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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Beste adviesraadleden en overige geïnteresseerden, 
In kranten, tijdschriften, op de radio, op tv, op sociale media gaat het over corona, covid, vaccinatie, 
antivaccinatie, besmettingen, ziekenhuisopnames, overvolle ic’s, lock down, beperkingen zus,                        
beperkingen zo, QR-code, (snel)testen, virologen, complotdenkers, protestbijeenkomsten, enz.  
Je zou bijna gaan denken dat er verder niets aan de hand is, al bagatelliseer ik de problemen zeker 
niet! 
Toch zijn er ook nog veel andere zaken die de aandacht verdienen. Immers, na een iets rustiger 
zomerperiode qua berichten over het sociale domein, stromen ze de laatste tijd in volle 
hevigheid binnen. Daarom nu al opnieuw een aflevering van de nieuws- en informatiebrief met 
een veelheid aan berichten. Volledig? Nee zeker niet, maar met een door mij gemaakte 
selectie waarvan ik hoop dat er voor ieder wat interessants te lezen zal zijn. 
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) Twee containerwoningen voor mensen die niet in een gewone woonwijk passen 
2) Provinciaal inpassingsplan en milieueffectrapport project WarmtelinQ Rijswijk - Leiden. 
3) Gedrag van ouderen met dementie in verschillende woonvormen 
4) Personeelstekort in de kinderopvang neemt steeds zorgelijker vormen aan 
5) Sommige kinderen groeien op met een ouder met  psychisch probleem of verslavingsprobleem 
6) Verbaast hoe snel stress weer oplaait na de vakantie 
7) Sociale professionals moeten niet op de stoel van de schuldhulp gaan zitten, maar wel alert zijn 
8) Uitingen op Twitter beter leesbaar maken voor mensen met een functiebeperking 
9) Steden willen houtkachels aan banden, maar de vraag is: hoe? 
10) Basisvoorwaarden voor huisbezoek uitkeringsgerechtigden 
11) Behoefte aan overkoepelende langetermijnvisie op ouder worden 
12) Waterschap Amstel, Gooi en Vecht een van de grootste producenten van groen gas 
13) Het gros van de Nederlanders zal nooit hoeven aan te kloppen bij het sociaal werk 
14) Huisvesting van statushouders een zware, zo niet onmogelijke opgave in bijna alle gemeenten 
15) Gemeenten kunnen niet doen wat nodig is voor jongeren in kwetsbare situaties 
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16) Extra geld voor de jeugdzorg gebruikt ook om andere tekorten aan te pakken 
17) Miljoenen Nederlanders zetten zich actief in voor publieke belangen 
18) De gevolgen van de kloof tussen arm en rijk 
19) Veel mensen weten niet dat ze gebruik kunnen maken van cliëntondersteuning 
20) Nederlandse gemeenten moeten meer doen voor fietsers met een fysieke beperking 
21) Antwoord op vraag: Hoe vind je geschikte locaties voor flexwoningen 
32) Het versnellen van de gewenste en benodigde woonvariaties voor senioren 
33) Actief betrekken van bewoners bij het realiseren van de doelen uit het Klimaatakkoord 
34) Op moment van groot onderhoud zal snelheidsverlaging  deel uitmaken van de overweging 
35) In een vroeg stadium sociale en fysieke uitdagingen te bieden aan mensen met dementie 
36) Financiële problemen voor (jonge) senioren 
37) Ik wist niet dat zoiets als een Eigen Kracht-conferentie bestond  
38) Wat is er nodig voor het pgb in gemeenten? 
39) De gemeente Leiden kan rekenen op een flinke meevaller 
40) ’het hele verhaal, de filosofie’ van de voedselbank spreekt aan 
41) Schrijf ouderen niet af als een kwetsbare, hulpbehoevende risicogroep 
42) Berekening voor een nieuwe zorgpremie voor de basisverzekering dit jaar erg moeilijk 
43) Een plan voor onderwijs en zorg aan een leerling en goedkopere zorg 
44) Leven in bestaansonzekerheid betekent vaak leven in slechte gezondheid 
45) Bijstandsgerechtigden Tilburg mogen een halfjaar samenwonen zonder invloed op uitkering 
46) Financiële situatie van ambtenarenpensioenfonds ABP verbeterde in het derde kwartaal 
47) Werken in de bijstand in sommige gevallen lonender 
48) Waarom is coming-out dag na al die jaren nog nodig? 
49) Dankzij het pgb krijgen mijn kinderen precies de juiste zorg 
50) Zorgverzekeraar vergoedt dansles van mensen met Parkinson 
51) Alles over het regelen van passende zorg en ondersteuning voor mensen met verward gedrag 
 
 
 
 
1) Twee containerwoningen voor mensen die niet in een gewone woonwijk passen 
Leidsch Dagblad 12 oktober 2021 
’Toch snel containerwoningen in Kaag en Braassem’, melden B en W tot 
verbazing politiek 
Paul van der Kooij  12 oktober 2021 KAAG EN BRAASSEM  Begin 2022 staan in Kaag en Braassem 
alsnog twee containerwoningen voor mensen die niet in een gewone woonwijk passen. Dat 
voornemen van B en W, vastgelegd in hun voortgangsmonitor bij de begroting, zorgt voor 
verbazing in de politiek. 
Zo wees CDA-raadslid Anja de Rijk er in een commissievergadering van maandag op dat het ’nu al 
oktober is’. Ze hoorde dan ook graag ’hoe de wethouder dat ziet’. 
Volgens de wethouder in kwestie, Petra van der Wereld, is er van alles gebeurd sinds er in maart een 
streep ging door het aan alle kanten omstreden plan om de huisjes op de plek van de voormalige 
afvalzuivering in Rijnsaterwoude neer te zetten. 
Zo zijn opnieuw de locaties van de vorige zoektocht bekeken en zijn er andere ’bijgezocht’. „En we 
komen zo spoedig mogelijk naar u toe om te kijken of we er met één alvast kunnen doorgaan”, 
meldde ze. Ze doelde daarbij ’op een locatie uit het verleden waar we allemaal enthousiast over 
waren en waar we een herkansing voor proberen te doen’. Naam en toenaam wilde ze niet geven, 
maar het zou gaan om een locatie in een andere kern dan Rijnsaterwoude die bij de vorige zoektocht 
in een laat stadium afviel. 
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Ook wordt in de volgende nieuwsbrief van de gemeente, opgenomen in het blad Hier in de regio!, 
veel aandacht besteed aan de zogeheten scheve huisjes: „Zo staan er interviews in over de zoektocht 
naar een goede plek en wat daarvoor nodig is. Ook roepen we inwoners op om een locatie aan te 
dragen die zij geschikt achten.” 
  
 
 
 
2) Provinciaal inpassingsplan en milieueffectrapport project WarmtelinQ Rijswijk - Leiden. 
Overheid.nl 13 oktober 2021 
Provinciaal blad van Zuid-Holland 
Datum publicatie Organisatie Jaargang en nummer Rubriek 
12-10-2021 
09:00 

Zuid-
Holland 

Provinciaal blad 2021, 
9309 

overige 
overheidsinformatie 

Vooraankondiging Provinciaal inpassingsplan Warmtetransportleiding 
Rijswijk - Leiden 
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 7.9 van de 
Wet milieubeheer (Wm) bekend dat Provinciale Staten hebben besloten dat een provinciaal 
inpassingsplan en een milieueffectrapport worden voorbereid voor het project WarmtelinQ Rijswijk - 
Leiden.  
Aanleiding  In de vergadering van Provinciale Staten van 22 september 2021 is besloten om een 
provinciaal inpassingsplan op te stellen voor het tracédeel Rijswijk – Leiden van het project 
WarmtelinQ. Dit tracé – ook wel WLQ+ genoemd – sluit in Rijswijk aan op het tracé van de 
warmtetransportleiding Vlaardingen – Den Haag, waarvoor al een provinciaal inpassingsplan wordt 
opgesteld. 
          WarmtelinQ Rijswijk – Leiden is een voornemen van WarmtelinQ B.V., een onderdeel van de 
Gasunie. Dit project omvat de aanleg van een ondergrondse warmtetransportleiding, bestaande uit 
een aanvoer- en retourleiding van circa 20 kilometer met bijbehorende bouwwerken tussen Rijswijk 
en Leiden. Met het Provinciaal Inpassingsplan wordt onder meer de realisatie van het leidingtracé en 
de overige technische voorzieningen planologisch-juridisch mogelijk gemaakt. Door middel van de 
warmtetransportleiding kan het bestaande warmtenet in Leiden en nieuwe lokale warmtenetten 
worden gevoed met restwarmte uit het Rotterdamse havengebied en eventuele nieuw aan te sluiten 
lokale bronnen. De leiding maakt deel uit van het regionale warmtetransportsysteem dat een 
belangrijke rol gaat vervullen in de transitie naar een betaalbare, betrouwbare en duurzame 
warmtevoorziening in dit deel van Zuid-Holland.  
Milieueffectrapport en participatieproces   Ondanks dat voor de aanleg van deze 
warmtetransportleiding geen directe m.e.r.-plicht geldt, hebben Provinciale Staten besloten om ten 
behoeve van dit inpassingsplan toch een milieueffectrapport (MER) op te stellen. Enerzijds om de 
mogelijke tracés voor de leiding tussen Rijswijk en Leiden en de gevolgen daarvan, goed tegen elkaar 
te kunnen afwegen en anderzijds omdat op dit moment de noodzaak van een Passende Beoordeling 
vanwege de (tijdelijke) gevolgen van het project voor nabijgelegen Natura 2000-gebieden niet 
helemaal kan worden uitgesloten. Ter voorbereiding van het MER wordt een Notitie Reikwijdte en 
Detailniveau opgesteld en een of meer informatiebijeenkomsten gehouden. Daarna start het 
participatieproces rond dit project, waarin iedereen, dat wil zeggen burgers, bedrijven, 
maatschappelijke organisaties en de betrokken gemeenten, de gelegenheid krijgen om informatie en 
mogelijke alternatieve tracés aan te dragen. Ook zal advies worden gevraagd aan de onafhankelijke 
Commissie voor de mer.  
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Procedure    Het besluit van Provinciale Staten, met het bijbehorende voorstel kan worden 
ingezien op het stateninformatiesysteem onder punt 3d van de agenda: https://staten.zuid-
holland.nl/DMS_Import/Provinciale_Staten/2021/Provinciale_Staten_22_september_2021  . Op dit 
moment liggen er verder geen stukken ter inzage en kunnen er ook nog geen inspraakreacties of 
zienswijzen worden ingediend. Over de vervolgstappen in de procedure voor het milieueffectrapport 
en het inpassingsplan worden te zijner tijd opnieuw kennisgevingen geplaatst. Daarin zal worden 
aangegeven hoe en wanneer op die stukken kan worden gereageerd. Ook op de website van de 
provincie en in andere media zal hieraan aandacht worden besteed. 
Meer informatie Voor meer informatie over de procedure voor het project WarmtelinQ kunt u 
terecht op de website van de provincie Zuid-Holland: WarmtelinQ tracé Vlaardingen – Den Haag - 
Provincie Zuid-Holland.(Fried: zie: https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/energie/warmtelinq-
trace-vlaardingen-den-haag/  )  Heeft u naar aanleiding daarvan nog vragen, dan kunt u bellen met 
nummer 06 – 11 75 85 92. Informatie over het project zelf kunt u vinden op de website van 
WarmtelinQ: Project › WarmtelinQ.(Fried: zie: https://www.warmtelinq.nl/project )  
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland 
Namens deze: 
De voorzitter, J. Smit 
De secretaris, H.M.M. Koek 
 
 
 
 
 
