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Beste adviesraadleden en overige geïnteresseerden, 
Een uitspraak van Mensje van Keulen is: ‘Als kind wilde ik graag ouder zijn, mee kunnen draaien met 
de volwassenen, nu zou ik soms de tijd willen stopzetten’.  
Ik moest hier aan denken toen ik alle interviews met de afscheidnemende burgemeester Marina van 
der Velde las. Ik denk dat dit afscheid ook voelt als even de tijd stopzetten, even meer tijd voor 
haarzelf  en haar naasten. Ik las ook allemaal positieve meningen over haar periode als burgemeester 
en de kontakten die ik met haar heb gehad bevestigen dat. Nu gaan we een nieuwe periode in met 
opnieuw een vrouwelijk burgemeester Astrid Heijstee-Bolt. Als zij net zo met de inwoners meelevend  
is als Marina was, zal dat ook wel goed komen! 
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) Energierekening niet kunnen betalen: steun van gemeente nodig. 
2) Een huisdealer die volgens de zorginstelling en de gemeente niet bestaat 
3)  ‘IS HET CORONA?’ 
4) Leiderdorp heeft  zijn eerste ’beschut wonenproject’ binnen de gemeentegrenzen 
5) Jeugdbeschermers hebben een hoge caseload en de werkomstandigheden zijn moeilijk 
6) + één op de vijftig ouderen heeft op jaarbasis te maken met een vorm van ouderenmishandeling 
7) Veel kleine gemeenten zien hun bevolking groeien in aantal en diversiteit 
8) Dekking van de stijging van de zorgsalarissen van 675 miljoen euro in 2022 
9) Ruim 220 duizend werkenden verdienen te weinig om het hoofd boven water te houden 
10) Waarom is het zo moeilijk om de diagnose dementie te stellen bij jonge mensen? 
11) ‘vervelend neveneffect’ van het ‘door het hele veld gewenste nieuwe zorgprestatiemodel’ 
12) Wetenschappelijke onderzoek naar pesten 
13) 20 procent van  jongeren tussen de 16 en 24 jaar  slachtoffer  van huiselijk geweld 
14) Veel laaggeletterden stopten met leren tijdens de coronapandemie 
15) Het inkomen meewegen van inwoners die huishoudelijke hulp via de Wmo aanvragen 
16) Stichting Join us helpt jongeren die eenzaam zijn 
17) Ongeveer 220.000 werkenden  zijn arm, ondanks hun inkomen uit werk 
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18) Van alle armen in Nederland heeft een op de drie gewoon een baan 
19) ‘Ik vind de huidige situatie ook niet ideaal, maar…’ 
20) Omwonenden van Schiphol blootgesteld aan hogere geluidsniveaus dan de WHO adviseert 
21) Twee plekken in Leiden waar zogeheten statushouders gaan wonen 
22) Subsidie sociale woningbouw De Veense Campus 
23) Een uitkering verschaffen op basis van vertrouwen in plaats van controle 
24) Transitievisie Warmte dreigt vooral een feestje te worden van ambtenaren en bestuurders 
25) De hervormingsagenda jeugd moet er eind januari liggen 
26) Eén contactpersoon voor alle hulpvragen, ook bij aanvragen vanuit meerdere wetten  
27)Van hulpmiddelgebruikers deed 38 procent in 2020 eigen betalingen voor verzekerd hulpmiddel  
28) "We schrokken heel erg toen we hoorden hoe slecht het met hem ging" 
29) Naast medische zorg ook ondersteuning  bij maatschappelijke hulpvragen 
30) Einde voor Vereniging tot behoud van open landschap van Kaag en Braassem en omstreken 
31) De daklozencrisis is in de kern een huisvestingsvraagstuk 
32) Wmo 2015 biedt geen ruimte voor gemeenten om inkomensbeleid te voeren 
33) Burgemeester Marina van der Velde neemt dinsdag 2 november afscheid 
34) Gemeenten, provincies en waterschappen zijn laaiend op minister Hoekstra van financiën 
35) Zorgen om de verminderde sociale kwaliteit van mensen in een kwetsbare situatie 
36) Aanbesteden van maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp wordt eenvoudiger 
37) Vanaf 1 januari mogen schuldhulpverleners van de gemeente zelf gegevens opvragen  
38) Rotterdamse college van b & w stoppen met de warmteleiding van Rotterdamse naar Leiden 
39)De verzorgingsstaat:een doorlopende poging om zorg en ondersteuning menswaardig te maken 
40) CZ-verzekerden dit jaar niet meer bij de geriatrische revalidatiezorg van Marente in Oegstgeest 
41) De enorme uitstroom van sociaal werkers blijft vrijwel onopgemerkt 
42) Stichting Mijn tuin Jouw tuin:  dé manier om eenzaamheid tegen te gaan  
43) Alle gemeenten moeten 0,7 procent van het verwachte jeugdbudget weer  inleveren 
44) Vrijwillige vervoersinitiatieven schieten als paddenstoelen uit de grond 
44) De kring van mensen weet met elkaar wat er nodig is  
46) Door de coronacrisis zijn nog duizenden mensen in Nederland dagelijks in nood 
47) Duurzaam gebruik van daken in bepaalde gevallen verplichten 
48) Door de coronacrisis het afgelopen jaar veel minder begeleiding bij het zoeken naar werk 
49) Bij het opvoeden van kinderen komen bij ouders veel vragen naar boven 
50) In Kaag en Braassem hebben dit jaar maar tien mensen vanuit de bijstand werk gevonden 
 
 
 
 
1) Energierekening niet kunnen betalen: steun van gemeente nodig. 
Leidsch Dagblad 26 september 2021 
PvdA: ’Steun Leidenaars die in de kou komen te zitten’ 
Loman Leefmans 25 september 2021  LEIDEN  Leidenaars die komende winter hun energierekening 
niet kunnen betalen, moeten steun krijgen van de gemeente. Daarvoor pleit de lokale PvdA-fractie 
in een brief aan het stadsbestuur. ‘Ze mogen niet in de kou komen te zitten.’ 
PvdA’er Martijn Otten baseert zich op een rapport van TNO. Daarin staat dat door de sterk gestegen 
energieprijzen, veel mensen hun gas- en elektriciteitsrekening niet meer kunnen voldoen. Het gaat 
volgens schattingen om een half miljoen huishoudens. 
Otten noemt het energiearmoede, en daar heeft de ene wijk veel meer mee te maken dan de 
andere. ’In Leiden Noord is er energiearmoede bij meer dan acht procent van de huishoudens, meer 
dan acht keer zo hoog als het percentage in het Boerhaavedistrict. Een onderzoek naar de ’armoede’ 
per wijk, zoals eerder in Amsterdam gebeurde, is volgend de PvdA’er raadzaam.’ 
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Als het aan Otten ligt, grijpt het stadsbestuur in door de bijzondere bijstand daarvoor te gebruiken of 
andere potjes en budgetten. En als het even kan, moet de gemeente ook helpen bij het 
verduurzamen van de woningen, zoals het aanbrengen van isolatie. Bovendien kan het geen kwaad 
om ideeën uit andere gebieden te bestuderen ‘zoals het woningabonnement in Deventer, de 
labellening in Enschede, leaseconstructies voor zonnepanelen of de plannen van corporaties in Oost-
Groningen.’ 
 
 
 
 
2) Een huisdealer die volgens de zorginstelling en de gemeente niet bestaat 
De Volkskrant 27 september 2021 
Een huisdealer die alleen op papier niet bestaat 
Bij de Nico Adriaans Stichting, een zorginstelling in Rotterdam, kunnen verslaafden al jaren cocaïne 
en heroïne kopen bij huisdealer Mike. Medewerkers en (ex-)cliënten luiden de noodklok: 
verslaafden die willen afkicken, kunnen de verleiding van de huisdealer niet weerstaan - een 
huisdealer die volgens de zorginstelling en de gemeente niet bestaat. 
Robert van de Griend  26 september 2021,    Het is woensdagochtend negen uur en in het bakstenen 
pand van de Nico Adriaans Stichting (NAS), een zorgorganisatie in de Rotterdamse Vijverhofstraat, is 
het al een komen en gaan van mensen. Mannen, voornamelijk. Mannen met haastige tred, mannen 
met hangende schouders, mannen met gepijnigde gezichten. Ze zijn dakloos, verslaafd, psychisch 
ziek of alledrie. 
Sommigen verzamelen zich rond de thermoskan koffie in de ‘huiskamer’ van het ietwat vervallen 
gebouw, anderen nemen plaats in de hal in afwachting van hun maatschappelijk werker, weer 
anderen spoeden zich in een rechte lijn naar de speciaal aangewezen gebruikersruimten voor hun 
eerste heroïneshot van de dag. 
Temidden van alle ‘cliënten’, zoals de bezoekers van de NAS in modern zorgverlenersjargon heten, 
loopt een 49-jarige man rond met een rijzig postuur, een zwarte pet en een schoudertas. 
Nauwlettend houdt hij alles in de gaten. Hij gaat de gebruikersruimten in en uit, zwaait de deur van 
de keuken open, maakt praatjes met het personeel in het kantoortje bij de ingang. Ziet hij iets dat 
hem niet zint, is zijn blaffende stem tot buiten te horen. Iedereen hier kent zijn naam: Mike. Hij is de 
huisdealer van de NAS. 
Heroïne en cocaïne    Al zo’n vier jaar verkoopt Mike heroïne en cocaïne aan cliënten die met 
een verslaving kampen. Formeel komt hij bij de zorgverlener over de vloer omdat hij zelf ook met 
een aantal problemen worstelt. In de praktijk hangt hij dagelijks van negen tot vijf in het pand rond 
om harddrugs te slijten. De leiding van de NAS laat hem hierbij bewust zijn gang gaan en heeft zelfs 
een monopoliepositie voor hem gecreëerd door concurrerende handelaars consequent uit het 
gebouw te weren. Zo wil de NAS voorkomen dat verslaafden de straat op moeten voor hun drugs, 
wat onveiligheid en overlast met zich mee kan brengen. Het bestaan van deze constructie, die 
wettelijk verboden is, wordt door acht bronnen onafhankelijk van elkaar bevestigd. 
Hoewel Mike al geruime tijd als huisdealer fungeert, kwam er nooit iets over naar buiten. 
Nu luiden medewerkers en (ex-)cliënten van de NAS de noodklok. Mikes activiteiten, zeggen ze 
tegen de Volkskrant, vormen een bedreiging voor de gezondheid van de honderden Rotterdammers 
die jaarlijks bij de organisatie aankloppen en staat effectieve zorg in de weg. De leiding van de NAS, 
die bestaat uit een bestuursvoorzitter en vijf teamchefs, zou geen controle uitoefenen op de 
werkwijze van Mike. Klachten van het personeel over de constructie zouden door de leiding zijn 
genegeerd. Met als gevolg dat werknemers, in hun eigen woorden, ‘blijven dweilen met de kraan 
open’. 
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Veilige haven         Een ‘veilige haven’, een ‘herberg’, een ‘oase’: de omschrijvingen die 
voorbijkomen op de website en in documenten van de NAS laten geen misverstand bestaan over de 
functie die de organisatie wil vervullen. 
Sinds 2007 biedt de NAS, die zo’n 140 betaalde krachten in dienst heeft, uiteenlopende vormen van 
zorg aan Rotterdammers van wie het leven in een neerwaartse spiraal is beland. In de woonkamer 
van het pand in de Vijverhofstraat worden ’s avonds bedden uitgeklapt voor de nachtopvang van 
daklozen. In de kantoortjes achter in het gebouw worden mensen geholpen met hun financiële 
problemen. De tweede verdieping is ingericht als begeleid woonproject voor zwerfjongeren. En in de 
gebruikersruimten kunnen drugsverslaafden terecht voor schone injectienaalden waarmee ze ter 
plekke relatief veilig heroïne kunnen spuiten. 
‘Als je bij de NAS binnenstapt, kies je voor een pad dat leidt naar verbetering van jouw situatie’, staat 
prominent op de website van de organisatie. Om die belofte te kunnen waarmaken ontvangt de NAS 
jaarlijks zo’n 10,5 miljoen euro aan WMO-gelden (Wet maatschappelijke ondersteuning), 
gemeentelijke subsidies, vergoedingen en donaties. 
Maar uit gesprekken met werknemers en (ex-)cliënten van de NAS, die uit angst voor represailles niet 
met hun echte naam in de krant willen, rijst een beeld op dat op gespannen voet staat met de missie 
die de zorgverlener zichzelf heeft gesteld. 
Volgens maatschappelijk werkers Evelien en Jessica heeft het gedogen van Mike als huisdealer ertoe 
geleid dat de kwetsbare mensen die zij en hun collega’s begeleiden nog kwetsbaarder zijn geworden. 
‘Ik heb een cliënt die na een lang hulptraject eindelijk van de harddrugs af was’, zegt Evelien. ‘Later 
werd hij dakloos, belandde hij weer bij de NAS en ging hij binnen de kortste keren opnieuw 
gebruiken. Niet zo gek als Mike de zakjes zo ongeveer voor je gezicht houdt.’ 
Ook cliënten zonder harddrugsverleden lopen door Mike het risico aan de heroïne of cocaïne te 
raken, zegt Jessica. ‘Het begint er al mee dat de daklozenopvang, het woonproject voor 
zwerfjongeren en de verslaafdenzorg allemaal in hetzelfde gebouw zitten. 
De gebruikersruimten grenzen direct aan de huiskamer, dus als je een dakloze of een zwerfjongere 
bent, zit je voortdurend met je neus op die drugs. Zeker als je leven uitzichtloos lijkt, bijvoorbeeld 
omdat je grote schulden hebt, wordt het je door de aanwezigheid van Mike wel heel eenvoudig 
gemaakt om met drugs te beginnen. Ik ken iemand die in het bos is gaan slapen, omdat hij de 
verleiding bij de NAS te groot vond.’ 
Gedrag van huisdealer Mike      Ex-cliënten Charlie en Vincent, die beiden maandenlang als 
daklozen in de nachtopvang van de NAS verbleven, bevestigen dat ze als niet-gebruikers hinder 
ondervonden van Mike. 
Charlie: ‘Met zo’n huisdealer die de hele dag loopt te schreeuwen, moest ik enorm oppassen dat ik 
zelf ook niet aan de drugs ging.’ 
Vincent: ‘Mike loopt al vanaf negen uur ’s ochtends te dealen. Ik heb daarover mijn beklag gedaan bij 
mijn begeleiders, want ik vond dat de kat op het spek binden. Daar werd niks mee gedaan, de dealer 
is heilig bij de NAS.’ 
Ook verslaafde cliënten die willen afkicken, hebben het volgens Jessica lastig bij de organisatie. ‘Zij 
worden vaak door Mike onder druk gezet om te blijven gebruiken. Dan zegt hij dat ze niet zo’n 
‘pussy’ moeten zijn.’ 
Afzonderlijk van elkaar vertellen Evelien en Jessica hoe intimiderend de huisdealer zich kan opstellen, 
bijvoorbeeld door verslaafden die geen drugs bij hem willen kopen de toegang tot de 
gebruikersruimten te ontzeggen, cliënten die niet meteen kunnen betalen woekerrentes te rekenen, 
gebruikers van wie hij nog geld tegoed meent te hebben te dwingen hun bezittingen af te staan, of 
zijn broer Glenn huisbezoeken te laten afleggen om met enige pressie achterstallige rekeningen te 
vereffenen. 
Wie dit aan den lijve heeft ondervonden is Angelo, die als cokeverslaafde onder behandeling staat bij 
de NAS en daar naar eigen zeggen al sinds 2017 klant is van Mike. Hij heeft geen goed woord voor de 
huisdealer over. Mike pikte ooit zijn pinpas, zijn horloge en zijn fiets in omdat hij hem geld 
verschuldigd was. Volgens de administratie van Mike, althans. ‘Hij belazert je voortdurend. Krijgt hij 
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nog honderd euro van me, zegt hij dat het honderdvijftig is. Ondertussen weet hij meer van mijn 
inkomsten dan ik. Dan komt hij naar me toe en zegt hij: ‘Je zorgtoeslag is toch binnen? Wil je niet wat 
kopen?’ 
Wat Angelo vooral steekt, is dat de drugs van Mike volgens hem vaak van beroerde kwaliteit is. 
‘Omdat hij een monopoliepositie heeft, zijn we als gebruikers allemaal afhankelijk van hem. Maar in 
veel gevallen is het gewoon troep wat hij ons aansmeert. Ik ben er laatst nog drie dagen ziek van 
geweest.’ 
Volgens Angelo hebben sommige van zijn verslaafde vrienden er vanwege Mike voor gekozen om 
hun heroïne elders te halen en weer thuis te gaan spuiten. ‘En daar hebben ze natuurlijk geen schone 
naalden.’ 
De Pauluskerk      De Nico Adriaans Stichting is niet de eerste zorgorganisatie voor 
harddrugsverslaafden met een huisdealer. De Rotterdamse Pauluskerk had er in de jaren negentig al 
eentje, maar is daar op last van Leefbaar Rotterdam en de VVD in 2007 mee gestopt. Ook 
verslavingscentra in Amsterdam en Groningen hebben er in het verleden mee geëxperimenteerd. 
Volgens het Trimbos-instituut, dat onderzoek doet naar drugsgebruik, zijn er ‘meerdere’ 
zorgverleners die over hun eigen dealer beschikken. Namen wil woordvoerder Daan van der Gouwe 
niet noemen. ‘Dan komen ze in de problemen.’ 
Desgevraagd laten organisaties als Jellinek, Tactus, Brijder, Novadic-Kentron en de Regenboog Groep, 
die samen tientallen locaties voor verslavingszorg in heel Nederland beheren, tegenover de 
Volkskrant weten dat het in elk geval niet om hen gaat. 
Van der Gouwe, die wel wil bevestigen dat hij ermee ‘bekend’ is dat ‘de NAS een dealer heeft’, 
noemt het ‘niet verrassend’ dat sommige zorgverleners zo’n constructie overgaan. ‘Je kunt wel 
toestaan dat er gebruikersruimten zijn waar je veilig drugs kunt gebruiken, maar daarmee haal je de 
handel en de daarmee gepaard gaande overlast nog niet van de straat. Uit het oogpunt van de 
volksgezondheid en de openbare orde valt er dus wel iets voor zo’n huisdealer te zeggen.’ 
Frans, al jaren cliënt bij de NAS, ervaart inderdaad een voordeel van de aanwezigheid van Mike. ‘Hij 
houdt alles onder controle en zorgt ervoor dat iedereen binnen kan blijven. Daardoor is het rustiger 
in de wijk. En dat was precies de bedoeling.’ Een ander argument dat voorstanders van een 
huisdealer aandragen, is dat je verslaafden meer veiligheid kunt bieden en de kwaliteit en de prijs 
van de drugs op peil kunt houden. 
Maar zelfs als ook aan die voorwaarden zou worden voldaan, wat nu bij de NAS niet het geval lijkt, 
ziet Patrick Van der Jagt nog altijd meer nadelen dan voordelen van een huisdealer. Van der Jagt, 
beter bekend als ‘Caveman’, vond met hulp van de NAS een woning. Hij geniet landelijke bekendheid 
sinds hij in 2018 meedeed aan het RTL-programma The Rotterdam Project, waarin Beau van Erven 
Dorens daklozen volgt in hun pogingen om van de straat te komen. ‘Wat verslaafden nodig hebben, 
is een verbetering van hun zelfbeeld’, zegt hij. ‘Door een huisdealer toe te staan, zeg je in wezen: je 
bent verslaafd en je blijft verslaafd, leg je er maar bij neer. Je geeft mensen gewoon op. Ik ben nu na 
jaren drugs te hebben gebruikt eindelijk clean. Gelukkig heb ik nooit bij de NAS in de opvang gezeten, 
want als ik voortdurend met een huisdealer zou zijn geconfronteerd, was me dat nooit gelukt.’ 
De onvrede  Dit voorjaar was voor verschillende medewerkers van de NAS de maat vol. Tijdens 
een vergadering deelden ze hun bezwaren over de negatieve invloed van Mike met een teamchef. 
Evelien: ‘We kregen te horen dat dit nu eenmaal het beleid was om problemen met andere dealers 
tegen te gaan. Dat er officieel niets op papier staat, maar dat de bestuursvoorzitter goede afspraken 
heeft gemaakt met Mike over wat er wel en niet kan.’ 
In de besluitenlijst over de vergadering werd de discussie als volgt samengevat: ‘Gesproken over het 
gedoogbeleid en huisdealer bij de NAS. Mochten er problemen zijn, dit graag bespreken met Siavash 
(een andere teamchef, red.).’ 
Volgens Evelien heeft Mike zelf ook verklaard dat er afspraken zijn gemaakt over zijn rol als 
huisdealer. ‘Hij vertelde mij dat hij hierover voortdurend contact over heeft met het bestuur. En dat 
hij zijn broer Glenn, die hier ook cliënt is, soms in zijn plaats laat dealen.’ 
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Ze noemt het ‘wrang’ dat Mike een zorgtraject bij de NAS krijgt ter waarde van, zo blijkt uit interne 
documenten, zo’n 13 duizend euro per jaar aan WMO-gelden. Ook vindt ze het onbegrijpelijk dat de 
organisatie toestaat dat hij een inkomen vergaart als huisdealer, terwijl hij daarnaast een 
bijstandsuitkering ontvangt. ‘Als maatschappelijk werkers worden we geacht tegen onze cliënten te 
zeggen dat ze niet zwart mogen bijverdienen naast hun uitkering omdat ze anders uit hun 
schuldhulptraject worden gegooid. Mike komt er mee weg.’ 
Op 28 mei maakte Jessica anoniem melding van de constructie via Rotterdamzorgfraude.nl, een 
website van de gemeente Rotterdam. Anderhalve maand later brachten twee 
gemeentemedewerkers een twee uur durend bezoek aan de NAS om met personeelsleden en 
cliënten te praten. ‘We hebben het signaal over de aanwezigheid van een huisdealer niet kunnen 
bevestigen’, aldus een woordvoerder. Ook de wijkagent zou geen signalen ontvangen hebben. 
De bestuursvoorzitter   In haar spreekkamer op de tweede verdieping van het pand in de 
Vijverhofstraat is bestuursvoorzitter Anita Schaaij uiterst stellig: dat haar organisatie een 
gedoogbeleid voor harddrugs zou hanteren is pertinent onwaar. ‘Natuurlijk, er gebeurt hier wel eens 
wat. Maar we hebben hier zeker geen huisdealer.’ 
Getuigenissen waarin het tegendeel wordt beweerd, doet ze af als roddel, rancune, misverstanden of 
opschepperij. De gedachte dat de NAS er belang bij heeft om de verklaringen tegen te spreken 
omdat de organisatie anders haar subsidies zou kunnen verliezen, veegt Schaaij van tafel. ‘Ik vertel 
gewoon het eerlijke verhaal. We hebben hier te maken met harddrugsgebruikers, dus ik kan niet 
helemaal uitsluiten dat hier soms wordt gedeald. Maar we zitten er bovenop, en als we het zien, 
grijpen we in.’ 
Ook de teamleider die dit voorjaar de vergadering voorzat waarin medewerkers van de NAS hun 
grieven deelden over Mike, is resoluut: ‘Het is absoluut niet op die manier in de vergadering 
besproken. We hebben hier geen gedoogbeleid.’ 
Mike zelf lijkt aanvankelijk aan de telefoon iets toeschietelijker. ‘Huisdealer? Ik weet niet wat ik hier 
over kan zeggen. Daarvoor moet je bij het bestuur zijn.’ Maar later in het gesprek zegt hij: ‘Ik ben 
geen huisdealer. Ik koop weleens wat drugs voor een tientje en dat verkoop ik dan bij de NAS voor 
twintig euro door. Maar meer ook niet.’ Op aantijgingen over intimidatie wil hij niet ingaan. 
Dat de werkelijkheid wellicht toch iets weerbarstiger is, blijkt op een maandagochtend, als Mikes 
broer Glenn het gebouw van de NAS uitkomt en iets verderop een ontmoeting heeft met een 
gebruiker. Open en bloot wisselen een zakje met inhoud en een eurobiljet van eigenaar. Als Glenn 
direct daarna door de verslaggever van deze krant wordt aangesproken, in de veronderstelling dat hij 
Mike is, antwoordt hij: ‘Nee, ik ben zijn broer. Wil je iets kopen? Bij mij kun je ook alles krijgen.’ 
 
 
 
 
3)  ‘IS HET CORONA?’ 
Zorg+Welzijn 27 september 2021 
Column: Coronastress 
Saar Versteeg     ‘IS HET CORONA?’ hoor ik Renates stem zodra ik ’s ochtends de kantine inloop. Ze 
staat zenuwachtig op haar benen heen en weer te wiegen en kijkt mij met grote ogen aan. Ik voel 
meteen dat ik op mijn hoede moet zijn, haar spanning zit hoog. ‘Jij was op de gang aan het bellen, 
iemand op mijn woongroep heeft corona hè? Word ik over een uur opgehaald? IK WIL NIET NAAR 
HUIS!’ 
Terwijl de rest van de groep rustig op hun telefoon zit, ga ik met Renate aan tafel zitten. ‘Ik was niet 
met jouw groep aan het bellen. Je wordt niet opgehaald.’ ‘Nog niet nee, maar ze gaan zo bellen! 
Iemand had hoofdpijn vanmorgen en was verkouden. Die wordt nu getest en dan is er corona en 
gaan ze bellen. IK WIL NIET WEER IN QUARANTAINE! En die maatregelen gaan nooit meer weg, 
NOOIT MEER!’ Als ik probeer uit te leggen dat er écht een einde komt aan de maatregelen maar dat 
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ik niet weet wanneer, staat ze op van tafel en loopt boos heen en weer. ‘Dat zeggen ze steeds en er 
verandert niks. Ik geloof jullie niet meer, NOOIT MEER!’ 
Nieuwsradio      Rustgevende woorden of uitleg hebben vandaag geen zin. De spanning zit zo 
hoog dat alle woorden die onrust kunnen geven vermeden moeten worden. Mijn collega en ik 
snijden om de beurt een vrolijk gespreksonderwerp aan tijdens het werken en er worden extra 
momenten ingebouwd om met de konijntjes te knuffelen. Als de grote jongens ineens over 
Sinterklaas beginnen te praten (een ander onderwerp van grote spanning), hebben ze aan één blik 
voldoende en beginnen ze spontaan over voetbal te kletsen, het lievelingsonderwerp van Renate. 
Maar als we bijna klaar zijn met het werken, kunnen we de spanning niet voorkomen als plots het 
radionieuws door de speakers galmt. De meters tot aan de radio zijn niet te overbruggen en voor ik 
het weet staat Renate schreeuwend buiten, omdat ze het woord ‘corona’ op de radio heeft gehoord. 
Woede   Als ik buiten bij Renate probeer aan te sluiten is ze woedend, voornamelijk op mij en mijn 
collega. We mogen niet in haar buurt komen en als we het toch proberen, loopt ze dreigend op ons 
af. ‘Ik sla je in elkaar’, schreeuwt ze met een woedende blik. Ze ziet haar vaste begeleiders op dit 
moment als de schuldigen en voor het eerst sinds ze bij ons op de boerderij is, moet ik collega’s 
bellen om de zorg voor haar over te nemen. Terwijl de collega’s haar op afstand in de gaten houden, 
zij mogen ook niet dichterbij komen, zorgen wij dat alle andere jongeren afgeleid worden. 
Goedmaakknuffel   Het duurt ruim een uur voordat iemand met Renate in gesprek kan gaan. 
Weer een half uur later is ze in staat om naar mij en mijn collega toe te komen. Voorzichtig schuifelt 
ze de groep binnen. Als ze dichtbij genoeg is, zegt ze: ‘Ik wil graag iets zeggen’. Nog voor ze kan 
beginnen met praten valt ze huilend in mijn armen, met haar gezicht in mijn nek gedrukt en 
stromende tranen. ‘Het spijt me zo! Ik mag je ook niet knuffelen, maar ik moet dit nu echt doen!’ 
Terwijl ik haar terug knuffel springen de tranen ook in mijn ogen. Het is een vreselijke tijd voor 
iedereen en vandaag in het bijzonder voor degenen die er al langer dan een jaar niks van snappen. 
Terwijl ik haar als een klein meisje tegen me aan trek besef ik me hoe belangrijk deze knuffels voor 
haar zijn, die ze al zo lang moet missen. Laat het snel voorbij zijn, voor ons allemaal. 
Saar Versteeg ((fictieve naam, de echte naam van de auteur is bekend bij de redactie) is een (trotse!) 
pedagoog die een jaar geleden haar binnenbaan verruilde voor buitenavonturen op een 
zorgboerderij. Op haar groep begeleidt ze jongeren met een ontwikkelingsachterstand die op zoek 
zijn naar een passend plekje in de maatschappij, nieuwe vriendschappen en hun eigen identiteit. 
Vanaf de zijlijn geniet Saar mee van de meest pure momenten die haar in het hart raken. Vaak 
hilarisch, soms frustrerend en vooral vertederend: te mooi om voor zichzelf te houden. 
 
 
 
4) Leiderdorp heeft  zijn eerste ’beschut wonenproject’ binnen de gemeentegrenzen 
Leidsch Dagblad 27 september 2021 
Zorgstudio’s voor jongeren eerste ’beschutte’ woningen in Leiderdorp 
Aad Rietveld 27 september 2021 LEIDERDORP       Met twaalf ’zorgstudio’s’ voor jongeren die niet 
volledig op zichzelf kunnen wonen, heeft Leiderdorp zijn eerste ’beschut wonenproject’ binnen de 
gemeentegrenzen. De Leidse zorgorganisatie De Haardstee begeleidt de jongeren. 
Leiden verzorgt tot nu toe als centrumgemeente het beschermd wonen voor ’kwetsbare mensen’ 
zoals ex-daklozen en mensen met psychiatrische problemen voor de hele regio. Met ingang van 1 
januari volgend jaar wordt elke gemeente zelf verantwoordelijk voor die opvang. 
Met de twaalf studio’s voor jongeren van 18 tot 35 jaar die met lichte begeleiding zelfstandig kunnen 
wonen, zetten Leiderdorp en corporatie Rijnhart Wonen daarin de eerste stap. De studio’s zijn 
allemaal gevestigd op de eerste verdieping van het nieuwe appartementencomplex De Jonker aan de 
Plataandreef. Op de begane grond kunnen de jongeren terecht voor hulp in een ’steunpunt’ van de 
Haardstee. 
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De bedoeling van het project is dat de jongeren na een periode met begeleiding op het gebied van 
onder meer sociale vaardigheden helemaal zelfstandig kunnen wonen. De gemeente Leiderdorp, 
Rijnhart Wonen en De Haardstee tekenden vorige week een overeenkomst waarin afspraken over de 
uitstroom van de jongeren naar gewone woningen zijn vastgelegd. 
Directeur Jos Driesprong van De Haardstee is blij met het de nieuwe beschutte woonvorm in 
Leiderdorp, omdat die in een mooi nieuw gebouw is gevestigd, waar ook andere huurders van 
Rijnhart wonen. ,,Dat is beter, normaler en goedkoper’’, zegt hij. Directeur Chrétien Mommers 
onderschrijft dat. ,,Deze jongeren willen niets liever dan wonen zoals iedereen.’’ 
 
