 
website en vooral in onze kennisbank veel aandacht aan besteden. Nog geen toegang tot de 
kennisbank? Raadpleeg dan de mogelijkheden voor een (proef)abonnement!(Fried: zie: 
https://www.schulinck.nl/kennisbanken/schulinckjeugd  ) 
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29) Veel huishoudens gaan er niet of nauwelijks in koopkracht op vooruit in 2022 
Schulinck 23 september 2021 
Nibud: 2022 somber jaar voor mensen met kleine beurs 
23 september 2021  Mensen die maar moeilijk rond kunnen komen zullen weinig hoop putten uit de 
miljoenennota die dinsdag is gepresenteerd. Veel huishoudens gaan er namelijk niet of nauwelijks in 
koopkracht op vooruit, stelt het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) op basis van 
eigen berekeningen. Huishoudens die structureel krap bij kas zitten blijven daardoor klem zitten, zegt 
Nibud-directeur Arjan Vliegenthart. 
Het Nibud wijst er op dat voor bijstandsgerechtigden zelfs minder te besteden is in 2022. Dat komt 
doordat de bijstand jaarlijks iets wordt verlaagd, met het idee dat dit meer mensen aan het werk zal 
zetten. Het Nibud is daar tegen en pleit juist voor een verhoging van de bijstand. 
Omdat er geen of nauwelijks financiële ruimte bijkomt voor veel huishoudens, roept het instituut 
maatschappelijke spelers op om oog te houden voor persoonlijke omstandigheden bij 
betalingsproblemen. Het gaat dan bijvoorbeeld om banken, verzekeraars en woningcorporaties die 
rekening moeten houden met naweeën van de coronacrisis. 
Net als het Centraal Planbureau rekende het Nibud met een inflatie van 1,8 procent en een bruto 
stijging van de lonen van 2,2 procent. Maar voor mensen bij wie de lonen niet stijgen houdt het 
Nibud rekening met een daling van de koopkracht van gemiddeld circa 1 procent. 
De NVVK, branchevereniging van financiële hulpverleners in Nederland, dringt in een reactie op de 
aankondigingen van Prinsjesdag aan op het geven van vertrouwen aan burgers met financiële 
problemen. “We zijn blij met het ingezette beleid. Maar we zien dat er meer moet gebeuren”, zegt 
de vereniging. Dan gaat het onder meer om het herzien van het toeslagen- en belastingstelsel. De 
NVVK vindt dat mensen rond moeten kunnen komen van een loon of uitkering, zonder allerlei 
individuele regelingen zelf te moeten organiseren. Ook zou er een schuldenpardon afgekondigd 
moeten worden voor overheidsschulden bij kleine ondernemers, zzp’ers en andere gedupeerden 
door corona. 
Bron: ANP 
 
 
 
 
30) Strategische samenwerking om kwaliteit van leven van mensen met dementie te verbeteren 
Unity.nu  23 september 2021 
Topaz gaat samenwerking aan met Australische zorgverlener om zorg 
dementeren te verbeteren 
23 september 2021 LEIDEN – Zorgorganisatie Topaz en HammondCare, een zorgverleners in de 
gezondheidszorg en ouderenzorg in Australië, gaan een strategische samenwerking aan om de 
kwaliteit van leven van mensen met dementie te verbeteren. Op dinsdag 21 september, op Wereld 
Alzheimer Dag, werd de samenwerking gelanceerd met een online sessie met de opinieleiders van 
beide organisaties. 
De samenwerking met een Australische zorgverlener is niet heel verassend. ‘Een bijzonder detail is 
ook dat er in Australië veel ouderen wonen die in de jaren ’50 en ‘60 vanuit Nederland zijn 
geëmigreerd. Mede door de invloed van dementie spreekt een deel van deze ouderen weer 
voornamelijk Nederlands,’ schrijft Topaz. De twee zorgverleners gaan daarom kennis delen op het 
gebied van dementie, zoals complexe problematiek en gedragsverandering en kleinschalige inrichting 
van locaties voor mensen met dementie. 
HammondCare wil daarnaast graag leren van de gespecialiseerde zorg en behandeling voor mensen 
met de ziekte van Huntington van Huntington expertisecentrum Topaz Overduin in Katwijk. De 
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professionals werken samen binnen wetenschappelijk onderzoek, er komen kennisnetwerken van 
professionals en mogelijkheden voor onderlinge uitwisselingsstages voor medewerkers van Topaz en 
HammondCare. 
 