3) Gedrag van ouderen met dementie in verschillende woonvormen 
Zorgvisie 13 oktober 2021 
Kleinschalig of grootschalig: mindset bestuur is bepalend voor het verschil 
Kleinschalige woonvormen voor ouderen met dementie werken pas echt als het gedachtegoed ook 
wordt doorgevoerd in de sociale omgeving en de organisatie van de zorg. Dat vraagt een andere 
mindset van bestuurder en medewerker, toont Hilde Verbeek, hoogleraar Zorgomgeving voor 
Kwetsbare ouderen, aan. 
Vanuit haar studie neuropsychologie ging Hilde Verbeek promotieonderzoek doen naar het gedrag 
van ouderen met dementie in verschillende woonvormen. Daarbij vergeleek ze reguliere, grotere 
woonvormen met kleinschalige woonvormen. ‘Opmerkelijk genoeg ontdekten we dat ouderen zich 
niet anders gingen gedragen, of ze nou in een grootschalige of kleinschalige verzorgingstehuis 
woonden’, vertelt Verbeek. ‘Dat bleek te komen doordat de organisatie in een kleinschalige 
woonvorm eigenlijk niet heel anders was dan die in de reguliere zorg. De kok kookte het eten, de 
activiteitenbegeleider begeleidde de activiteiten en de fysiotherapeut gaf fysiotherapie.’ 
Dat was tegen het zere been van de kleinschalige woonvormen. Eén zorgboerderij meldde zich bij 
Verbeek met de mededeling het écht anders te doen. Zorghove de Port vormt met evenveel 
medewerkers en dezelfde expertise als andere kleinschalige voorzieningen een soort 
woongemeenschap samen met de ouderen. 
Dagelijks leven op de boerderij    Het uitgangspunt is het normale, dagelijkse leven van de 
boerderij. Iedereen, oudere bewoners én medewerkers, helpt mee in de moestuin, in de keuken en 
bij de verzorging van de dieren. Fysiotherapie is niet in een zaaltje met een balansbal, maar de 
fysieke oefeningen worden gedaan in de tuin waar de ouderen hout sprokkelen of eieren rapen. 
Generieke medewerkers   ‘Dat vraagt iets wezenlijk anders van de bestuurders en de 
medewerkers’, zag Verbeek. ‘In deze zorgboerderijen staan de verpleegkundigen ook de mest te 
scheppen en de fysiotherapeuten helpen mee met koken. Het zijn meer generieke zorgverleners met 
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expertise, dan specialisten die maar één taak doen. Dat vraagt een mind switch van bestuur en 
medewerker.’ 
Dieren vragen verzorging  ‘Het effect is dat het dagelijks leven daadwerkelijk centraal staat’, 
stelt Verbeek. ‘Reguliere verpleeghuizen zijn meer zorgcentra, waar op een kunstmatige manier 
onderdelen van het dagelijks leven ingezet wordt. Dan komt er bijvoorbeeld een keuken waar 
iedereen in kan koken, maar dan voelen de medewerkers en bewoners toch niet de vrijheid om dat 
daadwerkelijk te doen en wordt die keuken alleen gebruikt om maaltijden op te warmen die elders 
zijn gekookt. Terwijl op de zorgboerderij heb je dieren en een tuin. De dieren vragen op een 
natuurlijke manier verzorging, daar is niks kunstmatigs aan.’ 
Ziekteverloop  Verbeek onderzocht de bewoners van deze boerderij en boerderijen die de zorg 
op dezelfde manier inpasten in het dagelijks leven en vergeleek hun gedrag en ziekteverloop weer 
met bewoners uit reguliere en kleinschalige woonvormen. Opnieuw bleek dat de bewoners van 
reguliere verpleeghuizen in hun ziekteverloop dezelfde patronen vertoonden. Maar in de 
zorgboerderijen en vergelijkbare kleinschalige woonvormen waar het dagelijks leven centraal staat, 
waren bewoners actiever met meer sociale contacten. 
Uitgestelde verslechtering    ‘Wat we telkens terughoren is dat de laatste levensfase anders 
is op de zorgboerderij. Ouderen in de reguliere zorg verslechteren langzaam. Ze worden minder 
mobiel, minder actief, minder assertief, en verliezen op een gegeven moment hun spraak en 
uiteindelijk worden ze bedlegerig’, vertelt Verbeek. ‘Bij de zorgboerderijen lijkt die verslechtering 
uitgesteld te worden, totdat deze uiteindelijk toch inzet maar veel sneller. Waar in de reguliere 
verpleeghuiszorg een ziekbed maanden kan duren, is het in de zorgboerderijen vaak in een paar 
weken afgelopen. We kunnen dit nog niet kwantificeren; dat is een van de onderzoeken die we 
komende jaren willen gaan doen en waar ik een Vidi-beurs voor heb gekregen.’ 
Actief    Wat Verbeek wel wetenschappelijk kon aantonen, was het verschil in activiteit van de 
ouderen. Ze mat hoe actief ouderen zijn in de zorgboerderij en in de reguliere ouderenzorg. ‘Actief 
hebben we heel ruim bekeken. Ouderen die iemand groeten die langsloopt, zijn al actief’, legt 
Verbeek uit. Bij de reguliere ouderenzorg bleken ouderen 50 procent van de tijd niet-actief te zijn. 
‘Die werden soms ’s ochtends aan een tafel gezet in de gemeenschappelijk ruimte en ’s avonds weer 
opgehaald; die hadden de hele dag amper bewogen.’ Bij de zorgboerderij waren ouderen slechts 25 
procent van de tijd niet-actief. ‘We zagen ook dat er veel meer sociale interactie was’, vertelt 
Verbeek. ‘Belangrijk om hierbij te vermelden: het ging dus over ouderen die precies even 
vergevorderde dementie hadden.’ 
Even duur   Is deze woonvorm niet veel duurder, als het zulke resultaten geeft? ‘Nee, het kost 
evenveel’, weet Verbeek. ‘De zorgboerderijen krijgen dezelfde middelen vanuit de Wlz, alleen ze 
verdelen het anders. Ze voldoen ook aan dezelfde kwaliteitsnormen. Met de disclaimer dat de 
zorgboerderijen allemaal een samenwerking hebben met een grotere zorginstelling, om continuïteit 
van zorg te garanderen. Want als je een boerderij runt met één bestuurder en elf medewerkers, slaat 
één zieke medewerker een enorm gat in je rooster.’ 
Inspectie   Het is wel een andere mindset van de bestuurders, zag Verbeek. ‘Daar waar andere 
bestuurders misschien denken: dit kan niet en mag niet van de inspectie, gaan zorgboerderij 
bestuurders in gesprek met de inspectie. Vaak mag er van de inspectie veel meer dan 
zorgbestuurders denken. Laatst hoorde ik dat van de 26 protocollen die zorgverleners denken te 
moeten doen, er maar drie wettelijk moeten – de rest leggen instellingen zichzelf op.’ 
Hoogleraar Zorgomgeving voor Kwetsbare ouderen   Hilde Verbeek is op 1 februari 
2020 benoemd tot Hoogleraar Zorgomgeving voor Kwetsbare ouderen aan Universiteit Maastricht, 
mede mogelijk gemaakt door MeanderGroep Zuid-Limburg. Op 9 juli 2021 sprak ze haar oratie uit: 
Een huis, een thuis? Hoe de zorgomgeving bijdraagt aan het dagelijks leven van kwetsbare ouderen. 
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De hele oratie is hier terug te zien en lezen (Fried: zie: https://www.awolimburg.nl/nl/nieuws/2021-
08-31/succesvolle-oratie-prof-hilde-verbeek-een-huis-een-thuis  ). 
Sterre ten Houte de Lange  Redacteur bij Skipr, Zorgvisie en Qruxx. Speciale aandachtsgebieden: 
jeugdzorg, ggz, gehandicaptenzorg, ouderenzorg, personeelsbeleid en zorgtechnologie. 
 
 
 
 
 
4) Personeelstekort in de kinderopvang neemt steeds zorgelijker vormen aan 
ZorgClps 13 oktober 2021 
Zo kun je toch iets doen aan het personeelstekort 
Het personeelstekort in de kinderopvang neemt steeds zorgelijker vormen aan. Toch kun je er als 
individuele organisatie best deeloplossingen voor vinden, meent adviseur Marieke Effting. ‘Als je ziet 
wat sollicitanten allemaal moeten doen voordat ze op een gesprek kunnen komen, dan ben ik 
verbaasd.’ 
Ook Marieke Effting hoort steeds zorgelijker verhalen over het personeelstekort. ‘Het is een 
sectorbreed probleem en dat wordt de komende maanden alleen maar erger. De economie trekt als 
een razende aan, steeds meer mensen gaan de arbeidsmarkt op. Sinds de heropening van de 
kinderopvang merken we een groeiend tekort. Niet alleen pm’ers maar ook in management- en 
staffuncties.’ 
Marieke Effting is directeur van KEKZ, een bureau voor onder meer werving en selectie en HR-advies 
in de kinderopvang. ‘We merken dat organisaties in de sector behoefte hebben aan ondersteuning 
aan de zakelijke kant.’ vertelt ze. ‘De kinderopvang is vaak sterk gericht op de inhoud en kwaliteit, en 
minder op de bedrijfsvoering. Dat geldt zowel voor eenpitters als voor grotere organisaties.’ 
Geen blik pm’ers   Dat merkt ze ook weer nu het tekort aan medewerkers problematische 
vormen aanneemt. ‘Wij kunnen net zomin als anderen een blik pm’ers opentrekken,’ waarschuwt ze. 
‘Als dit zo doorgaat ontstaat er een groot maatschappelijk probleem. Ik vind het pijnlijk hoe vaak 
kinderopvangorganisaties zich genoodzaakt zien om groepen te sluiten. Niet omdat ze dat willen 
maar omdat ze geen andere oplossing zien.’ 
Lees ook: ‘We moeten het niet alleen hebben over werkdruk maar ook over werkgeluk’ (Fried: zie: 
https://www.kinderopvangtotaal.nl/we-moeten-het-niet-alleen-hebben-over-werkdruk-maar-ook-
over-werkgeluk/  ) 
Marieke Effting denkt dat het belangrijk is dat de sector duidelijk maakt aan de politiek hoe groot het 
probleem is. ‘De kinderopvang is van oudsher goed in het zelf oplossen van problemen. Dat is in de 
basis een prima eigenschap, maar op een gegeven moment is het toch zover dat je duidelijk moet 
maken: het gaat niet meer.’ 
Slimme oplossingen   Intussen kun je als individuele organisatie wel op zoek naar mogelijke 
deeloplossingen om je problemen wat kleiner te maken. Met andere woorden op zoek gaan naar 
slimme manieren om nieuwe mensen binnen te halen en je huidige personeel aan je te binden. 
Een voorbeeld van zo’n slimme oplossing? ‘Als je ziet wat sollicitanten allemaal moeten doen voordat 
ze op een gesprek kunnen komen, dan ben ik verbaasd. Je moet een motivatiebrief en een cv maken 
en uploaden, terwijl dat voor startende pm’ers een enorme drempel kan zijn en het niets zegt over 
hun relevante kwaliteiten. Zo mis je kandidaten aan de voordeur. Waarom bied je bijvoorbeeld niet 
de mogelijkheid aan belangstellenden om een app te sturen om direct een meeloop-afspraak te 
maken?’ 
Lees ook: ‘Flexibel onderwijs is een oplossing voor het personeelstekort’ (Fried: zie: 
https://www.kinderopvangtotaal.nl/flexibel-onderwijs-is-een-oplossing-voor-het-personeelstekort/ ) 
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Procedure te lang   Verder duurt de procedure die kandidaten doorlopen vaak veel te lang. ‘Je 
weet echt al snel of een kandidaat geschikt is of niet. Waarom duurt het dan zes weken voordat de 
procedure is afgerond? Dat kan ook in drie dagen. Die zes weken zijn nergens voor nodig, dat is 
alleen maar een kwestie van gewoonte.’ 
Leidinggevenden hebben vaak als excuus dat ze geen tijd hebben om dit aan pakken, omdat ze het zo 
druk hebben met het regelen van invallers. ‘Begrijpelijk, maar zo draai je het natuurlijk om. Je spant 
het paard achter de wagen. De focus moet niet alleen liggen op het last minute oplossen van acute 
problemen, de focus moet vooral ook liggen op het verbeteren van het proces waardoor je minder 
acute problemen hebt.’ 
Indeed en Facebook? Nee    Dan het wervingsproces zelf. ‘Veel kinderopvangorganisaties 
doen dat via de klassieke kanalen, zoals Indeed en Facebook. Dat werkt niet zo goed. Facebook is een 
kanaal dat vooral door een ouder publiek wordt gebruikt, en op Indeed staat je vacature tussen 800 
andere. Dat levert veel te weinig op. Het helpt om jezelf ook te laten zien op nieuwe kanalen, zoals 
Instagram en TikTok, met een aansprekende boodschap voor jonge mensen. Daar is een wereld te 
winnen, en het is ook leuk en interessant om van die wereld kennis te nemen.’ 
Lees ook: ‘Werkdruk-campagne FNV is onverantwoord’ (Fried: zie: 
https://www.kinderopvangtotaal.nl/werkdruk-campagne-fnv-is-onverantwoord/  ) 
 Verder merkt Effting dat er veel aandacht uitgaat naar het werven van personeel, terwijl het behoud 
van je huidige mensen minstens zo belangrijk is. ‘Ik pleit voor een integrale blik op personeel. Goede 
arbeidsvoorwaarden, kijken of je iets aan het ziekteverzuim kunt doen, rooster ik wel efficiënt 
genoeg, heb ik voldoende personeel en heb ik het juiste personeel? Die vragen zijn belangrijk. Want 
je moet niet alleen maar op zoek naar handjes, je moet op zoek naar mensen die echt bij jou passen 
En er vervolgens voor zorgen dat zij zich verbonden blijven voelen met je organisatie.’ 
Luisteren is het belangrijkste  Luisteren is daarbij misschien wel het allerbelangrijkste. ‘Ga 
regelmatig met je mensen om tafel en vraag ze: doen wij het goed als werkgever? Voel je voldoende 
binding en zo nee, wat kunnen we daaraan doen? Het personeelstekort in je eigen organisatie pak je 
alleen maar duurzaam aan als je de verbinding aangaat met je medewerkers. Dan is het nog niet 
eenvoudig, maar het wordt er wel iets minder lastig door.’ 
Bert Bukman 
 
 
 
 
5) Sommige kinderen groeien op met een ouder met  psychisch probleem of verslavingsprobleem  
ZorgClips 13 oktober 2021 
KOPP-zorgen | Kinderen ondersteunen in de volwassenenpsychiatrie 
Sommige kinderen groeien op met een ouder die een psychisch probleem of verslavingsprobleem 
heeft, met alle mogelijke gevolgen van dien. Worden zij in de volwassenenpsychiatrie wel gezien, en 
welke zorg hebben zij nodig?  
Kinderen van ouders met psychische problemen (KOPP) lopen een verhoogd risico om zelf ook 
psychische problemen te ontwikkelen.1 Hulpverleners in de volwassenenpsychiatrie moeten deze 
risicogezinnen kunnen herkennen, begeleiden en ondersteunen. De gedeelde overtuiging binnen de 
KOPP-zorg is dat we deze gezinnen uiteenlopende interventies moeten aanbieden.2 Psychiatrisch 
ziekenhuis Sint-Jozef (BE) heeft een zorgaanbod van gezinsinterventies, ouderinterventies, kind-
interventies en sociaalmaatschappelijke interventies. Hiermee houden we rekening met de bredere 
context van psychische en/of verslavingsproblemen, en met de mogelijk nadelige effecten op de 
kinderen. 
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Casus    Een 42-jarige man meldt zich met een alcoholprobleem. Hij vertelt over zijn co-ouderschap 
over zijn tienjarige dochter. De ex-partner is op de hoogte van zijn opname. Bij zijn motivatie voor de 
opname noteert hij uitspraken van zijn dochter (10), zoals ‘papa, je glas ruikt vreemd’, en ‘papa, 
moet je alweer naar de winkel?’ Hij hoopt dat zijn problemen geen negatieve gevolgen hebben voor 
haar ontwikkeling. Ze mist hem, maar hij schaamt zich en weigert haar bezoek. 
Gezinsinterventies     Het multidisciplinair team organiseert allereerst een systemisch 
contextgesprek. Daarin wordt besproken welke impact de verslaving heeft op het leven en de sociale 
relaties van de betrokkenen. Vaak komen jongvolwassen kinderen mee naar dit contextgesprek. 
Voordat de hulpverlening werd toegelaten, hebben zij soms al jaren voor hun ouders gezorgd en van 
alles meegemaakt. Tijdens het contextgesprek let de therapeut op signalen van parentificatie, en op 
andere psychische problemen.3,4 Indien er een indicatie is voor individuele hulp worden kinderen 
doorverwezen. 
De vader besloot zijn eigen moeder uit te nodigen voor het contextgesprek. Zij hielp hem na de 
scheiding met de opvoeding, volgens hem omdat hij nu eenmaal ‘een man’ is. ‘Voor vrouwenzaken 
ga ik naar mijn moeder.’ Tijdens het gesprek vertelt zijn moeder dat zijn dochter regelmatig huilt 
omdat ze haar papa mist. Af en toe vraagt ze of ze hem mag bezoeken, maar hij schaamt zich en blijft 
dat weigeren. We bespreken wat hij zelf wil, als individu en als vader. 
Hij denkt na over wat zijn dochter zou willen, over wat goed voor haar is, en vraagt om informatie. 
We geven hem het leesboek ‘Oline, het olifantje’ mee, over opgroeien met verslaafde 
ouders.5 Andere familieleden worden uitgenodigd voor familiebijeenkomsten, waarin ook zij psycho-
educatie krijgen over de emotionele gevolgen van verslaving. Afhankelijk van het proces en de 
hulpvraag vinden er gezinsgesprekken plaats en/of word gewerkt met multi-familygroepen, 
bestaande uit meerdere gezinnen waarvan een ouder verslavingsproblemen heeft.6 
‘Verloren tijd is niet meer in te halen’ 
Ouders krijgen bij ons verschillende groepstherapieën aangeboden, namelijk: 
opvoedingsondersteuning en groepstherapie. Deze gaan over ouderschap bij een 
verslavingsprobleem. De sessies worden begeleid door een duo van een hulpverlener en een 
ervaringsdeskundige. Een terugkerend thema is het opspelende schuld- en schaamtegevoel als de 
ouder weer nuchter is. Terugblikken is confronterend, want verloren tijd is nooit meer in te halen! 
In de vierde week van zijn opname gaat de vader in groepstherapie. Hij vraagt de groep wie zijn of 
haar kinderen heeft verteld over de opname. Veel lotgenoten vertellen dat hun kinderen al eerder op 
de hoogte waren. Voor sommige ouders was het gedrag van hun kinderen (opstandigheid, vaker 
huilen) aanleiding om uitleg te geven over hun verslavingsprobleem en opname. Sommige ouders 
vertellen over hun ervaringen met hun eigen verslaafde ouders, en over hun onwetendheid daarover 
als kind. Deze reacties overtuigden de vader ervan dat het goed is om zijn dochter bij de behandeling 
te betrekken, ondanks alle schaamte. 
Maak gebruik van symboliek   Omdat de meeste kinderen nieuwsgierig zijn naar hoe en 
waar hun ouder de dag doorbrengt, geven wij ze graag een rondleiding. Zo maken we de verhalen 
van ouders tastbaar en realistisch, wat verhindert dat kinderen dingen gaan fantaseren die nog erger 
zijn dan de realiteit. 
We bieden drie KOPP-groepssessies aan met leeftijdsgenoten (5-18 jaar). Voorwaarde voor 
deelname is toestemming van de ouders. Ook voeren we een gesprek met de ouder(s), waarin we 
samen nadenken over de kinderen: welke bezorgdheden zijn er, wat hebben de ouders zelf over de 
opname en hun verslavingsprobleem vertelt, welke moeilijke situaties maken de kinderen zoal mee? 
Tijdens de eerste KOPP-groepssessie stellen de kinderen zich spelenderwijs aan elkaar voor. Zo 
worden de eerste kleine stapjes naar wederzijds vertrouwen gezet. In de tweede sessie wordt 
gesproken over gevoelens, waarbij hulpverleners de balkmetafoor (www.balkmetafoor.be) 
gebruiken, een metafoor die gebaseerd is op het stress- kwetsbaarheidsmodel.7 Daarbij worden de 
beschermende factoren en risicofactoren in kaart gebracht. De kinderen maken elk een eigen 