 
 
 
5) Jeugdbeschermers hebben een hoge caseload en de werkomstandigheden zijn moeilijk 
Zoprg+Welzijn 27 september 2021 
‘Het vak van jeugdbeschermer is iets om trots op te zijn’ 
Jeugdbeschermers hebben een hoge caseload en de werkomstandigheden zijn moeilijk. Desondanks 
gebeuren er ook veel goede dingen. En de sector blijft zich ontwikkelen, bijvoorbeeld op het gebied 
van evidence based werken. ‘Ouders willen vooral dat er goed naar ze geluisterd wordt en dingen 
uitgelegd krijgen. Dat gaat vaak goed, soms ook niet en dat zet dan de toon.' 
De aanpak van kindermishandeling, en de daarbij betrokken partijen, komt regelmatig in het nieuws 
als er iets niet goed is gegaan. Deze zaken hebben het imago van de jeugdbeschermers aangetast. 
Maar de sector zit niet stil en blijft zich ontwikkelen. Er gaan veel dingen goed. Daarom maakten 
Augeo Foundation en Expect Jeugd – Expertisecentrum Partners voor Jeugd, wat voorheen 
Expertisecentrum William Schrikker heette, samen een thema-magazine over wat er werkt bij het 
werken aan veiligheid in gezinnen. 
Al dertig jaar werkt Ingrid ten Berge, directeur van Expect Jeugd, in de sector. ‘Het is de afgelopen 
jaren lastig geweest voor jeugdzorgwerkers en jeugdbeschermers om hun vakkennis op peil te 
houden. De caseload is hoog en over het algemeen is er veel verloop en verzuim.’ Een 
jeugdbeschermer heeft gemiddeld zo’n acht uur per maand om een gezin te begeleiden, vertelt Ten 
Berge. ‘Dat is niet veel tijd. Er is een groot tekort aan passende hulp en er zijn wachtlijsten. Hierdoor 
kunnen professionals ook niet altijd de hulp verlenen die ze zouden willen realiseren.’ 
Ondanks de werkdruk ziet Ten Berge dat professionals elkaar gelukkig opzoeken. ‘Ze reflecteren 
kritisch op elkaars werk en maken tijd om van elkaar te leren. Er wordt systematisch geleerd van 
calamiteiten en instellingen investeren in bij- en nascholing van hun medewerkers.’ 
Inspireren   Ook kwam er meer aandacht voor het evidence based werken, zag de directeur. ‘Er is 
tijd nodig om deze ontwikkeling goed te laten landen en vanzelfsprekend onderdeel van het werk te 
maken. Maar we zien het stap voor stap gebeuren en dat is mooi.’ Om deze positieve ontwikkelingen 
meer aandacht te geven en te laten zien in de sector wat werkt, is het magazine gemaakt. ‘Het vak 
van jeugdzorgprofessional is iets om trots op te zijn en er gebeuren veel goede dingen. We willen 
professionals inspireren met dit magazine.’ 
In het magazine komen ervaringsdeskundigen aan het woord, worden praktijkvoorbeelden vertelt, 
vertellen professionals over hun werk en worden tips gegeven. Er is bijvoorbeeld een verhaal over 
trauma en trauma informed werken, wat dit betekent en hoe je kinderen kan helpen bij hun herstel. 
‘Het is een mooie ontwikkeling dat de kennis hierover steeds meer verspreid wordt in ons 
vakgebied’, vindt Ten Berge. 
Samenwerken     Het gaat in de sector steeds meer over het belang van samenwerken, niet 
alleen met andere hulpverleners, maar juist met het gezin en het netwerk om het gezin heen. 
’Samen de krachten bundelen zodat het thuis weer veilig wordt en blijft, hoe doe je dat? Daar staan 
in het magazine veel voorbeelden van. Op een goede manier samenwerken met een cliënt die 



 

9 Nieuws- en  informatiebrief 212 Adviesraad Sociaal Domein Kaag en Braassem  
 

complexe problemen heeft en die niet altijd om jouw hulp gevraagd heeft, vraagt vakkenis en 
ervaring. Dat is wat jeugdbescherming een specialisme maakt,’ vindt Ten Berge. 
De jeugdbescherming is de afgelopen tien jaar verschoven van een sector waarin werd beslist óver 
ouders en kinderen, naar meer mét hen, aldus Ten Berge. ‘Ouders willen vooral serieus genomen 
worden. Dat er goed naar ze geluisterd wordt en dingen uitgelegd krijgen. Heel vaak gaat dat goed. 
Maar er zijn ouders die zich niet gehoord voelen. En voor kinderen geldt dat soms ook. Dat zet vaak 
de toon in de media.’ 
Het netwerk van de gezinnen moet daarom betrokken worden, daar is in het magazine ook aandacht 
voor, vertelt Roely Drijfhout, expert bij Augeo Foundation. ‘Het betrekken van het netwerk is 
belangrijk om te zorgen voor veiligheid maar ook voor het herstel van ouders en kinderen. Hoe kan 
een gezin geholpen worden zodat escalaties afnemen en er meer ondersteuning is, bijvoorbeeld 
door een tijdelijk verblijf binnen het eigen netwerk? De netwerken zijn cruciaal daarin, want dit zijn 
blijvende relaties. Dat is van groot belang voor kinderen.’ 
Tools en innovaties   Er zijn ook een heleboel projecten om de samenwerking van alle partijen 
om een gezin heen te verbeteren, ziet Drijfhout. ‘De samenwerking wordt steeds vaker het 
uitgangspunt, waardoor niet meer jouw taakomschrijving leidend is, maar de hulp die nodig is voor 
dit gezin. Dat er niet meer naast elkaar wordt gewerkt, maar met elkaar. Dat is echt een heel andere 
manier van werken dan voorheen.’ Er zijn ook volop nieuwe manieren van samenwerken. Zo zijn er 
tools ontwikkeld om bijvoorbeeld met ouders in gesprek te gaan, en zijn er familiegroepsplannen 
waarin het netwerk betrokken wordt. ‘Dat zijn maar twee voorbeelden van innovaties die goed 
werken’, aldus Ten Berge. 
Daarnaast zijn er steeds meer podcasts, e-learnings en webinars die professionals nieuwe handvatten 
en inzichten geven. ‘Er is ook veel meer kennisontwikkeling en kennisdeling met 
ervaringsdeskundigen. Zij kunnen vaak goed vertellen wat er wel en niet werkte in hun situatie. Als je 
hen in gesprek brengt met professionals, dan kunnen ze van elkaar leren.’ Die expertise moet vooral 
ook vakbreed gedeeld worden, vinden beiden. ‘Ik word echt blij van het magazine’, zegt Ten Berge. 
‘Het is een bundeling van kennis en inzet van vakbekwame mensen.’ 
Blijven ontwikkelen   Het onderhouden van een specialisme als jeugdbescherming, dat kost 
tijd. Tijd die er volgens Ten Berge nu minder is. ‘Mijn indruk is dat professionals zo vol zitten met de 
zorg voor gezinnen, dat dit ook de prioriteit heeft. De deskundigheid wordt wel op peil gehouden, en 
dat willen de professionals ook, maar er is minder tijd voor innovatie. Daar moet tijd voor komen.’ 
Volgens Drijfhout is het ook belangrijk om als hulpverlener tijd te hebben om te reflecteren. ‘Op je 
werk, maar ook op jezelf als persoon. Wat doet dit werk met mij? Waarom raak ik gestrest van deze 
situatie of waarom reageer ik emotioneel op deze ouder?’ Het is een werkomgeving die impact op je 
heeft, weet Ten Berge. ‘Je moet erover praten. Bij de politie is er altijd begeleiding als een agent iets 
heftigs heeft meegemaakt, een gesprek met een leidinggevende of psycholoog. Dat gebeurt in deze 
sector ook wel, maar er zou meer aandacht voor mogen zijn.’ 
Meike Bergwerff  Redacteur Zorg+Welzijn 
 
 
 
6) + één op de vijftig ouderen heeft op jaarbasis te maken met een vorm van ouderenmishandeling 
Zorg+Welzijn 27 september 2021 
Zo herken en bespreek je ouderenmishandeling 
Ongeveer één op de vijftig ouderen heeft op jaarbasis te maken met een vorm van 
ouderenmishandeling. Dat begint vaak klein, zegt Nelleke Westerveld, senior projectleider sociale 
veiligheid bij Movisie. Voor sociaal professionals is het daarom zaak om de signalen in een vroeg 
stadium te (her)kennen en te bespreken. Hoe doe je dat? 
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De buurvrouw die boodschappen doet voor een oudere vrouw en met haar pinpas ook meteen een 
pak koffie voor zichzelf afrekent. Dat is geen ernstige vorm van ouderenmishandeling, maar wel 
misbruik van vertrouwen, zegt Nelleke Westerveld. 
Klein beginnen Dat kan het begin zijn van financieel misbruik, een van de vijf vormen van 
ouderenmishandeling, waarbij de buurvrouw bijvoorbeeld steeds grotere aankopen doet op de haar 
toevertrouwde pinpas. Westerveld: ‘Mensen denken bij mishandeling vaak gelijk aan ernstig fysiek 
geweld, compleet met blauwe plekken en bloed. Maar er zijn vele soorten van 
(ouderen)mishandeling en wat klein begint, kan heel ernstig worden.’ 
Vijf vormen  De vakliteratuur onderscheidt naast fysieke mishandeling en financieel misbruik, nog 
drie vormen van mishandeling: verwaarlozing, seksueel misbruik en psychische mishandeling. Denk 
bij die laatste bijvoorbeeld aan kleineren, beledigen, sarren, bedreigen, vals beschuldigen, noem 
maar op. Ook het beperken van iemands bewegingsvrijheid of bezoek vallen daar onder. Exacte 
cijfers heeft Westerveld niet, maar psychische mishandeling en financieel misbruik komen bij 
ouderen verreweg het vaakst voor. Voor sociaal professionals is het dus zaak daar alert op te zijn, 
zegt ze. 
Schaamte   Maar dat is vaak makkelijker gezegd dan gedaan, want ouderenmishandeling blijft 
vaak verborgen. Uiteraard doet een pleger zijn of haar best het te verbergen, maar dat geldt vaak 
ook voor de slachtoffers. Westerveld: ‘Er is vaak veel schaamte en schuldgevoel. Mensen denken dat 
het hun eigen schuld is. Daarnaast is deze generatie vaak niet gewend om de vuile was buiten te 
hangen. Ouderen komen er zelden uit zichzelf mee naar buiten.’ 
Afhankelijk  Ook speelt een afhankelijkheidsrelatie vaak mee. De vrouw of meneer in het eerste 
voorbeeld is wellicht afhankelijk van die buurvrouw voor de boodschappen. Westerveld: ‘Naarmate 
mensen langer thuis (moeten) blijven wonen, neemt die afhankelijkheid van familie, mantelzorgers 
en/of mensen uit de omgeving alleen maar toe. En dat maakt ouderen kwetsbaar. Ze moeten de 
relaties die ze hebben daarom goed houden en dus houden ze hun mond.’ 
Bewust en alert   Maar hoe ontdek je het dan? Het vraagt allereerst om bewustwording, aldus 
Westerveld. Bewustwording over dat dit bestaat en zelfs veel voorkomt. Vervolgens vraagt het om 
alertheid. ‘Als je niet weet wat je moet zien, zie je het ook niet. Dan denk je er niet aan en vraag je er 
niet naar. Ben je je bewust van en alert op ouderenmishandeling, dan zou je bijvoorbeeld eens open 
kunnen vragen naar de relatie met de buurvrouw die altijd boodschappen doet. Of naar de relatie 
met een zoon die steeds geld komt lenen.’ 
Niet beschuldigen   Het belangrijkste (en misschien wel moeilijkste) in dit soort gesprekken: wel 
normeren (aangeven wat wel en niet mag), maar vooral niet beschuldigen. Dan kruipen mensen in 
hun schulp en schieten in de verdediging. Daarnaast verstoort het de (vertrouwens)relatie ‘Een 
volgende keer vertelt iemand helemaal niks meer’, aldus Westerveld. 
Ontspoorde mantelzorg    Bovendien is er lang niet altijd sprake van kwade opzet, zegt 
Westerveld. Vaak gaat het bij ouderenmishandeling ook om zogenoemde ‘ontspoorde mantelzorg’. 
In 2016 gaf ruim acht procent van de mantelzorgers aan zich zwaar belast te voelen. En een 
overbelaste mantelzorger schiet eerder uit zijn of haar slof, of erger. Ook verwaarlozing kan het 
gevolg zijn van overbelasting: dat iemand bijvoorbeeld dagen z’n huis of zelfs z’n bed niet uitkomt of 
veel te lang in een incontinentieluier blijft zitten. Of een mantelzorger haalt de medicijnen door 
elkaar. Westerveld: ‘Dat laatste is geen opzet, maar wel een hele gevaarlijke situatie.’ 
Ook hier is ‘open uitvragen’ belangrijk, zegt ze. Ook aan de mantelzorger: ‘Hoe gaat het met jou? Red 
je het nog? Wat doe je als je het te veel of te zwaar wordt? Zorg dat je weet hebt van de organisaties 
en initiatieven die er zijn om mantelzorgers te ondersteunen.’ 
Niet pluis Signaleren begint volgens Westerveld vaak met een ‘niet pluis-gevoel’. Haar advies: 
neem je zorgen en twijfels serieus. ‘Probeer uit te zoeken wat er aan de hand is door dat gesprek aan 
te gaan. En blijf er niet alleen mee rondlopen. Bespreek het met je collega’s of overleg met Veilig 
Thuis.’ 
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Veilig Thuis Als er sprake is van structurele ouderenmishandeling of een acute onveilige situatie, 
is een melding bij Veilig Thuis verplicht. Maar in een eerder stadium kunnen zij ook al meedenken en 
adviseren, zegt Westerveld. De drempel om Veilig Thuis in te schakelen is soms hoog, omdat mensen 
het associëren met een melding. Maar overleg is geen melding, benadrukt ze. ‘Door hen erbij te 
betrekken, ontstaat er ook een completer beeld, want hopelijk hebben anderen, bijvoorbeeld een 
huisarts of wijkverpleegkundige, ook hun ‘niet pluis-gevoel’ en twijfels gedeeld. Dan ontstaat er dus 
sneller een beeld van wat er aan de hand is.’ 
Ingewikkeld  ‘Schroom vooral niet om hulp te vragen – dat kan ik niet genoeg benadrukken. 
Geweldsproblematiek is ingewikkeld en doet wat met je. Zeker als je er niet vaak mee te maken 
krijgt.’ Enige handelingsverlegenheid om hier het gesprek over te voeren, is volgens haar dan ook 
helemaal niet vreemd. ‘Om hier goed naar te vragen en door te vragen, vraagt enige ervaring. Heb je 
die zelf niet? Ga het dan niet uit de weg, maar win advies in of neem een ervaren collega mee.’ 
Voor meer informatie kijk op: www.aanpak-ouderenmishandeling.nl. 
Eva Prins Redacteur Zorg+Welzijn 
 
 
 
 
7) Veel kleine gemeenten zien hun bevolking groeien in aantal en diversiteit 
Zorg+Welzijn 27 september 2021 
Column: Hoe win je het vertrouwen terug in je gemeente? 
Movisieblog 
Veel kleine gemeenten zien hun bevolking groeien in aantal en diversiteit. Met de instroom van 
nieuwe inwoners uit de stad, krijgen deze vaak hechte gemeenschappen ook te maken met de 
dynamiek en de problemen uit de stad. Dit stelt de gemeente, sociaal professionals en de inwoners 
voor nieuwe uitdagingen, die vragen om een andere aanpak, schrijft Annemarie van Hinsberg van 
Movisie. 
Als je daar niet op voorbereid bent, kunnen zaken gemakkelijk escaleren. De gemeente Montfoort 
heeft dat aan den lijve ondervonden en gooide het roer om. Wat kunnen we van Montfoort leren? 
Movisie heeft samen met de Uitvoeringsbrigade en Stichting Reindert afgelopen half jaar een 
actieonderzoek uitgevoerd in Montfoort. De aanleiding: een man (met een verleden als vluchteling) 
had een 16-jarig meisje levensgevaarlijk verwond. Eén dag na deze gebeurtenis stond een groep 
demonstranten voor het gemeentehuis. Ze uitten hun onvrede in harde en sommigen zelfs met 
racistische bewoordingen. De demonstranten eisten directe verandering die hun veiligheid zou 
moeten waarborgen. Uit de gesprekken die we tijdens het onderzoek met alle betrokkenen voerden, 
blijkt dat de harde taal en acties veelal geen ideologische grondslag te hebben, maar vooral voort te 
komen uit andere zorgen en onvrede. 
Niet verbonden      Het groeiend tekort aan woningen in nabijgelegen steden zorgt ervoor dat 
mensen uit die steden uitwijken naar Montfoort. Hiermee is niet alleen de woonmarkt in Montfoort 
onder druk komen te staan, maar ook de sociale cohesie en leefbaarheid. Mensen met stadse 
gewoontes, soms met een andere religie of cultuur en mensen zijn (nog) niet verbonden met het 
leven en de mores in Montfoort. Andersom: de Montfoorters zijn (nog) niet gewend aan de 
groeiende diversiteit en verandering die dat met zich meebrengt. 
Jongeren die ‘s avonds rondhangen op het plein zorgen voor irritaties. Woningen die worden 
toegewezen aan mensen die gevlucht zijn, zorgen voor boosheid. Onder anderen omdat de ‘eigen’ 
jongeren die er geboren en getogen zijn, nog op de wachtlijst staan. En problemen uit de stad leiden 
in de openbare ruimte tot overlast en ervaren onveiligheid. Ook zijn er problemen die zich buiten het 
oog van de professional achter de voordeur afspelen. Gezinnen die de weg niet weten naar 
hulpverleners. En ook door mensen in hun omgeving niet gesignaleerd worden omdat men amper 
contact heeft. 
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Het ervaren gebrek aan aandacht en actie vanuit de gemeente om deze zaken te verbeteren, zorgt 
voor boosheid en frustratie. 
Kritische reflectie     Hoe het altijd was, is veranderd. Dat vraagt ook om een kritische reflectie 
op beleid en werkwijze van gemeente en professionals in de wijk. 
Dat betekent onder anderen helder communiceren over veranderingen, over keuzes bijvoorbeeld 
rond woningtoewijzing. Dat doe je niet door het plaatsen van een zakelijk bericht op de website van 
de gemeente, maar door de wijk in te gaan en met bewoners te spreken. Het vraagt ook om opnieuw 
investeren in verbinding tussen bewoners, de oude en nieuwe Montfoorters en het creëren van het 
wij-gevoel. En werken aan herstel van vertrouwen tussen de bewoners, de gemeente en 
professionals in de wijk. 
Dat begint bij aanwezig zijn, je laten zien, een praatje maken met bewoners, deelnemen aan kleine 
evenementen. Dat kan met kleine gebaren. Zo werd de BOA (buitengewoon opsporingsambtenaar) 
die een potje voetbal meespeelde met de jongeren op het plein, zeer gewaardeerd door de 
bewoners. 
In Montfoort is het begin gemaakt. Door de gesprekken met de bewoners kwamen de onderliggende 
onvrede en zorgen van bewoners bloot te liggen. Het oprecht luisteren en de belofte om samen met 
maatschappelijke organisaties, wijkprofessionals en bewoners te gaan werken aan het vergroten van 
de leefbaarheid, heeft de angel er grotendeels uitgehaald. Daarbij is het essentieel om vervolgens 
niet alleen te praten maar ook  concrete verbeteringen merkbaar en zichtbaar te laten zijn. Om het 
vertrouwen van bewoners terug te winnen geldt voor hen: ‘eerst zien, dan geloven’. 
Nederland telt veel gemeenten als Montfoort. Met vergelijkbare ontwikkelingen en uitdagingen. 
Meer leren van de ervaringen in Montfoort? Lees het rapport hier: iBabs Online (Fried: zie: 
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Montfoort/938a7b67-95b0-4ee0-bd68-5de1209ea998 ) 
Annemarie van Hinsberg, programmaleider sociale stabiliteit Movisie. 
 
 
 
 
8) Dekking van de stijging van de zorgsalarissen van 675 miljoen euro in 2022 
Binnenlands Bestuur 28 september 2021 
WMO EN JEUGDZORG WORDEN DUURDER VOOR GEMEENTEN 
Yolanda de Koster 27 sep 2021      De stijging van de zorgsalarissen met 1,5 procent, waartoe vorige 
week door kabinet en Kamer is besloten, heeft op twee manieren directe gevolgen voor gemeenten. 
Het accres van het gemeentefonds stijgt, maar ook de uitgaven voor de Wmo en jeugdzorg. Per saldo 
heeft het nagenoeg geen gevolgen voor de gemeentelijke begrotingen. 
Cao’s     Dat schrijft althans demissionair minister Hugo de Jonge (VWS) in een Kamerbrief over de 
dekking van de stijging van de zorgsalarissen van 675 miljoen euro in 2022. De loonsverhoging voor 
het zorgpersoneel in cao’s zal leiden tot hogere uitgaven voor gemeenten, via aanbieders van Wmo-
zorg en jeugdzorg. Hogere zorguitgaven door het rijk leiden tot een hoger accres van het 
gemeentefonds. Dat heeft te maken met de trap-op-trap-af systematiek: als het rijk meer uitgeeft, 
stijgt het accres 
Ongeveer genoeg  De Jonge stelt in zijn brief aan de Kamer dat de exacte rekensom nog 
moet worden gemaakt, maar dat uit eerste berekeningen blijkt dat met het extra geld in het 
gemeentefonds ‘ongeveer genoeg is’ om de loonsverhoging te dekken. De kosten van de 
loonsverhoging voor medewerkers in de Wmo en jeugdzorg zijn berekend op 72 miljoen euro. 
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9) Ruim 220 duizend werkenden verdienen te weinig om het hoofd boven water te houden 
De Volkskrant 29 september 2021 
Nederland kent ruim 220 duizend werkende armen. SER wil hoger 
minimumloon en meer zekerheid 
Ruim 220 duizend werkenden verdienen te weinig om het hoofd boven water te houden. Met een 
reeks maatregelen kan het inkomen van deze werkende armen sterk verbeteren. Dat kan onder 
meer met een hoger minimumloon, de mogelijkheid meer uren te werken, zekerheid over werk en, 
als dat nodig is, een hoger tarief voor zelfstandigen. 
Gijs Herderscheê28 september 2021,  Dit adviseert de Sociaal-Economische Raad aan het kabinet. Het 
gaat om een unaniem advies van de raad die bestaat uit werkgevers, vakbeweging en onafhankelijke 
kroonleden. ‘Een op de dertien kinderen groeit op in armoede’, aldus SER-voorzitter Mariëtte Hamer. 
‘Voor een deel gaat het om kinderen waarvan de ouders werken maar die minder dan de ‘niet veel 
maar toereikend-norm’ verdienen. Wij volgen die definitie van het Sociaal en Cultureel Planbureau 
over armoede.’ 
In Nederland zijn volgens die definitie zo’n 220 duizend werkende armen, heeft de SER becijferd. Het 
gaat om 125 duizend mensen in loondienst en 95 duizend zelfstandigen. ‘Dat zijn cijfers van vóór 
corona. Ik denk dat het aantal zelfstandigen dat nu minder dan ‘niet veel maar toereikend’ verdient, 
is gegroeid’, zegt Hamer. 
Zij benadrukt dat het niet om een eenvormige groep gaat. ‘Het gaat ook om mensen met een kleine 
baan, oproepcontracten bijvoorbeeld. Maar ook om mensen die iets is overkomen, een scheiding 
bijvoorbeeld, en daardoor tijdelijk in de problemen zijn gekomen. Het gaat ook om mensen die in en 
uit de bijstand gaan.’ Of om zelfstandigen die weinig opdrachten hebben, bijvoorbeeld in de culturele 
sector. 
Minimumuurloon   Om de positie van de werkende armen te verbeteren zijn volgens Hamer 
maatregelen nodig ‘langs drie lijnen: inkomen, werk en dienstverlening’. Nieuw is de samenwerking 
die zij voorstelt ‘in de driehoek’, tussen werkgever, werkende en overheid, zowel gemeente als 
rijksoverheid. ‘Er zijn uitzendbureaus waar ze uitzendkrachten helpen met het contact met hun 
gemeente als ze doorhebben dat de uitzendkracht financieel krap zit. Mensen hebben vaak geen 
idee wat de gemeente voor hen kan betekenen. De gemeente moet daarvoor veel toegankelijker 
zijn. Zij heeft geen beeld van deze groep.’ 
De SER presenteert een lange reeks suggesties om het leger van werkende armen te hulp te komen. 
Het inkomen kan bijvoorbeeld verbeterd worden door invoering van een minimumuurloon. Er is nu 
een minimumloon dat gelijk is voor degenen die 36 uur of 40 uur werken. In de praktijk is dat 
daardoor hoger voor wie 36 uur werkt dan voor wie die daarvoor 40 uur moet werken. Het 
minimumloon per uur moet daarom ook verhoogd worden. 
Werkgevers moeten van de SER in oproepcontracten ook duidelijkheid geven over het aantal te 
werken uren. Dat geeft meer inkomenszekerheid. De werkgever kan met werkenden overleggen of 
zij meer kunnen werken, zodat ze voldoende verdienen om rond te komen. Laagbetaalde 
zelfstandigen kunnen samen afspraken maken met opdrachtgevers, vaak bedrijven, over tarieven. 
‘Die voorstellen zijn inderdaad niet nieuw, maar een uitwerking van ons advies uit juni over 
hervorming van de arbeidsmarkt, ‘de regels rond werk’, erkent Hamer. ‘We hopen nog steeds dat dat 
net zoals dit advies een rol gaat spelen bij de kabinetsformatie als die op gang komt.’ Hamer was zelf 
van 12 mei tot 2 september als informateur betrokken bij de kabinetsformatie. 
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10) Waarom is het zo moeilijk om de diagnose dementie te stellen bij jonge mensen? 
ZorgClips: Zorg+welzijn  29 september 2021 
‘Dementie op jonge leeftijd wordt te laat herkend’ 
De klachten lijken op een burn-out of depressie. Daarom duurt het vaak jaren voor jonge mensen 
met dementie de juiste diagnose krijgen. Dit blijkt uit een onderzoek van Alzheimer Centrum 
Limburg. Dat moet anders, vindt Marjolein de Vugt, hoogleraar Psychosociale Innovaties bij 
Dementie aan Maastricht UMC+ en mede-hoofd van Alzheimer Centrum Limburg. Ze pleit voor meer 
bekendheid. 
Wanneer spreek je over dementie op jonge leeftijd? 
‘Als de dementie voor het 65e levensjaar begint. Van deze groep is twee op de drie mensen ouder 
dan 55 en jonger dan 65 als het ziekteproces aanvangt. Uit ons onderzoek blijkt dat het om zo’n 
15.000 mensen in Nederland gaat en om 3,9 miljoen jonge mensen wereldwijd. Dementie is 
overigens een overkoepelende term. Mensen hebben het vaak over de ziekte van Alzheimer, maar 
die vormt slechts één van de oorzaken. Op jongere leeftijd zie je ook andere vormen, waarbij de 
hersenen op andere plekken worden aangedaan. Zoals frontotemporale dementie, waarbij 
hersencellen afsterven in het gedrags- en taalgebied. Of vasculaire dementie, die kan ontstaan na 
onder andere een herseninfarct.’ 
Waarom is het zo moeilijk om de diagnose dementie te stellen bij jonge 
mensen? 
‘Omdat de dementie zich anders uit. Bij ouderen zie je vooral geheugenproblemen terwijl er bij 
jongere mensen meer gedragsveranderingen ontstaan. Is het voorste deel van de hersenen 
aangedaan, dan ontstaat er ongeremd gedrag. Impulsief, onaangepast, minder empathie, weinig 
initiatief tonen, noem maar op. In eerste instantie wordt gedacht aan depressie, burn-out of 
relatieproblemen. Tot je ziet dat de hulp of behandeling daarvoor onvoldoende werkt; de klachten 
verergeren juist. Dat gebeurt niet bij een burn-out of depressie. Daarnaast kan een diagnose er laat 
zijn omdat je niet verwacht dat iemand op jonge leeftijd dementie krijgt, het komt immers relatief 
weinig voor. 
Soms herken je de klachten omdat dementie in de familie zit en vind je eerder de weg naar de juiste 
hulp. Hoewel slechts tien procent een erfelijke vorm heeft. Bij negentig procent spelen andere 
oorzaken een rol.’ 
Waarom is het belangrijk dat de diagnose eerder gesteld wordt? 
‘De duur vanaf de eerste signalen tot de diagnose is bij jonge mensen met dementie vierenhalf jaar. 
Bij frontotemporale dementie zelfs zesenhalf jaar. Dat is een veel te lange tijd, want de periode vóór 
de diagnose is heel moeilijk. Mensen hebben problemen in hun gezin en op het werk. Als er eindelijk 
een diagnose ligt en duidelijk is dat de oorzaak een hersenziekte is, kan dat ook een opluchting zijn. 
Ook voor bijvoorbeeld de partner, die vaak niet begrijpt waarom de ander geen empathie of 
interesse meer toont. Aan de andere kant zorgt de diagnose natuurlijk voor veel verdriet. Als iemand 
jong dementie krijgt, legt dat een druk op zijn omgeving. Sommige vormen gaan snel en agressief, 
andere juist heel langzaam. Gemiddeld woont iemand nog negen jaar thuis. Dat betekent dat er veel 
druk ligt op degenen die voor hem zorgen.’ 
Waarom is het belangrijk dat er meer bekendheid komt over dit onderwerp? 
‘Veel mensen weten niet dat dementie al op jonge leeftijd kan voorkomen. Daardoor blijft het lastig 
te herkennen. Zelfs huisartsen denken er niet altijd aan. Ik zag laatst een dame van begin vijftig die 
na vier jaar aanmodderen in de ziektewet zat, omdat ze niet meer kon functioneren op haar werk. Ze 
had echt een rottijd achter de rug. Toen ze bij ons op de geheugenpoli van het MUMC+ kwam, had ze 
nog geen diagnose maar wel al behoorlijke schade in haar hersenen. Was die diagnose er eerder 
geweest, dan had ze betere ondersteuning gekregen en een betere kwaliteit van leven gehad. Er 
moet meer begrip komen van de samenleving en een beter aanbod van activiteiten voor deze groep. 
Dat zorgt voor een gevoel van waardering en dat is voor iedereen belangrijk, ook voor mensen die 
met dementie te maken hebben. 
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Natuurlijk is er veel verlies maar sommige dingen kunnen nog wel. Daarom ben ik blij dat momenteel 
het programma Restaurant Misverstand (Fried: zie: https://www.alzheimer-nederland.nl/restaurant-
misverstand  ) op televisie is, waarin elf relatief jonge mensen met dementie tijdelijk als 
restaurantmedewerker aan het werk gaan. Het programma laat zien dat mensen met dementie meer 
kunnen dan anderen misschien denken. Als er maar een veilige omgeving is met de ruimte om fouten 
te maken én goede begeleiding.’ 
Hoe kunnen sociaal werkers dit signaleren? 
‘Door te beseffen dat dit kan voorkomen op jongere leeftijd. Toont iemand bijvoorbeeld weinig 
initiatief, heeft hij een sombere stemming, moeite met de juiste woorden vinden en is hij 
vergeetachtig – én de klachten verergeren geleidelijk ondanks behandeling – dan kun je voorstellen 
dat hij eens naar de huisarts gaat voor verder onderzoek.’ 
Hoe begeleiden sociaal werkers deze mensen op een goede manier? 
‘Een jonge cliënt met dementie begeleid je anders dan een cliënt die tachtig-plus is. Niet alleen 
omdat de ziekte zich anders uit, maar ook omdat een jong persoon nog volop in het leven staat en 
behoefte heeft aan andere hulp. Mensen zijn fysiek vaak sterker en energieker. Ze moeten hun 
energie kwijt kunnen. Daarnaast hebben ze soms behoefte aan zingeving. Er zijn diverse organisaties 
in Nederland die daarvoor speciale hulp bieden, te vinden via Alzheimer Nederland (Fried: zie: 
https://www.alzheimer-nederland.nl/ ) en Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd.(Fried: zie: 
https://www.kcdementieopjongeleeftijd.nl/  ) Daarnaast is het goed om aandacht te hebben voor 
het hele gezin. Uit ons onderzoek blijkt dat kinderen niet alleen zorgen hebben om een zieke ouder 
maar ook om hun verzorgende ouder. Daarnaast heeft de partner behoefte aan ondersteuning. Deze 
moet de persoon in kwestie verzorgen maar kan zichzelf niet helemaal wegcijferen. Er komt immers 
ook een leven na het overlijden van de zieke wederhelft. Wie achterblijft, heeft een toekomst om 
over na te denken, moet zorgen voor een inkomen, noem maar op. Het is goed om voor hen allen 
een luisterend oor te hebben. Laat daarnaast weten waar ze informatie kunnen vinden om er beter 
mee om te gaan. Op het platform van Alzheimer Nederland (Fried: zie: https://www.dementie.nl/  ) 
staat bijvoorbeeld een training voor naasten met dementie. Op Partner in Balans (Fried: zie: 
https://www.partnerinbalans.nl/home/nl/  ) vind je een interventieprogramma voor naasten.’ 
Annemarie Van Dijk 
 
 
 