 
 
 
31) Experiment met uitkomstgerichte bekostiging in de wijkverpleging 
Zorgvisie 24 september 2021 
Buurtzorg wil experiment met uitkomstgerichte bekostiging 
Buurtzorg Nederland wil een experiment met uitkomstgerichte bekostiging in de wijkverpleging. 
Directeur Jos de Blok vreest dat het NZa-experiment met cliëntprofielen zal leiden tot grote 
administratieve lastendruk voor wijkverpleegkundigen. ‘Dat is geen gunstige ontwikkeling gezien het 
personeelstekort.’ 
Buurtzorg-directeur Jos de Blok ziet weinig heil in het NZa-experiment dat is gebaseerd op 
tien cliëntprofielen (Fried: zie: https://www.zorgvisie.nl/wijkverpleging-gaat-vijf-jaar-
experimenteren-met-clientprofielen/  ). Wetenschappers hebben er jarenlang aan gesleuteld. 
Veldpartijen hebben er jarenlang over onderhandeld en dit jaar een convenant over afgesloten. 
Maar Buurtzorg, met een omzet van 312 miljoen euro veruit de grootste aanbieder van 
wijkverpleging, was niet betrokken, zegt De Blok. Het experiment moet in 2022 van start gaan en 
dient als model voor een nieuwe bekostiging wijkverpleging. De Blok vreest echter dat de route van 
cliëntprofielen vooral negatieve impact zal hebben. 
Administratieve lasten    In de eerste plaats voorziet hij een enorme toename van 
de administratieve lasten (Fried: zie: https://www.zorgvisie.nl/jos-de-blok-vws-dwarsboomt-
toekomstbestendige-wijkverpleging/  ). Het model kent tien verschillende cliëntprofielen. Met 
behulp van een vragenlijst moeten verpleegkundigen cliënten in het juiste cliëntprofiel krijgen, met 
het juiste het aantal uren zorg. ‘Dat zal leiden tot lastige discussies met cliënten en hun familie. 
Bovendien is de zorgvraag lastig vast te stellen voor aanvang van de zorg. De vragenlijst zal dus 
regelmatig moeten worden afgenomen.’ 
Complexe vragenlijsten   Daarnaast leert de ervaring dat zo’n vragenlijst steeds verfijnder en 
complexer zal worden, stelt De Blok. ‘Hoe zal het zijn voor verpleegkundigen om met vragenlijsten 
cliënten in tien verschillende profielen te krijgen? De constante aanpassing van de profielen en 
vragenlijsten zal hen afleiden van hun zorgtaken. Dat is geen gunstige ontwikkeling gezien de 
personeelsschaarste.’ 
Indicatiestelling    De aandacht van wijkverpleegkundigen zal verschuiven van het verlenen van 
zorg naar het stellen van de juiste indicatie, verwacht De Blok. Omdat de indicatiestelling financiële 
gevolgen heeft voor zorgorganisaties, zullen zij hun schaarse hbo-verpleegkundigen vooral inzetten 
op de indicatiestelling. Het zorgproces zal dan worden overgelaten aan lager opgeleide professionals. 
‘Dat werkt niet in de wijkverpleging, want die kenmerkt zich door cliënten met een complexe, steeds 
veranderende zorgvraag. Mijn ervaring is dat laagopgeleide professionals minder goed in staat zijn 
om problemen vroegtijdig te signaleren en interventies in te zetten die gericht zijn op het vergroten 
van zelfredzaamheid en preventie. Voor goede wijkverpleging moeten hbo-verpleegkundigen 
gedurende het hele traject, samen met laagopgeleide professionals, betrokken zijn bij het 
zorgproces. Anders krijg je minder kwaliteit en doelmatigheid.’ 
Inzicht in kwaliteit en doelmatigheid      Een nadeel van het NZa-experiment is dat het 
volgens De Blok geen enkel inzicht geeft in kwaliteit en doelmatigheid. ‘Ik heb geen enkele 
onderbouwing van die claim gezien in het rapport. Het systeem met cliëntprofielen lijkt op de 



  
NIEUWS- EN INFORMATIEBRIEF 211                   
ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN KAAG EN BRAASSEM 

36 

 