  

NIEUSNIEUWS- EN INFORMATIEBRIEF 213 
ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN 
KAAG EN BRAASSEM                                                           9 

 

tekening van een zon die symbool staat voor alle mooie momenten die ze met hun ouder 
meemaken, zoals uitstapjes naar een pretpark, zondagmorgen in hun pyjama knuffelen, boekjes 
lezen, etc. Daarna tekenen ze kleine wolkjes die de slechte ervaringen symboliseren, zoals mama die 
heel lang in bed blijft liggen, papa die onder invloed vaak kwaad wordt etc. In grote regenwolken 
noteren ze wat hen erg verdrietig maakt, zoals dat hun moeder hen niet van school heeft gehaald, 
dat papa ruzie maakte met mama en oma, etc. Bliksem en donder worden erbij getekend als het heel 
erg voor ze was, zoals voor een valpartij van een dronken vader, een politiebezoek, een 
zelfmoordpoging van de ouder etc. Met behulp van de symbolen (zon, wolk) kan ook worden 
besproken wat de kinderen helpt en steunt in zogeheten – heftige – bliksem- en stormmomenten’. 
Hierbij worden vragen gesteld als: kunnen de kinderen soms ook zonnestralen voelen, hoe, en waar 
en bij welke vertrouwensfiguren kunnen zij schuilen? Voor sommige kinderen is dat een vereniging, 
voor anderen een juf, vriendinnetjes, een hobby (tekenen, muziek), of buitenspelen. Het bevorderen 
van de veerkracht en het installeren van beschermingsfactoren is in deze gesprekken cruciaal! 
Vader en dochter wilden na de KOPP-sessies samen in gesprek. Ze bereiden het gesprek voor en 
tijdens het gesprek leggen zij elk een tekening met symbolen op tafel. Het meisje vraagt de vader: 
‘Waarom is alcohol zo’n grote wolk bij jou?’ Hij reageert: ‘ík gebruikte alcohol op een dansfeestje. 
Toen was het nog een kleine wolk. Ik vond het enorm leuk en durfde meer. Toen ik alleen ging 
wonen kwam er een wolk bij zoals mij bang en alleen voelen. Toen groeide de wolk en dronk ik meer 
en meer. Nu wil ik ermee stoppen met de hulp van het ziekenhuis’. Het meisje knikt. Hij vertelt ‘Ik zal 
hier leren spreken zonder iets te drinken maar dat heeft tijd nodig.’ Hij vraagt wanneer haar 
regenwolk groeit. Ze vertelt: ‘als ik op school ben en niet weet hoe het met je gaat, of als ik niet bij je 
op bezoek mag komen.’ Ze overleggen hoe ze zonnestraaltjes terug kunnen krijgen. Ze beloven 
elkaar te vragen of de wolkjes groeien. Ze geven elkaar vertrouwen en recht tot spreken! 
Cijfers  Sinds de start van de KOPP-groepen, in 2008, vergelijken we het aantal ouders met 
minderjarige (5-18 jaar) kinderen in opname met het aantal KOPP-gezinnen. Gemiddeld genomen 
volgt de helft van de gezinnen de KOPP-sessies. Voor sommige kinderen en ouders is die hulp 
toereikend, de andere gezinnen worden doorverwezen. 
Conclusie   De problemen van ouders hebben vaak ook effect op de kinderen. In de 
volwassenenpsychiatrie moet daarom oog zijn voor de context van het probleem. Onze aanbeveling: 
investeer in een breed hulpaanbod, zodat kwetsbare gezinnen worden gezien en we ze kunnen 
ondersteunen. 
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6) Verbaast hoe snel stress weer oplaait na de vakantie 
Zoirgvisie 13 oktober 2021 
Blog: ‘Juist degenen die nooit piepen, lopen het grootste risico’ 
Gastauteur  Camilla Basart, als beleidsadviseur lid van het dagelijks bestuur van Oncomid, verbaast 
zich erover hoe snel stress weer oplaait na de vakantie. Ze pleit ervoor vitaliteit een vast onderdeel 
te maken van scholing én bedrijfscultuur in de zorg: de uitval is enorm en ook die zorgmedewerkers 
die je nooit hoort, lopen risico. Juist die! 
Het is alweer september. De vakantie is écht voorbij. Als ik op dag één tegen mijn beeldscherm uitval 
omdat iets niet lukt, schrik ik. Ik ben nu alweer gestrest. Waar is dat relaxte vakantiegevoel 
gebleven? En waarom is het zo snel weg? 
Op de werkvloer zie ik hetzelfde gebeuren. Zorgprofessionals rennen heen en weer alsof de vakantie 
nooit is geweest. Een vakantie waar ze zich vaak überhaupt al schuldig om voelden: want dan 
moeten je collega’s dubbel zo hard werken. En dat is altijd zo pijnlijk zichtbaar op dat openbare 
rooster dat iedereen kan zien. Daarom en voor de patiënten gaan ze na weken van afwezigheid niet 
voor de volle honderd, maar tweehonderd procent aan de bak. 
Vieze term      Aan jezelf denken, het is makkelijker gezegd dan gedaan. Zeker voor de 
gemiddelde zorgprofessional. Zij zijn geboren om te zorgen voor een ander. Vaak vinden ze zelfzorg 
gewoonweg een vieze term. Maar moet je niet eerst voor jezelf zorgen, om voor een ander te 
kunnen zorgen? Ik denk van wel. 
Het is toch wonderlijk dat we regelingen hebben voor zo ongeveer alles wat zorginhoudelijk is. 
Verplichtingen, vergoedingen: alles is dichtgetimmerd. Maar intussen vallen er steeds meer mensen 
uit. Mensen die simpelweg te lang zijn door blijven rennen. Die zich niet eens meer afvragen waarom 
ze altijd moe zijn. Waarom ze moeten huilen bij het minste of geringste. Die elke dag een 
paracetamol nemen omdat ze knallende koppijn hebben en dat gewoon zijn gaan vinden. Ergens 
moet er iets gebeuren. 
Noodzakelijke zelfzorg   Onze hardwerkende zorgmedewerkers moeten tussen de oren krijgen 
dat tijd voor henzelf geen overbodige luxe is, maar noodzakelijke zelfzorg. Dat ze zich niet schuldig 
hoeven te voelen om vrij te nemen. Hier ligt een taak voor ons om elkaar ‘op te voeden’. De 
leidinggevenden, managers en bestuurders, die zelf ook vaak dichtgetimmerde, stressvolle dagen 
hebben, geven vaak niet het goede voorbeeld. Als je de leiding hebt, moet je goed zorgen voor je 
medewerkers. Zelfs als je het zelf nog niet altijd kan. Je moet ervoor zorgen dat zorgprofessionals 
hun werk volhouden. Dat ze hun werk ook met plezier doen en blijven doen. Want we hebben ze zo 
hard nodig. 
Zelfzorg zou standaard in het onderwijsprogramma moeten staan. Zodat het een gewone vaardigheid 
wordt, net als een infuus aanleggen of een verband aanbrengen. En juist voor die doorgewinterde 
zorgmedewerkers die nooit klagen, omdat zij het grootste risico lopen om zichzelf keihard tegen te 
komen. Want altijd maar blijven doorrennen is gewoon niet vol te houden. Zeker niet in een beroep 
dat toch al zo veeleisend is. 
Bij jezelf te rade gaan  Gelukkig heb ik de mogelijkheid om iets te betekenen als het gaat om 
mentaal welzijn van zorgmedewerkers, ik denk immers mee over het beleid. Maar zat ik hier niet zelf 
net te schelden tegen mijn beeldscherm? Ook voor een leidinggevende, of in mijn geval adviseur, 
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geldt: kijk eerst eens even goed naar jezelf, voor je gaat ‘managen’. Dus stel ik mezelf de vraag: hoe 
kan het dat ik zo snel weer zo gestrest ben? Terwijl ik bij mezelf te rade ga, ontdek ik dat het allemaal 
externe factoren zijn die ik mijn humeur laat bepalen. Het regenachtige weer, een boze mail. 
Allemaal dingen waar ik niets aan kan veranderen, concludeer ik. Of wel? 
Aan externe factoren kan ik niets veranderen. Maar aan wat ik ermee doe wél. Ik stel me de vraag 
waarom ik dingen waar ik geen invloed op heb, mijn dag laat bepalen. Het antwoord heb ik niet. 
Maar één ding weet ik wel: alleen dit momentje van bewustzijn helpt al. Mijn stressniveau daalt. Mijn 
hartslag vertraagt. Ik kan helderder nadenken. Ik denk weer aan die rennende zorgmedewerkers en 
gun hen ook zo’n moment. Of wat zeg ik, véél van die momenten. 
Ik klap mijn scherm dicht. Pauze betekent voor mij soms even lekker wandelen. 
Camilla Basart   Beleidsadviseur, lid van het dagelijks bestuur van Oncomid 
 
 
 
 
 
7) Sociale professionals moeten niet op de stoel van de schuldhulp gaan zitten, maar wel alert zijn 
Zorg+Welzijn 13 oktober 2021 
Zorgverzekeringschulden komen zelden alleen 
Sociale professionals moeten niet op de stoel van de schuldhulp gaan zitten, maar wel alert zijn op de 
eerste signalen van schuldenproblematiek. Schulden bij de zorgverzekeraar is zo’n belangrijk signaal. 
‘Wacht niet tot iemand diep in de problemen zit’, waarschuwt Gert-Jan Heinsman van de 
Zorgverzekeringslijn. 
‘Schulden bij de zorgverzekeraar is een belangrijke indicator voor achterliggende problematiek, 
reageer daar zo vroeg mogelijk op’, zegt Heinsman, een van de sprekers op het Zorg + Welzijn 
Congres Armoede en Schulden: Preventief Werken. 
Zorgverzekeringspremie niet betaald De Zorgverzekeringslijn is in 2009 opgericht op 
initiatief van het ministerie van VWS. Het doel is mensen met zorgverzekeringsschulden én 
professionals bij te staan met gratis advies en trainingen. Momenteel hebben ongeveer 620.000 
mensen een achterstand in het betalen van hun zorgverzekeringspremie. Daarvan hebben ruim 
174.720 (bron: CBS, 2020) mensen langer dan zes maanden hun premie niet betaald. (Fried: zie: 
https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2021/26/kenmerken-wanbetalers-zorgverzekering-2020  ) 
Gevolgen niet betalen minder duidelijk De zorgverzekeringspremie is vaak een van de 
eerste rekeningen die niet betaald wordt, zegt Heinsman. ‘Je merkt er namelijk relatief weinig van als 
je niet betaalt. Natuurlijk krijg je brieven en staat er later een deurwaarder op de stoep. Maar 
wanneer je stopt met het betalen van de telefoonrekening kun je niet meer bellen, en betaal jij je 
huur niet kun je op termijn je woonruimte verliezen. Bij schulden bij de zorgverzekeraar zijn die 
gevolgen niet zo duidelijk.’ 
Gert-Jan Heinsman is één van de sprekers op het Zorg + Welzijn Congres Armoede en Schulden: 
Preventief Werken (Fried: zie: https://www.zorgwelzijn.nl/congressen/armoede-en-schulden-
december-2021/  )op woensdag 1 december in Ede. Andere sprekers zijn onder andere Arjan 
Vliegenthart, directeur van het Nibud, en Nadja Jungmann, lector Schulden en Incasso Hogeschool 
Utrecht. Heinsman is kwaliteitsmanager en trainer bij Zorgverzekeringslijn. Binnen die functie is hij 
tevens accounthouder bewindvoering en schuldhulpverlening. Naast zijn huidige functie is hij actief in 
het sociale domein als voorzitter van Stichting Rechtswinkel Zeist. Gert-Jan is daarvoor ruim 9 jaar 
werkzaam geweest als beschermingsbewindvoerder. 
Wanbetalers   Mensen die de zorgpremie al zes maanden niet hebben betaald komen in de 
zogeheten wanbetalersregeling terecht. De zorgpremie, verhoogd met een opslag, wordt dan door 
het CAK op het loon of uitkering ingehouden, zo niet wordt het CJIB (Centraal Justitieel 
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Incassobureau) ingeschakeld. Jaarlijks worden ruim 187.000 mensen bij het CAK aangemeld als 
wanbetaler. 
Voordat het zover is krijgt iemand die zijn zorgpremie niet betaalt eerst een aantal brieven van zijn 
verzekeraar. ‘Het is belangrijk dat een hulpverlener hiervan op de hoogte is en weet wat dit voor 
gevolgen kan hebben’, benadrukt Heinsman. 
Preventie   Wat kan een sociaal werker vervolgens doen? Heinsman: ‘Het is natuurlijk niet de 
bedoeling dat een sociale professional op de stoel van de schuldhulpverlener gaat zitten. Maar het is 
wel belangrijk om deze problematiek te signaleren en bespreekbaar te maken. Wanneer blijkt dat 
iemand de premies en achterstand niet kan betalen, is het vervolgens zaak om door te verwijzen 
naar de gemeentelijke schuldhulpverlening.’ 
Jongeren      Ook bij jongeren met zorgverzekeringsschulden moet je extra alert zijn. Heinsman: 
‘Dit is een duidelijk teken dat het niet goed gaat, deze jongeren hebben vaak al veel meer schulden. 
Jongeren die nog thuis wonen, zullen misschien niet snel een betalingsachterstand bij het 
energiebedrijf hebben, maar mogelijk wel andere schulden.’ Daarom is het volgens Heinsman ook 
belangrijk dat hulpverleners, waaronder jongerenwerkers, oog hebben voor beginnende 
schuldenproblematiek. ‘Zie je allemaal brieven van een zorgverzekeraar liggen? Dan is het misschien 
goed om daar eens naar te vragen.’ 
Partijen   Door veel professionals wordt de wanbetalersregeling van het CAK als complex ervaren, 
weet Heinsman. ‘Er zijn ook veel verschillende partijen bij betrokken: de verzekeraar, CAK, CJIB en 
dan ook nog de Belastingdienst. De zorgverzekeraar heeft de regie, daarmee kan eventueel een 
betalingsregeling worden getroffen zodat mensen afgemeld worden van de wanbetalersregeling.’ 
Gemeenten kunnen de zogenoemde wanbetalerslijsten opvragen bij het CAK om op deze manier 
gericht mensen te benaderen en hulp aan te bieden. 
Vroegsignalering   Vroegsignalering is per 1 januari een wettelijke taak van de gemeenten 
geworden. Gemeenten zijn verplicht om afspraken te maken met zogenoemde signaalpartners, zoals 
energieleveranciers, woningcorporaties én zorgverzekeraars. Zodra er sprake is van 
betalingsachterstanden gaat er een seintje richting gemeente, die vervolgens in actie moet komen 
om zo grotere problematische schuldenproblematiek te voorkomen. ‘We weten inmiddels wel hoe 
groot de gevolgen van schulden zijn en hoe lang mensen gemiddeld wachten met hulp vragen. 
Daarom is het zaak om elk signaal serieus te nemen’, benadrukt Heinsman. 
Jessica Maas 
 