 
11) ‘vervelend neveneffect’ van het ‘door het hele veld gewenste nieuwe zorgprestatiemodel’ 
ZorgClips: Zorgvisie 29 september 2021 
De Jonge: dubbel eigen risico ‘vervelend neveneffect’ nieuwe bekostiging ggz 
Ggz-cliënten die in twee kalenderjaren in behandeling zijn, moeten vanaf 2022 elk jaar hun eigen 
risico aanspreken voor die behandeling. Minister Hugo de Jonge zegt hier niks aan te kunnen 
veranderen. Het is volgens hem een ‘vervelend neveneffect’ van het ‘door het hele veld gewenste 
nieuwe zorgprestatiemodel’. 
Het eigen risico blijft ook in 2022 385 euro  (Fried: zie: https://www.skipr.nl/nieuws/kamer-bevriest-
eensgezind-het-eigen-risico-2022/?_ga=2.184333920.773376480.1635511405-
709659563.1588410885 ).  Daarover hoefde de Tweede Kamer maandag niet te debatteren. Het 
Kamerdebat over het eigen risico ging vooral over de dubbele eigen-risico-kosten die ggz-cliënten 
maken als gevolg van het nieuwe zorgprestatiemodel. 
Zorgprestatiemodel  Het zorgprestatiemodel van de ggz gaat per 2022 in. In het nieuwe model 
declareren zorgverleners per consult, waar ze voorheen per volledig traject declareerden. Dit is 
onder andere bedacht om ervoor te zorgen dat lange trajecten niet verliesgevend worden voor 
zorgverleners. 
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                       Lees hier waarom Parnassia Groep en GGz Breburg (Fried: zie: 
https://www.zorgvisie.nl/parnassia-groep-en-ggz-breburg-zien-veel-voordelen-in-nieuw-
zorgprestatiemodel-nza/ ) voorstander zijn van dit nieuwe model.  
Dubbel eigen risico Het gevolg van het nieuwe zorgprestatiemodel is dat ggz-cliënten soms 
twee keer hun eigen risico moeten aanspreken. Als een cliënt in 2022 start met een behandeling en 
deze in 2023 afsluit, moet de cliënt voor 2022 én voor 2023 het eigen risico aanspreken. 
98.000 cliënten  De NZa berekende dat deze systematiek ervoor zorgt dat 98.000 ggz-cliënten 
meer eigen risico betalen dan in het huidige systeem. Dat is 9 procent van alle ggz-cliënten. Deze 
98.000 ggz-cliënten betalen gemiddeld 172 euro meer aan hun ggz-behandeling dan ze in het huidige 
systeem doen. Het komt vooral voor bij kortdurende behandelingen in de generalistische ggz, die 
tussen de 800 en 1200 minuten duren. 
Jong volwassenen    MIND, psychiaters (NVvP), psychologen (LVVP en NIP) en verpleegkundigen 
(V&VN) verwachten dat vooral studenten, jongvolwassenen en alleenstaande ouders hierdoor vaker 
zorg zullen mijden. Deze groepen hebben geen hoog inkomen, maar gebruiken vaak ook niet hun 
eigen risico aan andere zorg. 
Toegankelijkheid    ‘Wij zijn geschokt dat de rekening bij de patiënt wordt gelegd’, zegt Marjan 
ter Avest, directeur van cliëntenorganisatie MIND. ‘Geestelijke gezondheidszorg moet laagdrempelig 
beschikbaar zijn voor iedereen die de hulp hard nodig heeft.’ 
Ook Judith Veenendaal, directeur van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & 
Psychotherapeuten, hamert op het belang van laagdrempeligheid: ‘Vrijgevestigde psychologen en 
psychotherapeuten staan voor laagdrempelige en toegankelijke zorg. Het mag niet zo zijn dat de 
nieuwe bekostiging deze kernwaarde ondermijnt.’ 
En ook vanuit de psychiaters klinkt de roep om vooral geen ‘financiële drempel op te werpen die de 
toegang tot zorg bij mentale problemen belemmert’, aldus Elnathan Prinsen, voorzitter Nederlandse 
Vereniging voor Psychiatrie. 
Wachtlijstboete    In het Tweede Kamerdebat (Fried: zie: 
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/verslagen/detail?id=2021D33195&did=2021D33195 ) 
 noemde Lisa Westerveld dit een ‘wachtlijstboete’: mensen die ggz-hulp nodig hebben staan nu vaak 
lang op de wachtlijst, daardoor hebben ze vaak meer en zorg nodig waardoor ze langer en dus vaker 
meer dan een jaar zorg nodig hebben en dus twee keer hun eigen risico moeten aanspreken. 
Minister Hugo de Jonge, die wegens het uitvallen van minister Tamara van Ark (Fried: zie: 
https://www.skipr.nl/nieuws/van-ark-neemt-ontslag-als-minister-om-
gezondheidsredenen/?_ga=2.146643698.773376480.1635511405-709659563.1588410885 ) de 
vragen van de Tweede Kamer beantwoordde, ageerde tegen deze benaming. ‘Om te beginnen is het 
geen boete. Daarnaast betalen deze mensen niet voor het staan op een wachtlijst, maar voor zorg 
die ze krijgen.’ 
‘System says no’     GroenLinks en D66 vroegen de minister of er geen uitzondering mogelijk is 
voor ggz-patiënten die nu twee keer moeten betalen voor de behandeling van één ggz-hulpvraag. 
Daar ziet De Jonge echter weinig in. Volgens hem is dit een ‘vervelend neveneffect’ van het ‘door het 
hele veld gewenste nieuwe bekostigingssysteem’. 
Sterre ten Houte de Lange  Redacteur bij Skipr, Zorgvisie en Qruxx. Speciale aandachtsgebieden: 
jeugdzorg, ggz, gehandicaptenzorg, ouderenzorg, personeelsbeleid en zorgtechnologie. 
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12) Wetenschappelijke onderzoek naar pesten 
Leidsche Dagblad 29 september 2021 
Pedagoog Mitch van Geel: ’Voorkomen van pesten vraagt voortdurend 
aandacht’ 
Tessa de Wekker 28 september 2021 LEIDEN    Het schooljaar is ruim vier weken onderweg. Op veel 
scholen zal het thema pesten al aan bod zijn geweest. Dit jaar is het vijftig jaar geleden dat het 
eerste wetenschappelijke onderzoek naar pesten werd gestart. „We zijn veel verder dan in 1971, 
maar we zijn er nog lang niet”, zegt Mitch van Geel. 
Hij is universitair hoofddocent pedagogische wetenschappen en heeft zich gespecialiseerd in pesten, 
waarom kinderen gaan pesten, de gevolgen voor het slachtoffer en mogelijke interventies. „Toen ik 
op school zat, moesten we een anti-pestcontract ondertekenen. Dat was het. Nu weten we dat dat 
dus níet werkt”, zegt hij. 
Van Geel zat op school in de jaren ’80 en ’90 van de vorige eeuw. Het internationale onderzoek naar 
pesten was toen al goed op gang gekomen. De pionier was de Noorse psycholoog Dan Olweus. Zijn in 
1973 gepubliceerde studie wordt gezien als het startpunt van het onderzoek naar pesten. „Inmiddels 
zijn we duizenden onderzoeken en artikelen verder. Eerst werd er alleen in westerse landen 
onderzoek gedaan, maar inmiddels ook in alle andere delen van de wereld. Er is van alles 
onderzocht. De gevolgen voor het slachtoffer bijvoorbeeld. Die kunnen heel lang duren. Slachtoffers 
kunnen last krijgen van een lager zelfbeeld, angst, depressie tot aan zelfs suïcidepogingen aan toe. 
Pesten is ernstig, dat is inmiddels wel duidelijk”, zegt Van Geel. 
Ander onderzoek dat in de afgelopen vijftig jaar gedaan is, is naar interventies om pesten te 
voorkomen, prevalentie (hoe vaak en waar het voorkomt, ook internationaal) en eventueel 
voorspellende kenmerken van pesters en slachtoffers. Naar dat laatste heeft Van Geel zelf ook 
verschillende studies gedaan. „Zijn er eigenschappen die het aannemelijk maken dat een kind een 
pestkop of een slachtoffer wordt? We zien bijvoorbeeld dat kinderen met een lager zelfvertrouwen 
meer kans hebben om gepest te gaan worden. En van pesten krijgen ze vaak weer minder 
zelfvertrouwen. Zo kom je in een potentieel vicieuze cirkel terecht.” 
Victim blaming    Het verband tussen minder zelfvertrouwen en gepest worden, is te zien in 
meerdere onderzoeken. Van Geel wil er echter voor waken dat dit wordt gebruikt voor victim 
blaming. Daarmee wordt bedoeld dat het op de een of andere manier aan het slachtoffer zou liggen 
dat het gepest wordt. „De schuld ligt nooit bij het gepeste kind. Voorheen gingen meerdere 
interventies over het weerbaarder maken van slachtoffers. Maar zeggen we daarmee eigenlijk niet 
dat het de verantwoordelijkheid is van het slachtoffer om niet gepest te worden? Tegenwoordig zijn 
de meeste interventies gericht op de hele klas. Dat is een effectieve manier om het pesten te 
verminderen”, zegt Van Geel. 
Toen Olweus begin jaren ’70 met zijn studie begon, was pesten niet nieuw. Er zijn theorieën die 
ervan uitgaan dat pesten evolutionair bepaald gedrag is. Van Geel: „Het zou voor de overleving 
voordelen gehad kunnen hebben. Met pesten kun je laten zien dat je sterk en krachtig bent. 
Sommigen zeggen dat het deels natuurlijk gedrag is. Maar niet alles wat natuurlijk is, is wenselijk. 
Wellicht was het ooit een voordeel om een bully te zijn, maar daar denken we in onze huidige 
samenleving anders over.” 
Ook de evolutionaire theorie suggereert dat zogenaamde quick fixes, zoals het anti-pestcontract dat 
Van Geel zelf op school moest ondertekenen, niet werken. „Pesten en het voorkomen daarvan heeft 
voortdurend aandacht nodig.” Op veel scholen is dat ook het geval tegenwoordig. Hoe om te gaan 
met elkaar en hoe anderen te helpen in bepaalde situaties wordt in de meeste klassen besproken. 
„Daarin is sinds de jaren ’70 veel verbeterd, ook door onderzoek naar wat wel en niet werkt.” 
Cyberpesten  Hoewel vijftig jaar onderzoek naar pesten veel heeft opgeleverd, zijn we er nog 
lang niet, zegt Van Geel. Neem alleen al het cyberpesten, waarnaar nu een jaar of vijftien onderzoek 
wordt gedaan. „In veel lijkt dat op het ’traditionele’ pesten, ook in de gevolgen voor slachtoffers. En 
ook hier zien we dat een groepsgerichte aanpak werkt. Maar cyberpesten verschilt ook van andere 
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vormen van pesten. Waar pesten vroeger ophield als het kind van school naar huis ging, gaat het nu 
door. Berichten blijven binnen komen op de telefoon en het kind wordt te kijk gezet voor een veel 
grotere groep.” 
Maar ook het ’gewone’ pesten maakt nog steeds dagelijks slachtoffers. Uit een wereldwijd 
onderzoek uit 2020 waar meer dan 300.000 jongeren tussen 12 en 17 jaar aan meededen bleek dat 1 
op de 3 recent het slachtoffer was van pesten. „We krijgen steeds meer inzichten in waarom 
kinderen pesten. Dat kan in de komende jaren hopelijk bijdragen aan de ontwikkeling van 
aanvullende of nieuwe interventies om pesten te voorkomen of te stoppen, zodat uiteindelijk geen 
kind meer gepest wordt.” 
 
 
 
 
13) 20 procent van  jongeren tussen de 16 en 24 jaar  slachtoffer  van huiselijk geweld 
Gemeente.nu 29 september 2021 
1 op 5 jongeren slachtoffer van huiselijk geweld 
28 september 2021 DOOR ANNEMIEKE DIEKMAN       Vorig jaar gaf 20 procent van de Nederlandse 
jongeren tussen de 16 en 24 jaar aan slachtoffer te zijn geweest van huiselijk geweld. Daarbij 
hebben jonge vrouwen vaker met huiselijk geweld te maken dan jonge mannen, zo blijkt uit 
onderzoek van het CBS, dat een periode van een jaar besloeg. 
Bij 12 procent van de 16- tot 24-jarige jongeren ging het om structureel huiselijk geweld, ofwel 
maandelijks, wekelijks of zelfs bijna dagelijks. Dat wijst een nieuwe analyse van het CBS over 
jongeren uit. Die analyse is gebaseerd op de Prevalentiemonitor Huiselijk Geweld en Seksueel 
Geweld (Fried: zie: https://www.cbs.nl/nl-nl/publicatie/2020/51/prevalentiemonitor-huiselijk-
geweld-en-seksueel-geweld-2020- ) van het CBS en het WODC. Daarvan zijn de gegevens in maart en 
april 2020 verzameld. 
Dwingende controle  Jongeren hebben relatief vaak te maken met fysiek huiselijk geweld, zoals 
slaan, schoppen en het dreigen met lichamelijke pijn. In de leeftijdsgroep van 16- tot 24-jarigen is 12 
procent gedurende de onderzoeksperiode van twaalf maanden slachtoffer geworden van een of 
meerdere vormen van fysiek geweld in huiselijke kring. Daarnaast heeft 10 procent relatief vaak te 
maken met dwingende controle. Dat is een vorm van huiselijk geweld met een structureel karakter, 
waarbij één persoon de ander sterk domineert. Dat kan een ouder richting een kind zijn, een partner 
of bijvoorbeeld oudere kinderen onderling binnen een gezin. Ook werd nog eens 5 procent 
slachtoffer van stalking door een ex-partner. Seksueel geweld in huiselijke kring kwam met 3% het 
minst voor. 
Jonge vrouwen vaker getroffen  Voor alle vormen van huiselijk geweld geldt dat jonge 
vrouwen vaker slachtoffer  (Fried: zie: 
https://www.gemeente.nu/bedrijfsvoering/communicatie/gebouwen-kleuren-oranje-in-meer-dan-
200-gemeenten/ )waren dan jonge mannen. Dat was vooral te zien bij seksueel geweld in huiselijke 
kring: 5 procent, tegenover 1 procent van de mannen. Ook stalking door een ex-partner kwam onder 
vrouwen van 16 tot 24 jaar met 7 procent vaker voor dan bij mannen. Van hen kreeg 3 procent hier 
mee te maken. 
Er is nauwelijks verschil tussen het aantal jonge slachtoffers van huiselijk geweld dat nog bij hun 
ouders woont en leeftijdsgenoten die op zichzelf wonen, 20 procent tegen 19 procent. Wel kregen 
jongeren die op zichzelf wonen bijna drie keer zo vaak te maken met seksueel geweld als 
thuiswonende jongeren. 
Meer mannelijke geweldplegers      De jongeren die slachtoffer waren van huiselijk geweld 
is ook gevraagd naar kenmerken van de pleger(s). Dat was bij slachtoffers van dwingende controle in 
35 procent van de gevallen een mannelijke pleger en in 28 procent een vrouwelijke. Bij een kwart 
van de ondervraagde jongeren ging het om personen van beide geslachten. Verder had 45% van de 
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slachtoffers van fysiek geweld te maken met een mannelijke dader en 24% met een vrouw. Bij deze 
laatse vorm van huiselijk geweld had 13 procent zowel met mannelijke als met vrouwelijke plegers te 
maken. 
Veilig Thuis    Bij vermoedens van huiselijk geweld bij minderjarigen kunnen slachtoffers, 
omstanders en professionals contact opnemen met Veilig Thuis. Veilig Thuis werkt veelal samen met 
gemeenten en kan advies en ondersteuning geven over mogelijkheden die de beller zelf heeft om 
wat tegen het geweld te doen. Als dat niet lukt of de situatie te complex of te ernstig is, kan de beller 
een officiële melding doen en komt Veilig Thuis in actie. In 2020 kregen Veilig Thuis-organisaties in 
het hele land 62.000 meldingen van vermoedens van kindermishandeling bij minderjarigen. In veel 
gevallen, zo’n 28.000, waren er vermoedens van emotionele of psychische verwaarlozing. Ook 
vermoedens over jongeren die getuige zijn van geweld in het gezin kwamen relatief veel voor. Net als 
jongeren die te maken krijgen met emotionele of psychische mishandeling. 
 
 
 
 
14) Veel laaggeletterden stopten met leren tijdens de coronapandemie 
Gemeente.nu 29 september 2021 
‘Gezamenlijke aanpak van laaggeletterdheid nodig’ 
7 september 2021 DOOR NIOBE MOEN    Veel laaggeletterden stopten met leren tijdens de 
coronapandemie. Dat schrijft de stichting Lezen en Schrijven in een recent verschenen rapport. De 
organisatie roept gemeenten op hiermee aan de slag te gaan. 
Stichting Lezen en Schrijven onderzocht samen met ruim dertig organisaties in het werkveld de 
invloed van anderhalf jaar coronacrisis op het onderwijs voor laaggeletterden. De pandemie heeft 
ook op dit vlak grote gevolgen gehad, zo staat in de uitkomsten van het onderzoek  (Fried: zie: 
https://www.lezenenschrijven.nl/over-stichting-lezen-en-schrijven/actueel/door-de-coronacrisis-
stopten-veel-laaggeletterden-met  en in het rapport ‘Hoe heeft de coronacrisis de 
volwasseneneducatie beïnvloed?’ 
Zo stopten veel cursussen op locatie of werden online gegeven. Daardoor haakten heel veel cursisten 
af. Voor mensen die moeite hebben met taal is het volgen van online lessen lastig, zo is de 
redenering. Ook heeft niet iedereen een goede laptop of computer of beschikt over genoeg digitale 
vaardigheden. Daarnaast meldden zich aanzienlijk minder nieuwe mensen aan voor een cursus. 
Volgens de professionele aanbieders was er zelfs sprake van 71 procent minder aanmeldingen dan 
voor de pandemie.  
‘Zorgwekkende situatie’Geke van Velzen is directeur-bestuurder Stichting Lezen en Schrijven 
en licht het onderzoek toe. ‘In de vele gesprekken die mijn collega’s en ik hadden met organisaties, 
kwam sterk het beeld naar voren dat veel minder mensen aan de slag zijn gegaan met het 
verbeteren van basisvaardigheden.’ Een zorgwekkende situatie, aldus van Velzen ‘omdat het aantal 
laaggeletterden in Nederland nog steeds stijgt’. 
Nu de samenleving weer wat meer open gaat, moet er volgens de stichting weer aandacht komen 
voor de aanpak van laaggeletterdheid. Want het verbeteren van basisvaardigheden zoals lezen, 
schrijven, rekenen en digitale vaardigheden is van wezenlijk belang om in de maatschappij mee te 
kunnen doen, schrijft de stichting. Van Velzen pleit ervoor dat gemeenten en organisaties in het 
werkveld samen hun schouders zetten onder de aanpak van laaggeletterdheid. ‘Zo werken we de 
corona-achterstanden weg. Ook zorgen we ervoor dat we laaggeletterdheid verminderen en 
voorkomen.’ Daarnaast bepleit de organisatie een verdubbeling van het budget voor scholing en de 
aanpak van laaggeletterdheid. 
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15) Het inkomen meewegen van inwoners die huishoudelijke hulp via de Wmo aanvragen 
Binnenlands Bestuur 29 september 2021 
GEMEENTEN NEGEREN EIS MINISTER DE JONGE 
Yolanda de Koster 30 sep 2021    Leusden en Krimpen aan den IJssel blijven het inkomen meewegen 
van inwoners die huishoudelijke hulp via de Wmo aanvragen. Zij negeren daarmee de eis van 
minister De Jonge (VWS). Hij wil de besluiten van beide gemeenten voor vernietiging voordragen bij 
de Kroon, als beide gemeenten hun beleid niet wijzigen. 
In beroep    Als de minister voet bij stuk houdt, gaat Krimpen aan de IJssel daartegen bij de Raad 
van State in beroep. Leusden gaat zich dan beraden. Dat stellen beide verantwoordelijk wethouders 
in Binnenlands Bestuur van deze week. Leusden weegt sinds april het inkomen mee bij de 
beoordeling van een Wmo-aanvraag voor huishoudelijke hulp, Krimpen aan den IJssel doet dat sinds 
juli.    
In strijd met Wmo       Deze zomer kregen beide gemeenten een brief van minister De Jonge, 
waarin zij een flinke tik op de vingers kregen. De gemeenten handelen volgens de minister in strijd 
met de Wmo 2015, omdat het inkomen niet mag worden meegewogen. ‘De Wmo 2015 laat, bij de 
beoordeling of een inwoner van een gemeente in aanmerking komt voor hulp en ondersteuning op 
grond van deze wet, geen ruimte om de eigen financiële middelen van inwoners onder het begrip 
‘eigen kracht’ te scharen.’ Het voeren van inkomensbeleid is en blijft een verantwoordelijkheid van 
het rijk, zo stelt De Jonge verder in zijn brief. Daarin worden beide gemeenten gesommeerd hun 
besluit terug te draaien. Voor 15 oktober moeten de twee gemeenten hem laten weten wat ze 
doen.  
Zelf regelen ‘Het college is niet van plan om de raad voor te stellen het besluit terug te draaien’, 
stelt wethouder Hugo van der Wal (sociaal domein, SGP) van Krimpen aan den IJssel vastberaden. 
‘Volgens het gedachtengoed van de Wmo hebben gemeenten de plicht om inwoners te 
ondersteunen die niet zelfredzaam zijn. Als een inwoner voldoende inkomen heeft, kan hij of zij zelf 
huishoudelijke hulp regelen en betalen en is dus voldoende zelfredzaam.’ Ook de Leusdense 
wethouder Fenneke van der Vegte (zorg, GroenLinks-PvdA) is niet van plan in te gaan op het verzoek 
van de minister. ‘Wij vinden dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen.’ In haar 
gemeente zijn vier op de tien aanvragers naar schatting financieel draagkrachtig genoeg om zelf een 
hulp te regelen en te betalen.  
Stijging    Het meewegen van het inkomen is een maatregel om de groei van het aantal aanvragen 
voor huishoudelijke hulp in te perken, en daarmee de uitgaven. Sinds de invoering van het Wmo-
abonnementstarief – de inkomensonafhankelijke eigen bijdrage van maximaal 19 euro per maand – 
stijgt het aantal aanvragen. In 2018 kregen bijna 391.000 Nederlanders huishoudelijke hulp; in 2020 
was dat toegenomen tot ruim 496.000, zo blijkt uit de meest actuele CBS-cijfers (mei 2021). Een deel 
van die groei komt op het conto van mensen met midden- en hoge inkomens, zo blijkt uit die cijfers 
(zie tabel).  
Achterhaald  Het zit de gemeenten dwars dat het rijk met de invoering van het Wmo-
abonnementstarief sturingsmogelijkheden van gemeenten heeft afgesneden, maar dat niet 
(voldoende) compenseert. Dat geldt niet alleen voor Leusden en Krimpen aan den IJssel, maar ook 
voor andere gemeenten. Van der Vegte en Van der Wal stellen bovendien dat De Jonge in zijn 
argumentatie tegen een inkomenstoets naar inmiddels achterhaalde jurisprudentie verwijst. ‘De 
rechtelijke uitspraken dateren van voor de invoering van het Wmo-abonnementstarief’, benadrukt 
Van der Wal. Van der Vegte: ‘In tegenstelling tot wat er in de Memorie van Toelichting van de Wmo 
2015 staat, heeft het rijk de eigen bijdrageregeling gewijzigd. Voorheen werd het inkomen wel 
meegewogen. Nu het kabinet dat heeft geschrapt, is er volgens ons juist ruimte ontstaan om het 
inkomen mee te wegen.’ 
Risico  Meerder gemeenten gaan een inkomenstoets voor huishoudelijke hulp invoeren. In Beesel 
is de raad medio juni akkoord gegaan met het voorstel een inkomenstoets te hanteren, Alphen aan 
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den Rijn wil vanaf januari een inkomenstoets invoeren. Amsterdam broedt op een werkwijze om 
aanvragen van mensen die de hulp zelf zouden kunnen betalen af te wijzen. ‘Gemeenten zijn van 
nature niet geneigd om de grenzen van de wet op te zoeken. Dat ze dit toch doen, laat de financiële 
nood zien’, stelt VNG-directeur Leonard Geluk. ‘Met het invoeren van een inkomenstoets of andere 
maatregelen die in de ogen van VWS wettelijk niet kunnen, lopen gemeenten risico. Wij vinden dat 
ze dat risico moeten nemen.’ 
 

 
  
 
 
 
16) Stichting Join us helpt jongeren die eenzaam zijn 
Movisie 29 september 2021 
Anne Weijs van Join us: ‘Het erkenningstraject maakte de interventie alleen 
maar beter’ 
Opname in de databank Effectieve sociale interventies 
Interview 24 september 2021      Stichting Join us helpt jongeren die eenzaam zijn. De methodiek is 
ontstaan in de praktijk en door de jaren heen verrijkt met wetenschappelijke inzichten. Join us 
verspreidt zich als een olievlek over Nederland. Recent werd de methodiek opgenomen in de 
databank Effectieve Sociale Interventies. Hoe verliep het erkenningstraject? En wat levert het op 
voor Join us? 
Geen idee hebben hoe je de zomervakantie door moet komen, niet weten wie je uit moet nodigen 
voor je verjaardag: het komt helaas maar al te vaak voor. Dat zag initiatiefneemster Jolanda van 
Gerwe in haar pedagogische praktijk en het raakte haar diep. Ze wilde het aanpakken en zo ontstond 
in 2016 Join us  (Fried: zie: https://www.movisie.nl/interventie/join-us-programma  )in de Brabantse 
gemeente Meierijstad. 
Specifieke risicofactoren  Door de jaren heen verspreidde de interventie zich over het land en 
werd de manier van werken verrijkt met wetenschappelijke inzichten over eenzaamheid bij jongeren. 
‘Het werk van ontwikkelingspsychologe Gerine Lodder was daarbij belangrijk’, zegt Anne Weijs, die 
als gedragswetenschapper bij Join us werkt en penvoerder was tijdens het erkenningstraject (Fried: 
zie: https://www.movisie.nl/interventie/join-us-programma  ). 
                         Samen plezier hebben staat voorop in de methodiek    
‘Lodder ontdekte specifieke factoren die een rol spelen bij eenzaamheid onder jongeren’, legt Weijs 
uit. ‘Drie veelvoorkomende risicofactoren zijn: lage sociale vaardigheden, weinig toegang tot sociale 
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contacten en negatieve gedachten over zichzelf, anderen en relaties. In de praktijk zien we vaak een 
combinatie van deze factoren.’ Samen plezier hebben staat voorop in de methodiek, maar tijdens de 
groepsactiviteiten werken de jongeren in een social challenge ook aan vaardigheden die passen bij 
hun persoonlijke risicofactoren. 
Eerste screening  Join us is het erkenningstraject om meerdere redenen ingegaan, vertelt Weijs. 
‘Wij hebben vertrouwen in onze methodiek en willen dat ook naar buiten uitdragen. Gemeenten zijn 
onze opdrachtgevers en zij vragen om de erkenning. Daarnaast wisten we dat we tijdens het traject 
feedback zouden krijgen, dus we wisten dat de methodiek zelf er alleen maar beter van kon worden.’ 
René Broekroelofs begeleidde het traject namens Movisie. Over de start van een dergelijk traject 
vertelt hij: ‘Dat begint altijd met een eerste screening. Is de methodiek overdraagbaar? Is er een 
handboek of ander materiaal? Hebben de interventie-eigenaren een procesevaluatie uitgevoerd? En 
wordt die methodiek op meerdere plekken uitgevoerd?’ 
Beoordeling en erkenning   Als de interventie de eerste screening doorkomt, dan volgt 
sowieso het traject om als ‘goed beschreven’ (Fried: zie: https://www.movisie.nl/databank-
effectieve-sociale-interventies/beoordeling-erkenning ) beoordeeld te worden. De organisatie in 
kwestie kan ook kiezen voor een extra trede, namelijk een erkenning. Dat kan als ‘goed onderbouwd’ 
zijn, of ‘effectief’. ‘De meesten willen goed onderbouwd’, zegt Broekroelofs. ‘Zij hebben dan aan te 
tonen dat en hoe de werkzaamheid van de interventie is onderbouwd met modellen, theorie en/of 
literatuur.’ 
Join us koos er ook voor om als goed onderbouwd in de databank te willen komen. De begeleiding 
van Movisie richtte zich daarom voornamelijk op het beschrijven van die onderbouwing. In twee 
rondes geven twee experts van Movisie feedback op de interventiebeschrijving. ‘We bekijken dan of 
de probleembeschrijving helder is, en ook of duidelijk te lezen valt wat de veroorzakers of de 
risicofactoren zijn’, legt Broekroelofs uit. 
Hele kluif  ‘Vervolgens bekijken we hoe de doelen van de interventies beschreven zijn, en welke 
activiteiten precies bijdragen aan die doelen. En dat hele verhaal moet met theorieën logisch 
onderbouwd zijn en ook nog begrijpelijk om te lezen.’ De erkenning vergt verder dat in de 
onderbouwing niet alleen wetenschappelijke kennis, maar ook ervarings- en praktijkkennis verwerkt 
is. 
Dat alles bij elkaar is meestal een hele kluif om op papier te krijgen, en het traject dat Join us 
doorliep was hierop geen uitzondering. Weijs vond het wel heel waardevol: ‘We kregen echt heel 
inhoudelijke feedback. Onze interventie is er alleen maar beter van geworden.’ Als voorbeeld noemt 
ze de invulling van het begrip zelfregie. Jongeren die zich bij Join us aansluiten, komen in groepjes 
samen om een gezellige avond te hebben. Ze bepalen zelf wat de activiteit wordt. 
                 Als feedback kregen we de vraag hoe zelfregie vorm krijgt 
Feedback  ‘Maar verder dan dat hadden we zelfregie op papier eigenlijk niet uitgewerkt’, vervolgt 
Weijs. ‘Als feedback kregen we de vraag hoe dat echt vorm krijgt, bijvoorbeeld in het opstellen van 
de social challenges die de jongeren kiezen. De jongeren krijgen daarom nu meer kennis over de 
risicofactoren. En ze gaan in gesprek met de begeleider om meer zicht te krijgen op wat hun 
persoonlijke belemmeringen zijn, zodat ze daar gericht aan kunnen werken.’ Jongeren blijken dat 
bovendien heel graag te willen: expliciet werken aan hun eigen risicofactoren. 
Weijs maakt het concreet door het plaatje van een doorsnee start van een bijeenkomst te schetsen. 
Jongeren die voor het eerst komen, kiezen meestal de veilige plek van de bank. Ze gaan niet aan de 
tafel zitten waar een spelletje gespeeld wordt. ‘De begeleider onderzoekt tegenwoordig samen met 
de jongere wat daarachter speelt. Weet iemand niet wat een logische vraag is om te stellen als hij 
wel mee wil doen? Of weet deze jongere best wat passend is, maar durft hij de stap niet te zetten? 
Als je dat precies weet, dan kiest de jongere vanzelf een uitdaging waarbij hij de juiste vaardigheden 
oefent. Dat helpt hen nu, maar geeft ook in de toekomst grip.’ In de coaching van de begeleiders is 
tegenwoordig ook meer aandacht voor hoe dit gesprek te voeren, waardoor zij zich eveneens beter 
toegerust voelen. 
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Wetenschap en praktijk verbonden  Een ander voorbeeld van een verbetering lijkt 
ogenschijnlijk misschien klein, maar is volgens Weijs wel typerend voor het effect dat het reflecteren 
en beschrijven had. ‘Voorheen hadden we als regel dat we na drie keer afwezigheid aan de bel 
gingen trekken. Daarop kregen we de vraag waarom pas dan, waarom niet eerder? We realiseerden 
ons dat dit gewoon zo ontstaan was in de praktijk, zonder achterliggende gedachte. Nu nemen we al 
na een keer afwezigheid contact op, wat vaak heel nuttig blijkt.’ Terugkijkend op het traject Weijs 
dan ook samen: ‘Wetenschap en praktijk zijn nu veel meer met elkaar verbonden.’ 
Eenzaamheid onder jongeren  Movisie verkende de actuele stand van zaken rond 
eenzaamheid onder jongeren. Experts Jan Willem van de Maat en Susan de Vries bekeken literatuur, 
beleid en praktijk.  Lees de verkenning (Fried: zie: https://www.movisie.nl/artikel/verkenning-
eenzaamheid-onder-jongeren-meer-aandacht-sociale-mentale-gezondheid  ) 
Tekst: Tea Keijl 
 
 
 
 
 
17) Ongeveer 220.000 werkenden  zijn arm, ondanks hun inkomen uit werk 
Schulinck 30 september 2021 
SER: 220.000 werkenden zijn arm, aanpak is nodig 
30 september 2021            Ongeveer 220.000 werkenden tussen de 20 en 64 jaar in Nederland zijn 
arm, ondanks hun inkomen uit werk. Dat schrijft de Sociaal-Economische Raad (SER) in zijn 
verkenning ‘Werken zonder Armoede‘. Om uit die armoede te komen is volgens de SER een aanpak 
nodig op meerdere fronten. Het gaat dan om voldoende en stabiel inkomen, werk dat voldoende 
perspectief biedt en dienstverlening die aansluit op de behoeften van werkende minima. 
De SER zegt dat werk, en dus salaris, niet voor iedereen voldoende bestaanszekerheid biedt. Voor 
een deel van deze mensen is dat tijdelijk, maar er is ook een groep die langdurig in armoede werkt of 
steeds terugvalt, aldus de raad. Het gaat vaak om mensen die op oproepbasis werken, zzp’ers of 
werkenden die maar weinig uren kunnen draaien. De gevolgen van armoede raken bovendien ook de 
kinderen in hun gezinnen, die daardoor een slechte start krijgen, stelt het adviesorgaan. 
“Meedoen op de arbeidsmarkt is belangrijk. Wie werkt, ontleent daar waarde aan en aan het in eigen 
onderhoud kunnen voorzien. Het bestrijden van armoede onder werkenden vraagt een brede aanpak 
en een lange adem. Er zijn stelselwijzigingen nodig, het systeem voor inkomensondersteuning moet 
echt eenvoudiger. We moeten het patroon van armoede doorbreken”, zegt SER-voorzitter Mariëtte 
Hamer in het rapport. 
De SER doet daarom aanbevelingen op drie gebieden, namelijk inkomen, werk en dienstverlening. Zo 
moeten mensen voldoende inkomen kunnen halen uit hun werk, dat ook voldoende stabiel is. Voor 
mensen met een inkomen rond het minimum bestaan vele regelingen om hen te ondersteunen of 
het inkomen aan te vullen. 
Verder adviseert de raad het wettelijk minimumloon te verhogen en de loonkostenstijging hiervan te 
compenseren om werkgelegenheidsverlies te voorkomen. Op het gebied van werk is volgens de SER 
inzet nodig op het bevorderen van meer werkuren voor werknemers die dat willen en nodig hebben. 
Ook moet de dienstverlening voor werkenden met financiële problemen worden verbeterd. Volgens 
de SER blijft veel ondersteuning en dienstverlening voor werkende armen nog onbenut. Werkende 
armen en gemeenten weten elkaar onvoldoende te vinden en het aanbod aan regelingen is 
versnipperd. En als werkende armen al in beeld zijn, wordt niet altijd gebruikgemaakt van regelingen, 
geeft de raad aan. 
Bron: ANP 
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18) Van alle armen in Nederland heeft een op de drie gewoon een baan 
Algemeen Dagblad 30 september 2021 
Richard werkt 32 uur per week, maar kan net als 200.000 anderen nauwelijks 
rondkomen 
Van alle armen in Nederland heeft een op de drie gewoon een baan, maar ondanks dat inkomen 
kunnen zij amper rondkomen. Met de stijgende prijzen en het uitblijven van koopkrachtgroei 
vreest het Nibud diepere financiële ellende bij een groeiende groep Nederlanders. 
Natasja de Groot 30-09-21, 

Mensen met weinig geld zijn doorgaans de beste budgetteerders, weet directeur Arjan 
Vliegenthart van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud). Ze proberen op allerlei 
manieren het hoofd boven water te houden. ,,Ze bezuinigen op cadeaus voor de kinderen, mijden 
verjaardagsfeestjes, kopen geen nieuwe kleding, zetten de verwarming niet aan of laten gezonde 
voeding staan, omdat het te duur is.” 
Dat kan ook allerlei negatieve maatschappelijke en sociale gevolgen hebben, meent Vliegenthart. 
Mensen die bijvoorbeeld ongezond leven, kunnen later meer zorg gaan gebruiken. Of mensen komen 
gaandeweg buiten de maatschappij te staan. Heel onwenselijk, vindt hij.  