zorgzwaartebekostiging in de Wlz. Gezien de ervaringen in de Wlz, denk ik niet dat profielen inzicht 
gaan geven in kwaliteit en doelmatigheid.’ 
Cliënt-selectie en upcoding          Als laatste nadeel ziet De Blok het risico op cliënt-selectie 
en upcoding. Hij legt uit dat het voor zorgorganisaties lucratief zal zijn om te focussen op minder 
complexe en winstgevende cliënten. Ook valt te verwachten dat zorginstellingen moeite zullen doen 
om cliënten te upcoden naar een zwaarder profiel, zodat ze meer geld krijgen. Dat strategische 
gedrag verwacht De Blok vooral bij niet-gecontracteerde zorgaanbieders. ‘De NZa onderkent dat 
probleem en adviseert om de regelgeving aan te passen. Dat kan echter jaren duren. In de tussentijd 
zullen zorgverzekeraars meer controles uitvoeren, met alle extra administratieve belasting en 
overhead.’ 
Uitkomstbekostiging      Als het aan Buurtzorg ligt, komt er een bekostigingsmodel dat is 
gebaseerd op uitkomsten van zorg. ‘Ik wil niet kijken naar de input, de cliëntprofielen, maar naar de 
output, de uitkomsten van interventies. Daar valt de winst te behalen qua doelmatigheid en 
kwaliteit.’ 
Omaha     Als uitkomstmaten dienen Omaha-scores, cliënttevredenheid en ureninzet per cliënt. 
Omaha is een classificatiesysteem in de wijkverpleging voor problemen van cliënten en de 
interventies die daarbij passen. Meer dan 90 procent van de thuiszorgorganisaties maakt al gebruik 
van het classificatiesysteem Omaha. Het koppelt diagnoses aan interventies en uitkomsten. Op basis 
van de Omaha-scores bepalen verpleegkundigen met cliënten en hun netwerk welke interventies 
nodig zijn. De zorgprofessionals houden regelmatig de effecten van hun interventies bij. ‘Een 
speerpunt van Omaha is de focus op de kennis en het gedrag van cliënten. Door de kennis van de 
eigen ziekte te vergroten bij cliënten en hun familie, is er minder professionele zorg nodig.’ 
Permanente leercyclus   Met behulp van Omaha kan de effectiviteit van de interventies 
worden bepaald. ‘Zorgprofessionals moeten weten wat het effect van hun interventies is. De 
interventies die de beste uitkomsten geven, worden de standaard voor de wijkverpleging. Net zoals 
de huisartsen hun NHG-standaarden hebben. Op team- en organisatieniveau ontstaat zo een 
permanente leercyclus. We leren van wat we doen. De kunst is om zoveel mogelijk verpleegkundigen 
de effectieve interventies te laten doen. Dat leidt tot steeds betere en effectievere zorg.’ 
Inzet per cliënt     Bij Buurtzorg daalt de gemiddelde inzet per cliënt al jaren. In 2014 bedroeg 
die 108 uur per cliënt. In 2021 is dat nog maar 84 uur. De Blok denkt dat 65 uur per cliënt haalbaar is. 
‘De daling is te danken aan het kennisgedreven systeem van Omaha. De hele wijkverpleging in 
Nederland kan zo 30 procent minder tijd kwijt zijn per cliënt.’ 
Cliënttevredenheid      Door de Omaha-scores te koppelen aan cliënttevredenheid kan worden 
vastgesteld of de geleverde zorg ook tot betere kwaliteit leidt. Een koppeling met doelmatigheid 
behoort ook tot de mogelijkheden. ‘Dat kan door de Omaha-scores per ZN-doelgroep te monitoren. 
De ZN-doelgroepen worden in de huidige bekostigingsstructuur ook al gebruikt. Het gaat om 
standaard doelgroepen, zoals kwetsbare ouderen en chronische zieken korter dan drie maanden. Per 
ZN-doelgroep kun je ureninzet per cliënt vaststellen.’ 
Proeftuin uitkomstgerichte bekostiging    Volgens De Blok delen andere aanbieders en 
zorgverzekeraars zijn zorgen. Buurtzorg wil graag met deze aanbieders en zorgverzekeraars een 
proeftuin organiseren voor uitkomstgerichte bekostiging. Deze week was De Blok op het ministerie 
van VWS voor overleg met minister Hugo de Jonge en de NZa-top. De Blok is hoopvol. ‘Als eerste 
proberen we of het plan van de NZa te combineren is met een aanpak die is gebaseerd op het 
verbeteren van interventies met Omaha.’ 
Reactie NZa      Een woordvoerder van de NZa laat per mail weten: ‘We hebben inderdaad 
gesproken met Jos de Blok en minister De Jonge. We zien veel overeenkomsten om de bekostiging 
van de wijkverpleging beter aan te laten sluiten aan de praktijk. Bijvoorbeeld preventie, het 
bevorderen van zelfredzaamheid, het toepassen van de juiste interventies, het gebruikmaken van 
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kennisgedreven systemen en het voorkomen van bureaucratie. Deze elementen hebben dan ook 
allemaal een plek gekregen in het NZa-advies en in de uitwerking van het bekostigingsexperiment. 
De minister heeft vervolgens aangegeven dat Buurtzorg met de NZa kan onderzoeken op welke 
manier hun voorstel past binnen de huidige kaders van het experiment cliëntprofielen verpleging en 
verzorging. Daarbij heeft de minister benadrukt dat we echt afscheid willen nemen van uurtje-
factuurtje in de sector. Dit betekent niet dat wij een alternatief ontwikkelen voor het experiment dat 
in 2022 start. Wij staan vierkant achter het convenant dat wij met de sector hebben gesloten en daar 
doet een gesprek met Buurtzorg geen afbreuk aan.’ 
Bart Kiers schrijft zowel over cure als care. Zijn aandachtsvelden zijn de ziekenhuizen, medisch 
specialisten, wijkverpleging en ouderenzorg. 
 