 
 
 
8) Uitingen op Twitter beter leesbaar maken voor mensen met een functiebeperking 
Alphen CC 13 oktober 2021 
Gemeente Alphen gaat inclusief twitteren na beschuldiging validistisch te zijn: 
’Zo leren we elke dag’ 
Tim Engelbart 13 oktober 2021 ALPHEN AAN DEN RIJN   De gemeente Alphen aan den Rijn gaat zich 
inzetten om de eigen uitingen op Twitter beter leesbaar te maken voor mensen met een 
functiebeperking. Dat zegt de gemeente deze week toe. 
Naar aanleiding van Coming Out Day afgelopen maandag belooft de gemeente niet alleen inclusiever 
te zullen zijn voor Alphenaren met alle seksuele geaardheden, maar ook functiebeperkte inwoners 
tegemoet te komen; in ieder geval op Twitter. 
ALT-teksten      Dit is besloten na een klacht van een medisch beperkte blogger, die strijdt voor 
meer toegankelijkheid voor beperkten in heel Nederland. Afgelopen week nam zij de gemeente 
Alphen op de korrel vanwege een getwitterde foto van burgemeester Liesbeth Spies en wethouder 
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Han de Jager bij een regenboogvlag. Deze afbeelding had geen alternatieve tekstbeschrijving 
meegekregen, en de tekst bevatte hashtags die niet met een beginhoofdletter geschreven waren. 
Tweets die zich wel aan die richtlijnen houden, kunnen beter geïnterpreteerd worden door 
schermleessoftware. 
Ambtenaren uit Alphen aan den Rijn gaan zich daarom inzetten foto’s bij de gemeentelijke tweets te 
voorzien van ALT-teksten, en zullen hashtags met hoofdletters te spellen waardoor blinden en 
slechtzienden beter kunnen begrijpen welke informatie de overheid deelt. „En zo leren we elke dag”, 
vindt de gemeente. 
Vriendelijk   Alphen is echter niet van mening dat men in het verleden validistisch, oftewel 
discriminerend tegenover functiebeperkten, bezig was. Ondanks dat tweets niet altijd direct 
toegankelijk waren voor mensen met een visuele beperking, kan Alphen ’zich niet in de interpretatie 
herkennen’, laat de gemeente weten. Een ALT-tekst opgeven is namelijk geen wettelijke verplichting, 
en ook hashtags hoeven niet per sé met hoofdletters aan te vangen. „Vriendelijk is het wel. We doen 
ons best het in het vervolg beter te doen.” 
De blogger was desondanks niet tevreden: „Uw portie dagelijks validisme”, liet zij geïrriteerd weten. 
Landelijk beleid     Er is geen vastgesteld landelijk beleid over inclusief communiceren: „In het 
Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid komt het onderwerp social media niet voor. Dat 
betekent dat, wanneer je als organisatie communiceert met burgers en bedrijven via deze digitale 
kanalen, je niet verplicht bent dat op toegankelijke wijze te doen”, schrijft het ministerie van 
Binnenlandse Zaken. Wel worden er enkele tips gegeven: houd de mogelijkheid open om, behalve via 
social media, ook per e-mail of telefonisch vragen te stellen aan de gemeente, en integreer sociale 
mediakanalen in de websites van de relevante overheidsonderdelen zelf. 
 
 
 
 
9) Steden willen houtkachels aan banden, maar de vraag is: hoe? 
RTL Nieuws 13 oktober 2021 
Overlast door houtrook 
Steden willen houtkachels aan banden, maar de vraag is: hoe? 
13 oktober 2021  Het wordt kouder, en de gasprijzen stijgen. Voor veel mensen reden om hun 
houtkachel of open haard gezellig aan te steken. Maar de rook die daarbij vrijkomt, is voor veel 
mensen met gevoelige luchtwegen minder gezellig: zij hebben er veel last van. En dus willen steeds 
meer gemeenten het stoken van hout aan banden leggen. Maar hoe, dat is de vraag. 
Gemeenten worstelen met de overlast door houtkachels. Op dit moment is de houtkachel populair 
omdat het een goedkoop alternatief voor de dure gasrekening is.  
Lees ook: Run op haardhout: 'Telefoon roodgloeiend sinds nieuws over stijging gasprijs' (Fried: zie: 
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5259637/run-op-haardhout-kachels-stijgende-
gasprijzen-energie ) 
Maar bij de verbranding komen schadelijke stoffen vrij zoals fijnstof, kankerverwekkende 
koolwaterstoffen (PAK’s) en zware metalen. 
Mensen met longziektes kunnen veel last krijgen van houtrook. En het terugdringen van houtstook is 
ingewikkeld. Uit een rondgang van RTL Nieuws langs de 10 grootste gemeenten blijkt dat zij allemaal 
bezig zijn met de aanpak van overlast door houtstook.  
Groningen 
In de gemeente Groningen wordt vandaag gestemd over een voorstel van GroenLinks om 
houtrookoverlast tegen te gaan. Daarin wordt gepleit voor betere voorlichting over de gevolgen van 
houtsrook en staat dat er meer aandacht moet komen voor het 'stookalert', een oproep die het RIVM 
kan doen bij als de omstandigheden zodanig zijn dat het niet verstandig is om hout te stoken.  
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Wanneer kun je beter niet stoken?  Bij ongunstige weersomstandigheden of een slechte 
luchtkwaliteit blijft rook langer hangen. Dit kan gezondheidsklachten bij mensen in de omgeving 
voorkomen. 
Bij weinig wind blijft de rook langer hangen. En als de luchtkwaliteit al slecht is, bijvoorbeeld bij smog 
door fijnstof, verergert rook de situatie. Als de weersverwachting ongunstig is of de luchtkwaliteit 
slecht, verstuurt het RIVM een stookalert. Daarvoor kan iedereen zich aanmelden via deze site.(Fried: 
zie: https://www.rivm.nl/stookalert ) 
Bron: RIVM 
Maar daarnaast pleit GroenLinks in Groningen ook voor meer regels voor het gebruik van 
houtkachels. "We krijgen veel meldingen over overlast als gevolg van houtrook, maar op dit moment 
hebben we eigenlijk geen regels, en dus kunnen we ook niet handhaven. Dus zeggen we maar tegen 
de mensen dat het vervelend is, maar verder kunnen we nu weinig doen", zegt Martijn van der Glas 
van GroenLinks. 
Verbod  Ook in Amsterdam wordt gewerkt aan maatregelen met betrekking tot hout stoken. Daar 
overweegt de gemeente wel om een verbod op houtkachels en open haarden in te stellen. 
"We kijken naar een stookverbod, maar we nemen eigenlijk alles mee, dus ook een verbod. Alle 
opties worden daarbij bekeken. Wat de juiste oplossing is, weten wij alleen nog niet. In het najaar 
van dit jaar nemen we er een beslissing", zegt een woordvoerder van de gemeente. 
Subsidie  In Nijmegen noemen ze de houtrook-overlast een lastige kwestie. Daar loopt op dit 
moment een proef waarbij inwoners alle kosten (tot een maximum van 1000 euro) vergoed krijgen 
als ze hun houtkachel of open haard laten slopen, of verduurzamen door middel van een katalysator 
of houtfilter. 
Ook moeten ze dan deelnemen aan een cursus 'verantwoord stoken'. 
Lees ook: Gezondheidsklachten door houtkachels: Ties (10) krijgt last van zijn astma door rook (Fried: 
zie: https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/3697071/gezondheidsklachten-door-
houtkachels-ties-10-krijgt-last-van-zijn ) 
'Wat loop je nou te stoken?'   Ook in Rotterdam heeft houtstook 'continu onze aandacht', 
zegt een woordvoerder van de gemeente. Daar loopt al een tijdje de campagne 'Wat loop je nou te 
stoken?', waarin Rotterdammers bewust worden gemaakt van de effecten die houtkachels, open 
haarden en vuurkorven hebben op de luchtkwaliteit en gezondheid.  
"De campagne geeft tips over verantwoord stoken en het voorkomen van overlast", zegt een 
woordvoerder van de gemeente. "Afgelopen zomer is hier een vervolg aan gegeven met oog op de 
BBQ's die dan weer gezellig aan worden gezet." 
Wat is het probleem met hout stoken?Houtkachels dragen volgens Maarten Krol, 
hoogleraar luchtkwaliteit aan de Wageningen Universiteit, hoe dan ook bij aan luchtvervuiling. "Het 
gaat ook over de soort vervuiling die uit zo'n houtkachel komt. Dat zijn onder andere onverbrande 
gassen, zoals kleine roetdeeltjes." 
En dat is slecht voor de gezondheid. "Als je brandstoffen niet volledig verbrandt, komen er 
kankerverwekkende stoffen vrij. Die kunnen zich binden aan roetdeeltjes." 
Het grote probleem zit hem in houtkachels die in wijken staan. Krol: "Daardoor blijven de gassen in 
de wijk hangen. Mensen met gevoelige longen die in een buurt wonen waar veel gestookt wordt, 
kunnen daar last van hebben." 
RTL Nieuws 
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10) Basisvoorwaarden voor huisbezoek uitkeringsgerechtigden 
Gemeente.nu 13 oktober 2021 
Huisbezoek uitkeringsgerechtigden goed regisseren 
12 oktober 2021 DOOR NIOBE MOEN      Wie een bijstandsuitkering aanvraagt of ontvangt, moet 
hiervoor gegevens verstrekken over zijn of haar woon- en verblijfsituatie. Bij twijfel over de 
gegevens, kan er een huisbezoek plaatsvinden. Een nieuwe handreiking schetst onder welke 
voorwaarden dit mag en kan. 
Om te bepalen of iemand recht heeft op een uitkering is het nodig de de feitelijke woon- en 
verblijfsituatie te kunnen vaststellen. Bij twijfels kan een huisbezoek uitkomst bieden, tenzij er een 
ander, minder ingrijpend middel voor handen is. Een zorgvuldige afweging is hierbij belangrijk. 
De handreiking Huisbezoek Participatiewet (Fried: zie: https://vng.nl/kennisbank-
naleving/huisbezoek ) is een hulpmiddel voor ambtenaren die deze wet uitvoeren. Het document 
geeft houvast om binnen de kaders van deze wet en binnen bestaande bevoegdheden een 
huisbezoek af te leggen. 
Basisvoorwaarden  Voor het uitvoeren van een huisbezoek zijn er twee basisvoorwaarden, 
zo schrijft VNG (Fried: zie: https://vng.nl/nieuws/houvast-en-hulpmiddelen-voor-huisbezoeken-
participatiewet ) die afzender van het document is. De eerste voorwaarde is dat er ‘redelijkerwijs’ 
twijfel is over de informatie over de woon- of verblijfssituatie, die de aanvrager of ontvanger 
verstrekt. Dit moet voorafgaand aan het huisbezoek duidelijk zijn en gebaseerd zijn op concrete, 
objectieve feiten en omstandigheden. De tweede voorwaarde voor het afleggen van een huisbezoek 
is dat de gegevens niet op een andere, minder belastende manier te achterhalen zijn. 
Fatsoen en rechtmatigheid   Een huisbezoek in het kader van de Participatiewet is een 
vergaand controlemiddel met gevolgen voor de privacy. Zorgvuldigheid is daarom van groot belang, 
ook voor de rechtmatigheid van het huisbezoek. ’De beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit 
dwingen u om de afweging te maken of een huisbezoek het juiste middel is, maar ook om het 
huisbezoek zorgvuldig uit te voeren,’ zo schrijft de koepelorganisatie in de handreiking.  
Daarvoor zijn er een verschillende aandachtspunten die de revue moeten passeren. In welke rol 
wordt het huisbezoek uitgevoerd bijvoorbeeld? Is er sprake van vrijwillige toestemming om de 
woning binnen te treden op basis van informed consent? Wanneer weet je zeker dat hij of zij begrijpt 
wat er wordt gevraagd en wat te doen als iemand niet of niet genoeg medewerking verleent? Wat 
zijn eigenlijk de regels voor het openen van deuren, kasten of laden en het maken van foto’s? 
Belangrijke punten als je het hebt over fatsoen en rechtmatigheid. 
Richtlijnen en formulieren  De handreiking bevat een bijlage met richtlijnen. Die zijn 
belangrijk in verschillende fasen van het huisbezoek, van de voorbereiding en binnentreden tot de 
veiligheid, verslaglegging en nazorg. Ook is er een bijlage met een instemmingsverklaring huisbezoek, 
net als een formulier voor aanvullende toestemming. 
 