 
Lees ook 

Sandra (37) betaalde flinke schuld af: ‘Koop geen wasmiddel als het geen aanbieding is’ 
(Fried: zie: https://www.ad.nl/geld/sandra-37-betaalde-flinke-schuld-af-koop-geen-wasmiddel-als-
het-geen-aanbieding-is~aa9f85fe/ ) 
 
            Leven in armoede: ‘Je ziet dat grote hoeveelheden voordeliger zijn, maar geen budget’ 
(Fried: zie: https://www.ad.nl/geld/leven-in-armoede-je-ziet-dat-grote-hoeveelheden-voordeliger-
zijn-maar-geen-budget~ad7fffc4/ ‘) 
 
Daarmee reageert hij op een nieuw verschenen rapport van de Sociaal Economische Raad (SER). Die 
stelt vast dat zo’n 220.000 werkenden in ons land arm zijn, ondanks hun inkomen uit werk. Van arm 
wordt gesproken als het inkomen onder de armoedegrens ligt. Voor een alleenstaande ligt die grens 
op 1090 euro per maand, voor een gezin met twee minderjarige kinderen is dat 2080 euro voor het 
hele gezin. 
Onvrijwillig in deeltijd  Volgens de SER zijn werkende armen vaak mensen die op oproepbasis 
werken, zzp’er zijn of mensen die weinig uren kunnen draaien. Zij werken meestal onvrijwillig in 
deeltijd of op onregelmatige basis, waardoor ze niet het hele jaar door hetzelfde aantal uren draaien. 
De gevolgen van armoede kunnen groot zijn, schrijft het adviesorgaan verder. Dat geldt ook voor de 
kinderen die opgroeien in arme gezinnen en die daardoor een slechte start kunnen hebben. 
De uitkomsten zijn voor de Nibud-directeur Vliegenthart ‘heel herkenbaar’. Hij roept al langer dat het 
voor sommige groepen met een inkomen rond het bestaansminimum bijkans onmogelijk is om nog 
de begroting sluitend te krijgen. 
                      Mensen in de bijstand weten tenminste wat zij elke maand binnenkrijgen en kunnen  
                                         uitgeven. Mensen met onzeker werk weten niet wat erin komt 
                                             Arjan Vliegenthart, directeur Nibud 
Kwetsbaar  Vooral mensen die laagbetaald werk én onzeker werk hebben, hebben het financieel 
zwaar, merkt hij. ,,Mensen in de bijstand weten tenminste wat zij elke maand binnenkrijgen en 
kunnen uitgeven. Mensen met onzeker werk weten niet wat erin komt. Soms staan daar wel hoge 
uitgaven tegenover, bijvoorbeeld door een hoge huur of hoge eigen bijdrage. Dat maakt ze erg 
kwetsbaar.” 
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Bovendien is het, zo zegt de Nibud-directeur, door dat wisselend inkomend veel moeilijker voor die 
groep om te bepalen of zij recht hebben op toeslagen. Dat mensen moeite hebben met rondkomen, 
wil overigens niet zeggen dat zij in de schulden zitten, benadrukt hij. 
Toch is het Nibud bezorgd over hun situatie, zeker ook met het oog op de nabije toekomst. Want 
voor mensen die nu al financieel klem zitten, zit er op korte termijn geen financiële verbetering in, zo 
bleek tijdens Prinsjesdag. Sterker, mensen in de bijstand met oudere kinderen gaan er zelfs iets op 
achteruit. 
Intussen gaan de uitgaven wel met flinke sprongen omhoog: de energierekening zit in de lift, benzine 
is duurder geworden, de boodschappen zijn prijziger. ,,En elk tientje dat deze mensen extra moeten 
uitgeven kan potentieel een probleem opleveren”, waarschuwt Vliegenthart. 
Niet gerust  Tijdens de coronacrisis werd gevreesd dat er een boeggolf van schuldenproblemen 
zou komen. Hoewel de overheid dat met steunpakketten heeft weten te voorkomen, is Vliegenthart 
niet gerust op de uitkomst. ,,De vraag is hoe we uit deze crisis komen als straks de steunpakketten 
stoppen. Het zou zomaar kunnen dat de klap nog komt. Voordat mensen in een schuldhulptraject 
terechtkomen, zijn we vaak jaren verder.” 
FNV-vicevoorzitter Kitty Jong is net als het Nibud bezorgd dat de groep werkende armen groter 
wordt en hun situatie problematischer wordt. Jong wijst erop dat die groep waarschijnlijk al veel 
groter is dan de door de SER genoemde 220.000 mensen. ,,Dat aantal is gebaseerd op cijfers van 
2017. Ik vermoed dat het nu al richting een kwart miljoen mensen gaat.” 
Schrikbarend vindt zij het dat er zoveel mensen moeite hebben om de rekeningen te betalen. ,,Het is 
zorgelijk dat mensen die voltijds werken, of die in rottige oproepbanen zitten, met een minimumloon 
niet eens kunnen rondkomen.” 
                      Het is zorgelijk dat mensen die voltijds werken, of die in rottige oproepbanen zitten,  
                             met een minimumloon niet eens kunnen rondkomen 
                                      Kitty Jong, FNV-vicevoorzitter 
Hoger minimumloon      De SER – bestaande uit werkgevers, vakbonden en deskundigen – 
noemt in het verschenen rapport de verhoging van het minimumloon als een belangrijke oplossing 
om de armoede onder werkenden te bestrijden. Als het aan FNV ligt, stijgt het minimumloon van 10 
naar 14 euro en blijven de uitkeringen daaraan gekoppeld. 
Wat betreft het Nibud zou de verhoging van het minimumloon ook de belangrijkste stap zijn om te 
voorkomen dat de groep werkende armen verder afglijdt. ,,Als het bestaansminimum omhooggaat 
en mensen minder afhankelijk worden van toeslagen, moet het een stukje makkelijker worden om 
rond te komen”, denkt Vliegenthart. 
Als mijn wasmachine kapotgaat, dan heb ik geen geld voor een nieuwe 
Richard (zijn achternaam is bekend bij de redactie) is een van de werkende armen van Nederland. 
Als alleenstaande kan hij net rondkomen, maar hij moet naar eigen zeggen wel elke cent drie keer 
omdraaien. 
,,De prijzen in de supermarkten stegen vroeger met een paar centen, sinds corona schieten de 
prijzen omhoog en betaal je soms tientallen centen meer voor precies hetzelfde”, zegt hij. Hij let 
scherp op de uitgaven en spit elke week de folders door op aanbiedingen, om zo de kosten in de 
hand te houden. 
,,Maar als mijn wasmachine kapotgaat, dan heb ik geen geld voor een nieuwe. Dan zal ik moeten 
hopen dat ik voor weinig geld een tweedehands tegenkom bij de kringloop.” 
Financiële zekerheid kent Richard al niet meer sinds de vorige crisis, toen hij zijn baan bij een 
ontwerpbureau voor luchthavens verloor. Hij loopt inmiddels tegen de 50 en werkt sinds een half 
jaar via een uitzendbureau op het postsorteercentrum van PostNL in Den Hoorn. 
Hij verdient daarmee 11 euro per uur en werkt zo’n 32 uur per week, met name in de avonduren. Pas 
dezelfde dag krijgt hij te horen hoe laat hij moet beginnen met werken. Vaak rond zes uur of zeven 
uur ‘s avonds. 
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Eerder heeft hij ook via een uitzendbureau gewerkt bij PostNL maar dat contract werd toen niet 
verlengd. ,,Nu kon ik er toch weer aan de slag, maar wel tegen een lager salaris dan toen het werk 
stopte. Toen zat ik rond de 12,50 uur.” 
Hoewel het allesbehalve ideaal is – hij had liever een vaste baan gehad en pensioen opgebouwd – is 
hij toch blij dat hij een baan heeft. ,,Het is in elk geval iets. En ik ben allang blij dat ik nog een biertje 
in de supermarkt kan kopen.” 
PostNL laat in een reactie weten dat voor het werk dat Richard doet, gekozen is om een 
uitzendbureau in te schakelen. ,,Hij krijgt voor dat werk hetzelfde loon als collega’s in vaste dienst bij 
PostNL”, laat woordvoerder Ivar Noordenbos van PostNL weten. 
Verder voegt hij eraan toe dat PostNL volop vacatures voor vast werk heeft en Richard en anderen 
‘van harte uitgenodigd zijn’ om daarop te solliciteren. ,,Het aantal uitzendkrachten dat bij ons werkt, 
varieert. Maar gemiddeld genomen is ongeveer 10 procent van deze populatie uitzendkracht. Daar 
zitten overigens ook mensen bij die een vast contract hebben bij een van de uitzendbureaus waar we 
mee samenwerken. En via de bedrijfsmaatschappelijk werkers van PostNL helpen we collega’s die 
daar behoefte aan hebben met advies en bijstand.” 
 
 
 
 
19) ‘Ik vind de huidige situatie ook niet ideaal, maar…’ 
Email Tim Fransen, cabaretier & filosoof  30 september 2021 
De coronapas en mijn irritatiegrens 
Lieve mensen,  
 Het is zover! Mijn irritatiegrens is bereikt. Ik snap dat jullie mij, Bodhisattva Fransen, Dalai Timtation, 
zien als iemand die al zijn onvrede altijd behendig omzet tot brandstof voor zijn spirituele 
verlichtingspad.  
MAAR. NU. EVEN. NIET.  
Afgelopen dagen werden publieke statements van artiesten die hun tournee afzeggen breed 
uitgemeten in de pers, met alle rammelende argumenten van dien. Vervolgens zag ik ook min of 
meer verontschuldigende statements voorbijkomen van artiesten die wel optreden, statements die 
vaak beginnen met zoiets als: ‘Ik vind de huidige situatie ook niet ideaal, maar…’ 
In feite kun je elk statement zo beginnen. Het is in principe ook een goed uitgangspunt: de huidige 
situatie is niet ideaal. De wereld is niet ideaal. Sterker nog, het leven is niet ideaal. Met dat hele 
doodgaan en alles. Verre van ideaal wat mij betreft.  
Het zou daarom verrassend zijn als het leven in een wereld met een pandemie ineens wel ideaal zou 
zijn.  
Wat betreft de ‘tournee-afzeggers’ irriteert het mij het meest dat het gebeurt uit naam van een of 
ander Verheven Principe waar niet aan te tornen valt. Het Principe van Niet-Uitsluiting. Het Recht op 
Zelfbeschikking. Fresku had het over ‘De Ziel Verkopen’, daar moet je mensen niet toe dwingen. 
 
                             Persoonlijk zou ik mijn ziel  
                streng toespreken op dit soort diva-gedrag.  
 
Want blijkbaar is bij sommige mensen de Ziel onlosmakelijk verbonden met de principiële weigering 
om tijdens een pandemie vier seconden een wattenstaafje in je neus te doen om te voorkomen dat 
je andere mensen ziek maakt. Persoonlijk zou ik mijn ziel streng toespreken op dit soort diva-gedrag. 
Net zoals ik dat heb gedaan toen ik tijdens een natuurvakantie in Zweden alleen kon toiletteren in 
een houten gat, waarbij je je uitwerpselen vervolgens moest afdekken met een schepje aarde, en 
mijn ziel zich daar aanvankelijk te goed voor voelde. 
 Nu zijn wij in het Westen goed in weten wat onze individuele rechten zijn. Onze persoonlijke 
vrijheid, ons eigen autonome ik, geldt voor ons als een soort heilig principe. De sociaalpsycholoog 
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Michele Gelfand bespreekt in haar boek Rule Makers, Rule Breakers het onderscheid tussen tight en 
loose cultures. De ‘dichte’ culturen komen min of meer overeen met meer collectivistische culturen, 
zoals in veel Aziatische landen. De meer ‘losse’ culturen komen meer overeen met individualistische, 
grotendeels westerse culturen. In beide vormen van samenleven wordt er een compromis gesloten. 
Want zoals gezegd: de wereld is niet ideaal. Het compromis is in dit geval een afweging tussen orde 
en vrijheid. Dichte, collectivistische culturen geven orde voorrang boven vrijheid; losse, 
individualistische culturen geven vrijheid voorrang boven orde. (Klik hier voor een interessant 
interview met deze Michele.)(Fried: zie: https://samharris.org/podcasts/248-order-freedom/  )  
Nu is ‘individualisme’ voor Gelfand of voor mijzelf niet per se een vies woord. Om voor mezelf te 
spreken: ik ben blij dat ik in Nederland leef en niet in China. (Ook omdat mijn Chinees niet top is.) 
Een vrije, losse cultuur heeft veel voordelen. In zulke culturen komt bijvoorbeeld creativiteit veel 
beter tot bloei dan in culturen waarin men gewend is zich te conformeren aan de norm. Nog los van 
de waarde die vrijheid op zichzelf heeft natuurlijk.  
Maar Gelfand maakt een punt waar we denk ik iets van kunnen opsteken. In komkommer- en 
vredestijd, als er geen vuiltje aan de lucht is, geen groot maatschappelijk probleem dat onze 
gezamenlijke inspanning vraagt, dan is het prima als iedereen lekker z’n eigen gang gaat. In tijden van 
een maatschappelijke crisis echter is het voor losse culturen wel handig als ze een beetje opschuiven 
richting orde en gezamenlijkheid.  
De statements van de Douwe Bobs, de Fresku’s, en de Hans Teeuwens van deze wereld komen dus 
neer op een weigering om op te schuiven op een spectrum. En op de vergissing om één kant van het 
spectrum – individuele vrijheid – voor te stellen als een onwrikbaar principe. Zo bezien is het 
begrijpelijk dat deze mensen de noodzaak voelen om zich op te stellen als beschermheer van dat 
heilige principe. Maar dat lijkt me gebaseerd op een verkeerd begrip van hoe de politieke en morele 
werkelijkheid in elkaar steekt.  
Door hun standpunt voor te stellen als een absoluut principe, in plaats van een positie op een 
spectrum, lijken ze ook een blinde vlek te hebben voor schade die hun compromisloosheid aanricht. 
De dupe zijn onder andere: theatertechnici, bandleden, impresario’s en niet te vergeten de poppodia 
en theaters zelf, bij wie het water veelal aan de lippen staat en die in enkele gevallen zelfs al 
faillissement hebben moeten aanvragen.  
 
         Er zijn twee opties, die beiden ironisch genoeg een beroep doen op onze collectieve  
                                         verantwoordelijkheid. 
 
 Er valt nog meer buiten dit individualistische blikveld. In de meeste gevallen lijken de stakende 
artiesten te willen dat de zalen opengaan voor alle mensen, niet alleen voor de mensen met een 
geldige coronapas. Maar dan zijn er twee opties, die beiden ironisch genoeg een beroep doen op 
onze collectieve verantwoordelijkheid. De eerste optie is dat het goed gaat. Dan is dat dankzij de 
overgrote meerderheid die wel bereid was zich te laten vaccineren. De tweede is dat het misgaat en 
de zorg weer overloopt. Dan zal er weer een lockdown komen, inclusief de nodige steunpakketten. 
En vroeg of laat zullen wij die miljarden weer met z’n allen moeten ophoesten, miljarden die we wat 
mij betreft nuttiger kunnen besteden.  
En over het Principe van Niet-Uitsluiting: in veel gevallen een uitstekend principe. In sommige 
gevallen ook onpraktisch. Ik heb in elk geval nog nooit een artiest het statement naar buiten zien 
brengen: ‘Ik zeg mijn tour af, want alles is uitverkocht waardoor sommige mensen nu geen kaartje 
meer kunnen kopen.’  
Maar laten we vooral niet vergeten dat mensen in het geval van de coronapas worden uitgesloten op 
basis van een keuze die mensen zelf maken. Daarom zijn vergelijkingen met apartheid of Nazi-
Duitsland ook zo misplaatst.  
Er bestaan momenteel weldegelijk situaties waarbij uitsluiting geen keuze is. Ik zou het dan ook 
supertof vinden als Douwe Bob het statement had gemaakt: ‘Ik zeg mijn tournee af, want nu kunnen 
vluchtelingen op Lesbos niet bij mijn optreden in Utrecht zijn.’  
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Of Fresku met het statement: ‘Ik zeg m’n hypotheek op en trek bij m’n ouders in, want ik weiger deel 
te nemen aan een huizenmarkt waarbij het ene deel slapend rijk wordt, en een ander deel amper 
toegang heeft tot een betaalbare woning. Aan dit soort sociaaleconomische uitsluiting doe ik niet 
meer mee.’  
Nee, de situatie is allerminst ideaal. Toch beschouw ik het als een klein wonder dat ik, anderhalf jaar 
na het uitbreken van deze pandemie, inclusief allerlei virusvarianten from hell, afgelopen zaterdag 
alweer voor een vrolijke, volledig gevulde zaal in Amersfoort heb kunnen optreden. En dat we een 
tijdelijke oplossing hebben gevonden om dat relatief veilig te doen, zonder dat iemand ergens toe 
gedwongen wordt.  
Ik zeg relatief veilig. Want ja: ‘ook als je gevaccineerd bent kun je nog steeds ziek worden en het 
doorgeven’. Maar ook dat argument heeft ruimschoots mijn irritatiegrens bereikt. Want als je een 
autogordel draagt kun je ook nog steeds een dodelijk auto-ongeluk krijgen. En ook als je als vrouw 
anticonceptie gebruikt kun je nog steeds ongewenst zwanger raken. En ook als je niet tegen een lid 
van een motorclub zegt dat dat zwarte leren jasje zijn dikke vette pens mooi afkleedt, kun je een klap 
krijgen. Maar de kans is wel aanzienlijk kleiner.  
Alle goeds en namasté, 
Tim 
 
 
 
 
20) Omwonenden van Schiphol blootgesteld aan hogere geluidsniveaus dan de WHO adviseert 
Alphen CC: Leidsch Dagblad 30 september 2021 
Omwonenden Schiphol eisen minder vlieglawaai, anders gaan ze naar de 
rechter 
1,4 miljoen omwonenden van Schiphol worden blootgesteld aan hogere geluidsniveaus dan de WHO 
adviseert. 
Ivo Laan 30 september 2021 SCHIPHOL   Na de Urgenda klimaatrechtszaak, de rechtszaak tegen Shell 
en een dreigende strafzaak tegen staalbedrijf Tata, is de minister van Infrastructuur en Waterstaat 
misschien de volgende gedaagde. Een groep belangenorganisaties eisen dat de overheid het 
vlieglawaai drastisch vermindert. 
Als het vliegtuiglawaai niet drastisch wordt teruggebracht, dan stappen omwonenden van Schiphol, 
verzameld in de stichting Recht op Bescherming Vliegtuighinder (RBV), naar de civiele rechter. ,,Ik 
heb ook behoefte aan rust’’, zegt Winnie de Wit van SOS Zaanstreek, een van de ruim dertig 
organisaties die het ultimatum van RBV steunt. 
            Demissionair minister Barbara Visser van Infrastructuur en Waterstaat, die onlangs de 
portefeuille overnam van Cora van Nieuwenhuizen, heeft nog niet gereageerd op de zogenoemde 
sommatiebrief van RBV. Als er geen bevredigend antwoord komt, dan moet de civiele rechter zich 
over de zaak buigen. De brief heeft steun gekregen van een dertigtal organisaties in Noord- en Zuid-
Holland. Zoals organisaties uit de Zaanstreek, Kaag en Braassem, Hoofddorp en lokale 
milieuverenigingen. Ook Urgenda en Greenpeace steunen de brief. 
           Initiatiefnemer Jan Boomhouwer van RBV benadrukt dat het niet per se gaat om het inperken 
van het aantal vluchten. ,,We willen minder geluidsoverlast, en hoe ze dat voor elkaar krijgen, mogen 
ze zelf weten. Wij willen alleen worden beschermd door de overheid’’, aldus Boomhouwer, die zelf in 
Aalsmeer woont en kampt met de toenemende overlast van Schiphol. Meer dan 200.000 
omwonenden ondervinden ’ernstige hinder’ van luchtvaartlawaai, stelt de stichting in de brief. Een 
van de eisen is dat de overheid het vlieglawaai terugbrengt tot maximaal 45 decibel Lden (level-day-
evening-night), zoals de WHO adviseert voor vluchten overdag. En de WHO adviseert 40 decibel voor 
’s nachts. Winnie de Wit van SOS Zaanstreek uit Assendelft: ,,Wij hebben hier 50 decibel. Enorme 
herrie. Het gaat bijna constant door. We zaten eerst op twintig vliegtuigen per etmaal, nu op 57.’’ 
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Dat komt allemaal doordat gekozen is om Schiphol te bestempelen als hub voor overstappers, zegt 
ze. ,,Waarom moeten we hier een hub zijn? Dat kan helemaal niet in zo’n dichtbevolkt land.’’ 
Grotere hinder   In de brief aan het ministerie stelt de RBV dat er 1,4 miljoen omwonenden van 
Schiphol zijn die worden blootgesteld aan hogere geluidsniveaus dan de WHO-adviesnormen. De 
manier waarop de overheid de hinder berekent, klopt ook niet waardoor de werkelijk ervaren hinder 
groter is dan de berekeningen laten zien, stelt RBV. Dat leidt tot gezondheidsschade. RBV verwijst 
naar een onderzoek van de GGD Kennemerland waaruit blijkt dat inwoners die slecht slapen door 
Schiphol veel meer stress ervaren. En een deel heeft luchtwegklachten en hart- en vaatziekten. ,,En 
hoe is dat over een aantal jaar?’’, zegt De Wit. ,,Het duurt altijd even voordat de 
gezondheidseffecten zichtbaar worden.’’ 
          RBV heeft ervoor gekozen om het ministerie aan te schrijven en niet Schiphol zelf of 
luchtvaartmaatschappijen. Bestuurslid Sietske Bon van RBV: ,,Het gaat erom dat de overheid de 
voorwaarden stelt aan de luchtvaart voor onze gezondheid. En vergeet niet dat de overheid ook 
weer aandeelhouder is van Schiphol. We zijn trouwens niet tegen vliegen hoor, wat je wel eens hoort 
zeggen, dat is echt onzin.’’ 
Donateurs  Behalve de steunbetuigingen van andere belangenorganisaties, heeft de stichting 
Recht op Bescherming Vliegtuighinder( RBV) nu zo’n 700 donateurs die meedoen met de rechtszaak. 
Het ministerie heeft nog tot 12 oktober om te reageren op de sommatiebrief. 
 
 
 
 
21) Twee plekken in Leiden waar zogeheten statushouders gaan wonen 
Leidsch Dagblad 30 september 2021 
Erkende vluchtelingen een jaar lang in Holiday Inn en Stadsbouwhuis in Leiden 
Loman Leefmans 30 september 2021 LEIDEN    Motel Holiday Inn aan de Haagse Schouwweg en het 
Stadsbouwhuis aan de Langegracht zijn de twee plekken waar vanaf volgende maand zogeheten 
statushouders gaan wonen. Dat maakte het stadsbestuur van Leiden donderdag bekend. 
Statushouders zijn asielzoekers die in Nederland mogen blijven en daarvoor de benodigde 
vergunning hebben. Vanuit de landelijke overheid is recent aan gemeenten gevraagd of ze extra 
opvangruimte beschikbaar willen stellen voor deze doelgroep. Statushouders hebben recht op een 
reguliere woning, maar aangezien het aanbod beperkt is, blijven ze vaak zitten in asielzoekerscentra 
(azc’s). En ’verstoppen’ zo de doorstroming. 
Leiden wil voor enige verlichting zorgen door er 25 op te nemen in Holiday Inn en het 
Stadsbouwhuis, vanaf november. Het gaat om een periode van één tot twee jaar. ’De komende tijd 
wordt ook gekeken naar andere locaties in de stad waar extra tijdelijke huisvesting voor 
statushouders kan worden gerealiseerd’, melden burgemeester en wethouders in een brief. 
De druk op de azc’s is recent onder meer gestegen door de situatie in Afghanistan. ’Om ruimte te 
krijgen bij de opvanglocaties is het noodzakelijk dat de mensen met een verblijfstatus die hier 
verblijven, sneller gehuisvest worden.’ 
De gemeente krijgt voor de opvang steun van onder meer de drie woningcorporaties en Stichting 
Vluchtelingen Werk Leiden. Op donderdag 14 oktober heeft een informatiebijeenkomst plaats voor 
alle wijk- en ondernemersverenigingen in Leiden over de lokale ’huisvestingsopgave’. 
De wijk- en ondernemersverenigingen rond de Stadsbouwhuis en Holiday Inn zijn inmiddels op de 
hoogte gebracht en hebben hun eigen bijeenkomst op woensdag 6 oktober. 
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22) Subsidie sociale woningbouw De Veense Campus 
Email Henk van Tol 30 september 2021 
Subsidie toekenning Provincie ZH 
De Veense Campus 
Gemeente Kaag en Braassem 

Project De Veense Campus 

Gesubsidieerde woningen sociaal 26 

Gesubsidieerde woningen middenhuur 
 

Gesubsidieerde woningen onzelfstandige huurwoning 
 

Jaartal start bouw 
 

Subsidiebedrag € 130.000 

 
 
 
 
 
 
23) Een uitkering verschaffen op basis van vertrouwen in plaats van controle 
Binnenlands Bestuur 1 oktober 2021 
UITKERING ‘VANUIT VERTROUWEN’ BOTST MET PARTICIPATIEWET 
Adriaan de Jonge 01 okt 2021   Wat gebeurt er als je de regels van de Participatiewet loslaat en een 
uitkering verschaft op basis van vertrouwen in plaats van controle? Dat is een van de vragen die de 
gemeente Eindhoven wil beantwoorden in een uniek experiment dat binnenkort van start gaat. 
Wethouder Renate Richters heeft vertrouwen in de aanpak, maar ze verwacht wel dat het kan leiden 
tot een 'schurende discussie' met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). 
Zekerheid     Dat liet de wethouder donderdag weten tijdens de kick-off van de pilot 'Het 
Bouwdepot'. Het doel van het experiment is om schulden en dakloosheid onder kwetsbare jongeren 
tussen de 18 en 21 jaar te voorkomen. Een groep van circa dertig jongeren krijgt een jaar lang een 
maandelijks inkomen van 1.050 euro, zonder de gebruikelijke regels en beperkingen. Vanuit die basis 
van financiële zekerheid kunnen de jongeren zichzelf ontwikkelen, stappen zetten richting zelfstandig 
wonen en 'bouwen' aan de toekomst. Het experiment moet voor het einde van het jaar van start 
gaan. Het is de eerste keer dat de methode, die is ontwikkeld door Stichting Zwerfjongeren 
Nederland, op deze schaal wordt ingezet. 
Tegenprestatie    Het gaat om een groep jongeren die normaal gesproken, volgens de 
zogenaamde jongerennorm, niet meer dan 255 euro per maand aan bijstandsuitkering kan krijgen. In 
het Bouwdepot-experiment wordt dat bedrag opgehoogd naar de volwassenennorm van 1.050 euro. 
Een groot verschil met een normale uitkering, is dat de jongeren vrij mogen beschikken over het 
bedrag: de gemeente controleert niet waar het geld aan wordt besteed en verrekent de uitkering 
ook niet met andere inkomsten. Er is weliswaar een 'tegenprestatie', maar die wordt niet van 
bovenaf opgelegd. De jongeren stellen zelf een 'bouwplan' op, met doelen waar ze aan willen 
werken. 
Satéprikker   'Het is onverteerbaar dat sommige jongeren zo'n slechte start in hun leven hebben, 
dat ze die achterstand nooit meer kunnen inlopen', vindt wethouder Renate Richters (GroenLinks), 
die verantwoordelijk is voor jeugd, armoede en zorg. Ze is ervan overtuigd dat deze aanpak, die als 
een 'satéprikker' door verschillende domeinen heen steekt, zijn vruchten zal afwerpen. Het is niet 
alleen beter voor de jongeren, maar bespaart uiteindelijk ook zorgkosten, verwacht ze. 
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‘Niet zo enthousiast’    Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is echter 
'nog niet zo enthousiast', weet Richters. De uitkeringen worden niet vanuit de gebruikelijke 
participatiegelden verstrekt, maar via een subsidie aan de Stichting Bouwdepot. Dat was de enige 
manier om los te komen van de regels van de Participatiewet, vertelt Maayke Klabbers, strateeg 
sociaal domein bij de gemeente Eindhoven. 'We hebben gekeken of het binnen de Participatiewet 
kon, maar dat zou betekenen dat inkomsten uit werk altijd gekort moeten worden op de uitkering.' 
Inkomenspolitiek      Het Bouwdepot omzeilt daarmee in feite de Participatiewet. Het 
ministerie van SZW zou het experiment daarom kunnen interpreteren als het bedrijven van 
inkomenspolitiek. En daar mogen gemeenten zich volgens de Gemeentewet niet in mengen. 
Daarover zijn er al vragen gesteld vanuit het ministerie aan de gemeente. De kans bestaat dat het 
ministerie het experiment stopzet, maar daar gaat wethouder Richters voorlopig niet vanuit. Wel 
verwacht ze een ‘schurende discussie’, maar ze is er klaar voor om die te voeren. 
Zelfstandig bestaan  Wat Richters betreft is het experiment juist wél passend bij de 
uitgangspunten van het rijksbeleid. Ze benoemt bijvoorbeeld de aanpak van jongerendakloosheid 
van staatssecretaris Paul Blokhuis (ChristenUnie) van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De 
doelstelling daarvan is dat jongeren niet alleen een eigen thuis moeten hebben, maar ook een 
zelfstandig bestaan kunnen leiden. Volgens haar kan Het Bouwdepot daar juist aan bijdragen. Dat het 
ministerie van VWS positief tegenover de methode staat, blijkt ook uit het feit dat een eerder 
experiment met de Bouwdepot-methode financieel werd ondersteund door het ministerie. 
Systeemniveau      Socioloog Frank van Steenbergen is als onderzoeker betrokken bij de pilot. 
Vanuit onderzoeksinstituut DRIFT (Dutch Research Institute for Transitions) voert hij een 'lerende 
evaluatie' van het project uit. Daarbij wordt gekeken naar de impact van de interventie op het leven 
van de jongeren, maar ook naar het effect op andere betrokken partijen, zoals sociaal werkers en 
gemeenteambtenaren. Daarnaast is er aandacht voor de gevolgen van de werkwijze op 
'systeemniveau'. Zo wil Van Steenbergen uitzoeken of het werken 'vanuit vertrouwen' ook 
vanzelfsprekend kan worden in andere delen van het sociaal domein. 
Mensbeeld    Het onderzoek kent geen klassieke experimenteeropstelling met een test- en 
controlegroep, legt Van Steenbergen uit. Dat heeft te maken met ethische en praktische 
beperkingen, maar het is ook een bewuste keuze. Harde cijfers hebben niet per se meer 
overtuigingskracht dan kwalitatieve data, vindt Van Steenbergen. Dat geldt zowel voor de 
wetenschappelijke als de politieke impact. 'Je kunt wel met quasi-objectieve resultaten komen, maar 
als bestuurders er niks mee willen doen, vinden ze daar altijd wel een reden voor. Wat ze in het 
onderzoek zien, gaat uiteindelijk meer om hun eigen mensbeeld.' 
 
 
 
 
 
24) Transitievisie Warmte dreigt vooral een feestje te worden van ambtenaren en bestuurders 
Binnenlands Bestuur 1 oktober 2021 
RAAD STAAT VAAK BUITENSPEL IN KEUZES WARMTETRANSITIE 
Michiel Maas 01 okt 2021   Gemeenteraadsleden moeten meer betrokken worden bij de 
Transitievisie Warmte. De totstandkoming van het document dreigt vooral een feestje te worden van 
ambtenaren en bestuurders. Dat kan fnuikend zijn voor het publieke draagvlak voor toekomstige 
maatregelen, betogen Merel Ooms en Nico van Buren van Platform31. 
Aardgasvrij   In de transitievisie warmte (TVW) geven gemeenten aan op welke manier ze denken 
het aardgasvrij maken van woningen en gebouwen aan te pakken. Bijvoorbeeld met welke wijken of 
buurten wordt begonnen, welke vormen van duurzame warmte geschikt zijn om op die plek te 
gebruiken als vervanging voor het aardgas. Maar ook moet worden gekeken naar betaalbaarheid 
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voor bewoners, en de kansen om grote investeringen in warmte- en energie-infrastructuur te 
combineren met andere ruimtelijke en sociale opgaven. Eind dit jaar moet iedere gemeente een 
eerste versie van de transitievisie klaar hebben. 
Technisch aangevlogen    Maar waar de Regionale Energiestrategie (RES) in veel gemeenten 
heeft geleid tot diverse inhoudelijke politieke discussies in de gemeenteraad, bijvoorbeeld over de 
plekken voor zonneparken en windmolens, lijkt de discussie over de TVW nog niet van de grond te 
komen. De betrokkenheid van raadsleden is in het algemeen vrij laag. ‘De informatie die nu 
beschikbaar is over de transitievisie is vooral op ambtenaren gericht en wordt erg technisch 
aangevlogen’, zegt Merel Ooms. ‘Bestuurders en ambtenaren willen ‘de vaart erin houden’ en zien 
de raad meer als een lastige hobbel in een complex proces.’ 
  
Keuzes Maar de gemeenteraad als volksvertegenwoordiging moet juist een centrale rol spelen in 
het maken van het beleid en keuzes maken voor de verschillende oplossingen, stellen Ooms en Van 
Buren. Vooral als het gaat om de keuzes die voor verschillende wijken, buurten en woningen 
gemaakt moeten worden. Nico van Buren: ‘Voor ieder soort vastgoed kan een andere oplossing 
mogelijk zijn, maar of dat financieel haalbaar is, heeft bijvoorbeeld te maken met de schaal waarop 
je dat doet. Dat geldt bijvoorbeeld voor een warmtenet. Maar of je uiteindelijk die keuze maakt voor 
zo’n warmtenet, of kiest voor een andere oplossing, is niet alleen gebaseerd op technische feiten. 
Het is een politiek proces.’ 
Aansluiten      Maar in de eerste versie van de transitievisie staat nog niet hoe alle woningen in 
een gemeente verduurzaamd moeten worden. De eerste wijken en buurten worden aangewezen die 
voor 2030 in beeld zijn om van het aardgas af te halen. En het zal nog tientallen jaren duren voordat 
iedere bewoner daadwerkelijk de woning verwarmt zonder aardgas. Toch waarschuwen Van Buren 
en Ooms ervoor dat ook aan het begin van het proces, besluiten worden genomen die gevolgen 
hebben voor de rest van de energietransitie. Als een woning van het aardgas af gaat, dan is de kans 
groot dat de bewoner voor het verwarmen van de woning alleen kan aansluiten bij een eerder 
gekozen alternatief. Als er wordt besloten om in de eerste aardgasloze wijk bijvoorbeeld geen 
warmtenet aan te leggen, dan is de kans dat het net er in de naastgelegen wijk wèl komt, een stuk 
kleiner geworden. Ooms: ‘en gemeenteraadsleden worden door hun kiezers aangesproken op dit 
soort keuzes. Dan is het des te belangrijker dat zij er ook een grote betrokkenheid bij hebben gehad 
en kunnen uitleggen waarom voor een bepaalde oplossing is gekozen.’ 
Koppelkansen  Van Buren: ‘Bovendien kunnen raadsleden nu nog afspraken maken met het 
gemeentebestuur over zaken als koppelkansen, door bijvoorbeeld het fysieke werk voor de 
energietransitie samen uit te voeren met de herinrichting en vergroening van de openbare ruimte. 
Zoiets moet je regelen voordat de weg opengaat. Maar de raad kan de eigen invloed ook vergroten 
door het stellen van kaders voor burgerparticipatie of betaalbaarheid. Daar kunnen ze vervolgens, 
later in het proces, weer op toetsen.’ 
Brug slaan Ambtenaren en bestuurders hebben de volksvertegenwoordiging hard nodig om dit 
proces succesvol af te ronden, zeggen Ooms en Van Buren. De warmtetransitie heeft gevolgen voor 
iedere inwoner van een gemeente, en de gemeenteraad kan juist aan de voorkant van het proces de 
brug slaan tussen bewoners en het gemeentelijk apparaat. Het optuigen van participatietrajecten is 
vaak een taak van ambtenaren. Raadsleden zijn vaak afwezig, terwijl zij juist de sleutel kunnen zijn 
naar wederzijds begrip. Ooms: ‘Ook als ze het niet eens zijn met het gemeentelijk beleid, kunnen ze 
naar bewoners toe wel uitleggen waarom die keuzes zijn gemaakt. En de andere kant op: raadsleden 
kunnen er ook op toezien dat tegengeluiden door de gemeente serieus worden genomen en waar 
nodig dit vertalen in kaders voor het optreden van College en ambtenaren.’ 
Inhoudelijke inbreng  Het betrokken blijven van de gemeenteraad bij de transitievisie kan 
bovendien lastiger worden door de Omgevingswet, die medio volgend jaar (waarschijnlijk) zal 
worden ingevoerd. Onder die nieuwe regelgeving ligt de vaststelling van programma’s in eerste 
instantie bij het College van B&W. Officieel wordt de raad dan pas betrokken als er voor de juridische 
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inbedding een omgevingsplan moet worden vastgesteld. Ooms: ‘Dat is wel heel laat voor een 
inhoudelijk inbreng op dit onderwerp. Op die manier wordt de grip van raadsleden alleen maar 
kleiner en moeten ze daarna zwaardere politieke druk inzetten om grip te houden. Het is wat dat 
betreft beter om de transitievisie voor eind dit jaar door de raad te laten vaststellen. Dat gebeurt ook 
in veel gemeenten.’  
Helpen   Maar de gemeente moet raadsleden wel helpen bij het krijgen van grip op het 
onderwerp. In eerste instantie door het verstrekken van toegankelijke informatie over de (politieke) 
keuzes die gemaakt kunnen worden. Platform31 ontwikkelde hiervoor de Wegwijzers 
Warmtetransitie (Fried: zie: https://www.platform31.nl/publicaties/wegwijzers-warmtetransitie-
voor-raadsleden  ) met basiskennis voor raadsleden. Ooms: ‘Het gaat over voldoende ambtelijke 
ondersteuning, maar ook dat raadsleden regelmatig worden bijgepraat door de wethouder en 
ambtenaren.’ Volgens Van Buren hoeven bestuurders en ambtenaren niet bang te zijn dat een 
complex onderwerp als de energietransitie de raadsleden boven de pet gaat. ‘Je kunt erop 
vertrouwen dat raadsleden prima hun eigen afwegingen kunnen maken.’ 
 