 
 
 
 
32) Onderzoek mantelzorg in coronatijd 
Bi9nnenlands Bestuur 24 september m2021 
MANTELZORG IN DE KNEL DOOR CORONA 
Yolanda de Koster 24 sep 2021 Een op de vijf mantelzorgers heeft tijdens de coronacrisis minder zorg 
en ondersteuning kunnen geven dan nodig was. Een op de tien mensen die mantelzorg ontvangen, 
heeft vanwege de coronacrisis minder zorg gekregen dan noodzakelijk was. Dat blijkt uit onderzoek 
van I&O Research. 
Ook minder professionele hulp    Mantelzorg is tijdens de coronacrisis belangrijker 
geworden, stelt de helft van de mantelzorgers. Vier op de tien van de mantelzorgontvangers deelt 
die opvatting. Vanwege de coronacrisis heeft een op de vier ontvangers van mantelzorg minder 
professionele hulp gekregen. Ruim een op de tien mantelzorgers had het gevoel er door de 
coronacrisis alleen voor te staan, concludeert I&O Research op basis van haar onderzoek. 
Moeilijker  Voor bijna de helft van de mantelzorgers was het tijdens de coronacrisis moeilijker om 
ondersteuning te bieden. Vooral mantelzorgers die voor hun broer of zus of een ander familielid 
zorgen, gaven dat aan. Mantelzorgers die voor hun partner zorgden, zagen hun ondersteuning niet 
moeilijker, maar ook niet makkelijker worden. Zestien procent van de mensen die mantelzorg 
ontvangt, stelt dat het krijgen van mantelzorg tijdens corona moeilijker is geworden.   
Extra zwaar  Minder beschikbare professionele hulp, de anderhalve meter afstandsregel en angst 
om de zorgbehoevende te besmetten, maakten het mantelzorg extra zwaar tijdens de coronacrisis, 
zo geven respondenten aan. Ook het gebrek aan ontspanningsmogelijkheden was extra belastend. 
‘Er is minder zorg door externe organisaties beschikbaar en ik moest alles alleen doen, van koken tot 
aankleden’, geeft een van de respondenten aan. ‘Ik kan niet de juiste zorg op maat meer bieden uit 
angst de zorgbehoevende te besmetten’, stelt een ander.  ‘Doordat er niets open is, is er geen 
mogelijkheid om 's avonds te ontspannen zonder zorgvrager’, geeft een ander aan.  
Pluspunten  Grofweg de andere helft van de mantelzorgers vindt niet dat corona de zorg 
moeilijker heeft gemaakt. Zij zagen zelfs pluspunten: ‘Er waren meer buren bereid mij te helpen’, 
geeft een van de respondenten aan. ‘Doordat er minder andere verplichtingen zijn, was er iets meer 
tijd om mantelzorg te verlenen’, stelt een andere mantelzorger. Weer een ander maakte er het beste 
van: ‘We hebben ons aangepast aan de omstandigheden en gedaan wat wel kan, zoals wandelen.’ 
Overbelast  Vooral mantelzorgers die dagelijks of meerdere keren zorg verlenen, hebben het 
tijdens de coronacrisis zwaarder gehad dan mantelzorgers die minder vaak zorg verlenen. Ze liepen 
weliswaar niet tegen praktische bezwaren aan, maar kregen minder hulp van buitenaf.  Jongere 
ontvangers van mantelzorg (tussen de 28 en 44 jaar) vinden dat het moeilijker was mantelzorg te 
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krijgen dan hun oudere lotgenoten. Een op de vier mantelzorgers is wel eens bang dat ze de zorg en 
ondersteuning aan hun naasten niet meer aankunnen. Het gaat vooral om mensen die intensieve 
mantelzorg geven. Een op de drie ontvangers van mantelzorg vreest dat zijn of haar mantelzorg 
overbelast raakt.  
Te veel    Als er weer een tandje moet worden bijgezet, is 66 procent van de huidige 
mantelzorgers daartoe bereid. Ruim een kwart (27 procent) onvoorwaardelijk; 39 procent zou 
daarbij graag ondersteund worden door hulp van anderen en/of met aanpassingen. Een kwart van de 
mantelzorgers kan er echt niets meer bij hebben. Zij zitten aan hun taks. ‘Ik heb er geen tijd en 
energie voor naast mijn fulltimebaan’, geeft een mantelzorger aan. ‘Ik ben 67 en heb geen top 
gezondheid, dus het wordt me snel te veel’, stelt een ander.  
I&O Research heeft het onderzoek begin juni 2021 uitgevoerd onder 1.298 mantelzorgers en 1.090 
ontvangers van mantelzorg. 
 