 
 
 
11) Behoefte aan overkoepelende langetermijnvisie op ouder worden 
Zorgvisie 14 oktober 2021 
‘Kabinetsformatie mist veroudering als disruptieve kracht’ 
Veroudering vormt de grootste disruptieve kracht voor de Nederlandse samenleving. Maar bij de 
kabinetsformatie lijkt het thema niet hoog op de agenda te staan. ‘Verbazingwekkend dat de 
urgentie nog niet gevoeld wordt’, zegt Philip Idenburg van BeBright en ‘Ouder Worden 2040’. 
Klimaat, wonen, arbeidsmarkt, pensioenen prijken hoog op de agenda in de kabinetsformatie. De 
problematiek van de ouder wordende samenleving lijkt echter minder prominent aanwezig. Die 
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indruk ontstaat na wat er doorsijpelt over de gesprekken in de media. ‘Verbazingwekkend dat er zo 
weinig over gesproken wordt. De verouderende samenleving is de grootste disruptieve trend voor de 
Nederlandse samenleving. Maar de urgentie om daar nu wat aan te doen, lijkt nog te ontbreken’, 
zegt Philip Idenburg (Fried: zie: https://www.zorgvisie.nl/blog/van-ego-naar-ecosysteem-in-de-zorg-
1364210w/  )van BeBright en mede-initiatiefnemer van de landelijke beweging ‘Ouder Worden 
2040’.(Fried: zie: https://www.ouderworden2040.nl/ ) 
Veroudering     De veroudering raakt niet alleen de gezondheidszorg, maar ook allerlei andere 
delen van de samenleving. De gevolgen laten zich voelen op de woningmarkt, arbeidsmarkt, 
opleidingen, pensioenen en maatschappelijke participatie. ‘De problematiek van de ouder wordende 
samenleving is zo complex dat de oplossing niet van één partij kan komen’, stelt Idenburg. ‘Het 
kabinet, de zorgverzekeraars, de zorgaanbieders, ze kunnen het niet alleen. En zeker niet zonder 
betrokkenheid van de samenleving om soms moeilijke beslissingen te nemen.’ 
Maatschappelijke dialoog      Idenburg vindt dat er daarom een maatschappelijke dialoog 
moet komen over hoe we aankijken tegen wonen en oud worden. Hoe denken we over zorg in de 
laatste levensfase? Hoe willen we de zorg en ondersteuning organiseren? Welke rol gaat 
digitalisering spelen? Hoe gaan we het allemaal betalen? Hoeveel solidariteit willen we in het 
zorgstelsel? ‘Er is behoefte aan een overkoepelende langetermijnvisie op ouder worden, die breed 
maatschappelijk draagvlak heeft.’ 
Ouder Worden 2040      ‘Ouder worden 2040’ wil in die leemte voorzien. Het is een landelijke 
beweging die een breed gedragen visie op de toekomst van ouder worden wil formuleren. 
Zorgaanbieders, zorgverzekeraars, banken, burgers, experts uit de praktijk zijn betrokken. Research 
van belangrijke advies-gremia voor de overheid, zoals het SCP, RIVM, Nivel en de RVS, vormen de 
basis. De adviesorganisaties werken ook mee aan ‘Ouder Worden 2040’. Het ministerie van VWS 
ondersteunt het programma met een subsidie. Ook andere ministeries doen mee. 
Brancheorganisaties uit de zorg en andere sectoren praten mee. Een burgerraad, een 
maatschappelijke expertgroep en een veldraad spelen een rol in de maatschappelijke dialoog die 
‘Ouder worden 2040’ wil stimuleren. BeBright is de ‘aanjager’ voor het hele proces en faciliteert het 
programma. 
Babyboomers  De maatschappelijke dialoog is nodig om burgers voor te bereiden op wat er 
komen gaat, benadrukt Idenburg: ‘De babyboomers zijn gewend aan het idee dat de verzorgingsstaat 
de oude dag regelt. Maar daarvoor ontbreken de mensen en het geld. Ouderen zullen meer voor 
zichzelf moeten zorgen. Ze zullen meer moeten doen om zelf gezond te blijven. De maatschappelijke 
dialoog en het innovatieprogramma moeten ze daarvoor de tools geven.’ 
Doodlopende weg  De gezondheidszorg kan niet doorgaan op de huidige manier. Dat is een 
doodlopende weg, waarschuwde de WRR onlangs. Door de vergrijzing zullen steeds meer ouderen 
verzorgd moeten worden door een steeds kleinere beroepsbevolking. Doorgaan op de huidige weg 
betekent dat in 2040 een op de vier mensen in de zorg moet werken. Bovendien neemt het 
potentieel aan mantelzorgers alleen maar af, terwijl er steeds meer op hun schouders zal komen. 
‘Alle ingrediënten voor de perfecte storm zijn er. Er moeten echt fundamentele keuzes worden 
gemaakt. Het vervangingsvraagstuk van zorgpersoneel is nu al zeer urgent.’ 
Ouderen wonen meer thuis    Bij het vinden van nieuwe oplossingen is het de kunst om het 
huidige denken in de zorg los te laten. ‘Dan ga je door op de huidige weg. Dan concludeer je 
bijvoorbeeld dat er ruim 100.000 verpleeghuisplekken bij gebouwd moeten worden. Maar wat heb je 
daar aan als er geen personeel voor te vinden is? De toegankelijkheid van verpleeghuiszorg is nu al 
een probleem. Alleen de meeste kwetsbare ouderen worden nog opgenomen. Daardoor leven er dus 
steeds meer ouderen met complexe problematiek thuis.’ 
2,1 miljard euro  Meer investeren in de wijkverpleging ligt dan ook voor de hand. Idenburg is 
kritisch over de 2,1 miljard euro (Fried: zie: https://www.zorgvisie.nl/de-jonge-norm-85-procent-
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voor-extra-personeel-is-keihard/  )die Rutte III heeft gestopt in de verpleeghuiszorg. ‘Ik zeg niet dat 
die 2,1 miljard euro niet nodig waren, want er waren schrijdende situaties. Maar dit heeft 
vernieuwers in de ouderenzorg wel in de wielen gereden. Het geld moest voor 85 procent naar 
personeel, terwijl dat er niet is. Meer personeel is niet de oplossing.’ 
Digitalisering  Wat is dan wel de oplossing? ‘Ouder worden 2040’ formuleert de komende 
maanden op basis van drie toekomstscenario’s een ‘transformatieagenda’. Duidelijk is al wel dat de 
digitalisering van zorg een belangrijk element zal vormen. Technologische vernieuwingen zullen een 
rol spelen in preventie, bij consultatie, bij diagnose, bij behandeling en bij monitoring. ‘Er is geen 
alternatief voor digitalisering. Oplossingen kunnen ook niet alleen van de zorg komen. Alle domeinen 
leveren een stuk van de puzzel.’ 
Blokkades en eigenbelang   De krachten die verandering tegenhouden zijn sterk. Bestaande 
wetten, regels, protocollen en bekostigingssystemen belemmeren vernieuwing. Ook eigenbelangen 
van partijen, die samenhangen met hun positie binnen de zorginfrastructuur, vormen blokkades. ‘Dat 
is geen oordeel. Zo werkt het huidige systeem nu eenmaal. Belangen en angst voor verandering 
mogen er ook zijn. Maar het kan niet zo zijn dat partijen daardoor vanuit schuttersputjes elkaar 
bestoken om hun eigenbelang voorop te stellen. Organisaties die meedoen met “Ouderen Worden 
2040” laten zien wat zijzelf kunnen bijdragen aan verandering, niet alleen wat anderen moeten 
doen.’ 
Uiteindelijk moet er een collectieve transformatieagenda komen, waarin prioriteiten zijn vastgesteld. 
‘We gaan niet eindeloos polderen met elkaar. We trekken samen op om een doorbraak te realiseren. 
We willen vernieuwing versnellen en reeds bewezen oplossingen opschalen.’ 
Bart Kiers schrijft zowel over cure als care. Zijn aandachtsvelden zijn de ziekenhuizen, medisch 
specialisten, wijkverpleging en ouderenzorg. 
 
 
 
 
 
 
 
12) Waterschap Amstel, Gooi en Vecht een van de grootste producenten van groen gas 
Binnenlands Bestuur 14 oktober 2021 
WATERSCHAP HAALT GROEN GAS UIT RIOOLSLIB 
Michiel Maas 14 okt 2021 Met de opening van een vergistingsinstallatie in een rioolwaterzuivering is 
het waterschap Amstel, Gooi en Vecht een van de grootste producenten van groen gas geworden. 
Het gas kan worden gebruikt voor voertuigen, industrie en de verwarming van woningen. 
Rioolslib  Het groen gas wordt gewonnen door rioolslib, dat achterblijft bij de zuivering van 
rioolwater, te laten vergisten. Daarbij ontstaat biogas, wat weer te verwerken is tot groengas. Dat 
groengas heeft dezelfde eigenschappen als aardgas, en kan als alternatief worden gebruikt. 
Groengas   Een dergelijke groengas-methode wordt al op meerdere 
rioolwaterzuiveringsinstallaties toegepast, maar de installatie van Amstel, Gooi en Vecht in het 
westelijk havengebied levert 10% van het Nederlandse groengas. Er wordt bijna 10 miljoen kuub 
groengas geproduceerd. De installatie kostte zo’n 9,7 miljoen euro. 
Waterstof   Het winnen van groengas uit zuiveringsslib is een van de afspraken uit het 
Klimaatakkoord. Verschillende waterschappen doen al jaren onderzoek naar het winnen van 
bruikbaar gas uit rioolslib. De huidige vergistingsmethode kan al flink wat gas opleveren, maar 
waterschappen en kennisinstituut Stowa hebben de afgelopen tijd ook al onderzoek gedaan naar het 
verbeteren van het proces om van biogas, groengas te maken. Daarmee kan de winning van groengas 
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uit rioolslib flink worden verhoogd. Maar daarvoor is wel veel waterstof nodig, en dat is nog beperkt 
beschikbaar, of te duur. Volgens een recent onderzoek kan dat snel veranderen, als de prijs van 
duurzame stroom omlaag, en de productie van waterstof omhoog gaat. 
 
 
 
 
 
13) Het gros van de Nederlanders zal nooit hoeven aan te kloppen bij het sociaal werk 
Movisie 14 oktober 2021 
Sociaal werkers hebben aan daadkracht geen gebrek, maar wat drijft hen 
eigenlijk? 
7 oktober 2021      ‘Verontwaardiging!’ Dat was pakweg veertig jaar geleden de reden voor Nanneke 
Jager om te kiezen voor het sociaal werk. En dat is het sindsdien ook gebleven. Als Sociaal Werker 
van het Jaar 2021 is zij op 11 november een van de sprekers op de derde editie van De Agenda van 
het Sociaal Werk. Het thema van deze online sessie: Drijfveren en Daadkracht. ‘Laatst vroeg iemand 
me: waar hebben jullie het over bij het koffieapparaat? Nou, daar zul je me nooit aantreffen. Geen 
tijd!’ 
‘Op mijn zeventiende deed ik als vrijwilliger jongerenwerk in een achterstandswijk in Hoogezand. Ik 
schrok van hun situatie. Dat ze van hun ouders nooit geleerd hadden om ergens over te praten maar 
dat er meteen klappen vielen. En die verontwaardiging is eigenlijk altijd gebleven. Geen wonder, 
want de tweedeling in de maatschappij is er ook nog steeds; die neemt zelfs weer toe.’ 
Had een carrière in de politiek dat niet meer voor de hand gelegen? Nanneke: ‘Liever dan veel 
overleggen en vergaderen, wil ik zélf iets veranderen aan het leven van sommige mensen, zowel van 
groepen als van individuen. Ik trek me hun lot aan, hoewel je al vrij snel beseft dat de werkelijke 
veranderingen uit henzelf moeten komen. Maar daar kun je ze wel een handje bij helpen.’ 
Dikke mantels    Anno 2021 is Nanneke buurtwerker in de Groningse wijk Vinkhuizen, waar ze 
onder meer werkt met groepen vrouwen voor wie Nederlands geen vanzelfsprekende taal is. En in 
die dagelijkse praktijk blijkt dat een sociaal werker niet leeft bij verontwaardiging alleen. Nanneke: 
‘Het gaat natuurlijk ook om de succesjes die je boekt, daar doe je het voor, dat is ook een drijfveer. 
Een voorbeeld? Veel van die vrouwen hebben vroeger van hun vader geleerd om hun mond te 
houden. En daarna leerden sommigen dat ook van hun man. Dus ze komen bij ons binnen met bange 
gezichten en in dikke mantels. Dan is het prachtig als er na verloop van tijd een lachje doorbreekt en 
uiteindelijk de jassen uitgaan. Zo kun je hen langzaam maar zeker een stem geven.’ 
Op die manier kunnen trouwens ook indicaties worden voorkomen, dat is een belangrijke en 
bovendien meetbare opbrengst. ‘Onlangs was er een moeder wiens zoon ineens spoorloos was. Die 
vrouw zal niet snel bij de instanties aankloppen. Maar een andere vrouw in de groep zei: ik denk dat 
mijn zoon wel weet waar de jouwe uithangt. En inderdaad: een uurtje later was hij weer thuis. Nu 
trekken ze samen op en gaat het veel beter met hem.’ 
Dus dat doen we  Maar veel van onze resultaten zijn niet in data uit te drukken, verzucht 
Nanneke. Ook storytelling werkt niet per definitie. ‘Ambtenaren die de dagelijkse realiteit in 
achterstandswijken niet kennen zitten je dan een beetje glazig aan te kijken.’ 
De relatieve onbekendheid blijft zo een zwakke plek van het sociaal werk. ‘Van zorg weet iedere 
Nederlander waarom het belangrijk is want iedereen heeft ermee te maken. Dat geldt niet voor 
sociaal werk. Het gros van de Nederlanders zal nooit hoeven aan te kloppen bij het sociaal werk. Dus 
elke keer opnieuw moeten we ons bestaansrecht bewijzen.’ 
Dat betekent dat je als sociaal werker voortdurend je drijfveren moet omzetten in daadkracht. ‘Ik 
wilde in coronatijd iets opzetten om eenzame mensen hun huis uit te krijgen. Daar was helaas geen 
geld voor. Maar ik kon die mensen toch ook niet laten stikken. Dus dan begin ik gewoon. Ik activeer 
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mijn netwerk en we gaan aan de slag. Net als met de Black Lives Matterbeweging. Dat speelt óók in 
Vinkhuizen. Ook hier moeten we racisme aanpakken. Dus dat doen we.’ 
Vasthoudendheid    Wat daarbij helpt is de kracht van een moederorganisatie. Nanneke: ‘Die 
blijft tegenwoordig onderbelicht, maar je hebt toch echt gelijkgestemde collega’s nodig voor dit 
werk. En een gemeenschappelijke visie op de wijk en op samenlevingsopbouw, van waaruit je elkaar 
kunt ondersteunen. Daarnaast gaat het om creativiteit, geduld en vasthoudendheid, de wil om een 
bepaalde kwestie koste wat kost op te lossen. En o ja: humor, dat is ook ontzettend belangrijk. Je 
moet wel kunnen relativeren anders ben je hier snel opgebrand.’ 
Tekst: Chris Bos 
 