 
 
 
25) De hervormingsagenda jeugd moet er eind januari liggen 
Binnenlands Bestuur 1 oktober 2021 
HETE HANGIJZERS GENOEG IN DE JEUGDZORG 
Yolanda de Koster 01 okt 2021   De hervormingsagenda jeugd, die moet leiden tot een kwalitatief en 
financieel houdbaar jeugdstelsel, moet er eind januari liggen. De eerder gestelde deadline van 
uiterlijk 1 januari wordt niet gehaald. Over veel onderwerpen, ook zeer (politiek) gevoelige, moet de 
komende maanden een knoop worden doorgehakt. De reikwijdte van de jeugdzorg is er zo eentje, 
evenals de invoering van een eigen bijdrage 
Onacceptabel   Ook over de toegang tot de jeugdzorg, regionale en/of landelijke inkoop en 
standaardisering van administratieve en inkoopprocessen moeten afspraken worden gemaakt. Die 
afspraken moeten vervolgens aan de achterbannen van de ‘vijfhoek’ worden voorgelegd: 
gemeenten, rijk, aanbieders, professionals en cliëntorganisaties. FNV Jeugdzorg vindt het 
onacceptabel dat er geen zeshoek van de hervormingstafel is gemaakt, met de vakbonden als zesde 
partij. Tijdens een ‘tweedaagse’ met de vijfhoek, eerder deze week, zijn hoofddoelen, thema’s en 
tijdpad vastgesteld om te komen tot een hervormingsagenda. 
Landelijke tarieven  ‘Het is een spannend traject’, stelt VNG-directeur Leonard Geluk. 
‘Sommige keuzes die we de komende tijd gaan maken, moet je voor heel Nederland maken. Wij 
moeten alle gemeenten hierin betrekken en op een aantal onderwerpen zullen we ze ook moeten 
zien te overtuigen.’ Over de invoering van een eigen bijdrage denken wethouders bijvoorbeeld heel 
verschillend. Veel gemeenten voelen daarnaast niets voor ‘van bovenaf’ opgelegde inkoopcontracten 
of landelijk vastgestelde tarieven. Niet alle hete hangijzers zullen in de eerste versie van de 
hervormingsagenda terugkomen, stelt Geluk. ‘De agenda heeft een uitloop tot 2028.’ Hete 
aardappelen kunnen dus nog even worden doorgeschoven. Geluk schat bijvoorbeeld in dat een 
besluit over de eigen bijdrage meer tijd vergt. ‘Daarover gaan we niet ‘even’ een knoop doorhakken. 
De gevolgen daarvan moet je eerst goed doordenken.’  
Besparingen   Sinds juni is het angstvallig stil rondom die hervormingsagenda. De 
arbitragecommissie stelde toen − in zijn uitspraak over het slepende conflict tussen gemeenten en 
rijk over de tekorten op de jeugdzorg − niet alleen dat het rijk de komende jaren gemeenten flink 
extra budget voor de jeugdzorg moet geven, te beginnen met 1,6 miljard voor 2022. Ook moeten 
beide partijen tot een ontwikkelagenda 2022-2028 komen, waarin concrete afspraken moeten 
worden gemaakt over maatregelen die tot besparingen en betere sturingsmogelijkheden voor 
gemeenten leiden. ‘Deze Ontwikkelagenda dient uiterlijk op 1 januari 2022 vastgesteld te zijn door 
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VNG en rijk en geeft een concrete tijdsplanning van de ingangsdatum van maatregelen’, stelde de 
arbitragecommissie in zijn uitspraak. 
Achterbannen   Die datum wordt niet gehaald, zo is nu duidelijk geworden. Wel moet de agenda 
er in de eerste maand van volgend jaar liggen, volgens de deze week gemaakte afspraken. Dan gaat 
die naar alle achterbannen. Eind januari moet iedereen er zijn fiat aan hebben gegeven. De afspraken 
uit de vastgestelde hervormingsagenda kunnen daarna in concrete acties worden omgezet. Dinsdag 
en woensdag hebben de vijf ‘hoeken’ vooral procesafspraken gemaakt. Daarnaast is 
overeenstemming over de twee hoofdoelen en de acht thema’s waarmee werkgroepen, waarin alle 
vijf de partijen in deelnemen, de komende drie maanden aan de slag gaan. 
Financiën   Naast reikwijdte (inclusief eigen bijdrage), toegang, inkoop, administratie en 
regionalisering gaat een werkgroep zich buigen over de kwaliteit en effectiviteit van de jeugdzorg en 
een ander over data en monitoring. Het vergaren van kennis en het delen van ervaringen is een 
zevende thema. Weer een andere werkgroep buigt zich over de interbestuurlijke verhoudingen en 
financiën. Komen tot een stelsel dat (ook financieel) houdbaar is en ‘terug naar de bedoeling’ zijn de 
twee hoofddoelen. Dat laatste komt er grofweg op neer dat jongeren pas hulp krijgen als zij het 
probleem niet zelf of met behulp van hun omgeving kunnen aanpakken. Die geboden hulp moet 
dichtbij het kind en het gezin worden gegeven en kwalitatief goed zijn. Anders gezegd: hoogwaardige 
jeugdzorg moet beschikbaar blijven voor jongeren die deze hulp het hardst nodig hebben.     
Flinke klus   Deze en komende week wordt per werkgroep de exacte vraagstelling geformuleerd 
en de werkgroepen bemenst. In november en december worden opnieuw tweedaagsen 
georganiseerd, waar alle werkgroepleden de koppen bij elkaar steken. Telkens daarna buigt een 
bestuurlijk overleg zich over de resultaten. Ook daarin zijn alle vijf de hoeken vertegenwoordigd. In 
januari komt het bestuurlijk overleg twee keer bij elkaar om de agenda af te ronden. Daarna wordt 
het resultaat met de achterbannen besproken. ‘Het is een flinke klus en het wordt hard werken’, 
aldus Geluk. ' De partijen gaan zich de komende tijd gezamenlijk richten op maatregelen die 
bijdragen aan verbeteringen', stelt de woordvoerder van staatssecretaris Paul Blokhuis (jeugdzorg). 
'Het gaat onder meer om betere en snellere beschikbaarheid van specialistische jeugdhulp, 
vermindering van wachttijden, kwalitatief goede jeugdhulp en minder administratieve lasten.' Het 
ministerie wil op dit moment nog niet verder op de inhoud ingaan. De hervormingsagenda zal begin 
2022 vastgesteld worden door een nieuw kabinet, aldus de woordvoerder.  
Niet vanaf scratch  De werkgroepen hoeven niet vanaf scratch te beginnen. Het afgelopen jaar 
zijn verschillende ‘richtinggevende’ rapporten verschenen die als inspiratiebron gelden, stelt Geluk. 
Zo heeft de arbitragecommissie (Fried: zie: 
https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/arbitrage-rijk-moet-jeugdzorgplicht-
begrenzen.17146530.lynkx )flink wat aanbevelingen gedaan en daarvoor ook de Stuurgroep 
Maatregelen financiële beheersbaarheid Jeugdwet (Fried: zie: 
https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/nieuw-kabinet-moet-reikwijdte-jeugdwet-
bepalen.16781064.lynkx ). Dan ligt er ook het Manifest Jeugdsprong (Fried: zie: 
https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/tienpuntenplan-voor-betere-
jeugdzorg.17030343.lynkx  )(van FNV en Stichting Beroepseer) en een advies van de SER (Fried: zie: 
https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/onnodig-veel-jeugdzorggeld-gaat-op-
aan.17073128.lynkx  ). De adviezen liggen deels mijlenver uiteen en deels dicht bij elkaar. 
Aanbevelingen variëren van inzetten op preventie, het begrenzen van de jeugdhulplicht voor 
gemeenten, het invoeren van een eigen bijdrage, het weghalen van specialistische jeugdzorg bij 
gemeenten en de invoering van een landelijk standaardtarief voor specialistische jeugdzorg. Dit is 
slechts een kleine greep uit de aanbevelingen en ideeën.       
Langzamer dan gehoopt  Naast rijk en de VNG zitten aanbieders, professionals en 
cliëntorganisaties aan de hervormingstafel. De drie laatsten willen niet veel kwijt over de 
tweedaagse. Jeugdzorg Nederland (JZN) vindt het positief dat er echt met vijf partijen wordt gepraat, 
en dat niet alleen de VNG en het rijk het voor het zeggen hebben. ‘Het gaat langzamer dan gehoopt, 
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maar het belangrijkste is dat het zorgvuldig gebeurt’, aldus de woordvoerder van JZN. Ook Vera 
Naber, vertegenwoordiger van de Samenwerkende Beroepsverenigingen Jeugd en zelf voorzitter 
sectie Jeugd bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), vindt het positief dat het echt als 
gezamenlijk project wordt opgepakt. ‘Het gaat om grote opgaven en iedereen voelt een grote 
verantwoordelijkheid. Daarin hebben we de afgelopen dagen stappen gezet. Het is veel over de 
inhoud gegaan.’ Ieder(in) stelt dat de tweedaagse ‘constructief en hoopvol’ was. ‘We hebben het 
idee dat we goed in beeld zijn’, aldus een woordvoeder van Ieder(in). ‘De komende tijd moet 
uitwijzen of dit voldoende gaat opleveren.’  
Zijlijn  Bestuurder FNV Jeugdzorg, Maaike van der Aa, vindt het ‘onacceptabel’ dat de FNV niet aan 
de hervormingstafel zit. Begin september heeft ze bij zowel staatssecretaris Blokhuis als VNG-
directeur Geluk voor de tweede keer aangedrongen om de FNV alsnog een volwaardige positie in het 
bestuurlijk overleg van de hervormingstafel te geven. Tevergeefs. ‘Maar je kunt ons niet degraderen 
tot een groepje in de zijlijn’, vindt Van der Aa. ‘De arbeidsmarkt is het grootste probleem in de 
jeugdzorg; wij hebben de expertise in huis.' Daarnaast betekenen hervormingen altijd veranderingen 
voor de professionals. ‘Dat vraagt om goede randvoorwaarden voor werknemers; anders gaan ze 
lopen.’ Dat kan de sector, waar al lang sprake is van grote personele tekorten, zich niet veroorloven.'  
Absurd  Het is bovendien absurd, stelt Van der Aa, dat het manifest voor een betere jeugdzorg (de 
Jeugdsprong) – dat FNV samen met de Stichting Beroepseer heeft opgesteld en waaraan onder 
andere jeugdzorgwerkers, werkgevers, wethouders, ouders, jongeren en leerkrachten hebben 
meegewerkt – wel bij de hervormingsplannen worden betrekken, maar dat de initiatiefnemers en 
opstellers van het advies er verder niet bij worden betrokken. ‘We zijn de enige partij die alle kennis 
en achtergronden uit het advies kan duiden.’ 
 
 
 
 
26) Eén contactpersoon voor alle hulpvragen, ook bij aanvragen vanuit meerdere wetten  
Google melding Wmo: Westerwolde actueel  1 oktober 2021 
Inwoners Westerwolde krijgen één contactpersoon sociaal domein 
WESTERWOLDE – Vanaf 4 oktober start de gemeente Westerwolde met een proefproject in Midden-
Westerwolde. 
De gemeente Westerwolde biedt zorg en hulp vanuit drie wetten. De Jeugdwet, de Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Participatiewet. Samen worden die het sociaal domein 
genoemd. De gemeente gaat deze drie wetten samenvoegen in een proefproject. Zo komt er vanaf 4 
oktober 2021 één contactpersoon voor alle hulpvragen. Ook als inwoners zorg of hulp vanuit 
meerdere wetten aanvragen. Deze proef start in 
Midden-Westerwolde en duurt ongeveer een jaar. Daarna wordt gekeken of dit bevalt. 
Wat verandert er voor inwoners? 
Er verandert niets aan de manier van aanvragen. Door deze nieuwe manier van werken krijgen 
inwoners sneller zorg of hulp. En zij hoeven hun verhaal maar een keer te doen. Inwoners die nu al 
zorg of hulp krijgen hoeven niets te doen tot hun indicatie afloopt. De proef start in en rondom 
Vlagtwedde, Sellingen, Bourtange en Veelerveen. Als de proef goed bevalt, wordt dit na een jaar in 
heel Westerwolde de manier van werken. 
Wat is het voordeel van deze proef? 
Er komen altijd één of twee consulenten bij inwoners thuis. Samen met de inwoner wordt gekeken 
welke hulp er in huis nodig is. Als het mogelijk is wordt dichtbij huis een oplossing gezocht. Dat kan 
jeugdzorg zijn, zorg vanuit de Wmo, hulp bij werk of inkomen, of een combinatie. Omdat de 
consulenten naar alle drie kijken, hoeft een inwoner niet per hulpvraag een gesprek aan te vragen. Er 
is één gesprek, één contactpersoon van de gemeente en één plan van aanpak. 
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27)Van hulpmiddelgebruikers deed 38 procent in 2020 eigen betalingen voor verzekerd hulpmiddel  
Google melding Wmo: Nationale Zorggids  1 oktober 2021  
38 procent hulpmiddelgebruikers betaalt zelf een deel van verzekerd 
hulpmiddel 
 - 29 september '21 Van de hulpmiddelgebruikers gaf 38 procent aan in 2020 eigen betalingen - 
zoals het eigen risico en wettelijke eigen bijdragen - te hebben gedaan voor een hulpmiddel dat 
onder de verzekerde zorg valt. De mediaan van de eenmalige eigen betalingen voor deze 
hulpmiddelen is 250 euro per hulpmiddelgebruiker. Voor alle jaarlijks terugkerende betalingen is 
die mediaan 127 euro. Dit blijkt uit onderzoek binnen het Nivel Consumentenpanel 
Gezondheidszorg, in opdracht van VWS. Het rapport is inmiddels aangeboden aan de Tweede 
Kamer. 
 Voor mensen met een beperking zijn hulpmiddelen essentieel om te kunnen functioneren en om 
mee te kunnen doen in de samenleving. Denk daarbij aan een rolstoel, een gehoorapparaat of aan 
stoma- en incontinentiemateriaal. Het meest gebruikte hulpmiddel dat onder de verzekerde zorg valt 
is een kunstgebit of gebitsprothese: ruim vier op de tien hulpmiddelengebruikers geven aan een 
kunstgebit of gebitsprothese te hebben. Andere veelgebruikte verzekerde hulpmiddelen zijn een 
gehoorapparaat, beugels in de badkamer of het toilet en steunkousen. Mensen die ernstig beperkt 
zijn in hun activiteiten gebruiken de meeste hulpmiddelen, namelijk vijf verschillende. 
Kosten verzekerde zorg ingeperkt door wettelijke maatregelen  De kosten die 
hulpmiddelgebruikers maken voor verzekerde zorg, worden beperkt door factoren als: de hoogte van 
het verplicht eigen risico; het feit dat eigen bijdragen alleen gelden voor bepaalde hulpmiddelen en 
zorgkosten; en het abonnementstarief van de Wmo, dat een vast tarief is voor de eigen bijdragen 
aan Wmo-voorzieningen. Hiernaast kunnen hulp-middelgebruikers kosten hebben voor niet-
verzekerde zorg. Van de hulpmiddelgebruikers geeft 77 procent aan kosten te maken voor zorg die 
niet vergoed wordt. Dit kunnen kosten zijn voor bijvoorbeeld de tandarts, zelfzorggeneesmiddelen of 
een hulpmiddel zoals een bril, rollator of traplift die niet vergoed wordt. Deze kosten wordt niet 
ingeperkt door wettelijke maatregelen. Daardoor liggen de totale kosten voor hulpmiddelgebruikers 
hoger en zijn de verschillen in kosten tussen hulpmiddelgebruikers groter. 
Met mediaan bedoelt Nivel de middelste waarde bij een sortering van alle waarden van laag naar 
hoog. Ten opzichte van de mediaan zijn er dus net zoveel waarden die lager liggen als die hoger 
liggen. 
Door: Nationale Zorggids 
Bron: Nivel, https://www.nivel.nl/nl/nieuws/vier-op-de-tien-hulpmiddelgebruikers-betalen-zelf-een-
deel-van-hun-verzekerd-hulpmiddel, geraadpleegd op 29-09-2021 
 
 
 
28) "We schrokken heel erg toen we hoorden hoe slecht het met hem ging" 
Eigen Kracht Centrale 1 oktober 2021 
Overbelaste mantelzorger 
"We schrokken heel erg toen we hoorden hoe slecht het met hem ging," vertelt een man over zijn 
broer. Deze broer is vader van drie kleine kinderen en is bij de geboorde van het derde kind, nu drie 
jaar geleden, gestopt met werken om voor de kinderen te zorgen. Daarnaast zorgt hij voor zijn vader 
met dementie, die in hetzelfde dorp woont. “Het ging jaren prima,” vertelt hij zelf. “We hadden de 
taken verdeeld. Het was wel zwaar, maar ik kon het prima aan. Maar mijn vader ging achteruit en dat 
werd zwaarder. Toen het daarnaast niet goed ging met één van mijn kinderen, werd het wel erg 
veel.” 
Eraan onderdoor      Zijn broer: “Wij dachten dat het goed te combineren was voor hem. Omdat 
hij niet buitenshuis werkte, gingen we ervan uit dat hij het wel redde. Als we aan hem vroegen hoe 
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het ging, dan zei hij altijd ‘prima’. We zijn met vier broers, de andere drie werken allemaal. Wij 
gingen ook wel bij onze vader langs, maar we merkten eigenlijk niet dat hij zo snel achteruit ging. De 
hulpverlener van de oudste dochter van mijn broer zei dat het zo niet langer ging. Mijn broer dreigde 
eraan onderdoor te gaan, maar vond dat hij het vol moest houden.” Zijn vrouw heeft aan de bel 
getrokken en toen hebben we een Eigen Kracht-conferentie gehouden.” 
Ballen in de lucht   Bij de bijeenkomst werd het de hele familie pas duidelijk hoe zwaar het was 
en dat hij op instorten stond. "We hebben daar eerst bij stilgestaan en waardering gegeven voor alles 
wat hij gedaan had en deed, voor zijn eigen gezin en voor onze vader. Hij hield zoveel ballen in de 
lucht, ongelofelijk. We schaamden ons dat we het niet door hadden gehad. Maar we hebben ook 
gezegd dat hij moet leren hulp vragen.” De familie en aanwezige vrienden maakten een praktisch 
plan, met een schema per dag. Er stond precies in wie wat wanneer gaat doen. De man zelf kreeg de 
eerste maanden geen vaste taken. Hij gaat iets leuks doen met zijn vader op momenten dat hij 
energie heeft. Er kwam ook hulp voor het hele gezin. De broer zei achteraf: “Dit hadden we veel 
eerder moeten doen, het is jammer dat er een crisis voor nodig was. Maar beter laat dan nooit." 
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 
 
 
 
 
29) Naast medische zorg ook ondersteuning  bij maatschappelijke hulpvragen 
Zorgvisie 4 oktober 2021 
Reinier de Graaf slaat nieuwe weg in met levensloopgeneeskunde 
Het Reinier de Graaf ziekenhuis gaat patiënten naast medische zorg ook ondersteuning bieden bij 
maatschappelijke hulpvragen. Het is onderdeel van de nieuwe strategie van het ziekenhuis, de 
levensloopgeneeskunde. ‘Het staat voor een breder concept van gezondheid en zorg’, vertelt 
directievoorzitter Carina Hilders. ‘Hoe bied je mensen de juiste zorg op het juiste moment in hun 
leven?’ 
Het ziekenhuis kreeg de afgelopen jaren steeds vaker aanvragen voor medisch maatschappelijk werk. 
Het aantal uren dat het ziekenhuis maatschappelijke hulp heeft ingezet, was in 2018 zo’n 200 uur, in 
2019 liep dat op tot 355 uur en ook in 2020 werd 355 uur ingezet om patiënten te helpen. ‘Je ziet 
steeds vaker dat aan de medische zorgvraag van patiënten een sociaal-maatschappelijke probleem 
ten grondslag ligt’, zegt Hilders. ‘Denk aan eenzaamheid, financiële moeilijkheden, problemen met 
huisvesting. Dat maakt het complex om echt de juiste zorg te leveren. Dat moeten we als regionale 
partners samen doen, met gemeenten, met verzekeraar DSW, en met de eerstelijnszorg. Je hebt 
elkaar echt nodig.’ 
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Zorgvraag in kaart    Om aan de complexe zorgvraag te voldoen, is Reinier de Graaf een 
samenwerking aangegaan met Delft Support, de uitvoeringsorganisatie van de gemeente Delft, en 
het Sociaal Kernteam Westland, het wijkteam van de gemeente Westland. Vanaf 1 oktober werken 
twee maatschappelijk werkers in het ziekenhuis samen met de maatschappelijk werkers in het 
sociaal domein. De maatschappelijk werkers in het ziekenhuis brengen de zorgvraag van patiënten in 
kaart en zoeken naar oplossingen. Zo moeten zij na ontslag direct de juiste zorg en ondersteuning 
kunnen krijgen. 
Wereld van buiten ziekenhuis naar binnen halen     De afgelopen jaar is er steeds 
meer aandacht gekomen voor het bieden van de juiste zorg op de juiste plek. Vaak gaat dat over het 
verplaatsen van zorg uit het ziekenhuis. Volgens directievoorzitter Hilders betekent het ook dat je de 
wereld van buiten het ziekenhuis naar binnen moet halen. ‘In partnerschappen is het belangrijk om 
elkaars wereld te leren kennen, het vergemakkelijkt de communicatie en leidt tot nieuwe, 
gemeenschappelijke inzichten. Als je ziet dat iemand lang in het ziekenhuis blijft liggen, terwijl daar 
geen medische reden voor is, is het goed om te weten wat er nog meer speelt. Soms hebben mensen 
geen plek om naartoe te gaan, ze hebben bijvoorbeeld geen verblijfsvergunning. Door een bepaalde 
dynamiek te onderkennen, ben je veel beter in staat om de juiste zorg op het juiste moment in te 
zetten. Doordat onze medisch maatschappelijk werkenden in het ziekenhuis nu gaan samenwerken 
met maatschappelijke werkenden uit het sociale domein, maak je de lijn een stuk korter. Door hen in 
de eigen organisatie op te nemen, neem je ook de zorgprofessionals mee in een breder concept van 
gezondheid.’ 
Nieuwe strategie Reinier de Graaf  De pilot, die in eerste instantie zes maanden duurt, past 
binnen de nieuwe strategie van het Reinier de Graaf ziekenhuis, om de juiste zorg op de juiste plek 
én op het juiste moment te bieden. Hilders noemt het levensloopgeneeskunde. ‘We moeten meer 
kijken naar de momenten waarop we zorg leveren. Gebeurtenissen in de levensloop van mensen 
kunnen een voorspeller zijn voor de zorg die ze later nodig hebben. Vrouwen die een 
zwangerschapsvergiftiging hebben doorgemaakt, hebben na hun vijftigste een verhoogde kan op 
hart- en vaatziekten. Het geboortegewicht van baby’s kan een voorspeller zijn voor de latere 
ontwikkelingen. In de spreekkamer van de dokter moet het steeds normaler worden om dit soort 
informatie mee te nemen. Dat kan eigenlijk alleen in een nauwe regionale samenwerking, waarin 
signalering, preventie en zorg vervlochten zijn.’ 
Ontvlechtingsproces fusie  Netwerkzorg heeft wat Hilders betreft de toekomst. Reinier de 
Graaf begeeft zich midden in het ontvlechtingsproces van de fusie met het HagaZiekenhuis en het 
Langeland Ziekenhuis. ‘We willen in de regio intensiever, gerichter en beter samenwerken. De 
oplossing is geen juridische fusie, maar echte netwerkzorg. Samen met digitalisering en het centraal 
stellen van de zorgmedewerker zijn dat de drie pijlers onder ons werk.’ 
Oprechte aandacht   Dat de zorgmedewerker de aandacht verdient, is de afgelopen tijd uit veel 
adviezen – van de SER, de RVS, de commissie Werken in de Zorg – naar voren gekomen. ‘Wij hebben 
in 2018 gezegd: de medewerker staat op nummer 1. Dat klonk gek in een tijd waarin veel anderen de 
patiënt centraal stelden. Maar een fitte, gemotiveerde zorgverlener, die goed in zijn energie zit, kan 
ook betere zorg leveren aan de patiënt. We werken aan loopbaanontwikkeling, opleiding, vitaliteit en 
continu leren. Het centrale thema hierbij is wel oprechte aandacht. Het klinkt als een open deur, 
maar je moet mensen echt waarderen en laten doen waar ze goed in zijn.’ 
Solidariteit  Van de omslag naar netwerkzorg zijn grote effecten te verwachten. De 
kortetermijneffecten van maatschappelijke ondersteuning zijn al snel zichtbaar, vertelt Hilders tot 
slot. ‘We zien nu al dat mensen minder lang in het ziekenhuis hoeven te blijven, omdat ze minder 
lang hoeven te wachten op een plek waar ze goed kunnen worden opgevangen. Je hoop natuurlijk 
mensen uit het ziekenhuis te houden en te voorkomen dat ze terug hoeven te komen. Voor de 
langere termijn kan het helpen om met nog meer verantwoordelijkheid om te gaan met zorggelden. 
Met maatschappelijk werk kun je mensen ondersteunen in de basisvoorwaarden voor gezond leven. 
Het kan ons ook helpen om invulling te geven aan de solidariteit in het zorgstelsel. De verschillen die 
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we nu zien in gezondheid tussen mensen met een lage en hoge sociaal-economische status, dat 
moeten we niet willen.’ 
Samira Ahli   In februari 2015 begon ik als redacteur bij Skipr. Zorgvisie was toen nog de grote 
concurrent. Sinds 2019 maken we met één redactie deze twee titels én Qruxx, ons platform over 
waardegedreven zorg. Nog altijd schrijf ik met veel interesse over de organisatie van de Nederlandse 
gezondheidszorg, van vastgoed en finance tot de belangen van patiënten en zorgmedewerkers. 
Daarnaast ben ik nu adjunct-hoofdredacteur. Met veel trots draai ik als spil in de goed geoliede 
machine die onze redactie is. 
 
 
 
 
30) Einde voor Vereniging tot behoud van open landschap van Kaag en Braassem en omstreken 
Leidsch Dagblad 5 oktober 2021 
Na twintig jaar vechten tegen windmolens dreigt einde voor Vereniging tot 
behoud van het open landschap 
Paul van der Kooij 4 oktober 2021  KAAG EN BRAASSEM   Het einde lijkt nabij voor de Vereniging tot 
behoud van het open landschap van Kaag en Braassem en omstreken. Melden zich ook tijdens de 
algemene ledenvergadering van 7 oktober geen nieuwe bestuursleden aan, dan mogen de leden 
stemmen over opheffing van de vereniging die eind vorige eeuw ontstond toen er windmolens 
dreigden te komen langs de N207 bij Woubrugge. 
De kans dat nieuwe bestuursleden zich aanmelden acht woordvoerder van het bestuur Jan Veraart 
niet al te groot: ,,We hebben dit al eerder geprobeerd en waar je steeds tegenaan loopt is dat er 
meer vrijwilligersbanen zijn en je redelijk veel zitvlees moet hebben als bestuurder van de 
vereniging. Zo moet je vergaderingen volgen, nota’s lezen en weet ik niet wat. En daar gaat 
behoorlijk veel tijd in zitten’’. 
Een flink deel van het bestuur zit er al vanaf het begin en vindt het, soms ook door de vergevorderde 
leeftijd, inmiddels welletjes. Daar komt de overtuiging bij dat andere tijden om andere mensen 
vragen. 
Mensen bijvoorbeeld die wél actief zijn op Facebook en Twitter en die - nu gemeentelijke overheden 
minder te zeggen hebben over de eigen ruimte - de belangen daarvan net zo goed kunnen 
verdedigen bij regio, provincie en Rijk. 
Brede afweging    Dat hogere overheden zich meer en meer bemoeien met de invulling van de 
ruimte, vindt Veraart op zich geen verkeerde ontwikkeling: ,,Een provincie kijkt bijvoorbeeld meer 
naar het grote plaatje en weegt breder af’’. 
De vereniging die het ’open landschap’ altijd nadrukkelijk onder de aandacht heeft gebracht, 
constateert daarbij tevreden dat het woord ’landschap’ nog maar nauwelijks wordt gebruikt zonder 
dat het woord ’open’ eraan voorafgaat. 
Wat Veraart ook hoop geeft is dat wanneer er plannen ontstaan die de open ruimte aantasten, 
mensen zich razendsnel mobiliseren via social media als WhatsApp: ,,Dat gebeurde bijvoorbeeld toen 
er plannen ontstonden om vierhonderd hectare kassen neer te zetten in dezelfde 
Vierambachtspolder bij Woubrugge waar de molens waren gedacht. In een mum van tijd waren toen 
6.000 handtekeningen verzameld’’. 
Mochten zich alsnog bestuursleden aanmelden, dan kan Veraart zich voorstellen dat het huidige 
bestuur het voorstel tot opheffing aanhoudt, in gesprek gaat met de nieuwelingen en een nieuwe 
ledenvergadering uitschrijft: ,,En natuurlijk begeleiden we een eventueel nieuw bestuur graag’’. 
Contact   Mochten zich geen nieuwe bestuursleden aanmelden, dan wil bestuur het donderdag in 
het Schoolhuis in Rijnsaterwoude niet voor niets met de leden hebben over zaken als: hoe bewaren 
we de adressen van de kleine driehonderd leden? En hoe houden we contact met elkaar? Dat zou 
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ook handig zijn wanneer er snel moet worden gehandeld, bijvoorbeeld wanneer nieuwe plannen 
voor windmolens rond de N207 alsnog serieus worden. 
,,Want als je het ergens hebt over het open landschap van het Groene Hart is het daar wel. De enige 
reden dat er over wordt gesproken, is omdat mensen daar grond hebben.’’ 
De stelling dat windmolens een geduchte tegenstander dreigen te verliezen, klopt volgens Veraart 
niet: ,,Ook als oud-bestuursleden zullen we de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten houden en 
trekken we zeker aan de bel wanneer dat nodig is. En dat wordt heus wel opgepikt’’. 
 
 
 
 
31) De daklozencrisis is in de kern een huisvestingsvraagstuk 
Binnenlands Bestuur 6 oktober 2021 
DANNENBERG: 'JE HEBT GEWOON RECHT OP WOONRUIMTE' 
 06 okt 2021  Dakloosheid wordt in Nederland gezien als een zorgvraagstuk, ondergebracht bij het 
ministerie van volksgezondheid. Maar de daklozencrisis is in de kern een huisvestingsvraagstuk, 
betoogt Divosa-voorzitter Erik Dannenberg in aflevering 3 van de podcastserie Herstart (*Fried: zie: 
https://www.binnenlandsbestuur.nl/herstart ).  
Verdrievoudigd Nederland telt anno 2021 dubbel zoveel daklozen als in 2009. Onder jongeren 
en mensen met een niet-westerse migratieachtergrond is het aantal daklozen zelfs verdrievoudigd. Is 
dat te verklaren? En hoe kunnen we dakloosheid aanpakken en voorkomen? Op die vragen zoekt de 
derde aflevering van de podcastserie (Fried: zie: https://www.binnenlandsbestuur.nl/podcast ) 
Herstart van Binnenlands Bestuur een antwoord. 
Onvoorwaardelijk     Maaike (20) uit Eindhoven vertelt in de podcast hoe ze jarenlang worstelde 
met depressie en als tiener constant moest verhuizen tussen verschillende zorginstellingen en haar 
ouders. Ze wilde zich laten opnemen in een kliniek om te werken aan haar mentale gezondheid, 
maar dat was te risicovol omdat ze daarmee haar uitkering zou verliezen. Dankzij Het Bouwdepot, 
een experiment waarbij ze een jaar lang een onvoorwaardelijk inkomen kreeg, kon ze zich toch 
veroorloven om in therapie te gaan. Toen ze de kliniek uitkwam, kon ze eindelijk gaan werken aan 
een zelfstandig bestaan. 
Investering 'Het Bouwdepot gaat eigenlijk over bouwen aan het fundament van je leven', zegt 
Marleen van der Kolk, programmamanager bij Stichting Zwerfjongeren Nederland, de initiator van 
het experiment. 'Dus het is een investering in de jongeren zelf, waarvan we als samenleving zeggen: 
we willen voorkomen dat je straks nog verder in de problemen komt.' 
Onzekerheid      Maaike's verhaal is een treffende illustratie van de conclusies die de Raad voor 
Volksgezondheid en Samenleving (RVS) trok in een advies genaamd 'Herstel begint met een huis'. 
Dakloosheid ontstaat vaak in de context van bestaansonzekerheid, constateert de raad. Bovendien 
houden de ingewikkelde regels en procedures die mensen zouden moeten helpen, het probleem 
vaak in stand. Zo ook bij Maaike: de onzekerheid rondom het verliezen van haar uitkering stond een 
oplossing voor haar problemen in de weg. 
Uit het zorgdiscours    Erik Dannenberg werkte als RVS-lid mee aan het advies en is tevens 
voorzitter van Divosa, de vereniging van gemeentelijk directeuren in het sociaal domein. Dannenberg 
benadrukt dat dakloosheid in de eerste plaats een huisvestingsprobleem is. 'Kenmerkend voor 
Nederland is dat we de dakloosheid hier onder het ministerie van VWS [Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport, red.] hangen, omdat we het een zorgvraagstuk vinden. In Finland zeggen ze gewoon: die 
mensen hebben geen huis, dat is een huisvestingsvraagstuk. Wij moeten echt uit dat zorgdiscours 
komen.' 
Recht op een woning   Het voorkomen en verminderen van dakloosheid begint dus, zoals de 
titel van het advies al weggeeft, met een huis. Dannenberg: 'Je hebt gewoon recht op woonruimte. 
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Dat gaan we regelen voor je. En als je aanvullende zorg nodig hebt, omdat je een laag IQ hebt of 
verslaafd bent of in de war bent, dan organiseren we dat eromheen. Maar het begint met het feit dat 
iedereen in Nederland een voordeursleutel heeft.' 