 
 
33) Nederland verplicht om een ambitieuzer, sneller en duurder klimaatbeleid te voeren 
De Volkskrant 24 september 2021 
Europa voert de druk op: Nederlands klimaatbeleid moet op alle fronten 
ambitieuzer 
Het nieuwe klimaatpakket van de Europese Commissie verplicht ook Nederland om een ambitieuzer, 
sneller en duurder klimaatbeleid te voeren. Dat raakt de industrie, de luchtvaart en ook de 
huishoudens: die betalen in 2030 gemiddeld 100 euro extra aan energie en 85 euro extra voor een 
auto. 
Nienke Groenewoud24 september 2021, Met de huidige nationale doelstellingen van het 
demissionaire kabinet-Rutte III gaat Nederland er niet komen, blijkt uit de doorrekening die het 
Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft gemaakt van het ‘Fit for 55’-klimaatpakket dat 
Europees commissaris Frans Timmermans in de zomer presenteerde. Op verzoek van het ministerie 
van Economische Zaken en Klimaat en de Tweede Kamer heeft het Planbureau een analyse gemaakt 
van de nationale gevolgen van het nieuwe Europese beleid. 
Het ‘Fit for 55’-pakket moet de CO2-uitstoot met 55 procent verminderen ten opzichte van 1990 om 
Europa klimaatneutraal te krijgen in 2050. Netto mag er dan geen CO2-uitstoot meer zijn. Dit is een 
groot verschil met de vastgestelde 49 procent reductie uit het Klimaatakkoord van 2019. ‘We hebben 
geen tijd meer te verliezen’, zei Timmermans in juli(Fried: zie: https://www.volkskrant.nl/nieuws-
achtergrond/europees-parlement-eist-sociale-garanties-bij-klimaatpakket~bca436dc/  ). ‘Als we nu 
niets doen, zullen onze kinderen en kleinkinderen oorlogen voeren om water en voedsel.’ 
Tempoversnelling  In de hele Europese Unie is een tempoversnelling nodig om de nieuwe 
klimaatdoelen te halen, analyseert het PBL. Ook in Nederland moet het ambitieniveau omhoog. 
Waar Nederland nu nog mikt op afvang en opslag van CO2 die door de industrie wordt uitgestoten, 
eist ‘Fit for 55’ dat bedrijven overschakelen op groene waterstof, hernieuwbare warmte en op 
energiebesparing. 
Een nieuw element voor Nederland is de aandacht voor de dreigende energie-armoede: het groeiend 
aantal burgers dat moeite heeft om bij te dragen aan de kosten van de energietransitie. De stijgende 
energieprijzen en noodzakelijke aanpassingen aan huizen en auto’s dreigen voor veel mensen nu al 
te duur te worden. 
De Commissie stelt daarom een Sociaal Klimaatfonds van 10 miljard euro per jaar voor, waarbij 
lidstaten worden geacht eenzelfde bedrag in te leggen. Het geld voor dit fonds wordt betaald met de 
opbrengst van de CO2-uitstootrechten die producenten als Shell en Esso moeten kopen. 
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De Commissie vraagt ook om prioriteit te geven aan de verduurzaming van de woningen van de 
mensen die het niet zelf kunnen betalen. Het PBL roept het kabinet op hiervoor snel een plan te 
maken. 
Duurdere brandstof   ‘Fit for 55’ bestaat uit dertien wetsvoorstellen en een 
‘bossenstrategie’.(Fried: zie: https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/dit-is-het-groene-
megapakket-waarmee-de-eu-klimaatneutraal-moet-worden~b95bc79e/  )Iedereen gaat daarmee te 
maken krijgen, concludeert het PBL. Zo is er een plan om de prijs van brandstof voor auto’s en de 
verwarming van huizen en kantoren te koppelen aan hun CO2-uitstoot. Op lange termijn zorgt dat 
voor schonere energie, maar op korte termijn stijgen de prijzen van brandstof. 
De gratis CO2-rechten voor de luchtvaart-, staal- en cementindustrie worden geleidelijk afgeschaft. 
Voor de luchtvaart zullen de gratis emissierechten in 2028 verdwijnen, wat leidt tot hogere prijzen 
van de vliegtickets. Daarnaast wil de Commissie dat 40 procent van de energie in 2030 duurzaam is 
opgewekt. De energiebesparing moet naar 37 procent. Deze hogere ambitie betekent dat jaarlijks 
drie keer zoveel huizen moeten worden gerenoveerd als nu. 
In de zomer kwamen er voorzichtig positieve reacties van de EU-lidstaten. De Nederlandse 
demissionaire regering liet weten dat de maatregelen aan ‘betaalbaarheid en haalbaarheid’ zouden 
worden getoetst. GroenLinks vond dat het pakket tekortschoot. De onderhandelingen tussen het 
Europees Parlement en de lidstaten beginnen dit najaar. Daar kunnen de lidstaten de plannen nog 
wijzigen. 
 