 
 
 
 
 
14) Huisvesting van statushouders een zware, zo niet onmogelijke opgave in bijna alle gemeenten 
Binnenlands Bestuur 14 oktober 2021 
OVERVOLLE NOODOPVANG IS 'NIET VOLGENS AFSPRAAK' 
Adriaan de Jonge 12 okt 2021 Het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel zit zo overvol dat 
sommige mensen op stoelen moeten slapen. De gemeente Westerwolde eist daarom maatregelen 
van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) om de drukte terug te dringen. 
Tenten Dat meldt RTV Noord (Fried: zie: https://www.rtvnoord.nl/nieuws/859337/maximaal-
aantal-asielzoekers-in-noodunits-ter-apel-overschreden ). Rondom de opvanglocatie in Ter Apel, 
waar alle vluchtelingen zich moeten melden wanneer ze asiel aanvragen in Nederland, staan grote 
witte tenten die als noodopvang dienen voor asielzoekers die nog niet geregistreerd zijn. Normaal 
gesproken verblijven daar maximaal 125 personen, maar de afgelopen dagen werd die grens 
overschreden. Hoeveel vluchtelingen er precies in de tenten verbleven, is niet duidelijk. Wel meldt 
RTV Noord dat mensen op veldbedden en stoelen moesten slapen. Dat leidde eind vorige week al tot 
onrust in de noodopvanglocatie, waardoor de politie moest ingrijpen.                                                                   
Ministerie  Dat er zoveel mensen in de tenten moeten slapen is niet de afspraak, heeft de 
gemeente Westerwolde het COA in herinnering gebracht. De gemeente verwacht daarom 
maatregelen om het aantal personen in de noodopvang af te bouwen. Het COA zegt al in gesprek te 
zijn met de gemeente om dat te regelen. Twee raadsleden van de gemeente Westerwolde – Klaas 
Buigel (VVD) en Paul Timmermans (Lijst Timmermans) – roepen in een brief de rijksoverheid op om 
extra opvangplekken te bieden. 'In Den Haag staat nog wel een groot gebouw van een ministerie 
leeg’, aldus Buigel. 
Woningnood  Het COA liet onlangs al weten (Fried: zie: 
https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/coa-meer-plekken-voor-noodopvang-
nodig.18439097.lynkx ) dat er dringend behoefte is aan extra opvanglocaties om de stroom aan 
asielzoekers op te vangen. De druk op de locaties heeft verschillende oorzaken. Zo zijn er sinds het 
opheffen van veel coronamaatregelen weer meer asielzoekers Nederland binnengekomen, waar de 
toestroom eerder nog sterk werd verminderd door de reisbeperkingen. Daar komen nog ruim 
tweeduizend Afghaanse evacués bij. Ook speelt de woningnood een belangrijke rol: daardoor blijven 
statushouders langer dan nodig in het asielzoekerscentrum zitten terwijl ze wachten op een woning. 
Dubbel zo groot   De gemeentelijke taakstelling voor het huisvesten van statushouders is in 
2021 ruim dubbel zo groot (Fried: zie: https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/bijna-
dertigduizend-woningen-voor-statushouders.14987998.lynkx ) als het jaar daarvoor. De verhoging 
van de opgave komt voornamelijk doordat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) eerdere 
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achterstanden heeft weggewerkt. Gezien het tekort aan sociale huurwoningen, noemt de Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten (VNG) de huisvesting van statushouders een zware, zo niet onmogelijke 
opgave (Fried: zie: https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/huisvesting-statushouders-
bijna-overal-een-zware.15734929.lynkx ) in bijna alle gemeenten.  
 
 
 
 
 
15) Gemeenten kunnen niet doen wat nodig is voor jongeren in kwetsbare situaties 
Binnenlands Bestuur 14 oktober 2021 
SCHERPE KANTEN 
Erik Dannenberg 12 okt 2021  Het zit als een visgraat in mijn keel. Hoewel Divosa, de VNG en het 
ministerie van SZW goede bestuurlijke overleggen over het steunpakket hadden. Hoewel we het 
logisch vinden dat de overheidssteun rond corona wordt beëindigd. Ondanks de goede 
samenwerking. Toch die visgraat.  
Onlangs werd namelijk duidelijk dat er nog iets weer terug naar het oude zou gaan. De vier weken 
zoektermijn voor jongeren die een bijstandsuitkering aanvragen, gaat opnieuw in. Het is precies 
deze, ogenschijnlijk kleine herinvoering, die ervoor zorgt dat gemeenten níet kunnen doen wat nodig 
is voor jongeren in kwetsbare situaties. 
         Zonder inkomen maken zij schulden of zitten zij zonder eten of een dak boven hun hoofd. In het 
ergste geval komen ze in de handen van criminelen die wél een oplossing voor hun problemen 
hebben. Waar Rijk en gemeenten vervolgens weer kapitalen voor moeten uittrekken om het tegen te 
gaan. En waarom? Omdat we hebben bedacht dat er precies vier weken nodig zijn voor het vinden 
van een legale toekomst? 
          Het is een onnavolgbare hardheid in de Participatiewet die simpelweg niet uit te leggen is aan 
een jongere die niet naar huis kan, die geen werk of geld heeft en eindelijk de moed bij elkaar heeft 
geraapt om bij hulpverleners of de gemeente aan te kloppen. Een jongere die nu afhankelijk is van de 
creativiteit en de moed van de professional die hij tegenover zich heeft. 
         Durft diegene zoals Tim ’S Jongers in Sprank (Fried: zie: https://sprankmagazine.nl/misschien-
moet-er-een-wet-komen-op-professionele-ongehoorzaamheid/ ) bepleit af te wijken van de wet? Ik 
hoop het van harte, maar het zou daar niet van mogen afhangen. De wet zou expliciet uitzondering 
moeten geven aan jongeren die duidelijk in de knel zitten. Het herstel van vertrouwen van burgers in 
de overheid begint ermee dat de overheid z’n eigen professionals vertrouwt in het kunnen afwegen 
en uitleggen welke jongere meteen een voorschot of uitkering nodig heeft en welke niet. 
           Gelukkig wil het Rijk in de nieuwe regeerperiode de scherpe kanten van de Participatiewet 
afhalen. Maar daar hebben de jongeren in kwetsbare situaties na 1 oktober nog even niks aan. 
Erik Dannenberg 
 
 
 
 
16) Extra geld voor de jeugdzorg gebruikt ook om andere tekorten aan te pakken 
Binnenlands Bestuur 14 oktober 2021 
GEMEENTEN GEBRUIKEN JEUGDZORGGELD VOOR ANDERE DOELEN 
Redactie 10 okt 2021 Een aanzienlijk deel van gemeenten gebruikt het extra geld voor de jeugdzorg 
ook om andere tekorten aan te pakken, blijkt uit een rondgang van de NOS. 187 gemeenten 
reageerden en een derde daarvan geeft aan dat het geld ook naar andere doelen gaat. Zo’n 3 
procent besteedt het helemaal niet aan de jeugdzorg. 
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Jarenlang  De 1,3 miljard euro is niet geoormerkt. Demissionair staatssecretaris Blokhuis 
(Volksgezondheid, ChristenUnie) laat aan de NOS (Fried: zie: https://nos.nl/artikel/2401112-deel-
extra-geld-voor-jeugdzorg-gebruikt-voor-andere-tekorten )weten dat het inderdaad mogelijk is om 
het geld aan andere dingen te besteden, ‘zeker omdat gemeenten jarenlang meer aan de jeugdhulp 
hebben uitgegeven’. 
Goed gebruiken  Jeugdzorg Nederland zegt dat de vrees terecht is gebleken dat het geld niet op 
de juiste plaatst terecht zou komen. De organisatie vindt dat er meer geld moet komen, maar dat 
gemeenten dan wel moeten laten zien dat ze dat extra geld dan goed gebruiken. 
 Structureel  Bijna alle gemeenten die de vragenlijst invulden, wijzen erop dat structureel geld 
moet komen echte verandering teweeg te brengen. ‘Het begrip “extra geld” is onjuist en daarmee 
een frame’, reageert Venlo. ‘Dat impliceert dat er sprake is van “aanvullend geld”. Dat is niet zo. Het 
is een incidentele compensatie.’ 
 
 
 
 
 