 
De podcast is te beluisteren via de volgende kanalen: 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
32) Wmo 2015 biedt geen ruimte voor gemeenten om inkomensbeleid te voeren 
Binnenlands Bestuur 6 oktober 2021 
DE JONGE: VOLDOENDE COMPENSATIE VOOR EIGEN BIJDRAGE WMO 
Yolanda de Koster 06 okt 2021   De Wmo 2015 biedt geen ruimte voor gemeenten om 
inkomensbeleid te voeren. Het meewegen van inkomen of vermogen van inwoners die een Wmo-
voorziening aanvragen, is uit den boze. Gemeenten worden voldoende gecompenseerd voor de extra 
toeloop op Wmo-voorzieningen en de gederfde inkomsten uit eigen bijdragen. Dat benadrukt 
minister Hugo de Jonge (VWS).                                                                                                                  
Maatregelen  Mocht uit de derde monitor abonnementstarief over 2020 blijken dat het beroep 
op Wmo-voorzieningen groter is dan verwacht en gemeenten financieel en inhoudelijk in de knel 
komen, dan ‘hebben we maatregelen te treffen, inhoudelijk dan wel financieel’, aldus de 
woordvoerder van minister De Jonge. Dat is bij de invoering van het Wmo-abonnementstarief met 
de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) afgesproken en die afspraak staat nog steeds. Een 
dezer dagen wordt die nieuwe monitor gepubliceerd. De inkomensonafhankelijke eigen bijdrage (het 
Wmo-abonnementstarief) is in 2019 voor maatwerkvoorzieningen en in 2020 voor algemene 
voorzieningen ingevoerd. 
Lange wachtlijsten Minister De Jonge reageert hiermee op maatregelen van verschillende 
gemeenten om in ieder geval de toegang tot de huishoudelijke hulp in te dammen, vooral voor 
inwoners met een midden- tot hoger inkomen, waarover Binnenlands Bestuur recent berichtte. Sinds 
de invoering van het Wmo-abonnementstarief is het aantal aanvragen hiervoor onder deze groep 
fors gestegen, zo blijkt onder meer uit cijfers van het CBS. Gemeenten stellen dat veel van deze 
mensen voorheen zelf een hulp betaalden, maar hiervoor nu bij de gemeente aankloppen omdat dat 
stukken goedkoper is. De eigen bijdrage voor een Wmo-voorziening bedraagt maximaal 19 euro per 
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maand. Door deze maatregel is onder meer in Amsterdam een lange wachtlijst (Fried: zie: 
https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/drie-jaar-wachten-op-huishoudelijke-
hulp.18439086.lynkx ) ontstaan voor huishoudelijke hulp, en flinke tekorten. Een aantal gemeenten 
weegt het inkomen bij aanvragen voor huishoudelijke hulp mee, andere gemeenten doen een 
moreel appel op inwoners om de hulp zelf te betalen, als ze dat kunnen. 
Rechtspraak Deze gemeenten stellen dat de Wmo 2015 wel degelijk ruimte biedt om het 
inkomen mee te wegen. Als iemand zelf hulp kan betalen, is hij of zij zelfredzaam genoeg. De 
gemeente hoeft dan geen voorziening te regelen en te betalen, redeneren zij. Die argumentatie 
veegt De Jonge resoluut van tafel. ‘De wet laat geen ruimte om de hoogte van het inkomen of 
vermogen van inwoners onder het begrip ‘eigen kracht’ te scharen. Het voeren van inkomensbeleid 
is en blijft een verantwoordelijkheid van het rijk. Dit uitgangspunt is meermaals bevestigd in de 
rechtspraak’, aldus de woordvoerder van De Jonge. Gemeenten stellen dat die rechtspraak inmiddels 
is achterhaald, omdat de uitspraken dateren van voor de invoering van het Wmo-abonnementstarief. 
Zorg mijden  Het ministerie vindt dat zorg en ondersteuning voor iedereen betaalbaar moet zijn. 
‘Daarom heeft dit kabinet een pakket aan maatregelen genomen om de stapeling van zorgkosten te 
beperken. Een van deze maatregelen was het abonnementstarief.’ Daarnaast heeft de maatregel 
bijgedragen aan de vereenvoudiging van de systematiek en de administratieve lasten voor alle 
betrokken partijen. ‘We zien in de meerjarige monitor abonnementstarief ook dat cliënten blij zijn 
met deze maatregel’, aldus De Jonge via zijn woordvoerder. Uit onderzoek van Binnenlands 
Bestuur en Ieder(in) van begin 2016 bleek dat een kwart van de Nederlanders destijds afzag van 
ondersteuning (Fried: zie: https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/kwart-zorggebruikers-
mijdt-dure-zorg.9518647.lynkx  )door de hoge eigen bijdragen die zij voor Wmo-voorzieningen 
moesten betalen. Dat artikel leidde onder meer tot Kamervragen (Fried: zie: 
https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/van-rijn-moet-snel-opheldering-geven-over-
eigen.9519091.lynkx ) en een debat (Fried: zie: 
https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/van-rijn-wil-nog-niet-ingrijpen-in-eigen-
bijdrage.9523839.lynkx ) in de Kamer. Het kabinet Rutte III voerde het abonnementstarief in, zeer 
tegen de zin van gemeenten in. 
Gederfde inkomsten  Ook de klacht van gemeenten dat zij onvoldoende door het rijk worden 
gecompenseerd voor zowel de aanzuigende werking als gederfde inkomsten wijst De Jonge van de 
hand. De kosten van de introductie van het Wmo-abonnementstarief zijn ten tijde van het 
regeerakkoord door het Centraal Planbureau (CPB) geraamd op 290 miljoen euro. Uit de monitor 
over 2020 die vorig najaar verscheen zijn de kosten die de invoering van het Wmo-
abonnementstarief met zich meebrachten, daar met 229 miljoen euro ver onder gebleven. 
‘Gemeenten zijn dus voldoende gecompenseerd.’  
Formele reactie    Leusden en Krimpen aan den IJssel moeten van De Jonge stoppen (Fried: zie: 
https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/minister-inkomenstoets-wmo-in-strijd-met-
wet.17996631.lynkx )met het meewegen van het inkomen. Anders dreigt hij de besluiten van deze 
gemeenten ter vernietiging voor te dragen aan de Kroon. Beide gemeenten negeren deze eis (Fried: 
zie pt.15 nieuwsbrief) , zo stelden zij recent in Binnenlands Bestuur. Het ministerie wacht nog op een 
formele reactie van de twee gemeenten. ‘Aan de hand daarvan bepalen we het vervolg’, aldus de 
woordvoerder van De Jonge. 
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33) Burgemeester Marina van der Velde neemt dinsdag 2 november afscheid 
Witte Weekmail Kaag en Braassem 6 oktober 2021 
Afscheid burgemeester Marina van der Velde: Worstelen en boven komen  
4 okt 2021,  KAAG EN BRAASSEM – Burgemeester Marina van der Velde neemt dinsdag 2 november 
afscheid, nadat ze bijna twaalf jaar de scepter zwaaide voor Kaag en Braassem. In die tijd zijn er 
heel wat zaken gebeurd, zoals de brand in de kerk van Hoogmade en de aanslag op het vliegtuig 
‘MH17’, waardoor inwoners omkwamen. Maar als burgemeester heeft Van der Velde ook steun 
kunnen bieden in tijden van onrust. In een tweeluik praat ze over haar ervaringen en het 
naderende afscheid. Deze week: deel 1: Worstelen en boven komen.  
JOEP DERKSEN    Op 31 maart 2010 begon voor Van der Velde het burgemeesterschap in Kaag en 
Braassem. Het was een andere tijd; de inwoners van Alkemade en Jacobswoude moesten nog flink 
wennen aan het feit dat de twee gemeenten nu samen één gemeente vormden. Van der Velde was 
ook benoemd net op het moment, dat er een ‘grensoorlog’ plaatshad met de gemeente Teylingen. 
Kaag en Braassem eiste indertijd grondgebied op van Teylingen: het Lage Land. Maar de vier 
campinghouders van De Horizon, het Haasje, de Broekhorst en Spijkerboor wilden juist bij Teylingen 
horen, mede omdat in die gemeente geen toeristenbelasting werd geheven. De gemoederen liepen 
indertijd hoog op; toenmalig VVD-gemeenteraadslid Jan van der Geest beschuldigde het 
gemeentebestuur van Teylingen ervan, dat de bestuurders ‘parasiteren’ op Kaag en Braassem. 
Van der Velde verwees naar een rapport van het Adviesbureau Berenschot, dat aangaf dat het 
gebied het beste kon worden toegekend aan Kaag en Braassem. Maar Gedeputeerde Staten van 
Zuid-Holland beslisten toch, dat het gebied onder Teylingen kwam te vallen. Bij haar afscheid blikt de 
burgemeester terug op deze periode. “Ik kwam binnen, toen de discussie erop gericht was, dat 
Teylingen grond van ons over zou nemen. Het is nog altijd een pijndossier in mijn bestaan, dat ik toen 
een stuk van mijn gemeente ben kwijtgeraakt. Ik vind het nog steeds een heel rare beslissing van de 
provincie.” 
Een gebeurtenis die een onuitwisbare indruk heeft achtergelaten op niet alleen de burgemeester, 
maar op alle inwoners, is zonder twijfel de raketaanval op het vliegtuig MH17. Inwoners van 
Leimuiden en Oud Ade kwamen hierbij om het leven. Van der Velde vertelt, hoe zij deze periode 
heeft beleefd. “Wat wordt er dan van je als burgemeester gevraagd? Je bent er niet in opgeleid. Toen 
het nieuws bekend werd, was ik aan het eten bij vrienden. Wethouders belden me en lieten me 
weten, dat er waarschijnlijk inwoners uit onze gemeente bij betrokken waren. Ik ben samen met mijn 
man naar Schiphol gegaan, waar het centrum van de opvang voor familieleden van de passagiers 
bijeenkwamen. Het was daar een volstrekte chaos; ik wist niet wat ik daar deed, wie het betrof en 
wie ik moest zoeken. Ik herkende niemand, maar proefde het primaire verdriet en de chaos van de 
informatiestroom. Om 02.00 uur ben ik weer naar huis gegaan.’’ 
De dag erop was bekend wie de slachtoffers waren en Van der Velde bezocht de ouders en 
nabestaanden. “Deze mensen hadden mij wel gezien bij de opvang. Dat hadden ze heel fijn 
gevonden; met mijn aanwezigheid zagen ze, dat ik mijn medeleven wilde uiten. Dat maakte het 
gesprek dragelijker. Door die hele gebeurtenis heb ik een heel speciale band met die mensen 
gekregen. Een dergelijke gebeurtenis heeft zo’n impact op de gemeenschap. Het is dan fantastisch 
om de saamhorigheid te zien en te ervaren hoe een heel dorp om die mensen heen komt te staan. 
Als burgemeester mag je daar een rolletje in vervullen, want het zijn wel jouw inwoners. Dat maakt 
het burgemeestersambt heel bijzonder; dat je op heel onverwachte momenten heel dicht bij de 
mensen komt te staan en ook met hen de emoties kunt delen. Maar ik wens het geen enkele 
burgemeester toe, om dit mee te maken; het is heel heftig.’’ Volgende week: Wachten op het 
onbekende. 
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34) Gemeenten, provincies en waterschappen zijn laaiend op minister Hoekstra van financiën 
Binnenlands Bestuur 7 oktober 2021 
GEMEENTEN EN PROVINCIES LAAIEND OP MINISTER HOEKSTRA 
Yolanda de Koster 06 okt 2021 Gemeenten, provincies en waterschappen zijn laaiend op minister 
Hoekstra van financiën. Hij komt de afspraak niet na om bij extra rijksuitgaven ook de decentrale 
overheden extra budget te geven. In een brief op poten aan Hoekstra dringen ze aan om de 
afspraken alsnog na te komen. 
Hoger accres De rijksoverheid heeft met de decentrale overheden de zogeheten trap-op-trap-af 
systematiek afgesproken. Als het rijk meer geld uitgeeft, krijgen ook gemeenten en provincies meer 
geld. Onder druk van de Tweede Kamer tijdens de algemene politieke beschouwingen, heeft het 
demissionaire kabinet besloten extra budget uit te trekken voor een aantal urgente vraagstukken. 
Daarover heeft Hoekstra de Kamer dinsdag over geïnformeerd. Voor de stijging van de salarissen in 
de zorg krijgen gemeenten wel extra geld via het gemeentefonds. Dit geldt niet voor de andere 
investeringen zoals de verlaging van de verhuurderheffing, extra geld voor politie en boa's en 
verlaging van de energierekening. 'Gelet op het bijzondere karakter van het aanvullende pakket 
heeft het kabinet besloten geen accres voor het gemeente- en provinciefonds toe te kennen over de 
nieuwe maatregelen', aldus Hoekstra in zijn brief (Fried: zie: 
https://www.binnenlandsbestuur.nl/Uploads/2021/10/kamerbrief-budgettaire-uitkomsten-apb.pdf ) 
aan de Kamer.   
Verhoudingen onder druk  Dit is bij de decentrale overheden in het verkeerde keelgat 
geschoten. Het is voor hen onacceptabel dat Hoekstra deze extra rijkinvesteringen niet doorberekent 
in een hoger accres voor de decentrale overheden. De minister legt hiermee de interbestuurlijke 
afspraken eenzijdig naast zich neer, stellen de drie koepels (VNG, IPO en UvW) in hun brief aan de 
minister van financiën. ‘Uw handelswijze is contrair aan de gedachte dat we als één overheid werken 
aan het oplossen van maatschappelijke opgaven in Nederland. Het zet daarmee de interbestuurlijke 
verhoudingen onder druk.’ 
Nakomen afspraken  De ‘kwestie’ laat opnieuw zien dat niet alleen de financiële verhoudingen 
tussen rijk en decentrale overheden moeten worden verbeterd, maar ook dat de interbestuurlijke 
verhoudingen ‘een urgente opgave’ is. ‘Juist in een tijd waarin inwoners vragen van hun overheid dat 
deze zich aan haar verplichtingen houdt en zich daar niet eenzijdig aan onttrekt én in een situatie 
waarin de financiële positie van met name gemeenten structureel onder druk staat, verwachten wij 
van het rijk dat gemaakte afspraken worden nagekomen.’ De koepels willen snel met Hoekstra in 
gesprek. 
 
 
 
35) Zorgen om de verminderde sociale kwaliteit van mensen in een kwetsbare situatie 
Movisie 7 oktober 2021 
Leefbaarheid vraagt versterken van sociale kwaliteit  
7 oktober 2021  We hebben te maken met verschillende maatschappelijke trends: toenemende 
complexiteit van de samenleving, groeiende achterstanden en ongelijkheden tussen groepen 
mensen, toename van kwetsbare mensen in wijken, tekorten in zorgkosten en personeel alsook 
gebrek aan woningen. 
Recentelijk benoemen woningcorporaties, Sociaal Werk Nederland, Bijzonder Hoogleraar Actief 
Burgerschap Monique Kremer, de Werkgroep-Halsema en de Raad voor Volksgezondheid en 
Samenleving bij monde van Jet Bussemaker hun zorgen om de verminderde sociale kwaliteit van 
mensen in een kwetsbare situatie. Problemen stapelen zich op, sociale en gezondheidsproblemen 
groeien, ongelijkheid in sociaal economische posities tussen mensen stijgt, mensen voelen zich 
onveiliger en overlast neemt heftige vormen aan. 
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Dit alles maakt dat sociale en gemeentelijke professionals alsook bestuurders zich realiseren dat 
versterking van de leefbaarheid in buurten, wijken en dorpen van essentieel belang is voor een 
democratische, vitale en veerkrachtige samenleving. De aandacht voor de versterking van 
leefbaarheid is sinds de coronacrisis toegenomen. 
                         Leefbaarheid gaat over de aantrekkelijkheid van een gebied om  
                                    er te wonen, leven, sporten, ontmoeting en meer 
Wat verstaan we onder leefbaarheid?   Het begrip leefbaarheid gaat over de 
aantrekkelijkheid van een gebied of gemeenschap om er te wonen, leven, sporten, elkaar te 
ontmoeten, te spelen, elkaar hulp te vragen en meer. De term lijkt een containerbegrip voor allerlei 
kwaliteitskenmerken van een leefomgeving en is daarmee diffuus en multidimensionaal. Het gaat in 
ieder geval niet alleen over de fysieke aspecten van een leefomgeving maar ook over de sociale 
aspecten. Veiligheid kun je zien als een kenmerk die nodig is voor de versterking van leefbaarheid 
van een gebied. 
Movisie en leefbaarheid    Om de huisvesting te verbeteren en onveiligheid in buurten tegen 
te gaan, heeft het demissionair kabinet eerder 450 miljoen euro uitgetrokken. En recentelijk weten 
we dat er nog 1 miljard geïnvesteerd gaat wonen in huisvesting. Investeren in stenen is nodig en dus 
mooi dat het gebeurt, maar het is niet genoeg als we de leefbaarheid willen versterken. 
Mensen ervaren dat de leefbaarheid in hun wijk of buurt beter is als de kwaliteit van hun dagelijkse 
leven verbetert. We kennen de knoppen waaraan je kunt draaien om dit voor elkaar te krijgen. Dat 
zijn sociaaleconomische zekerheid, sociale inclusie, sociale cohesie en sociale empowerment. 
Allereerst sociaaleconomische zekerheid: dit is een dak boven je hoofd, verzekerd zijn van genoeg 
inkomen, en een waardevolle dagbesteding hebben, zoals werk en/of onderwijs. Ten tweede sociale 
inclusie; dat vraagt toegankelijke voorzieningen voor alle groepen en voorzieningen en het 
tegengaan van uitsluiting. Ten derde sociale cohesie; dat vraagt bevorderen van sociale steun, 
wederkerigheid in relaties, verbondenheid en wederzijds respect. En als vierde sociale 
empowerment: het inzetten op mogelijkheden en ruimte voor zelfbeschikking, benutten van 
talenten, met steun vanuit de omgeving. 
Deze vier knoppen – condities voor sociale kwaliteit – zijn allemaal even belangrijk, en er is 
wisselwerking tussen. Huisvesting is een belangrijk aspect van sociaaleconomische zekerheid, 
onmisbaar in het geheel van leefbaarheid. Maar tegelijk is het minder dan de helft van het geheel. Er 
is ook aandacht nodig voor sociale inclusie en sociale cohesie. Sociale cohesie krijg je door een 
wisselwerking van stenen en mensen; denk aan de speeltuin met jongerenwerk, de kringloopwinkel 
met dagbesteding, het buurthuis gerund door vrijwilligers, sociaal vangnet voor vroeg signaleren of 
burenhulp ook na corona. Alleen vanuit een integrale visie op leefbaarheid is het mogelijk om 
leefbaarheid in de brede zin en voor álle inwoners te vergroten. Steen en mens kunnen we dus niet 
los van elkaar zien. 
                       Alleen vanuit een integrale visie op leefbaarheid is het mogelijk om leefbaarheid  
                                   in de brede zin en voor álle inwoners te vergroten 
Leefbaarheid versterken   Lokale overheden moeten ervoor zorgen dat inwoners en hun 
collectieven optimaal kunnen participeren bij het richten, inrichten en verrichten van 
oplossingsrichtingen voor wijken. Niet met één of twee excuus-Truusen of alibi-Ali’s in een 
kerngroep. Maar door buurtplatforms of bewonersgroepen mede-eigenaar te maken van het 
noodzakelijke veranderingsproces in wijk of buurt. Op die manier empower je inwoners. Zij zullen, 
redenerend vanuit hun leefwereld, de link leggen tussen fysieke, sociale, economische en andere 
elementen die de leefbaarheid in hun buurt versterken. 
In reactie op de huidige en toekomstige investering door het demissionaire en een volgend kabinet 
zeggen wij daarom: investeer in alle condities voor sociale kwaliteit. En zet hoe dan ook in op 
gelijkwaardige participatie van inwoners gedurende het hele traject en geef met hen integrale 
invulling aan de opdracht. Beide elementen zullen maken dat het ons daadwerkelijk lukt de 
leefbaarheid van allen te versterken. 
Lou Repetur Programmadirecteur bij Movisi 
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36) Aanbesteden van maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp wordt eenvoudiger 
Google melding Wmo: Rijksoverheid.nl  7 oktober 2021 
Handreiking eenvoudiger aanbesteden maatschappelijke ondersteuning en 
jeugdhulp nu beschikbaar 
Nieuwsbericht | 07-10-2021 | Het aanbesteden van maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp 
wordt eenvoudiger gemaakt met een wijziging van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke 
ondersteuning 2015. Gemeenten hoeven met deze wetswijziging in aanbestedingsprocedures niet 
langer te kiezen voor de aanbieder met de ‘economisch meest voordelige inschrijving’ (emvi-
criterium). Om gemeenten voor te bereiden op de wetswijziging is vanaf vandaag de handreiking 
‘Sociale en andere specifieke diensten-procedure zonder emvi – vereenvoudigd aanbesteden Wmo 
2015 en Jeugdwet’ beschikbaar. Met deze handreiking kunnen gemeenten de geboden ruimte van 
de wetswijziging zo goed mogelijk benutten.  
De handreiking is bedoeld voor inkopers van gemeenten en licht de aandachtspunten en voordelen 
van een procedure zonder emvi-criterium toe. Er worden vier mogelijke inkoopprocedures zonder 
emvi-criterium aangeboden. Gemeenten kunnen zelf bepalen of een van de voorbeelden past bij hun 
specifieke situatie. In de handreiking zijn resultaten uit pilots verwerkt die bij zes gemeenten worden 
uitgevoerd. De handreiking is opgesteld in samenwerking met experts op het gebied van inkoop en 
aanbesteden in het sociaal domein en is hier (Fried: zie: https://www.inkoopsociaaldomein.nl/ ) te 
vinden. De komende tijd wordt de handreiking verder aangevuld met resultaten uit de lopende pilots 
en informatiedagen.  
               Minister De Jonge: “Gemeenten die minder tijd kwijt zijn aan administratieve rompslomp  
               en procedures kunnen meer tijd steken in de kwaliteit van zorg die in hun gemeente          
                   geboden wordt. Deze handreiking is daarom weer een stap in de goede richting.”  
Aanbesteden zonder offertefase      Op dit moment voeren de gemeenten de Jeugdwet en 
de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) uit door het sluiten van contracten met 
aanbieders van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning. Gemeenten moeten in de 
aanbestedingsprocedures van deze contracten nu nog kiezen voor de aanbieder met de ‘economisch 
meest voordelige inschrijving’ (het emvi-criterium). In de praktijk betekent dit dat gemeenten veel 
offertes moeten opvragen en beoordelen om vervolgens alsnog voor de goedkoopste optie te kiezen. 
Met deze wetswijziging worden aanbestedingsprocedures zonder deze offertefase mogelijk.  
Zonder offertefase kan het gesprek tussen gemeenten en aanbieders meer over de inhoud en 
kwaliteit van de zorg gaan. Iedere goede zorgaanbieder moet een eerlijke kans op een contract 
maken. Als niet meer per definitie gekozen hoeft te worden voor de economisch meest voordelige 
inschrijving wordt dit mogelijk. Het schrappen van de emvi-verplichting betekent namelijk dat er kan 
worden geselecteerd op basis van minimumeisen en selectiecriteria gericht op de kwaliteit van 
zorgaanbieders.  
Wetswijziging   Op 23 april 2021 is het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend. Zodra de 
Tweede en de Eerste Kamer het wetsvoorstel goedkeuren zal de wet in werking treden. Eerst worden 
deze maand de schriftelijke vragen van de Tweede Kamer beantwoord. Daarna volgt de mondelinge 
behandeling. Het wetsvoorstel is te lezen op de website (Fried: zie: 
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?cfg=wetsvoorsteldetails&qry=
wetsvoorstel%3A35816 )van de Tweede Kamer. 
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37) Vanaf 1 januari mogen schuldhulpverleners van de gemeente zelf gegevens opvragen  
Schulinck  7 oktober 2021 
Gegevens opvragen tijdens de intakefase schuldhulp 
Welke gegevens mag je opvragen en bij wie? 
6 oktober 2021 - mr. Patricia Eickmans – van der Poel   Vanaf 1 januari mogen schuldhulpverleners 
van de gemeente zelf gegevens opvragen over hun cliënt. Doel is om de cliënt te ontzorgen en om 
het hele proces te versnellen. Want hoe sneller je een compleet beeld hebt van de schuldsituatie 
van de klant, hoe eerder je aan de slag kunt met de schulden. Klinkt simpel, maar natuurlijk heb je 
ook te maken met privacy. In de nieuwe wetgeving is daarom precies vastgelegd welke gegevens je 
mag opvragen, bij wie je ze mag opvragen en wanneer je dit mag doen. In deze opinie vind je een 
overzicht van de gegevens die je tijdens de intakefase schuldhulp op mag vragen. 
De intakefase schuldhulp bestaat (als het gaat over gegevens opvragen) uit twee onderdelen. De 
gegevensset die je tijdens het eerste onderdeel mag gebruiken is veel kleiner dan de gegevensset 
waar je in het tweede gedeelte mee aan de slag mag. Het is daarom belangrijk om altijd in de gaten 
te houden waar je in het proces zit. 
Looptijd onderdeel 1: 
Vanaf het moment dat de inwoner vraagt om een intakegesprek tot het moment dat hij in het eerste 
gesprek aangeeft verdere schuldhulp te willen. 
Looptijd onderdeel 2: 
Vanaf het moment dat de inwoner in het eerste gesprek aangeeft verdere schuldhulp te willen tot 
het moment waarop het 1e Plan van Aanpak wordt afgegeven. 
Gegevens opvragen tijdens onderdeel 1 van de intakefase 
De gegevensset die je tijdens dit onderdeel op mag vragen is beperkt. Je mag alleen gegevens 
opvragen die je nodig hebt om te onderzoeken of sprake is van een weigeringsgrond. De volgende 
gegevens zijn toegestaan: 

 Brp (inwoner/geen inwoner); 
 Gegevens over fraude & recidive bij de instanties genoemd in artikel 12 en 13 Besluit 

gemeentelijke schuldhulpverlening (Bgs) 
Let op: dit mag alleen als dit als weigeringsgrond benoemd is in het beleidsplan. 

Omdat de gemeente bij een bedreigende situatie binnen 3 dagen een gesprek in moet plannen (art. 4 
Wgs), mag je ook aan de cliënt vragen of er sprake is van een dreigende ontruiming, afsluiting van 
nutsvoorzieningen of een opzegging door de zorgverzekeraar. 
Gegevens opvragen tijdens onderdeel 2 van de intakefase 
Als fase 1 is doorlopen dan kan de gemeente starten met het opstellen van het eerste Plan van 
Aanpak. Voor het opstellen hiervan mag de gemeente bij verschillende instanties gegevens 
opvragen. Wel blijft van belang dat altijd alleen gegevens worden opgevraagd die noodzakelijk zijn. 
Als tijdens het eerste gesprek duidelijk is dat iemand alleen in aanmerking komt voor lichtere 
schuldhulp, dan kan het zo zijn dat niet de volledige gegevensset nodig is. Wat niet nodig is, mag je 
niet opvragen. 
            je mag alleen gegevens opvragen bij de instanties die genoemd zijn in het besluit (Bgs) 
De volledige gegevensset bestaat uit: 

 Gegevens over inkomen en vermogen; 
 Gegevens over schulden en betalingsverplichtingen; 
 Contactgegevens van hulpverleners bij Jeugd/Wmo. 

Let wel op, je mag alleen gegevens opvragen bij de instanties die zijn genoemd in artikel 12, 14 en 15 
Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening (Bgs). In onze nieuwste infographic (Fried: zie:  
https://www.schulinck.nl/infographic/sociaal-domein-schuldhulpverlening-gegevens-opvragen-door-
schuldhulp  ) hebben wij de instanties waar tijdens de intakefase gegevens opgevraagd kunnen 
worden voor u op een rijtje gezet. (Voor klanten van Schulinck schuldhulpverlening staat in de 
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kennisbank een uitgebreid schema. Daarin is voor alle fasen schuldhulpverlening beschreven welke 
gegevens je bij wie op mag vragen.) 
Extra gegevens opvragen bij de cliënt   AIs er nog extra informatie nodig is voor het 
opstellen van het Plan van Aanpak dan kan dit worden opgevraagd bij de cliënt. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan de loonstrookjes van de werkgever. De werkgevers ontbreken immers op het lijstje 
van instanties waar je inkomstengegevens op mag vragen. 
Via onze helpdesk wordt ons weleens gevraagd of je nu persé altijd zelf de gegevens op moet vragen 
die de wet omschrijft. Het antwoord op die vraag is dat je nog steeds alle noodzakelijke gegevens op 
mag vragen bij je cliënt. Maar als er gegevens ontbreken die schuldhulp zelf mag opvragen, dan is 
het weigeren of beëindigen van schuldhulp niet mogelijk. 
Conclusie    De nieuwe mogelijkheden om gegevens op te vragen tijdens de intakefase helpen 
echt bij het ontzorgen van de cliënt en het versnellen van het proces. Wel is het belangrijk om altijd 
goed in de gaten te houden wanneer je welke gegevens op mag vragen. Hou daarbij ook altijd de 
noodzaak in het oog, want in deze fase alvast gegevens opvragen die misschien later in het proces 
handig zijn, is niet toegestaan. Vraag alleen die gegevens op die je echt nodig hebt voor het opstellen 
van het eerste plan van aanpak. 
  
 
 
 
38) Rotterdamse college van b & w stoppen met de warmteleiding van Rotterdamse naar Leiden 
Leidsch Dagblad 7 oktober 2021 
Rotterdam wil de warmtepijp naar Leiden schrappen 
@nrcmedia, Eppo König 6 oktober 2021 LEIDEN   Het schrappen van de warmteleiding van 
Rotterdam naar Leiden is een grote tegenvaller voor de energietransitie in Zuid-Holland. Het 
noodlijdende Warmtebedrijf van Rotterdam stevent af op een faillissement. 
Na jarenlange financiële problemen wil het Rotterdamse college van burgemeester en wethouders 
stoppen met de aanleg van de duurzame warmteleiding van de Rotterdamse haven naar Leiden. Het 
noodlijdende Warmtebedrijf van Rotterdam, waar de gemeente door de jaren heen ongeveer 300 
miljoen euro in stak, stevent af op een faillissement. 
Het collegebesluit, waar de gemeenteraad volgende week nog over moet stemmen, is een grote 
tegenvaller voor de energietransitie in Zuid-Holland. De leiding naar Leiden moest ook 
regiogemeenten als Katwijk, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude voorzien van 
industriële warmte van afvalverwerker AVR en Shell in Rotterdam. 
Mogelijk wordt het eerste deel van de warmteleiding van Rotterdam naar Den Haag alsnog wel 
aangelegd door energiebedrijf Gasunie, de eigenaar en exploitant. Het Warmtebedrijf van de 
gemeente Rotterdam zou de leiding van Gasunie gaan huren voor het warmtetransport. 
Staatssteun  Een van de redenen voor het mislukken is dat betrokken private partijen volgens de 
Europese Commissie te weinig willen bijdragen, zegt wethouder Arjan van Gils (Financiën en Majeure 
Projecten, D66) in een interview met NRC. Zo zou Rotterdam onevenredig veel betalen en risico 
lopen, waardoor er sprake kan zijn van staatssteun. 
Met private partijen, zoals AVR, Shell en energiebedrijven Vattenfall en Uniper, is gepraat over een 
bijdrage van „enkele miljoenen”, schrijft het college aan de gemeenteraad. Die bijdrage zou in „schril 
contrast” staan met de – onbekende – bijdrage van de gemeente Rotterdam. 
‘Een en al onbalans’„Het kan niet zo zijn dat één partij er eindeloos geld in blijft steken en alle risico’s 
op zich neemt: dat is een en al onbalans”, zegt Van Gils. De wethouder betreurt het dat private 
partijen zich niet meer hebben willen inzetten voor dit duurzame project. „Mijn beeld is, als ik er lang 
naar kijk, dat er met een grote boog om het Warmtebedrijf is heengelopen.” 
De risico’s voor de gemeente Rotterdam zijn ook te groot, omdat er nog veel onzekerheden zijn rond 
het contract met Gasunie, aldus Van Gils. Waar en hoe de pijpleiding vanuit de Rotterdamse haven 
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op Leiden moet worden aangesloten, staat ook nog niet vast en kan vertraging voor het project 
opleveren. 
Het Warmtebedrijf werd in 2006 opgericht om met restwarmte uit de haven zo’n 300.000 tot 
500.000 woningen in de regio te verwarmen. Maar het Warmtebedrijf bleef steken op 60.000 
woningen. Daarom is besloten om de leiding naar Leiden door te trekken. Het aanvankelijke plan van 
een leiding via Zoeterwoude werd eind vorig jaar verruild voor een leiding via Rijswijk. 
Zowel de Rekenkamer Rotterdam als een raadsenquête-commissie hebben een kritisch rapport 
uitgebracht over het debacle met het Warmtebedrijf. Door angst voor gezichtsverlies, wensdenken 
en het structureel onderschatten van risico’s werd het Warmtebedrijf een politiek en financieel 
fiasco, bleek uit een eerdere reconstructie van NRC. 
Regiogemeenten  Juist op de dag dat bekend wordt dat Rotterdam zijn medewerking eraan 
opzegt, hebben de gemeenten in de Leidse regio en Katwijk hun handtekeningen gezet onder een 
samenwerkingsovereenkomst om gezamenlijk toe te werken naar een open, regionaal 
energiesysteem. Dat ’open’ moet de warmtepijp redden. 
Het Rotterdamse besluit, waar de gemeenteraad daar zich nog wel over moet uitspreken, brengt 
onzekerheid met zich mee voor de regiogemeenten. Niettemin houden zij, in ieder geval naar de 
buitenwacht, vertrouwen in het warmtenet. In een persbericht over de regionale samenwerking is de 
Rotterdamse bom onder het project haast een voetnoot. Werd de havenwarmte zeker voor de 
eerste jaren eerder als ’cruciaal’ gepresenteerd, nu wordt het mogelijk ontbreken ervan betiteld als 
’enorm teleurstellend’. 
De nieuwe hoop is gevestigd op het feit dat de havenwarmte niet de enige bron van warmte zou zijn. 
Met name aardwarmte uit de eigen regio is ook een belangrijke bron voor het netwerk. Bovendien is 
altijd de bedoeling geweest dat ook andere bronnen eenvoudig zouden kunnen aansluiten. Het 
project werd daarom eerder ook wel de warmterotonde genoemd. ,,De komende maanden moeten 
de mogelijkheden voor een dergelijk open net inzichtelijk worden gemaakt.’’ 
De gemeente laat verder nogmaals weten dat wat er ook gebeurt in dit project, inwoners met 
stadsverwarming niet bang hoeven zijn dat de verwarming het straks niet meer doet. ,,De 
warmtelevering aan de inwoners en bedrijven die reeds zijn aangesloten op het warmtenet van 
Vattenfall in de Leidse regio is hoe dan ook gegarandeerd.’’ 
Dat mag zo zijn, het Katwijkse raadslid Sonny Spek (DURF) wil niettemin het naadje van de kous 
weten en direct nadat het nieuws bekend werd, vragen aan burgemeester en wethouders. Hij wil 
weten wanneer zij ervan op de hoogte waren dat hun Rotterdamse collega’s de stekker uit het 
project wilden trekken en hoe het overleg met Rotterdam de afgelopen zes maanden verliep. Ook 
vraagt hij wat dit betekent voor regionale financiële afspraken. 
 