 
 
 
34) Een trap in huis kan een extra risicofactor vormen 
MAX vandaag 24 september 2021 
Tips om veiliger te blijven traplopen 
Publicatiedatum: 22 september 2021   Wanneer traplopen u steeds wat minder goed afgaat, kunt u 
dit met een aantal aanpassingen toch zo veilig mogelijk blijven doen. Zonder meteen een traplift 
aan te hoeven schaffen. We hebben tips op een rij gezet. 
Val belangrijkste oorzaak letsel onder ouderen   Wie ouder wordt merkt dat de 
spierkracht afneemt en het uithoudingsvermogen achteruit gaat. Ook reageren gaat trager. Deze 
aspecten zorgen ervoor dat een val in een klein hoekje zit. Het aantal valongevallen onder 65-
plussers is zelfs de belangrijkste oorzaak van letsel onder deze groep. Een trap in huis kan daarbij een 
extra risicofactor vormen, maar door het traplopen veiliger te maken, kan dit worden voorkomen. 
Trapleuning biedt steun 
Een trapleuning geeft ondersteuning bij het traplopen. Een leuning op heuphoogte, zo rond de 85 
centimeter hoogte, werkt daarbij goed. Het veiligste is het als de leuning helemaal doorloopt en er 
dus geen tussenruimtes zijn. Nog veiliger is het als u aan weerszijden van de trap een leuning heeft. 
Zeker het overwegen waard als dat in het geval van uw trapgat mogelijk is. Als u tijdens het lopen de 
hand(en) aan de leuning(en) houdt, wordt een misstap minder snel begaan. Heeft u meer grip nodig, 
dan kunt u antislipmateriaal gebruiken, zodat uw handen niet van de leuningen glijden. 
Ook een optie is een inklapbare beugel, ook wel trap assistent genoemd. Die wordt geplaatst aan een 
rail langs de trap. Deze beugel duwt u onder het lopen naar boven of beneden. De beugel blokkeert 
automatisch als u dreigt te vallen. 
Licht voorkomt vallen  Zorg ervoor dat uw trap altijd goed verlicht is, zodat u kunt zien waar u 
loopt. Loop daarom ook nooit in het donker, maar schakel het licht op de gang of overloop in. Of 
plaats een bewegingssensor, zodat er automatisch licht aan gaat als u de trap neemt. Eventueel kunt 
u ook verlichting op de treden zelf plaatsen. 
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Lege treden    Iedereen legt weleens iets op de trap neer om het op een later moment mee naar 
boven of beneden te nemen. Met het risico het te vergeten, waardoor u er lelijk over kunt struikelen. 
Maar ook als u het niet vergeet en er omheen wilt lopen vergroot dat de kans op vallen. Leg daarom 
geen tijdelijke spullen op de trap, maar ook geen vaste spullen als een opbergbox of plant. Dan kunt 
u de volle breedte van de treden benutten. 
Houd uw handen vrij   Als u spullen van boven naar beneden meeneemt of andersom, houd 
dan zoveel mogelijk uw handen vrij. Dat kunt u doen door niet teveel tegelijk mee te nemen. Zodat u 
het met 1 hand kunt dragen en de andere vrijhoudt om de leuning vast te houden. Door de spullen in 
een schoudertas te vervoeren houdt u uw beide handen vrij en kunt u uw voeten ook nog zien. Gooi 
zachte spullen naar beneden en vervoer was die naar boven moet bijvoorbeeld in een wasmand met 
een schouderband. 
Schoeisel met profiel Een gladde zool of los zittende pantoffels verhogen de kans op uitglijden. 
Loop daarom geen trap op sokken of op schoeisel zonder profiel zoals slippers, maar kies 
bijvoorbeeld voor degelijke sloffen of schoenen met een goede zool. 
Traplopen met een wandelstok of krukken   Als u met een wandelstok loopt, heeft u 
een hand minder vrij en moet het traplopen met nog wat meer aandacht gebeuren. Zorg ervoor dat 
u zo dichtbij mogelijk bij de trapleuning staat. Als u de trap naar boven loopt, plaats dan eerst uw 
beste been een trede hoger en vervolgens uw slechte been en herhaal dit. Bij het naar beneden 
lopen plaatst u eerst uw slechte been een tree lager en vervolgens uw beste been. Zet uw 
wandelstok steeds met aandacht neer, niet te dicht bij de rand. En leun goed op zowel uw 
wandelstok als de leuning. Hetzelfde geldt voor krukken. Heeft u er 2, gebruik er dan maar 1 en houd 
met die hand zo mogelijk ook uw andere kruk vast. Of geef die als er iemand anders bij u is aan 
diegene tijdens het traplopen. 
Gladde treden voorkomen  Trappen met gladde treden, zoals met zeil beklede trappen of 
gelakte, houten trappen kunt u veiliger maken door antislipstrips op de treden te plaatsen. 
Tussentreden  Met tussentreden (speciale blokken) wordt het aantal traptreden verdubbeld 
en de hoogte tussen de treden gehalveerd. Hierdoor duurt het traplopen iets langer, maar het is wel 
minder inspannend en veiliger. 
Manier van traplopen aanpassen  Vindt u uw trap eigenlijk te eng om nog op te 
lopen, dan kunt u uitproberen of het voor u werkt om uw manier van traplopen aan te passen. Bij 
een steile trap met ondiepe treden is het veiliger om achteruit de trap af te gaan. Of neem iets meer 
de tijd en zet steeds uw beide voeten op een trede, in plaats van om en om per trede. 
Is vergoeding mogelijk?  Hulpmiddelen voor het traplopen worden soms vergoed vanuit de 
Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) (Fried: zie: https://www.zorgwijzer.nl/faq/wmo ) 
 . Bij uw gemeente kunt u hiernaar informeren. Soms wordt er wel een eigen bijdrage gevraagd. 
(Bron: Gezondheidsplein, Scouters, Vilans hulpmiddelenwijzer, Wonen met gemak, IkWoonLeefZorg, 
ZusterJansen, archief) 
 