17) Miljoenen Nederlanders zetten zich actief in voor publieke belangen 
Koepel Adviesraden Sociaal Domein 14 oktober 2021 
Verkenning naar de maatschappelijke waarde van meedenken, meedoen en 
geven voor een betere wereld  
Samenvatting rapport: 
Burgerinitiatief dat actief bijdraagt aan een betere samenleving is van grote maatschappelijke 
waarde. Dat blijkt uit een verkenning op basis van wetenschappelijke literatuur en andere publicaties 
in opdracht van SBF*. Burgerinitiatief versterkt het samenbindend vermogen in de samenleving en 
draagt bij aan een open en pluriforme democratie. Nederland onderscheidt zich van veel andere 
landen in de wereld. Miljoenen Nederlanders zetten zich actief in voor publieke belangen om de 
samenleving gezonder, rechtvaardiger en duurzamer te maken. Dit doen zij uit maatschappelijke 
betrokkenheid, zonder directe beloning of tegenprestatie. Als donateur of als vrijwilliger. Zij 
signaleren en agenderen problemen, nemen initiatief, komen met oplossingen en hebben impact. De 
organisatievormen zijn divers: verenigingen, goede doelen, bedrijfs- en familiefondsen, lokale 
fondsen of kerkgenootschappen. In 2018 werd in Nederland in totaal € 5,7 miljard gegeven aan 
goede doelen. De economische waarde van het vrijwilligerswerk overstijgt dit bedrag nog eens 
aanzienlijk. Meer dan 80 procent van de huishoudens geeft geld of goederen (gemiddeld € 308 per 
jaar) en bijna de helft van de Nederlandse bevolking doet vrijwilligerswerk. De maatschappelijke 
waarde hiervan is vele malen groter dan in geld uit te drukken valt. Voor de burgers zelf, voor de 
organisaties die dit faciliteren en voor de samenleving als geheel. Deze maatschappelijke waarde 
wordt beschreven in de verkenning en kan als volgt samengevat worden. 
Rapport lezen zie: 
https://www.goededoelennederland.nl/system/files/public/Onderzoek/RAPPORT%20MAATSCHAPPE
LIJKE%20WAARDE%20FILANTROPIE.pdf?utm_source=Nieuwsbrief&utm_campaign=a6585e1aae-
NIEUWSBRIEF_MAART_20180103_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_aac621a081-
a6585e1aae-87897287 
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18) De gevolgen van de kloof tussen arm en rijk 
Koepel Adviesraden Sociaal domein: de Volkskrant  14 oktober 2021 
‘Als je met 10-0 achterstand begint, is hogerop komen geen klim op een 
ladder. Het is een tunnel waarin je moet blijven kruipen’ 
Als adviseur voor de overheid stelde Tim ’S Jongers een boek samen met verhalen van mensen voor 
wie elke dag een strijd is om te overleven. Wat hij voor zich hield, was dat ook hij opgroeide in grote 
armoede en onzekerheid. En hij weet hoe moeilijk het is om daaruit te komen. 
Michiel van der Geest 25 juni 2021,  Tim ’S Jongers (39) werkt voor de Raad voor Volksgezondheid en 
Samenleving, een invloedrijk adviesorgaan van de Nederlandse regering, en daar schrijft hij over de 
gevolgen van de kloof tussen arm en rijk. Zo gaan armen zes jaar eerder dood en leven ze vijftien jaar 
korter in goede gezondheid dan rijken. Belangrijk werk, maar het kan ook wringen. 
‘Ik ergerde me gek aan de analyses, de abstracte discussies, de cijfertjes, de focusnotities en de 
vragen over welke richting we zouden uitgaan. De mensen over wie het gaat, kwamen amper ter 
sprake.’ 
Armoede is een verhullende term, vindt ’S Jongers. Het lijden dat ermee gepaard gaat, het 
noodgedwongen leven in de overlevingsstand, de stress die de keuze tussen brood of nieuwe 
schoenen met zich meebrengt, daar zijn nauwelijks woorden voor. Om daar verandering in te 
brengen, deed ’S Jongers tijdens een avond bier drinken met een collega een wild voorstel. 
‘Ik vond dat wij als Raad, gewoon bam, met een foto en een verhaal, moesten laten inzien wat een 
onzeker bestaan inhoudt. Geen advies, geen conclusies, maar gewoon luisteren naar de mensen om 
wie het gaat. Dat dit als een innovatief concept wordt beschouwd, laat zien in wat voor krom 
systeem we terecht zijn gekomen.’ 
Wilt u dit verhaal liever beluisteren? Hieronder vindt u de door Blendle voorgelezen versie: 
’S Jongers’ collega’s en de raadsleden Jet Bussemaker en Pieter Hilhorst waren snel van zijn plan 
overtuigd. In het onlangs verschenen boek Gezichten van een onzeker bestaan laat ’S Jongers vijftien 
mensen aan het woord voor wie elke dag een strijd om te overleven is. Vaak worden ze vermalen 
door een overheid die zich niet bekommert om pure pech of een verkeerde beslissing. 
De grootste winst van het boek, zegt ’S Jongers, is dat een overheidsproduct mensen stil heeft 
gekregen. ‘Ik heb reacties gehad van mensen die zeiden dat het boek hen had gedwongen tot 
reflectie, tot een pas op de plaats.’ 
Wat ’S Jongers zijn collega’s toen nog niet had verteld: hij had ook zijn eigen levensverhaal kunnen 
optekenen. Hij vertelt het hier alsnog, onder het systeemplafond van het ministerie van 
Volksgezondheid, waar de adviesraad is gehuisvest. Soms met trillende stem, maar bovenal 
vastberaden doet hij één keer zijn verhaal, ondersteund door talloze documenten. Om woorden te 
geven aan het lijden van de mensen over wie hij adviezen schrijft. 
‘Ik ben opgegroeid ten zuidoosten van Antwerpen. Nog voor mijn eerste verjaardag scheidden mijn 
ouders. Het werd een vechtscheiding, een oorlog die mijn hele jeugd zou duren. Ik groeide op bij 
mijn moeder, een vrouw met weinig sociaal en cultureel kapitaal. 
‘Het betekende bestaansonzekerheid to the fullest. Niets, helemaal niets, verliep zoals het normaal 
gesproken zou moeten verlopen. Pas als de bijstand was gestort, was er geld om nieuwe schoenen te 
kopen en dus naar school te kunnen. Zonder schoenen bleef ik thuis. Frikandellen waren lang het 
standaard-avondeten. Of vissticks. 
‘Vanaf mijn 8ste – mijn moeder was inmiddels hertrouwd met een aan alcohol verslaafde man – heb 
ik voor mijn jongere zusje moeten zorgen. Eten geven, luiers verschonen. Ik heb als kind altijd 
gevoeld, en daar denk ik nu nog zo over, dat zij waarschijnlijk niet meer zou hebben geleefd als ik dat 
niet had gedaan. Dat klinkt dramatisch, maar vanuit het kindperspectief weet je niet beter, dat is 
gewoon je wereld. 
‘Inmiddels waren er vier kinderen in het gezin en volgde er een nieuwe scheiding. Vanaf dat moment 
werd de armoede extreem. Huisjes van 40 vierkante meter. Een douche was er niet, de wc was een 
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gat in de tuin. Het is amper in te beelden in de jaren negentig. Het ging goed met de wereld, maar 
niet met ons. 
‘Aan het eind van de basisschool heb ik mijn eerste baantje genomen: hondenhokken schoonmaken 
bij fokkers. Ik was de kleinste van de klas, dus ik kon handig rechtop staan in die hokken van Deense 
doggen. Ik verdiende er 2,5 tot 3 euro per avond mee.’ 
U werd uitgebuit?  ‘Een kind in armoede is als een vogel voor de kat in een wereld vol tijgers. 
Voor ouders in armoede zijn er veel noden, en als je kind kan helpen, waarom zou je dat kind dan 
niet inzetten? Dat is wat de overlevingsstand betekent, je doet alles om te overleven. 
‘Ik ben altijd een slimme leerling geweest, hoewel er thuis nooit aandacht voor school was. Na groep 
8 mocht ik naar het vwo. Dat ging faliekant fout. De kinderen daar spraken een andere taal, kwamen 
uit een andere wereld. Het verschil tussen een opvoeding en de overlevingsstand, zo zie ik dat. 
‘Al na enkele weken werd het praktijkonderwijs en toen is het echt fout gelopen. Een combinatie van 
mijn verveling, de omgang met mensen die wel uit mijn milieu kwamen en het volledige ontbreken 
van stabiliteit thuis. Ik ging naast mijn krantenronde crimineel gedrag vertonen. Dingetjes doen die 
geld konden opleveren voor het gezin. 
‘Dat is twee jaar lang heel fout gegaan. In Gezichten van een onzeker bestaan zegt een jonge vrouw 
dat ze niet goed was in goed zijn, en daarom maar goed werd in slecht zijn. Ik denk dat dat de 
perfecte samenvatting is. 
‘Het hoort ook bij je stigma: je komt uit die familie, je hygiëne is niet op orde, vriendjes thuis 
uitnodigen is niet mogelijk, je schaamt je kapot. Je weet ook niet hoe je je moet gedragen in de 
samenleving. Ik ben meerdere keren van school gestuurd. 
‘Toen gebeurden er twee belangrijke dingen: mijn broer kwam na overmatig drugsgebruik in een 
afkickkliniek terecht en later in een jeugdgevangenis. En mijn moeder kreeg een nieuwe vriend. Hij 
heeft me bij mijn nekvel gepakt en gezegd: er zit bij jou veel in, maar dat gaat er op deze manier 
nooit uit komen. Door mijn trackrecord was ik niet meer welkom op scholen in de regio. Hij is toen 
gaan onderhandelen, of ik niet een jaar opnieuw kon doen op een hoger niveau. 
‘Soms zijn er van die kleine, simpele gebeurtenissen in het leven die allesbepalend zijn, zonder dat je 
het op het moment zelf doorhebt. Zoals mijn herexamen op mijn laatste school op een lager niveau. 
Ik had een voldoende nodig. Het was iets met techniek, dat me totaal niet interesseerde. De leraar 
heeft toen met mij het examen ingevuld. Had hij dat niet gedaan, dan had ik het echt niet gehaald en 
was ik nooit een niveau hoger gekomen.’ 
Hoe lukte het dan om uw schoolwerk daarna te maken?  ‘Thuis ging alle aandacht 
naar mijn broer, maar ik had voor het eerst een eigen plekje: een paar vierkante meter achter een 
kartonnen plaat. Daar sloot ik mezelf op, met mijn schoolboeken. Mijn scores schoten omhoog. Een 
leraar gebruikte het woord ‘metamorfose’. Ik wist niet of dat goed of slecht was. Zo kwam ik in 
contact met mensen uit een ander milieu. Nu snapte ik dat mijn situatie helemaal niet normaal was. 
Ik kwam bij vriendjes thuis met stabiele gezinssituaties en, wow, ze hadden een toilet binnen. 
‘Al die rare dingen gaven mij een gevoel van desoriëntatie. Als het gaat over bestaansonzekerheid, 
gaat het over desoriëntatie. Je voelt je nergens thuis, omdat je nergens thuis bent. Je voldoet niet 
aan de norm, maar je wordt wel behandeld volgens de norm. 
‘Ik was al voor de tweede keer een niveau hoger gaan studeren en werkte bijna alle avonden en 
weekends in de horeca. Op een zonnige dag heb ik besloten uit huis te gaan. Ik had ruzie met mijn 
moeder over haar gedrag. De nieuwe vriend van mijn moeder was in de tuin aan het werk en hoorde 
dat. Het geweld dat volgde toen hij binnenstapte, kon ik niet meer aan. Ik denk dat ik 18 jaar was. 
‘Ik ben naar Jeugdzorg gestapt met de vraag of ze me konden helpen aan een rustige plek voor 
mezelf. Ze boden me een plek aan in een huis met andere jongeren. Dat wilde ik niet, dan zou ik 
weer teruggaan naar het milieu waaruit ik kwam. 
‘Is het niet mogelijk dat jullie me gewoon met rust laten, vroeg ik. Dat ik het allemaal zelf doe? Dat 
mocht op één voorwaarde: ze wilden elke woensdag even langskomen om te kijken of alles goed met 
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me ging. De mevrouw van Jeugdzorg hielp me met de belastingbrieven en het afsluiten van een 
verzekering. Mijn bestaan was zeker, omdat ik het zelf in handen had. Ik woonde alleen, betaalde 
huur, kookte ’s avonds mijn aardappeltjes. Ik had een gewoon, volwassen leven, maar moest nog wel 
mijn laatste schooljaar afmaken. 
‘Toen ik klaar was met school, kreeg ik – heel kenmerkend – mijn diploma niet. Twee jaar lang waren 
mijn schoolrekeningen niet betaald. Om toch mijn diploma te krijgen, moest ik al mijn spaargeld 
afstaan, waarvoor ik zo hard had gewerkt. Ik wilde graag naar de hogeschool in Antwerpen, maar dat 
kon ik nu niet meer betalen. 
‘De landmacht was mijn enige uitweg. Ik ben er drie jaar gebleven. Het was helemaal mijn omgeving 
niet, ik had een veel te grote mond, maar ik heb er rust ervaren. Alles is er voor je geregeld. Waar je 
slaapt, wat je eet. Op dat moment begon ik heel hard te groeien. Alle stress in mijn jonge leven had 
mijn fysieke ontwikkeling gigantisch belemmerd. Als je psychische ontwikkeling een ramp is, is je 
fysieke ontwikkeling dat ook. Later zou ik ontdekken dat ik een deprivation dwarf was. Bij de 
landmacht had ik elke maand nieuwe broeken nodig. Dat leverde me dan weer problemen op bij mijn 
chef, die dat voor mij moest regelen. In het leger ben ik een beetje man geworden: ik werd groter en 
breder. 
‘Toen ik uit het leger kwam, heb ik mijn geboorteplaats voorgoed verlaten en ben naar een dorp 
verhuisd. Ik beleefde er mijn eerste Kerst alleen en keek achterom. Dat terugkijken was de grootste 
fout van mijn leven. Wat ik zag, brak me volledig. Ik had het idee dat ik volledig alleen stond op de 
wereld. Ik was 23, maar voelde me 75. Een uitgeknepen citroen. 
‘Ik heb me toen intensief laten helpen door therapeuten en instellingen. Ik heb mijn leven 
teruggekocht en daarvoor stak ik me in de schulden, ik had geen baan meer. Toen ik op een bepaald 
moment weer licht zag, zat ik met een gigantische schuldenberg. 
‘Ik verhuisde weer. Naar Antwerpen. Mijn leven daar bestond uit twee delen: superhard werken in 
de horeca om mijn schulden zo snel mogelijk af te betalen. En verdwaald rondlopen. Dat was het 
enige wat ik deed, volledig gedesoriënteerd in de samenleving. Ik voelde me een wegwerpkind. Alles 
wat mensen met een hoge sociaal-economische status ‘destructief gedrag’ noemen, deed ik. Maal 
tien ofzo. Ik pleegde slow suicide.’ 
Hoe heeft u dat weten te stoppen?  ‘Er waren collega’s en vrienden die liefde toonden. Op 
een dag zag ik het verschil tussen hoe ik met mezelf omging en hoe anderen met mij omgingen, en ik 
besloot: dit klopt niet meer. Met een megakater ben ik op de fiets gestapt en naar de universiteit van 
Antwerpen gereden. Daar heb me ingeschreven voor de studie politieke wetenschappen. ’s Nachts 
ging ik werken in de daklozenopvang. Daar was ik goed in, omdat ik die gasten snapte. Als ik hun 
dossiers las, las ik over mezelf. Dat motiveerde me. Ik moest voorkomen dat ik aan de andere kant 
van het loket zou belanden. 
‘Na vier jaar verhuisde ik naar Nederland om mijn master te gaan doen. Ik was helemaal klaar met 
België. Ook hier werkte ik in een daklozenopvang. Een vrijwilliger bij de soepbus vroeg me over mijn 
studententijd en ik besloot voor het eerst eerlijk te antwoorden. Dat doe ik weinig. Ik voel me 
permanent veroordeeld tot liegen. Mijn verhaal roept altijd veel vragen op. Nu loog ik dus niet, en 
die vrijwilliger zei: ik ken iemand met wie je moet gaan praten. Zo ben ik bij mijn eerste werkgever 
terechtgekomen, een stichting waar ik onderzoek deed naar het sociale domein. Mijn eerste loon 
was 2.000 euro per maand. Voor koffie drinken en babbelen met mensen. Ik voelde me er 
megaschuldig over tegenover al die mensen die superhard werken en van veel minder moeten 
rondkomen.’ 
Zo bent u er toch het bewijs van dat je wel degelijk kunt opklimmen in de 
maatschappij?    ‘Als je met 10-0 achterstand begint, is hogerop komen in de maatschappij geen 
klim op een ladder, dat is bullshit. Het is een tunnel, waarin je gewoon moet blijven kruipen, zonder 
dat je weet waar je heen gaat.’ Geëmotioneerd: ‘Ik móést iets doen, en op een bepaald moment zie 



  

NIEUSNIEUWS- EN INFORMATIEBRIEF 213 
ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN 
KAAG EN BRAASSEM                                                           25 

 

je het licht voor je niet, en het licht achter je niet meer. Ik heb vijf jaar oogkleppen op gehad en ben 
gegaan voor het doel van een cijfer op de universiteit. 
‘Ik begrijp ook niet waarom ik het wel heb gered, ook daar voel ik me schuldig over. De mensen om 
mij heen zeggen: je bent een superslimme jongen die de goede dingen voor de samenleving doet, jij 
hebt je leven op de rit, je gaat nooit meer arm worden. Maar ik heb de permanente vrees dat het wel 
zal gebeuren. Permanent.’ 
Wat had een overheid voor u kunnen doen?    ‘De eerste vraag van de overheid is: wat 
kun je zelf doen? Eigen verantwoordelijkheid. Terwijl we zo veel data hebben die laten zien: wanneer 
er dingen fout gaan in je jeugd, heb je daar later in het leven last van. Mensen die in hun jeugd zijn 
verneukt, zijn eenbenigen. Zo zie ik dat. En we verwachten dat ze meelopen in de race van de 
tweebenigen. Dat is gewoon niet correct. 
‘Zodra de overheid in beeld komt, moet je veranderen. Alsof je niet oké bent, terwijl je ook gewoon 
brute pech kan hebben. Als je sociaal wilt mobiliseren, heb je een duwtje in de rug nodig van de 
overheid, niet de opdracht om je aan te passen aan haar wensen. En dan zijn we verbaasd dat 
mensen afhaken.’ 
Hogeropgeleiden snappen niet wat zij van lageropgeleiden vragen?  ‘We leven in 
een meritocratie. Ik heb een huis gekocht voor een ton, het is nu twee ton waard. Wat heeft dat met 
eigen verdienste te maken? Hoe kunnen we nog zeggen dat hard werken loont, als je huis in waarde 
verdubbelt terwijl je ligt te slapen? En dan zijn er mensen die de huur niet kunnen betalen, omdat we 
het hebben laten gebeuren dat de huizenmarkt zo op slot zit. De mensen die daarvan de meeste 
problemen ervaren, zijn meestal niet de mensen die het beleid maken. Dat is volgens mij geen 
toeval. 
‘De bottomline van dit verhaal is dat sociale grondrechten zoals huisvesting en gezondheid niet 
afdwingbaar zijn. En we hebben ze de afgelopen dertig jaar behoorlijk verwaarloosd. 
Tim ’S Jongers voelt zich soms de verpersoonlijking van de kloof in de samenleving. Het beeld dat de 
hoge sociaal-economische klasse heeft van de lage sociaal-economische klasse, klopt vaak niet, en 
andersom evenmin. Als hij op congressen komt, spreken ‘hooggeleerden’ over ‘die mensen’. ‘Alsof 
het een exotische diersoort is. En dan voel ik me aangesproken. Maar als het om wit privilege gaat 
óók.’ 
Nog een voorbeeld. ’S Jongers heeft veel last van nachtmerries, die zijn slaap hels maken. ‘Ik heb nu 
de luxe om te zeggen: voor 10 uur ’s ochtends plan ik geen vergaderingen meer. Een bouwvakker kan 
dat niet doen. Iemand die het huisvuil ophaalt, kan dat niet doen. In de horeca moet de keuken 
gewoon open. Ik heb me lang geschaamd, het gevoel gehad dat ik mijn eigen achtergrond in de steek 
liet.’ Terwijl anderen nog worstelen met hun leven, kan ’S Jongers zich op zijn werk inschrijven voor 
een cursus. ‘Iets over ‘persoonlijk leiderschap’ ofzo. Drie dagen voor 3.000 euro. Dat is meer dan een 
jaar hbo.’ 
Wat zou er moeten veranderen?  ‘Het eerste advies waaraan ik meewerkte bij de Raad, 
ging over dakloosheid. In zo’n geval organiseren we the whole system in a room, alle specialisten bij 
elkaar. Ik heb toen voorgesteld: laten we een keer naar de nachtopvang gaan. Het praktijkcentrum 
van dat ‘systeem’. Sommige mensen die over die problematiek nadenken, waren daar nog nooit 
geweest. 
‘Twee ervaringsdeskundigen – ik heb een hekel aan die term – deden hun verhaal, waarvan alle 
specialisten erg onder de indruk waren. Maar als wij in een wereld leven waarin luisteren naar ‘die 
mensen’ zo shockerend kan zijn voor beleidsmakers, zou dat tot principiële bescheidenheid moeten 
leiden. Dat denk ik echt. 
‘Nu gebeurt het nog te vaak dat ervaringsdeskundigen aan tafel worden uitgenodigd, hun verhaal 
mogen doen en een cadeaubon krijgen, waarna de ‘hooggeleerden’ samen gaan borrelen en beleid 
maken. 
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‘Uiteindelijk is het mijn persoonlijke missie om de samenleving en de leefwereld meer in het systeem 
te krijgen. Om die brug toch ergens te bouwen. Want als je de verhalen van de mensen uit het boek 
leest en mijn eigen verhaal bekijkt, dan zie je telkens toch ook hoop en kracht. Daar moet de 
overheid meer respect voor tonen. En ik ben blij dat ik daarin het voortouw heb mogen nemen met 
deze verhalen.’ 
 