 
 
39)De verzorgingsstaat:een doorlopende poging om zorg en ondersteuning menswaardig te maken 
Qruxx 7 oktober 2021 
Bureaucratie en menswaardige zorg staan op gespannen voet 
 6 okt '21 De verzorgingsstaat is een poging om zorg menswaardig te maken. Maar de bureaucratie, 
die onherroepelijk bij overheidsoperaties hoort, maakt het tegelijkertijd een vernederend systeem. 
‘Het is belangrijk om te beseffen dat het onderliggend obstakel de verschillende mensenbeelden in de 
wetten zijn’, stelt promovenda Willemijn van der Zwaard. 
Verzorgingsstaat   ‘De verzorgingsstaat is vanaf de komst van de eerste sociale voorzieningen, al 
zo’n 150 jaar geleden, een doorlopende poging om zorg en ondersteuning menswaardig te maken’, 
stelt Willemijn van der Zwaard. In haar proefschrift analyseert Van der Zwaard het spanningsveld 
tussen de poging om de zorg menswaardig te maken en de neveneffecten van de verstatelijking van 
zorg. 
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Verstatelijking   Doordat de staat de verantwoordelijkheid neemt voor de zorg (verstatelijking 
van zorg), en mensen het récht geeft op die zorg, zijn mensen niet meer afhankelijk van de 
liefdadigheid van anderen. Ze hoeven niet meer door het stof te kruipen, een bepaald geloof aan te 
hangen of de juiste mensen trouwen om in aanmerking te komen voor financiële bijstand, een 
operatie of huishoudelijke hulp. 
Dankbaar   Door zorg als recht te bestempelen wordt het zonder aanziens des persoons gegeven, 
hoeven mensen niet langer dankbaar te zijn voor die zorg – ook al zijn ze er tijdelijk of structureel 
afhankelijk van. De Israëlische filosoof Avishai Margalit stelt dat er dan een kleiner risico is dat 
mensen door de overheid worden vernederend. In plaats daarvan wordt hun waardigheid als mens 
gerespecteerd. 
Categorie   Aan de andere kant resulteert verstatelijking van zorg erin dat mensen niet meer als 
mensen worden gezien, maar als object, als “rechtspersoon”. ‘Als de overheid zich ergens mee gaat 
bemoeien, dan komen er wetten, regels, protocollen, categorieën, voorwaarden etc. Dat kan niet 
anders. Deze bureaucratie maakt zorg automatisch onpersoonlijk’, stelt Van der Zwaard. ‘Dat is in 
principe niet erg. Het probleem is alleen dat ieder mens anders is, andere dingen meemaakt, een 
uniek lijf en leven heeft. Dat strookt niet met categoriseren. Het is onmogelijk om 18 miljoen unieke 
categorieën te maken.’ 
Vernederend   Daar zit de spanning. Enerzijds maken we categorieën om zorg uit de 
liefdadigheid te halen, zodat mensen minder risico op vernedering lopen als ze zorg nodig hebben. 
Anderzijds maken die categorieën mensen tot objecten, wat menswaardige zorg kan belemmeren is. 
Bureaucratie    Het resultaat is klachten over financiële schotten, opgingen tot maatwerk en 
zorgverleners bedolven worden onder bureaucratie. Want als een categorie niet werkt, is de Pavlov-
reactie om hem op te splitsen en nieuwe bureaucratische regels te maken waarin de uitzonderingen 
staan beschreven. 
Mensbeelden   ‘Het is belangrijk om te beseffen dat de problemen waar zorgverleners in de 
verzorgingsstaat tegenaan lopen niet alleen gaan om bureaucratie en financiële schotten. Wat 
eronder ligt zijn mensbeelden: opvattingen over wat een menswaardig bestaan is, zoals 
zelfredzaamheid. De overheid koppelt daar ook verwachtingen aan over wat burgers zelf kunnen 
doen. 
Ouderschap   Zo wordt er van ouders verwacht dat ze  voor hun kinderen. Daarbij hoort 
bijvoorbeeld dat ouders thuis met hun kind oefenen als een kind fysiotherapie krijgt of revalideert. 
Fysiotherapie   Dat klinkt als een redelijke verwachting, tot het kind chronische fysiotherapie 
krijgt en de norm dus voorschrijft dat de ouder tot in de lengte der dage thuis oefent met het kind. 
Dan komt de professional in de praktijk op het punt dat hij of zij beslist om zich niet aan de norm te 
houden en zich een beeld te vormen van wat mensen in een specifieke context nodig hebben. 
PGB  In dit concrete geval, zag Van der Zwaard in haar veldwerk in Utrecht dat de professional van 
de norm van de gemeente durft af te wijken en een PGB aanvraagt voor wat strikt genomen 
‘normale’ ouderlijke ondersteuning is. 
Professionele ruimte   “Ondanks de aanwezigheid van een bureaucratische norm, wordt hier 
menswaardige zorg geleverd,”, duidt Van der Zwaard. “De norm en de menswaardige zorg staan op 
gespannen voet met elkaar, maar deze medewerker vindt een uitweg door de aanvraag alsnog 
gewoon te doen en daarmee de situatie van de ouders en hun intensieve dagelijkse zorg voor hun 
dochtertje te erkennen. Dat is een voorbeeld van hoe professionele ruimte een belangrijke waarborg 
vormt tegen de risico’s van vernedering. Of positief geformuleerd: de ruimte om dit te doen zijn onze 
beste papieren om in de praktijk tot menswaardige zorg te komen. Daar zouden politiek en beleid 
zich wat meer bewust van mogen zijn als zij nieuwe wetten, regels en categorieën maken.” 
Auteur: Sterre Ten Houte De Lange 
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40) CZ-verzekerden dit jaar niet meer bij de geriatrische revalidatiezorg van Marente in Oegstgeest 
Leidsch Dagblad 7 oktober 2021 
Marente stopt voor dit jaar revalidatiezorg voor CZ-verzekerden: ’Budget is 
op. We betreuren deze situatie enorm’ 
Marieta Kroft 7 oktober 2021 OEGSTGEEST      CZ-verzekerden kunnen dit jaar niet meer terecht bij 
de geriatrische revalidatiezorg van Marente in Oegstgeest. Het maximum dat CZ in 2021 hiervoor 
wil vergoeden, is bereikt. ,,Wij betreuren deze situatie enorm’’, aldus de zorgaanbieder die dit niet 
eerder meemaakte. 
Hetzelfde geldt voor verzekerden van OHRA en Nationale Nederlanden die onder het CZ-label vallen. 
Marente schat dat ze hierdoor aan enkele tientallen patiënten nee moet verkopen. Mensen die 
elders zijn verzekerd, krijgen de zorg wel. 
Het revalidatiecentrum van Marente aan het Van Wijckerslootplein is vooral gericht op klachten en 
ziektebeelden die veel bij ouderen voorkomen. De zorgaanbieder stelt in het persbericht dat ze in 
Zuid-Holland Noord een bijzondere expertise heeft op het gebied van revalidatie na amputatie, bij 
parkinson én revalidatie van mensen met dementie en andere gedragsproblemen. ,,Revalidatie 
Marente vindt het heel erg dat zij CZ-verzekerden niet kan helpen’’, meldt ze. ,,Met name voor de 
mensen die gebaat zijn bij specifieke behandeling. De vraag naar de revalidatiezorg van Marente is 
groot.’’ 
Vraag  Dat het geld voor dit jaar al zo snel op is, komt volgens de zorgaanbieder door een 
toegenomen vraag en complexiteit van de ziektebeelden en extra uitstroom uit de ziekenhuizen als 
gevolg van ’inhaalzorg’. 
Volgens Marente zijn CZ-verzekerden nu aangewezen ’op een andere zorgaanbieder die deze 
expertise niet heeft’. Of ze moeten op zoek naar een zorgorganisatie buiten de regio. 
Marente hoopt dat de zorgverzekeraar alsnog met een handreiking komt. CZ-verzekerden die nu 
aankloppen worden doorverwezen naar het CZ-zorgteam. 
Zorgplicht     Die handreiking komt er niet, reageert woordvoerster Marie-José van Gardingen van 
CZ. ,,Er is voldoende aanbod van revalidatiezorg in de Leidse regio, zoals bij Topaz of Alrijne. Geen 
enkele klant komt in de kou te staan. Alleen als we niet aan onze zorgplicht zouden voldoen, zouden 
we met extra budget moeten komen. Maar we voldoen eraan.’’ 
Ze legt uit dat het toegekende budget met een zorgaanbieder een kwestie van onderhandelen is. ,,Is 
het budget al eerder op, dan kunnen wij niet opeens zeggen ’hier heb je nog wat extra’, want dan 
moeten we het bij een ander weghalen.’’ 
Zorgverzekeraars staan bekend om hun goed gevulde spaarpotten, maar die zijn volgens de CZ-
woordvoerster nodig voor moeilijke tijden, zoals de coronatijd. ,,Bovendien is het hier niet nodig om 
iets uit de reserves te halen, want geen enkele klant staat in de kou.’’ 
Patiëntenfederatie   De koepel van vijftig aangesloten patiëntenverenigingen, 
Patiëntenvereniging Nederland, ziet regelmatig dat budgetten van verzekeraars voor het einde van 
het jaar op zijn. ,,Het is het gevolg van een ingewikkeld systeem van bekostiging’’, zegt Bert Bukman. 
,,Meestal krijgen patiënten bij andere aanbieders toch wel hun zorg. Zo niet dan zou dat een slechte 
zaak zijn. Wij zijn een koepelvereniging, we horen niet alles, maar we zouden het zeker hebben 
geweten als veel patiënten hierdoor in de knel zouden komen.’’ 
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41) De enorme uitstroom van sociaal werkers blijft vrijwel onopgemerkt 
Zorg+Welzijn 7 oktober 2021 
‘Stop de uitstroom van sociaal werkers’ 
Het (dreigende) lerarentekort of de personeelstekorten in de zorg halen bijna dagelijks het nieuws. 
Maar ondertussen blijft de enorme uitstroom van sociaal werkers vrijwel onopgemerkt. Ook in de 
sector zelf ontbreekt nog het besef van urgentie, zegt Sonja Liefhebber van Movisie. Zij luidt de 
noodklok. 
Bijna twintig procent van de sociaal werkers verwacht over vijf jaar een ander beroep te hebben, 
veertig procent twijfelt. Dat was een van de uitkomsten van de Grote raadpleging sociaal werk 
2020  (Fried: zie: https://www.movisie.nl/publicatie/stand-sociaal-werk-nederland  ) van Movisie. 
Dramatisch En uit diverse arbeidsmarktonderzoeken komen nog schokkender cijfers, zegt Sonja 
Liefhebber van Movisie. Daarin geeft 44 procent van de werknemers in het sociaal werk aan binnen 
vijf jaar te willen vertrekken bij de huidige werkgever.  En één op de drie blijkt hier al daadwerkelijk 
actie te hebben ondernomen. ‘Dramatisch’, noemt Liefhebber deze cijfers. ‘Het is bijna de helft! 
Bovendien: het sociaal werk springt er hierbij echt uit. In negatieve zin. In geen enkele andere sector 
in zorg en welzijn zijn deze cijfers zo hoog.’ 
Koploper uitstroom      Dan kan je nog zeggen: dat zijn maar verwachtingen, maar ook de 
daadwerkelijke uitstroom is hoog. Liefhebber: ‘Uit onderzoek van TNO (2019) blijkt dat bijna de helft 
van de werknemers in het gehele sociaal domein na vier jaar uitstroomt. Zoom je in op sociaal werk, 
dan blijkt uit CBS-cijfers dat in 2018 ongeveer één op de drie sociaal werkers wisselde van baan. 17 
procent van deze wisselaars verliet ook daadwerkelijk de zorg- en welzijnsbranche, 12 procent stapte 
over naar een ander baan binnen de eigen sector. Daarmee is het sociaal werk “koploper uitstroom” 
binnen zorg en welzijn.’ 
Oorzaken      De oorzaken zijn divers. Uit de Movisie-raadpleging kwam vooral onzekerheid en 
ontevredenheid over de mate van professionele autonomie naar voren. Ook een gebrek aan 
blijvende intellectuele uitdaging en doorgroeimogelijkheden waren belangrijke factoren. In de 
arbeidsmarktonderzoeken worden onder andere ook de werkdruk en de hoge eisen, het grote 
personeelsverloop en het salaris genoemd als redenen om de sector te verlaten. 
In een aflevering van Z+W TV bespraken Sonja Liefhebber en Mariël van Pelt de brede resultaten van 
de raadpleging. De aflevering terugkijken? Dat kan hier (Fried: zie: 
https://www.zorgwelzijn.nl/video/zw-tv-de-druk-op-de-sociaal-werker-neemt-toe/  ) 
Vertrekverhalen ‘Maar eigenlijk weten we hier nog te weinig van’, zegt Liefhebber. ‘Wat is nu 
echt de trigger, de emmer die de druppel doet overlopen? Sociaal werkers zijn over het algemeen 
heel erg begaan met hun cliënten en ze weten: als ik vertrek, is dat nadelig voor mijn cliënten. Dus 
vertrekken doen ze niet zomaar, dan is er wel iets aan de hand.’  
Gevolgen Liefhebber wil graag de noodklok luiden want met de (dreigende) uitstroom onder 
sociaal werkers, gaat veel kennis en kunde verloren. En hiervan ondervinden met name kwetsbare 
mensen en mensen in kwetsbare wijken de gevolgen. Terwijl een vertrouwensrelatie vaak essentieel 
is voor het welslagen van interventies, zien mensen door het grote verloop vaak een nieuw gezicht. 
Vaak ook moeten ze langer wachten op (minder) hulp door personeelstekorten en 
personeelsverloop. Hierdoor wordt bovendien de werkdruk voor de ‘achterblijvers’ vergroot en 
daarmee vermindert het werkplezier – wat weer kan leiden tot nog meer uitval en uitstroom. 
Beweging  Hoe die cirkel te doorbreken? Een pasklaar antwoord heeft Liefhebber niet. ‘Het is 
helaas geen makkelijk oorzaak-gevolg-oplossing verhaal dat je in een zondagmiddag oplost.’ Wat ze 
wel weet is dat juist omdat er vele, en diverse, oorzaken zijn de inzet van alle partijen nodig is: 
werkgevers(organisaties), werknemers(organisaties), gemeenten, beroepsverenigingen, het 
ministerie. ‘Alleen als iedereen aan zijn of haar radartje draait, komt er beweging.’ 
Urgentie Liefhebber mist in de sector echter een gevoel van urgentie. Zo heeft de helft van de 
werkgevers nog geen maatregelen getroffen om het tij te keren, blijkt uit het onderzoek van AZW en 
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TNO in 2020. Ook in de samenleving mist ze de noodkreten. Ze zou willen dat het grote 
personeelstekort en -verloop net zo veel aandacht kreeg als het lerarentekort of het tekort aan ic-
personeel. ‘Want elke verandering begint met urgentie.’ 
Laat je horen  Ze roept sociaal werkers daarom op er niet alleen mee te blijven worstelen. ‘Laat 
van je horen. Wat speelt er bij jou, wat moet anders, wat heb je nodig? Maak het tot onderwerp van 
gesprek. Deel het met collega’s en je leidinggevenden. Dat is lastig en voelt wellicht kwetsbaar’, zegt 
ze. Maar het is ook belangrijk. ‘Het is geen individueel probleem, maar een probleem van de 
organisatie en van de hele sector.’ 
11 november tijdens de Agenda van het Sociaal Werk (Fried: zie: 
https://www.movisie.nl/agendavanhetsociaalwerk  ) organiseren Movisie, BPSW en Sociaal Werk 
Nederland een (online) sessie over de vraag: hoe pakken we de uitstroom aan? Deelname is gratis. 
Eva Prins Redacteur Zorg+Welzijn 
 
 
 
 
 
42) Stichting Mijn tuin Jouw tuin:  dé manier om eenzaamheid tegen te gaan  
Zorg+Welzijn 7 oktober 2021 
‘Dankzij deze tuin heb ik meer contacten gekregen’ 
Mensen verbinden met behulp van een moestuin. Het is volgens Edwin Gorissen van  de stichting 
Mijn tuin Jouw tuin dé manier om eenzaamheid tegen te gaan. 
Tuincoach Mirjam vindt dat haar taak niet zoveel voorstelt. Soms vragen haar mede-tuiniers of de 
bonen al water moeten hebben. En of je rabarber kunt eten als je niersteen hebt. Tijdens de koffie 
bespreekt ze met hen wie deze ochtend wat doet en maakt ze een afspraak met mede-tuinier Dick ’s 
avonds wat klusjes in haar tuin te doen. 
Elke zaterdag tuinieren 
Mirjam, in het dagelijks leven scheikundelerares, was de eerste die zich aanmeldde voor een 
moestuintje bij verzorgingshuis Ruimzicht in Barneveld. De eerste lockdown was net ingegaan en ze 
wilde buiten aan de slag. Nu tuiniert ze elke zaterdagochtend met tien andere dorpsbewoners in een 
hoek tussen het verzorgingshuis, de bijbehorende aanleunwoningen en een parkeerterrein. Vier 
tuiniers verzorgen samen de bloemen- en fruittuin. De rest heeft een eigen tuintje van 25 vierkante 
meter waar ze allerlei soorten groenten kweken: sla, bonen, spinazie, kapucijners, uien, wortels, 
knoflook, aardappelen, bieten, rode pepers, kruiden. Het groen spuit de grond uit. 
De tuin delen      Het idee voor deze tuinen komt van moestuinmatcher Edwin Gorissen, die 
naast zijn werk als jobcoach, mensen op een creatieve manier aan elkaar wil verbinden en iets met 
elkaar wil laten delen. Aanvankelijk vroeg hij bewoners van Barneveld die hun eigen tuin niet meer 
konden onderhouden, deze te delen met klanten van de voedselbank. Voorwaarden: de tuin, of een 
deel ervan, wordt een moestuin waar meerdere mensen onder begeleiding van een coach kunnen 
werken. 
Meer contacten   Met twee particuliere tuinen in Barneveld begon Edwin. Daarna volgden twee 
particuliere tuinen in Ede. Edwin: ‘Het liep toen even spaak met de klanten van de voedselbank. Die 
waren te weinig betrokken om het project te laten slagen.’ Hij besloot dat elke dorpsbewoner zich 
voortaan als tuinier kon aanmelden. Op zoek naar meer vastigheid mocht Edwin vorig jaar ook aan 
de slag in de Barneveldse gemeentetuin bij Ruimzicht. In een gemeentetuin in Ede is hij inmiddels 
ook een moestuinproject gestart. Ook verschillende andere verzorgingshuizen hebben belangstelling. 
‘Ze vragen zich allemaal af hoe ze meer contact kunnen leggen met andere wijkbewoners en hoe ze 
meer reuring rondom het huis kunnen krijgen’, vertelt hij. ‘Met zo’n tuin kunnen ze hun ouderen 
bovendien meer ruimte geven.’ 
Karin van Lier 
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43) Alle gemeenten moeten 0,7 procent van het verwachte jeugdbudget weer  inleveren 
Binnenlands Bestuur 8 oktober 2021 
NEGEN MILJOEN JEUGDGELD VAN GEMEENTEN AFGESNOEPT 
Yolanda de Koster 08 okt 2021  Van de 1,3 miljard euro die gemeenten in 2022 extra zouden krijgen 
voor de jeugdzorg, gaat weer negen miljoen euro af. Dit betekent dat alle gemeenten 0,7 procent 
van het verwachte jeugdbudget weer moeten inleveren. Gemeentekoepel VNG krijgt dit geld voor de 
uitvoering van de hervormingsagenda jeugd. 
Onaangenaam verrast   Sommige wethouders reageren (onaangenaam) verrast en vinden 
negen miljoen een ‘hoop geld’. Geld dat bovendien in hun ogen rechtstreeks naar de jeugdzorg toe 
moet en niet naar de VNG. Anderen reageren vrij laconiek op de afspraak tussen het ministerie en 
VWS en VNG, waarover in de Septembercirculaire een aantal zinnen staat. De hervormingsagenda is 
belangrijk en deze wethouders snappen dat een proces nu eenmaal geld kost. Als er geld over blijft, 
moet dat geld wel weer naar de gemeenten toe. De afspraak over de negen miljoen euro is niet 
actief gecommuniceerd. Niet voor- en niet achteraf.  
Ondersteuning Het is overigens niet bekend waar de VNG die negen miljoen euro precies aan 
gaat besteden. ‘De middelen zijn gereserveerd voor het opstellen en uitvoeren van de agenda’, laat 
een woordvoerder van staatssecretaris Paul Blokhuis (jeugdzorg, VWS) weten. ‘In dit grote 
verandertraject zal geïnvesteerd moeten worden in ondersteuning van gemeenten en andere 
partijen. Ook zal er ontwikkelbudget nodig zijn op de belangrijkste thema’s van de agenda. Nadere 
details zullen pas in een later stadium duidelijk worden.’     
Besteding onduidelijk    Over de VNG moet een concreet antwoord over de voorgenomen 
besteding schuldig blijven. Daarover moet nog bestuurlijk overleg plaatsvinden, laat een 
woordvoerder van de VNG weten. In verband met de rijksbegroting voor 2022 moest er in de 
Septembercirculaire een bedrag worden opgenomen. Op de vraag waarom alleen gemeenten hier 
negen miljoen aan moeten bijdragen, en niet (ook) het rijk, gaan VWS noch de VNG op in. Ook niet 
op de vraag of hier onderling discussie over is geweest.  
Verdeling     Eind juni zijn alle gemeenten door minister Ollongren van Binnenlandse Zaken in een 
brief geïnformeerd over welke aandeel zij van de 1,3 miljard euro via het gemeentefonds zouden 
krijgen. Die 1,3 miljard, om precies te zijn 1,314 miljard, is het resultaat van de onderhandelingen 
tussen kabinet en VNG na de uitspraak van de arbitragecommissie begin juni. Ollongren tekende 
daar weliswaar bij aan dat het indicatieve bedragen waren en dat de definitieve verdeling via de 
Septembercirculaire bekend zou worden gemaakt. De afgelopen maanden zijn gemeenten echter 
wel, bij onder meer het opstellen van hun conceptbegrotingen voor 2022, gaan rekenen met de 
bedragen van eind juni. Daarbij hebben zij zich, naar nu blijkt, 0,7 procent te rijk gerekend. 
 Hoop geld  Onder meer de Renkumse wethouder Marinka Mulder (jeugdzorg, financiën, PvdA) 
wist, tot aan het telefoontje van Binnenlands Bestuur, van niets. ‘Het lijkt me een hoop geld.’ ‘Het 
bedrag van negen miljoen kende ik niet’, stelt ook Jelle Zoetendal, jeugdwethouder (PvdA) in 
Heerenveen. ‘We rekenen al een poosje met ons aandeel vanuit die 1,3 miljard. Sommige 
gemeenten komen daarmee uit, maar Heerenveen niet. Wij komen nog steeds tekort.’  
Vaag voorbij zien komen  Andere wethouders hebben de 9 miljoen ‘vaag voorbij zien komen’ 
of hebben het gelezen. In de Septembercirculaire staat het zo: ‘Vanuit de 1,314 miljard euro is, na 
overleg met de VNG, besloten 9 miljoen euro over te hevelen naar de begroting van het ministerie 
van VWS ten behoeve van de uitvoering van de hervormingsagenda in 2022. Deze 9 miljoen euro 
wordt door VWS beschikbaar gesteld aan de VNG.’  
Gigantisch belangrijk   Sommigen van de wethouders die wel van de negen miljoen uitname 
op de hoogte waren, vinden het ook wel een hoop geld, maar stellen tegelijkertijd dat die 
hervormingsagenda ‘urgent’ en ‘gigantisch belangrijk’ is. De hervormingsagenda moet leiden tot een 
kwalitatief goed en financieel houdbaar jeugdstelsel. ‘Ik kan ook lastig inschatten wat zo’n proces 
kost. Negen miljoen klinkt wel erg veel. Het mag wat kosten, als het ook maar veel besparingen gaat 
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opleveren’, stelt wethouder Johan Hamster (jeugdzorg, financiën, ChristenUnie) van Stadskanaal. 
‘Het klinkt als veel geld, maar de hervormingsagenda gaat gemeenten handvatten opleveren die ons 
soelaas gaan bieden’, reageert de Zoetermeerse jeugdwethouder Jakobien Groeneveld (jeugdzorg, 
GroenLinks). Wethouder Karin Walters (financiën, zorg, Hart voor Hilversum) heeft er ook niet veel 
moeite mee. ‘Het is een moeilijke klus. Het is een grote uitdaging om met zoveel verschillende 
partijen tot een oplossing te komen.’  
Furieus     Voor Krimpenerwaard betekent de uitname van 9 miljoen per saldo 25.000 euro minder 
budget voor komend jaar. ‘Maar dat kunnen we opbrengen’, stelt wethouder Ria Boere (financiën, 
VVD). Het stoort haar wel mateloos dat de bal eenzijdig bij de gemeente wordt gelegd. ‘Wij volgen 
als gemeenten de uitspraak van de arbitragecommissie. Het kabinet daarentegen wil zich echter nog 
steeds niet uitspreken over structureel extra jeugdbudget. Daar ben ik furieus over. Als die 
structurele verhoging van het jeugdbudget niet snel wordt geregeld, kan die hervormingsagenda wat 
mij betreft een diepe la in.’  
Besparingen      De uitspraak van de arbitragecommissie, in het slepende conflict tussen 
gemeenten en rijk over tekorten op de jeugdzorg, was tweeledig. Het rijk moet gemeenten de 
komende jaren fors extra geld voor de jeugdzorg geven. Daarnaast moeten rijk en gemeenten 
uiterlijk 1 januari tot een ontwikkelagenda 2022-2028 komen, waarin concrete afspraken moeten 
staan over maatregelen die tot besparingen en betere sturingsmogelijkheden voor gemeenten 
leiden. Die ontwikkelagenda is inmiddels omgedoopt in een hervormingsagenda en moet eind 
januari af zijn, zo werd vorige week bekend. Rijk, gemeenten, aanbieders, professionals en 
cliëntorganisaties werken daar de komende maanden samen aan. 
Teruggestort    Van de negen miljoen die komend jaar van gemeenten is afgesnoept, wordt in 
ieder geval niet de kosten betaald die dit najaar worden gemaakt bij het opstellen van de 
hervormingsagenda, stelt de woordvoerder van Blokhuis. Het geld dat niet wordt besteed, wordt 
weer aan het gemeentefonds toegevoegd. Dat gebeurt bij de julibesluitvorming, aldus de 
woordvoerder. 
 
 
 