 
 
 
35) “Ik snap niet hoe jeugdzorg het in het hoofd haalt om niet met ons te praten” 
Eigen Kracht Centrale 24 september 2021 
Drang of dwang? 
“Er werd door jeugdzorg gezegd dat mijn kinderen beter ergens anders konden wonen. Ik was het 
daar niet mee eens, maar ik dacht dat ik niets te zeggen had,” vertelde een moeder aan de telefoon. 
“Mijn maatschappelijk werker zei dat ik recht had op het maken van een plan met familie en 
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bekenden, dat er geen uitspraak was van de rechter en dat de hulp vrijwillig was. Ik wil graag alles 
doen om uithuisplaatsing te voorkomen. Kunnen jullie ons helpen?” We hebben haar verteld wat wij 
kunnen doen en ze wilde graag proberen een familiegroepsplan te maken: een veilig plan voor haar 
twee kinderen van 4 en 6 jaar. 
Rechten  We namen, met haar toestemming, contact op met de jeugdbescherming. De betrokken 
professional vertelde dat het ging om een ‘drangtraject’, om niet naar de rechter te hoeven. De 
moeder had dit ervaren als dwang. Ik moest aan deze moeder denken toen ik deze week een 
interview met een andere moeder zag en dit nieuwsbericht las. We krijgen heel vaak ouders aan de 
telefoon die niet weten hoe het zit of wat hun rechten zijn. De jeugdbeschermer in de situatie uit 
onze praktijk kende het familiegroepsplan niet eens, maar wilde wel meewerken. Er werden 
voorwaarden gesteld aan het plan en de jeugdbeschermer kwam naar de planbijeenkomst.  
Andere taal  Er bleek een kring van mensen die ook zorgen hadden. De opa: “Ik snap niet hoe 
jeugdzorg het in het hoofd haalt om niet met ons te praten. Wij zijn grootouders, we kennen onze 
kleindochters, we houden van ze. Stel je voor dat ze zomaar worden weggehaald. Wij hebben ook 
zorgen, maar we zijn er voor onze dochter.” De zus van de moeder: “Ik ben blij dat ik mee kon 
denken. Mijn zus komt er alleen niet uit. De hulpverleners spreken een andere taal dan mijn zus. Het 
wordt niet duidelijk voor haar wat ze bedoelen. In de planbijeenkomst konden we uitleg vragen. Het 
werd open besproken. Toen snapten we pas wat ‘drang’ eigenlijk betekent. We kregen een kans om 
samen een plan te maken en die kans hebben we genomen.” Er kwam een plan waarbij de kinderen 
tijdelijk bij hun opa en oma gingen wonen, zodat hun ouders orde op zaken konden stellen. Na twee 
maanden was een vervolgbijeenkomst gepland om terugplaatsing te bespreken. 
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 
 
 
 
36) Senioren tussen de 55 en 65 jaar kampen steeds vaker met geldproblemen 
Geld & Recht 24 september 2021 
Steeds meer 55-plussers in financiële problemen 
Nick de Wit | Gepubliceerd: 22-09-2021  Senioren tussen de 55 en 65 jaar kampen steeds vaker met 
geldproblemen. Dat concluderen meerdere ouderenorganisaties. In totaal gaat het om 147.000 
huishoudens, die vaak langdurig moeten rondkomen van een laag inkomen en weinig perspectief 
hebben op verbetering van hun financiële situatie. 
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In opdracht van seniorenorganisaties KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden, ANBO, Federatie van 
Algemene Seniorenverenigingen en de ouderenorganisatie voor migranten NOOM heeft RegioBank 
gekeken naar de financiële positie van wat zij "jonge senioren" noemen. Hieruit kwam naar voren dat 
ruim 10% van deze huishoudens inmiddels behoort tot de groep lage inkomens. 
          Volgens het CBS ligt de lage inkomensgrens voor een alleenstaande op netto €1090 per maand. 
Voor een paar zonder kinderen was dat €1530. Het aantal lage-inkomenshuishoudens in die 
leeftijdscategorie is tussen 2015 en 2019 toegenomen van 9,4% naar 10,3%. Ook onder 65-plussers is 
die groep met iets meer dan 3% groeiende. 
          Volgens de onderzoekers zijn de problemen in andere leeftijdsgroepen minder groot. Van de 
mensen die moeten rondkomen van een laag inkomen is 27,1 procent tussen de 55 en 65 jaar, terwijl 
deze groep maar 18,9 procent van de totale bevolking vormt. 
         De ouderenorganisaties willen dan ook dat er actie ondernomen wordt door de politiek. Zo 
willen ze dat het demissionaire kabinet afziet van plannen om uitkeringen voor deze leeftijdsgroep te 
verlagen. Daarnaast zou het voor deze groep makkelijker moeten zijn om een uitkering te kunnen 
krijgen als ze niet kunnen werken. Ook zou, bij het bepalen van de hoogte van de bijstandsuitkering, 
het inkomen van een partner minder zwaar meegewogen moeten worden. 
 Bron(nen): NOS 
 
 
 
 
37) Verkeerssituatie op het Zuideinde in Roelofarendsveen onoverzichtelijk en gevaarlijk   
Leidsch Dagblad 24 september 2021 
CDA Kaag en Braassem luidt de noodklok over het Zuideinde in 
Roelofarendsveen: ’Onoverzichtelijk en gevaarlijk’ 
Paul van der Kooij 24 september 2021 ROELOFARENDSVEEN   Onoverzichtelijk en gevaarlijk. Zo 
noemt de CDA-fractie de verkeerssituatie op het Zuideinde in Roelofarendsveen in een brief aan 
burgemeester en wethouders. 
      Onoverzichtelijk is het volgens de fractie door auto’s die inmiddels welhaast op bruggen en 
zebra’s geparkeerd staan en door bochten die je als automobilist of fietser niet goed kunt overzien. 
Doordat er desondanks ’flink wordt doorgereden’ vindt ze de situatie ook nog eens gevaarlijk. ’Zeker 
in combinatie met de mix fietsers/auto’s en dan vooral kleine kinderen op de fiets’. Want het 
Zuideinde is ’een belangrijke weg naar basisschool De Kiem’, onderstreept de partij. 
       Met ’flink doorrijden’ blijkt ze te bedoelen dat er harder wordt gereden dan de 50 kilometer die 
als maximum geldt; een snelheid die toch al aan de hoge kant zou zijn voor een weg die steeds 
drukker wordt gebruikt. 
         ’Want terwijl er bij de besluitvorming over Braassemerland in 2008 werd gesteld dat de weg er 
nog maar negen huizen erbij kon hebben, zijn er inmiddels veel extra woningen bijgekomen achter 
de bestaande lintbebouwing. En daarbij is niet gekeken naar de samenhang met de 
verkeersafwikkeling. Ook zijn er - naast Braassemerland - veel extra bouwplannen goedgekeurd. En 
ook die hebben de ontsluiting op het Zuideinde, waardoor de weg in de toekomst nog zwaarder 
wordt belast.’ 
30 kilometer  Vandaar dat B en W vragen krijgen als: met welk verkeersrapport wordt er nu 
gewerkt en is bepaald wanneer het maximum aan verkeersbewegingen op het Zuideinde is bereikt? 
Ook is het CDA benieuwd of het college overweegt om van de hele weg, ’dus vanaf het 
winkelcentrum tot en met de Groenewoudskade’, een 30 km-zone maken. Of om opnieuw te 
bekijken of Braassemerland echt zonder de tweede ontsluiting kan die werd geschrapt toen het 
aantal te bouwen woningen van 4.500 richting 2.500 ging. 
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         Verder zijn de christen-democraten benieuwd of een parkeerverbod kan worden ingevoerd 
binnen tien meter van zebrapaden en/of bruggen. De parkeerruimte die dat kost, kan volgens hen 
prima worden gecompenseerd. B en W zouden dan wel moeten overwegen om een openbare 
parkeergelegenheid te realiseren op gemeentegrond die in 2022 vrij komt in de buurt van nummer 
80. 
      Het CDA begrijpt dat er, gezien de woningnood, ’een drang is om bouwaanvragen goed te 
keuren’: ’Maar zeker voor het Zuideinde dient te gaan gelden dat er eerst naar de infrastructuur 
wordt gekeken voordat bouwplannen worden goedgekeurd. Een slechte ontsluiting maakt een 
gebied onveilig en niet aantrekkelijk om te wonen’. 
 