 
44) Vrijwillige vervoersinitiatieven schieten als paddenstoelen uit de grond 
Google melding Wmo: TaxiPro.nl  8 oktober 2021 
‘Vrijwilligersvervoer nooit meer dan een aanvulling op zorgvervoer’ 
Gepubliceerd op 07-10-2021 Vrijwillige vervoersinitiatieven schieten als paddenstoelen uit de 
grond. Gemeenten stellen dit vervoer ook steeds vaker boven het doelgroepenvervoer, onder het 
mom van participatie. Dit baart de Regionale Adviesraad Doelgroepenvervoer (RAD) in Arnhem 
Nijmegen grote zorgen. Vrijwilligersvervoer biedt volgens hen namelijk “absoluut niet dezelfde 
mogelijkheden” als het reguliere zorgvervoer of het OV.  
“Vrijwilligersvervoer moet altijd een aanvulling blijven op het reguliere zorgvervoer”, stelt Dirk van 
Uitert. Als voorzitter van de RAD stelt hij dat zij niet tegen de vrijwillige vervoersinitiatieven zijn, 
maar dat dit nooit de enige vervoersoptie mag worden. Gemeenten zijn door de participatiewet en 
de komst van de jeugdzorg in hun takenpakket in een zware financiële situatie terechtgekomen. 
Mede daarom wordt er op veel plaatsen gekeken hoe er bezuinigd kan worden op het 
doelgroepenvervoer. 
Het gebruikmaken van vrijwillige vervoersdiensten (Fried: zie: 
https://www.taxipro.nl/ondernemen/2021/09/07/nieuwe-vrijwillige-vervoersdienst-van-start-in-
zutphen/  )is een manier waarop dit wordt gedaan. In Nederland zijn er steeds meer zelfstandig 
wonende ouderen zijn, aldus Van Uitert. “Deze mensen wil de overheid zo lang mogelijk aan huis 
voorzien van zorg en zo lang mogelijk faciliteren om van A naar B te gaan. Daarmee laat je hen ook 
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participeren in de samenleving omdat ze onder de mensen komen. Het is prima om vrijwilligers hier 
een rol in te geven, maar niet in plaats van het professionele doelgroepenvervoer.” 
Doordeweeks en minimaal twee dagen van tevoren   Vice-voorzitter Patricia van 
Bladel-Meussen – tevens voorzitter van de Gehandicaptenraad Westervoort – legt uit waarom 
vrijwilligersvervoer geen alternatief kan zijn voor het zorgvervoer. “Denk aan de reistijden en de 
tarieven, maar ook aan de aanmeldtijd. Een rit met de PlusBus in Westervoort moet minimaal twee 
dagen van tevoren geboekt worden. Daarbij wordt er van maandag tot en met zaterdag gereden van 
negen uur ’s ochtends tot zes uur ’s avonds. Avondritten kunnen alleen doordeweeks als er een 
chauffeur bereid gevonden wordt.” 
Lees ook: Vrijwilligers in wmo-taxi: broodroof of aanvulling?( Fried: zie: 
https://www.taxipro.nl/contractvervoer/2021/03/31/vrijwilligers-in-wmo-taxi-broodroof-of-
aanvulling/ ) 
Tegelijkertijd speelt er een groot chauffeurstekort (Fried: zie: 
https://www.taxipro.nl/contractvervoer/2021/10/05/knv-chauffeurstekort-vraagt-om-flexibelere-
houding-opdrachtgevers/  ) 
 in de zorgvervoer- en taxibranche. Vrijwillige vervoersinitiatieven kunnen als middel gezien worden 
om de problemen die hiermee gepaard gaan te verlichten. Toch is dit volgens Van Uitert geen 
structurele oplossing. “Toen corona uitbrak, waren de eerste bussen die uitvielen de buurtbussen. De 
vrijwilligersinitiatieven worden namelijk gerund door mensen uit een kwetsbare doelgroep: ouderen. 
Zij leggen het werk neer in zulke situaties, waardoor alternatief vervoer nodig blijft.” 
Financiële doel bereikt, maar participatiedoel niet   In Westervoort moeten 
gebruikers van het wmo-vervoer sinds 1 oktober 5 euro per maand betalen aan de gemeente voor 
het doelgroepenvervoer, naast het tarief dat men al betaald om te reizen. Op deze manier worden 
de mensen volgens Van Bladel gepusht om gebruik te maken van alternatieve vervoersmiddelen. 
“Hoewel de keuze voor het vraagafhankelijke zorgvervoer er nog is, wordt dit vervoer wel minder 
aantrekkelijk gemaakt.” 
Al veel mensen hebben volgens de vice-voorzitter daardoor afscheid hebben genomen van hun 
vervoerspas. “Hiermee heeft de gemeente haar financiële doel bereikt, maar het participatiedoel 
niet. Velen moeten er namelijk niet aan denken om afscheid te nemen van de wmo-pas. Zij willen 
altijd garantie hebben dat zij zich op een zelfstandige manier kunnen verplaatsen en willen niet 
afhankelijk zijn van anderen.” Daarbij zijn de kosten van het vrijwilligersvervoer voor de reizigers 
volgens Van Bladel ook niet lager dan van het doelgroepenvervoer. 
In strijd met VN-verdrag voor gelijke rechten   De RAD begrijpt dat de gemeenten te 
maken hebben met beperkte budgetten, maar blijft er voor waken dat het niet nog verder ten koste 
gaat van het vraagafhankelijke vervoer. “De gemeenten in het hele land moeten ervoor blijven 
zorgen dat iedereen die niet met het openbaar vervoer kan reizen, op dezelfde tijden, voor hetzelfde 
tarief en onder dezelfde voorwaarden moet kunnen reizen als iedere andere burger dat wel kan met 
het OV.” 
Zolang mensen het prima vinden om te reizen onder andere voorwaarden, zoals bij de PlusBus, 
zouden vrijwillige vervoerssystemen volgens Van Bladel wel kunnen blijven bestaan. “Zolang er 
daarnaast maar een systeem blijft bestaan dat wel een gelijkwaardig alternatief vormt aan het OV. 
Het vervangen van het reguliere doelgroepenvervoer door een vrijwillige vervoersdienst vergroot de 
afhankelijkheid van het netwerk. Bovendien is het in strijd met het VN-verdrag voor gelijke rechten 
van mensen met een handicap.” 
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44) De kring van mensen weet met elkaar wat er nodig is  
Eigen Kracht Centrale 8 oktober 2021 
Onverwachte gast op de planbijeenkomst 
“De kring van mensen weet met elkaar wat er nodig is,” vertelt een Eigen Kracht-coördinator. Er 
moest een plan komen voor twee kinderen van 12 en 9, van wie de ouders gescheiden waren. De 
kinderen woonden deels bij hun vader en deels bij hun moeder, maar dat liep niet goed. Er waren 
duidelijke afspraken nodig, want de ouders wilden eigenlijk helemaal geen contact en daardoor ging 
er veel mis. De Eigen Kracht-coördinator: “In de voorbereiding had ik gesprekken met de vader, de 
moeder en de kinderen. Zij noemden wat mensen en die heb ik allemaal bezocht om hen uit te 
nodigen.” 
Geen tijd  “De vader noemde onder meer zijn vader, de opa van de kinderen. Ik belde hem om 
een afspraak te maken. Hij zei meteen: ‘Ik snap de bedoeling, ik kom zeker, geen probleem. Je hoeft 
niet langs te komen, daar heb ik geen tijd voor.’ Ik probeerde door te vragen of er nog anderen 
waren die volgens hem belangrijk waren, maar hij herhaalde dat het prima was zo en dat hij zou 
komen. De voorbereidingen liepen goed, er waren enkele mensen die bruggenbouwer konden zijn 
tussen de ouders. Er waren ook zorgen. Sommigen hadden veel last van de ruzies tussen de ouders 
en daardoor was er ook irritatie tussen de ene en de andere kant van de familie. Een aantal mensen 
vertelde dat er ook ruzie was met de opa en vooral over zijn nieuwe vriendin. Maar dat de opa wel 
belangrijk was.” 
Vraag het de kring Voor de planbijeenkomst kreeg iedereen een uitnodiging. Met daarop de 
vraag waar tijdens de bijeenkomst een oplossing voor wordt gezocht en de mensen die komen. Dat 
waren er dertien. De Eigen Kracht-coördinator: “Alles stond klaar: stoelen in een kring, er was eten 
en drinken. Iedereen zat al klaar toen de opa binnenkwam, samen met zijn vriendin. Daar had 
niemand op gerekend. Ik wist nog wat het advies was bij onverwachte situaties: ‘Vraag het de kring.’ 
Dus ik heb gevraagd wat zij wilden. Ze hebben overlegd met elkaar, sommigen vonden het lastig, 
maar ze wilden opa er heel graag bij. De vader zei: ‘Je bent belangrijk, dus je bent welkom.’ In het 
besloten deel is het de hele kring gelukt om duidelijke afspraken te maken. Achteraf hoorde ik dat 
het eerst lastig was, maar dat de vriendin van opa een heel positieve houding bleek te hebben en 
daardoor een belangrijke rol speelde. Dat had niemand verwacht.” 
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 
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45) Een geliefd woord in beleidsland: Een activiteit gericht op diversiteit 
Zorg+Welzijn 10 oktober 2021 
Column: Als sociaal werker wil ik de mens zien voor wie hij of zij is 
Wat heb ik genoten afgelopen zomer. Voor het derde jaar organiseerden we de zomeractiviteiten. 
We organiseren deze workshops omdat veel andere activiteiten dan juist stilliggen. En niet iedereen 
gaat op vakantie of heeft de mogelijkheden om allerlei leuke uitstapjes te doen. 
Kleinschalig lekker samen bezig zijn. Niet met als doel een zo mooi mogelijk bloemstuk of een zo ver 
mogelijke wandeling te maken, maar om elkaar als dorpsgenoten ontmoeten. En ook met als doel 
om gezelligheid te bieden, zo belangrijk in het sociaal werk zoals je in mijn vorige column kunt lezen. 
Diversiteit    Zo zaten er tijdens de kruidenworkshop deelnemers in leeftijd variërend van 10 tot 
75 jaar. Een workshop die overigens belangeloos door een dorpsgenoot werd gegeven die zo haar 
passie voor de geneeskrachtige werking van kruiden kon doorgeven. Aan tafel zaten mensen vanuit 
allerlei achtergronden. Of zoals met een geliefd woord in beleidsland: Een activiteit gericht op 
diversiteit. 
Mensen met veel moeite in het leven, maar ook met minder. Mensen die alleen staan in het leven, 
maar ook mensen met een gezin. Mensen komend vanuit heel verschillende situaties dus, die deze 
ochtend samen op ontdekkingstocht gingen naar wat je met kruiden kunt doen. 
Verbinding   Als coördinator word ik erg blij van dit soort bijeenkomsten. De verbinding tussen 
mensen zorgt voor begrip voor elkaar, ook al kom je vanuit een totaal verschillende situatie. 
Inclusie en participatie op en top dus. In allerlei onderzoeken en beleidsstukken kun je teruglezen 
hoe belangrijk dit is. Maar voor wie waren deze activiteiten nu eigenlijk? Op welke doelgroep waren 
ze gericht? 
Subsidieaanvraag      Sociale activiteiten waar iedereen bij kan aansluiten klinkt mooi. Maar je 
komt er niet mee weg bij het aanvragen van subsidie of het verantwoorden van het belang van het 
werk. Kunnen melden voor welke doelgroep een project is bedoeld blijkt vaak heel belangrijk voor de 
aanvraag. 
Neem nu onze zomeractiviteiten, waar we overigens geen aparte subsidie voor nodig hadden. Hoe 
had ik de doelgroep moeten omschrijven? 
Zo kwamen tijdens de verschillende activiteiten allerlei vertegenwoordigers van doelgroepen langs. 
Ouderen die eenzaam zijn, ouderen die niet eenzaam zijn. Kinderen met een diagnose, kinderen 
zonder diagnose, veertigers die van natuur houden, alleenstaanden of juist met een druk gezin. 
Mensen vanuit diverse culturele achtergronden, mensen die te maken hebben met armoede…. 
Als sociaal werker wil ik de mens zien voor wie hij of zij is, niet als onderdeel van één of andere 
doelgroep. Door de manier waarop onze systeemwereld is ingericht moet ik toch stickertjes plakken. 
In ieder geval op het aanvraagformulier. Dat voelt vaak niet prettig. 
Hokjesdenken loslaten   Ik kan hier nog mooie theoretische onderbouwingen schrijven over 
het belang van een mix aan deelnemers of bezoekers. Dan gaat het over sociaal kapitaal en over 
presentie. Juist dat samenbrengen van mensen die elkaar anders niet snel zouden ontmoeten is toch 
een belangrijke  taak van het sociaal werk? 
Laten we dat belangrijke werk dan niet lastiger maken door zo aan hokjesdenken vast te houden. 
Maar juist de overstijging te waarderen. Zodat mensen uit hun hokjes komen en echt samen gaan 
leven. 
Jacqueline Schilling (1965) is sociaal werker en heeft ervaring in het brede spectrum van het Sociaal 
Domein. Vanuit haar Masteropleiding Social Work heeft ze zich gespecialiseerd op het gebied van 
ouderschap en dan met name op het vlak van de preventieve waarde van ontmoetingsplekken. 
Momenteel is zij werkzaam als coördinator van een inloophuis. Zij gelooft in de waarde van 
ontmoeting en echt contact. Hieruit ontstaat verbinding. Vanuit haar functie wil ze in dit blog het 
reilen en zeilen binnen een inloophuis voor het voetlicht brengen, waarbij ook wordt gekeken naar de 
ontwikkelingen rond laagdrempelige ontmoetingsplekken binnen het sociaal domein. 
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46) Door de coronacrisis zijn nog duizenden mensen in Nederland dagelijks in nood 
Algemeen Dagblad 11 oktober 2021 
Duizenden mensen zijn nog dagelijks in nood: ‘Kiezen tussen eten of luiers’ 
RODE KRUIS  Door de coronacrisis zijn nog duizenden mensen in Nederland dagelijks in nood. 
Zelfstandigen en alleenstaande moeders leven bijvoorbeeld in armoede en zijn afhankelijk van 
voedselhulp. 
Marcia Nieuwenhuis 11 okt. 2021   Volgens hulporganisatie Rode Kruis gaat het in Nederland om 
naar schatting ruim 19.000 mensen die het nog niet alleen redden. Vooral gezinnen, mensen met 
lage inkomens en alleenstaande moeders zijn door corona in de problemen geraakt. ‘Behoefte aan 
voedsel’ blijft volgens het de hulporganisatie voor veel kwetsbare mensen ‘een grote zorg’.  

 
Lees ook 
Rode Kruis: Vraag naar voedselhulp en vrijwilligers stijgt explosief  (Fried: zie: 
https://www.ad.nl/binnenland/rode-kruis-vraag-naar-voedselhulp-en-vrijwilligers-stijgt-
explosief~a556dba5/  ) 
Op hygiëne wordt volgens het Rode Kruis vaak bezuinigd, hoewel dit ook een eerste levensbehoefte 
is. Directeur Rode Kruis Nederland Marieke van Schaik: ,,We zien dat mensen de keuze moeten 
maken tussen voedsel, zeep of luiers. Kwetsbare mensen hebben vaak geen geld voor essentiële 
verzorgingsproducten, zoals maandverband, incontinentieproducten, luiers, tandpasta of 
wasmiddelen. Als mensen zichzelf en hun huishouden niet goed kunnen verzorgen, maakt dat het 
voor hen vaak moeilijker om uit hun penibele situatie te komen.” 
Hoewel de versoepelingen zorgen voor meer werkgelegenheid, zoals bijvoorbeeld voor de 
(particuliere) schoonmaakbranche en voor horecapersoneel, start het werk voor anderen maar 
langzaam op. Mensen hebben noodgedwongen informele schulden gemaakt. 
Voedselhulp  In de taxibranche vielen door corona harde klappen. De 
Amstelveense taxichauffeur Marko is één van de mensen die niet rond kan komen. ,,Als ik geluk heb 
moet ik het nu doen met één, misschien twee ritjes op een avond. Dat is gekmakend. En ondertussen 
doet de hele wereld net of corona al bijna voorbij is, maar voor mij is er nog niets veranderd.’’ 
Het Rode Kruis roept op om deze zelfstandigen, (alleenstaande) ouders, ouderen en gezinnen niet te 
vergeten en ze ook tijdens de nasleep van de coronacrisis te ondersteunen. Het Rode Kruis 
ondersteunt wekelijks mensen die buiten de reguliere hulp vallen met boodschappenkaarten. Van 
Schaik: ,,Wij laten deze mensen niet zitten en willen hen zeker tot het einde van dit jaar 
ondersteunen met eerste basislevensbehoeften zoals. Om dat te kunnen blijven doen is hulp hard 
nodig.”  
Taxichauffeur Marko heeft geen geld om eten te kopen: ‘Moet ik straks mijn 
dieren wegdoen?’ 
Marko van Kesteren (51) is zelfstandig taxichauffeur in Amstelveen. Sinds de pandemie uitbrak staat 
zijn taxi stil. Hij kreeg coronasteun van de overheid, maar vanaf 1 oktober is die gestopt. Inmiddels 
krijgt hij voedselbonnen via het Rode Kruis. Lees hier (Fried: zie: 
https://www.ad.nl/binnenland/taxichauffeur-marko-heeft-geen-geld-om-eten-te-kopen-moet-ik-
straks-mijn-dieren-wegdoen~ae59cc6a/ ) zijn hele verhaal.  
 
 
 
 
 
 
 
47) Duurzaam gebruik van daken in bepaalde gevallen verplichten 
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Anoek van HIER Opgewekt 11 oktober 2021 
Gemeenten krijgen nieuwe bevoegdheden om zonnepanelen op daken te 
verplichten 
27 september 2021  Energie opwekken 
Demissionair minister Ollongren heeft een voorstel voor wijziging van het Besluit bouwwerken 
leefomgeving (Bbl) naar de Tweede Kamer gestuurd. Ze wil gemeenten nieuwe bevoegdheden geven 
om het duurzaam gebruik van daken in bepaalde gevallen te verplichten. Bijvoorbeeld dat het dak 
van een industriegebouw gebruikt moet worden voor energie-opwek of maatregelen voor 
klimaatadaptatie. 
Stimulering zon op dak Zon op daken is de vorm van opwekking van duurzame elektriciteit 
waar in de samenleving en politiek-bestuurlijk het meeste draagvlak voor is. Het maximaal benutten 
van de daken en het geven van het goede voorbeeld met daken en terreinen van overheden, draagt 
daarnaast bij aan draagvlak voor andere vormen van opwek van duurzame elektriciteit op land, zoals 
windparken of zonnevelden. De ruimte in Nederland is bovendien schaars en dubbel ruimtegebruik is 
dus van belang. 
Echter loopt stimulering van zon op dak in de dagelijkse praktijk ook tegen verschillende 
belemmeringen aan. Zo ervaren dakeigenaren een hoge 'gedoe-factor' in het zoeken naar 
mogelijkheden op hun dak. Daarbij valt te denken aan vragen met betrekking tot de 
constructie/sterkte van het dak, het (zon)potentieel van een dak, en beperkingen in netcapaciteit. 
Ook worden knelpunten ervaren door onduidelijkheid over stimuleringsregelingen (SCE/SDE++) 
(Fried: zie: https://www.hieropgewekt.nl/SCE  ) en de beperkte mogelijkheden van overheden om 
zon op dak te verplichten. Met dit voorstel voor wijziging van het Besluit bouwwerken leefomgeving 
(Bbl) komt de minister aan deze wens van gemeenten tegemoet. 
Wijziging van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)  Het wijzigingsvoorstel 
geeft gemeenten maatwerkmogelijkheden om eisen te stellen aan de manier waarop daken gebruikt 
worden in het kader van duurzaamheid. Het gaat daarbij om daken op industriepanden (zoals 
loodsen voor opslag) en gebouwen met “overige gebruiksfuncties”, zoals parkeergarages). Hiervoor 
worden enkele wijzigingen aan het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) aangebracht. 
Voorgesteld wordt om gemeenten nieuwe bevoegdheden te geven om het duurzaam gebruik van 
daken in bepaalde gevallen te verplichten. De mogelijkheden in dit besluit dragen daarmee bij aan de 
verduurzamingsdoelen voor de gebouwde omgeving en de energietransitie. 
Nadat de Tweede Kamer zich heeft uitgesproken over het voorstel, gaat het ontwerpbesluit voor 
advies naar de Raad van State. Vervolgens kan het wijzigingsvoorstel definitief worden vastgesteld. 
Naar verwachting per 1 januari 2022. 
 
 
48) Door de coronacrisis het afgelopen jaar veel minder begeleiding bij het zoeken naar werk 
Kennisplatform Integratie & samenleving 12 oktober 2021 
Statushouders kregen door corona mind er begeleiding van gemeenten bij 

het zoeken naar werk   Jaarlijkse monitor KIS en Divosa gepubliceerd   
7 OKTOBER 2021  Statushouders hebben door de coronacrisis het afgelopen jaar veel minder 
(intensieve) begeleiding gekregen bij het zoeken naar werk. In bijna driekwart van de gemeenten 
waren er minder werkervaringsplekken, stages en vrijwilligersbanen beschikbaar voor 
statushouders. En bijna de helft van de gemeenten zegt dat klantmanagers minder contact hadden 
met de statushouders die zij begeleiden. Dit blijkt uit de jaarlijkse monitor gemeentelijk beleid 
arbeidstoeleiding en inburgering statushouders die KIS in samenwerking met Divosa uitbracht. 
83% van de gemeenten deed aan dit onderzoek mee, dat nu voor de zesde keer verschijnt. 
Om statushouders met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te krijgen, zijn intensieve 
begeleiding en trajecten waarin werkend de taal wordt geleerd noodzakelijk. De monitor laat zien 
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dat statushouders in veruit de meeste gemeenten ook op deze manier kunnen worden geholpen om 
een baan te vinden. Onderzoeker Marjan de Gruijter: 'Het aanbod is er, maar door corona is er een 
groep statushouders die hier veel minder gebruik van heeft kunnen maken. Wij roepen gemeenten 
op om na te gaan of deze groep alsnog kan deelnemen aan trajecten die hen in staat stellen te 
participeren en de taal te oefenen.' 
Statushouders aan het werk houden De monitor laat ook zien dat steeds meer gemeenten 
statushouders mét een baan ondersteunen in het behouden daarvan. Bij een derde van de 
gemeenten loopt de begeleiding van statushouders altijd nog enige tijd door als ze een baan hebben 
gevonden. Gemeenten doen er ook meer aan om te voorkomen dat werkloze statushouders weer 
instromen in de bijstand. Zo start in een kwart van de gemeenten ook bij statushouders die een 
werkloosheidsuitkering ontvangen via het UWV, direct de gemeentelijke ondersteuning bij re-
integratie. De Gruijter: 'Steeds meer gemeenten wachten niet totdat een werkzoekende 
statushouder na een meestal korte WW-uitkering weer bij de gemeente terecht komt. Het is 
helemaal mooi als de statushouder weer door de eigen klantmanager begeleid wordt naar nieuw 
werk.' 
Naar de monitor (Fried: zie: https://www.kis.nl/publicatie/monitor-gemeentelijk-beleid-
arbeidstoeleiding-en-inburgering-statushouders-2021 ) 
Intensieve samenwerking gemeenten nieuwe Wet inburgering 
De monitor gaat sinds twee jaar ook over de nieuwe Wet Inburgering 2021, die op 1 januari 2022 in 
werking treedt. Uit de monitor blijkt dat gemeenten zich volop voorbereiden op de invoering van die 
nieuwe wet, die gemeenten de regie geeft over de uitvoering van de inburgering. Bijna alle 
gemeenten werken hierin intensief samen, bijvoorbeeld bij het selecteren en contracteren van 
taalaanbieders. Dat is ook hard nodig om ervoor te zorgen dat statushouders vanaf volgend jaar ‘op 
maat’ kunnen inburgeren. 
Het is voor de meeste gemeenten een opgave om ervoor te zorgen dat het inburgeringsaanbod 
beschikbaar is op alle leerniveaus, van analfabeet, tot hoger opgeleiden. Gemeenten werken 
samen om voldoende gevulde ‘klassen’ te krijgen, maar er zijn grenzen aan bijvoorbeeld de 
reisafstand die statushouders hiervoor kunnen afleggen.    - Onderzoeker Marjan de Gruijter 
Werkgevers    Een van de pijlers van het nieuwe inburgeringsstelsel is dat het leren van de taal en 
participatie tegelijkertijd en in samenhang plaatsvinden, zodat deze elkaar versterken. De 
achterliggende gedachte is dat inburgeraars op deze manier het snelst volwaardig meedoen in de 
Nederlandse maatschappij. Uit de monitor blijkt echter dat er in zes van de tien gemeenten nog niet 
wordt samengewerkt met werkgevers om het lerend werken mogelijk te maken. 
Onderwijsroute In de nieuwe inburgeringswet is voor jonge statushouders de onderwijsroute 
belangrijk. Deze route is gericht op het behalen van een erkend diploma binnen het Nederlands 
onderwijs voor een goede startpositie op de arbeidsmarkt. De route bestaat uit een 
taalschakeltraject waarin ze de Nederlandse taal minimaal op B1 niveau moeten leren beheersen. En 
ze leren ook andere vakken en vaardigheden om te kunnen instromen op een mbo-, hbo- of 
universitaire opleiding. 
                                  Het aanbod is er, maar door corona is er een groep statushouders                                                   
                die hier veel minder gebruik van heeft kunnen maken  -                                          
                        Onderzoeker Marjan de Gruijter 
Uit de monitor naar voren dat gemeenten denken dat een flink deel van de jonge statushouders niet 
in aanmerking komt voor de onderwijsroute omdat ze het B1 taalniveau niet tijdig halen. Daarmee 
dreigt een groot deel van de jonge statushouders tussen wal en schip te vallen en zich mogelijk niet 
te kunnen kwalificeren voor de Nederlandse arbeidsmarkt. Daarnaast constateren gemeenten dat 
het hen met de huidige financiële kaders niet altijd lukt om een aanbieders voor de 
taalschakeltrajecten te vinden of contracteren. 
Uitvoering vanaf 2022   Al met al laat de monitor zien dat gemeenten hun inmiddels 
jarenlange ervaring met gerichte arbeidstoeleiding van statushouders benutten bij het vormgeven 



 

62 Nieuws- en  informatiebrief 212 Adviesraad Sociaal Domein Kaag en Braassem  
 

van hun regierol in het nieuwe inburgeringsstelsel. De Gruijter: 'Het SCP concludeerde recent dat de 
nieuwe inburgeringswet goed aansluit op onder meer de praktijkervaringen van gemeenten en dat 
de wet knelpunten van de vorige wet aanpakt. Nu moet in de wet zich in de uitvoeringspraktijk gaan 
bewijzen. Het is belangrijk om de uitvoering nauwgezet te monitoren om zo nodig het beleid bij te 
stellen. Met de jaarlijkse monitor leveren wij hieraan een bijdrage.'   
Naar de monitor (Fried: zie: https://www.kis.nl/publicatie/monitor-gemeentelijk-beleid-
arbeidstoeleiding-en-inburgering-statushouders-2021 ) 
 
Vandaag verscheen ook de Jaarrapportage werk, onderwijs en inburgering 2020 op basis van cijfers 
uit de Divosa Benchmark Statushouders. (Fried: zie:  
https://www.divosa.nl/publicaties/jaarrapportage-werk-onderwijs-en-inburgering-2020  ) 
 
Meer informatie?  Neem contact op met:  Marjan de Gruijter 
m.degruijter@kis.nl          030-2303260 
 
 
 
 
49) Bij het opvoeden van kinderen komen bij ouders veel vragen naar boven 
Kennisplatform Integratie & samenleving 12 oktober 2021 

Houd rekening met de leefwereld van de ouders    
11 OKTOBER 2021  Bij het opvoeden van kinderen komen bij ouders veel vragen naar boven. Voor 
ouders met een migratieachtergrond die met andere normen en waarden zijn opgegroeid kunnen 
er nog extra uitdagingen spelen. Zoals hoeveel vrijheid je je kind kunt geven en hoe je omgaat met 
uitsluiting of discriminatie. Jamila Achahchah en Marjolijn Distelbrink zijn projectleiders bij het KIS-
programma Jeugd en Opvoeding.  
Achahchah en Distelbrink hebben allebei jarenlange ervaring met het thema weerbaar opvoeden. 
Achahchah begeleidt professionals in het ondersteunen van ouders met diverse culturele en 
religieuze achtergronden bij het weerbaar opvoeden van hun kinderen. Distelbrink ontwikkelt 
voornamelijk kennis en producten die professionals kunnen helpen. Kennis over religie of cultuur is 
volgens hen niet het belangrijkste in de gespreksvoering tussen professional en ouder. ‘Maar als je 
kennis over religie en cultuur hebt kun je wel geïnformeerd vragen en ouders het gevoel geven dat je 
begrijpt wat er speelt,’ begint Distelbrink. ‘Het gaat vooral om je houding, dat je daadwerkelijk 
iemand open tegemoet treedt en niet bepaalde verwachtingen hebt van tevoren.’ Ze hebben voor 
allerlei onderzoeken gesprekken gevoerd met zowel ouders als opvoedondersteuners, 
(semi)professionals en vrijwilligers. Mede op basis daarvan hebben Achahchah en Distelbrink 
interventies en methodes ontwikkeld en geïmplementeerd voor de begeleiding van ouders bij het 
weerbaar opvoeden van hun kinderen. 
Vrijheid en religie  ‘Veel ouders worstelen met dezelfde opvoedvragen’, vertelt Distelbrink. 
‘Hoe ga je om met zindelijkheid, slaapproblemen, de puberteit, hoe leer je je kinderen luisteren, hoe 
ga je om met social media, wat sta je ze toe en wat niet. Dit geldt helemaal voor ouders die nog niet 
zo lang in Nederland zijn en ouders die vooral op hun eigen gemeenschap gericht zijn. Zij worstelen 
met de vraag hoeveel vrijheid ze hun kinderen hier kunnen geven.’ Achahchah vult aan: ‘Specifieke 
vraagstukken die vaker spelen onder ouders met een migratieachtergrond zijn bijvoorbeeld de 
rolpatronen en taakverdeling tussen jongens en meisjes en taboeonderwerpen zoals seksualiteit en 
shame sexting. Ook gaat het vaker over hoe je je kinderen kunt opvoeden als je eigen normen erg 
verschillen van de normen in de maatschappij, hoe je daar een balans in zoekt.’ En daarnaast hebben 
ze vragen die met hun minderheidspositie te maken hebben, zoals negatieve beeldvorming. Hoe je je 
kind goed kunt opvangen en begeleiden als deze negatieve, discriminerende ervaringen opdoet 
vanwege huidskleur of achtergrond. 
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Gesprek aangaan In het reguliere aanbod van opvoedondersteuning wordt er vaak nog te 
weinig aandacht besteed aan deze specifieke vraagstukken. Daarnaast heerst er bij sommige ouders 
wantrouwen naar voorzieningen door negatieve ervaringen. Distelbrink: ‘Religieuze kaders kunnen 
vaak heel steunend zijn voor ouders, maar bij de professionals is er niet altijd het gemak om hierover 
te praten. Soms ervaren zij handelingsverlegenheid, ongemak of te weinig kennis over wat er 
werkelijk kan spelen. Dat is ook lastig, als een begeleider zelf bijvoorbeeld geen religieuze 
achtergrond heeft. Als je wel het gesprek over religie durft en weet aan te gaan kom je alweer 
dichter bij ouders.’ 
Distelbrink heeft met collega's een teambijeenkomst voor professionals ontwikkeld waarin ze leren 
met wat voor bril ze zelf naar de wereld kijken en hoe dat invloed heeft op hun contact met ouders. 
Hier komt de leefwereld van ouders ook dichterbij door filmfragmenten te laten zien en hier 
vervolgens samen over te praten. Daarnaast hebben ze voor semiprofessionals een serie 
bijeenkomsten ontwikkeld rond weerbaar opvoeden, die de semi-professionals vervolgens met 
oudergroepen kunnen uitvoeren. 
           Ga niet adviseren maar stel oprechte vragen, zo creëer je bewustwording 
Wijsheid bij de ouders    Wat volgens beide vrouwen niet vergeten moet worden is dat als het 
gaat om weerbaar opvoeden, de wijsheid altijd bij de ouders ligt. Achahchah: ‘We zien prachtige 
gesprekken tussen ouders onderling door hen alleen een gespreksleidraad te bieden. Doordat ze 
elkaar kritische vragen stellen, worden ze zich bewust van waarom ze iets op bepaalde manier doen 
en raken ze geïnspireerd hoe het anders zou kunnen. De ouders zijn de eigenaar van de opvoeding: 
het is belangrijk dat de professionals of vrijwilligers geen uitspraken doen over “hoe het zou 
moeten”.’ Distelbrink voegt toe: ‘Houd rekening met de leefwereld van de ouders. Ga niet adviseren 
maar stel oprechte vragen als: waarom doe je dit zo? Wat zijn de effecten daarvan? Hoe ging dat in 
jouw eigen jeugd? Zo creëer je bewustwording bij de ouders waarom ze bepaalde dingen doen. Je 
ziet dit gedaan worden door professionals die de ouders goed weten te ondersteunen. Als je te snel 
gaat zitten op een adviserende of sturende rol, dan ben je de ouders kwijt. Als je een kader stelt van 
“dit mag niet”, en er zijn ouders die dit wel doen, dan klappen ze dicht. Het gaat erom dat je 
respectvol luistert en al pratend komen de ouders zelf op een idee hoe ze het anders willen gaan 
doen.’ 
Een voorbeeld is het bespreekbaar maken van sekseongelijkheid. ‘Vraag aan ouders waarom ze 
verschillen tussen jongens en meisjes belangrijk vinden en wat ze hopen voor hun kinderen in de 
toekomst. Kijk niet teveel vanuit je eigen referentiekader. Maar als je iets ziet wat schadelijk lijkt 
voor kinderen, kun je dit bespreekbaar maken door de ouders in de schoenen van hun kinderen te 
laten gaan staan. En te bedenken hoe het voor de kinderen zou kunnen voelen. Vervolgens kun je 
kijken of er ruimte is voor een gesprek tussen kind en ouders,’ zegt Distelbrink. 
                  Als jij goed met je kind kunt praten, kun je al heel veel bieden 
Veilige sfeer Vaak zorgen gesprekken met andere ouders voor inzicht, bijvoorbeeld dat als je niet 
over bepaalde onderwerpen praat, je kinderen op een andere manier informatie gaan zoeken. Dat 
kan ervoor zorgen dat ze eerder onwenselijk gedrag vertonen omdat ze dingen stiekem gaan doen. 
Achahchah: ‘De ouders reflecteren in de gesprekken met andere ouders op hun houding en 
vaardigheden en opvoedingsstijl. Ik hoor vaak van ouders dat ze zich realiseren dat ze eigenlijk 
politieagent waren, maar dat ze ook preventief aan de slag kunnen gaan. De politie komt achteraf, bij 
wijze van spreken, maar je moet vooraf al aan het werk gaan.’ Achahchah benadrukt dat als er thuis 
geen veilige, open sfeer is, je ook moeilijker kunt praten over zwaardere onderwerpen: ‘Luister naar 
je kind, geef complimenten en liefde, durf het gesprek open aan te gaan zonder oordeel.’ Dit geldt 
voor alle ouders die lastige onderwerpen willen bespreken met hun kinderen, geeft Distelbrink aan. 
‘Als jij goed met je kind kunt praten, kun je al heel veel bieden.’ 
Aansluiten is het probleem     Distelbrink en Achahchah zien ontwikkelingen in de manier 
van informatie zoeken en in de vraagstukken waar de huidige generatie ouders met een 
migratieachtergrond mee worstelt. Al is er veel variatie en diversiteit in het type ouder, want ‘de 
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“ouders met migratieachtergrond” vormen geen homogene groep’, benadrukt Achahchah. Een 
verschil is het gebruik van internet, sommige ouders vinden meer informatie door bijvoorbeeld 
online colleges of gesprekken te volgen over religie en opvoeding. Daarnaast zie je tegenwoordig dat 
er minder seksestereotiepe beelden heersen bij jongere generaties, ook ouders die in Nederland zijn 
opgegroeid. Autonomie en voor jezelf opkomen wordt belangrijker. 
Kracht van ouders    Wat Achahchah en Distelbrink willen meegeven aan de professionals en 
vrijwilligers die werken met ouders met een migratieachtergrond is het volgende: ‘Ga uit van de 
kracht van ouders, ze weten heel veel. Activeer die kracht vanuit een nieuwsgierige houding en werk 
aan verbinding met andere ouders,’ aldus Achahchah. En Distelbrink: ‘Stel je eerder niet-wetend op 
dan wetend. Denk na over wanneer je je adviesrol inzet en wanneer je die ook even opzij legt en 
eerst gaat luisteren.’ Op 4 november 2021 zullen ze ingaan op opvoeding in gezinnen met een 
migratieachtergrond en hoe daarbij aan te sluiten als professional. 
Nieuwsbrief Wil je op de hoogte gehouden worden van de activiteiten rondom het Platform Eer 
en Vrijheid? Een aantal keer per jaar ontvang je een nieuwsbrief of uitnodiging voor de jaarlijkse 
bijeenkomst van het Platform Eer en Vrijheid. 
Schrijf je in voor de nieuwsbrief van het Platform Eer en Vrijheid (Fried: zie: 
https://www.kis.nl/nieuwsbrief-platform-eer-en-vrijheid  )  
Tekst: Susanne Conradi 
 
 
 
 
 
50) In Kaag en Braassem hebben dit jaar maar tien mensen vanuit de bijstand werk gevonden 
Leidsch Dagblad 12 oktober 2021 
Veel vacatures, maar weinig bijstandsgerechtigden in Kaag en Braassem 
vinden werk. Hoe kan dat? 
Paul van der Kooij 12 oktober 2021 KAAG EN BRAASSEM   Hoe kan het dat er dit jaar in Kaag en 
Braassem maar tien mensen vanuit de bijstand werk hebben gevonden, terwijl er inmiddels zoveel 
vacatures zijn en het aantal bijstandsgerechtigden ook nog eens is gegroeid? 
Dat vroeg VVD-raadslid Roy Möllers zich maandagavond af tijdens een commissievergadering waar 
de voortgang werd besproken die het afgelopen jaar op verschillende gemeentelijke terreinen is 
geboekt. 
Hoeveel mensen momenteel in de bijstand zitten, meldt de bij de begroting gevoegde 
voortgangsmonitor niet. Wel blijkt de teller vorig jaar, na een flinke stijging, te zijn uitgekomen op 
24,9 bijstandsgerechtigden per 1.000 volwassen inwoners. En Möllers wilde weten welke mensen 
zorgden voor die stijging tot - omgerekend - 290 bijstandsgerechtigden. „Zijn het vooral eigen 
inwoners die door Covid19 hun baan zijn verloren? Of zijn het ook mensen die, komend van buiten, 
hier een sociale huurwoning kregen?” 
Een dergelijke onderverdeling kon wethouder Floris Schoonderwoerd (sociaal domein, wonen en 
economie) niet precies maken. Wel weet hij dat de gemeente ’een klein uitkeringsbestand heeft als 
je kijkt naar Holland Rijnland, de Randstad en Nederland’. En dat dat bestand ’niet zo heel eenvoudig 
aan het werk te helpen is’. 
Leeftijd Voor een flink deel zou dat te maken hebben met de leeftijd. „Boven de 55 jaar moet je 
best veel moeite doen om ergens geaccepteerd te worden”, benadrukte hij. Daar zou bij komen dat 
de kaartenbak, net als in veel andere gemeenten, een ’ongelofelijke mismatch’ kent tussen hetgeen 
mensen kunnen bieden qua opleiding en ervaring en wat werkgevers vragen: „Wat in die bak zit, past 
dus niet één op één op de banen die er zijn, bijvoorbeeld op het gebied van huishoudelijke 
ondersteuning en groen.” 



 

65 Nieuws- en  informatiebrief 212 Adviesraad Sociaal Domein Kaag en Braassem  
 

Om daar verandering in te krijgen, loopt er onder meer een traject met Rijnvicus waarbij een 
werkbegeleider een groepje mensen opleidt om uiteindelijk zelfstandig maaiwerkzaamheden uit te 
voeren in de gemeente. 
Ook wordt zo snel mogelijk in kaart gebracht wat iemand kan en welke kant hij of zij opkan, 
eventueel na extra scholing. Op de stelling van het liberale raadslid Möllers dat het lastig zal zijn om 
de wat oudere werkzoekenden om te scholen voor ’kansberoepen’, was het antwoord dat dat toch 
echt wordt geprobeerd en dat tevens pogingen worden ondernomen om in een groter gebied tot 
’matches’ te komen. 
 