 
 
 
 
19) Veel mensen weten niet dat ze gebruik kunnen maken van cliëntondersteuning 
Schulinck 14 oktober 2021 
De (on)bekendheid van de cliëntondersteuner 
Het aanbod is overal, maar de weet daarvan niet 
13 oktober 2021 - mr. Kevin van Schijndel     De weg vinden binnen het sociaal domein is soms lastig. 
Gelukkig hoef je er in je zoektocht naar de juiste hulp niet alleen voor te staan. Iedereen kan 
namelijk een beroep doen op gratis cliëntondersteuning. Nu blijkt helaas dat veel mensen niet 
weten dat ze gebruik kunnen maken van cliëntondersteuning. Ook weten veel mensen niet hoe ze 
in contact komen met een cliëntondersteuner. Dit zijn een paar van de conclusies uit de eerste 
monitor cliëntondersteuning van het RIVM. Het is jammer dat de cliëntondersteuner niet bij 
iedereen bekend is. De ervaringen met deze ondersteuners zijn namelijk vaak goed. 
Hulp bij zorg en ondersteuning   Voordat ik verder in ga op de ‘onbekendheid’ van de 
cliëntondersteuners, leg ik eerst uit wat deze ondersteuners doen en hoe de wet dit regelt. Een 
cliëntondersteuner kan helpen bij het regelen van zorg en ondersteuning. Een cliëntondersteuner 
geeft informatie, advies en geeft voor korte tijd ondersteuning om de cliënt op weg te helpen bij 
hulpvragen. Wat ze precies doen hangt af van de specifieke situatie. Het doel van 
cliëntondersteuning is in ieder geval het versterken van de zelfredzaamheid en participatie van 
mensen. De cliëntondersteuners voeren hun werk onafhankelijk uit. De cliëntondersteuner is er voor 
de cliënt en handelt in zijn of haar belang. 
Gemeenten zijn verplicht om ervoor te zorgen dat cliëntondersteuning beschikbaar is voor hun 
inwoners. Bij de ondersteuning moet het belang van de cliënt het uitgangspunt zijn. 
Cliëntondersteuning kennen we niet alleen voor Wmo-aanvragen. De Wmo 2015 regelt namelijk de 
cliëntondersteuning voor het hele sociale domein en andere levensdomeinen. Het gaat hierbij 
bijvoorbeeld om de Jeugdwet en de Participatiewet. 
Monitor cliëntondersteuning  De helft van de mensen die in aanmerking komen voor 
cliëntondersteuning, weten niet dat dit het geval is. Dit blijkt uit de monitor 
cliëntondersteuning (Fried: zie: https://www.rivm.nl/publicaties/monitor-clientondersteuning-2020-
cijfers-en-ervaringen ) van het RIVM, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VWS. Er zijn dus 
mensen die in aanmerking kunnen en soms ook willen komen voor cliëntondersteuning, maar hier 
geen gebruik van maken omdat zij er niet bekend mee zijn. Dit is erg jammer, want uit de monitor 
blijkt ook dat de ervaringen met cliëntondersteuners goed zijn. De vraag is daarom hoe het kan dat 
de mogelijkheid tot hulp er wel is, maar mensen hier niet vanaf weten. 
Overbrengen aanbod cliëntondersteuning  Onder andere het naar buiten brengen van 
het aanbod is waar het misgaat. Uit een steekproef onder ruim de helft van de gemeenten blijkt 
namelijk dat zij allemaal cliëntondersteuning aanbieden. Het probleem van de ‘onbekendheid’ ervan 
zit dus zeker niet in het gebrek aan aanbod zelf. Uit de monitor volgt dat de informatie over dit 
aanbod echter niet altijd even goed te vinden is. Soms is de informatie ook beperkt. Verder worden 
de mensen te weinig actief gewezen op de mogelijkheid om gebruik te maken van 
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cliëntondersteuning. De bekendheid van cliëntondersteuning onder potentiële cliënten en hun 
naasten is in de afgelopen jaren wel iets toegenomen. 
Het wordt beter, maar er is nog een lange weg te gaan   Er is dus langzaamaan 
verbetering te zien in de bekendheid van cliëntondersteuning. Naar mijn mening wordt dat ook wel 
tijd. De inwerkingtreding van de Wmo 2015 is alweer bijna zeven jaar geleden. De wettelijke 
verplichting tot het bieden van cliëntondersteuning dus ook. Het is in ieder geval niet zo dat er te 
weinig tijd is geweest om cliëntondersteuning bekend te maken onder potentiële cliënten. 
  Gemeenten kunnen zelf veel hebben aan een betere bekendheid van cliëntondersteuning. 
De belangen van de bekendheid en een goede vindbaarheid van cliëntondersteuning zijn groot. Het 
belang zit volgens mij niet in het enkele feit dat het aanbieden ervan wettelijk verplicht is of dat 
cliënten ermee geholpen worden. Ook gemeenten zelf hebben er belang bij. Zo helpen 
cliëntondersteuners cliënten bij het formuleren van hun hulpvraag en bij het zoeken naar eventuele 
andere oplossingen voor hun probleem. Ook kunnen zij cliënten sturen naar het juiste loket. Hoort 
iets bijvoorbeeld bij de Wmo thuis, of juist bij de zorgverzekeraar? Hierdoor worden meer aanvragen 
op de juiste plek gedaan. Ook zullen de aanvragen zelf makkelijker te behandelen zijn omdat de 
cliëntondersteuner al het nodige voorwerk heeft gedaan. Dit alles kan dan ook eventuele onnodige 
procedures voorkomen. 
Wat wordt er gedaan om cliëntondersteuning bekender te maken? 
Gelukkig wordt er al wel wat gedaan aan het probleem. In de afgelopen jaren zijn er al meerdere 
initiatieven genomen om het aanbod en de bekendheid van cliëntondersteuning te verbeteren. Zo 
gebruikt het ministerie van VWS de resultaten(Fried: zie: 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/03/22/kamerbrief-over-
overkoepelend-rapport-pilots-gespecialiseerde-clientondersteuning  ) uit pilots voor gespecialiseerde 
cliëntondersteuning voor het verbeteren van reguliere cliëntondersteuning. Ook loopt er 
een Koplopertraject (Fried: zie: 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/11/02/koploperproject-
clientondersteuning  ) waarin een groep gemeenten vooroploopt bij het inrichten en aanbieden van 
cliëntondersteuning. Dit in de hoop andere gemeenten te stimuleren. Verder heeft Movisie 
verschillende handreikingen gepubliceerd over onder andere de ontwikkeling (Fried: zie: 
https://www.movisie.nl/publicatie/hoe-organiseer-versterk-je-clientondersteuning-je-gemeente  )en 
de afbakening (Fried: zie: https://www.movisie.nl/publicatie/wat-valt-onder-onafhankelijke-
clientondersteuning-hoe-bied-je-levensbreed-aan ) van cliëntondersteuning. Het is te hopen dat de 
resultaten uit de monitor aanleiding geven om initiatieven zoals hierboven te blijven ontwikkelen en 
toe te (blijven) passen. 
 
 
 
 
20) Nederlandse gemeenten moeten meer doen voor fietsers met een fysieke beperking 
Schulinck 14 oktober 2021 
‘Fietsers met een beperking moeten meer steun krijgen’ 
14 oktober 2021 ‘Nederlandse gemeenten moeten meer doen voor fietsers met een fysieke 
beperking.’ Dat stelt de Fietsersbond in een rapport dat verscheen in de Week van de 
Toegankelijkheid. 
Betere en bredere fietspaden en het drastisch verminderen van het aantal hindernissen om te gaan 
fietsen zorgen ervoor dat mensen met een fysieke beperking toch de vrijheid hebben om te fietsen. 
Aantal fietsers met beperking groeit gestaag In Nederland hebben 2 miljoen mensen 
een fysieke beperking, waaronder rolstoelgebruikers, mensen met gehoorproblemen, 
zichtproblemen, evenwichtsproblemen, reuma, maag-lever-darmproblemen, spierziektes en COPD. 
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Hoewel niet alle mensen met een beperking kunnen fietsen, is het voor veel mensen toch een ideale 
mogelijkheid om zich onafhankelijk te kunnen verplaatsen. Onder meer door (elektrische) 
driewielfietsen, handbikes, loopfietsen en aangepaste ligfietsen groeit het aantal fietsers met een 
beperking gestaag. 
‘Toegankelijkheid voor fietsers met een beperking een blinde vlek’  Volgens 
Fietsersbond-directeur Esther van Garderen is toegankelijkheid voor fietsers met een beperking een 
blinde vlek voor veel gemeenten: ‘De meeste fietsinfrastructuur wordt ontworpen voor jonge fitte 
fietsers op een tweewieler. Die hebben geen moeite met smalle of hobbelige fietspaden, en tillen 
ook zonder moeite hun fiets in een etagerek. Als je op een driewielfiets of een handbike moet rijden, 
dan kijk je daar heel anders naar.’ 
Suggesties om de toegankelijkheid van fietsen te vergroten  In het rapport doet de 
Fietsersbond op basis van gesprekken met ervaringsdeskundigen suggesties om de toegankelijkheid 
van fietsen voor mensen met een beperking te vergroten. Zo kunnen in fietsenstallingen speciale 
plaatsen voor aangepaste fietsen worden gereserveerd, moeten fietspaden waterpas worden 
aangelegd en is het verstandig om bij omleidingen ook rekening te houden met fietsers met een 
beperking. 
Betaalbaarheid van aangepaste fietsen   Naast de verbetering van de infrastructuur is 
ook belangrijk dat wordt gewerkt aan de betaalbaarheid van aangepaste fietsen en de erkenning van 
fietsers met een beperking. Esther van Garderen: ‘Aangepaste fietsen zijn relatief duur en dus niet 
voor iedereen zomaar te betalen. De regels voor verstrekking via de Wmo zijn per gemeente 
verschillend. Dat moet echt veranderen. Aangepaste fietsen geven mensen met een beperking 
vrijheid om zonder hulp te gaan en te staan waar ze willen. Bovendien is het veel gezonder om te 
fietsen in plaats van het gebruik van een scootmobiel die wel vergoed wordt, want in beweging 
blijven is veel beter voor je gezondheid.  Daar moeten we als samenleving in investeren.’ 
Meer informatie    Het rapport (Fried: zie: https://www.fietsersbond.nl/nieuws/fietsers-met-
een-beperking-moeten-meer-steun-krijgen/  ) is op donderdag 7 oktober aangeboden aan 
burgemeester Otwin van Dijk (Oude IJsselstreek), ambassadeur van het VNG-project Iedereen doet 
mee! (VN-Verdrag Handicap). Van Dijk zit zelf in een rolstoel en herstelt momenteel van een ongeluk 
met zijn handbike. Het rapport wordt in de komende maanden ook aan diverse gemeenten 
aangeboden door lokale Fietsersbond-afdelingen. 
Bron: VNG  
(Fried: zie: https://vng.nl/nieuws/fietsers-met-een-beperking-moeten-meer-steun-krijgen ) 
 
 
 
 
21) Antwoord op vraag: Hoe vind je geschikte locaties voor flexwoningen 
Platform 31   14 oktober 2021 
Hoe vind je geschikte locaties voor flexwoningen? 
Webinar geeft concrete antwoorden 
Op 29 september vond het eerste webinar plaats uit de Praktijkreeks Flexwonen.(Fried: zie: 
https://www.platform31.nl/bijeenkomsten/praktijkreeks-flexwonen ) 
Meer dan 100 woonprofessionals volgden het webinar waarin het ging om de vraag hoe je als 
gemeente, woningcorporatie en/of bouwer geschikte locaties vindt voor flexwoningen. Op deze 
vraag werd antwoord gegeven in de vorm van praktijkvoorbeelden, ontwerpstudies en een 
handige tool. 
Zes soorten locaties 
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“Fiets eens rond in je stad of dorp, dan kom je de mogelijke locaties voor flexwoningen vanzelf 
tegen.” Zo simpel kan het zijn, volgens Jurgen Arts van het Expertteam Woningbouw. En als je ze 
eenmaal ziet, kan je ze ook niet meer niet zien. Hij onderscheidt zes soorten locaties: de van oudsher 
vaak grote terreinen van zorgorganisaties, de combinatie van veel kleine locaties die zich per stuk 
lenen voor een handjevol flexwoningen, percelen met een bedrijfsbestemming (al of niet bebouwd), 
groenstroken zonder duidelijke functie, voormalige milieustraten en uitleglocaties. Als concreet 
voorbeeld noemt Arts de 2 × 10 flexwoningen die corporatie Zayaz bouwde op een groenstrook aan 
de Aartshertoglaan in Den Bosch. “Daar zijn kwalitatief mooie woningen neergezet met 2 
slaapkamers. Ze zijn bestemd voor kleine gezinnen, die vaak in de knel zitten. Hiermee krijgen zij de 
kans om weer deel uit te maken van de wijk waar ze vandaan komen. Zo voegt flexwonen echt iets 
toe aan de stad.” 
Speciale tool van het Kadaster     Het Kadaster ontwikkelde in opdracht van de provincies 
Gelderland en Utrecht een handig instrument voor het zoeken naar flexwoonlocaties. “Met 
objectieve data, zoals de basisregistraties Kadaster en Adressen & Gebouwen, hebben we een 
dashboard gebouwd. Daarop kun je filteren op criteria zoals gemeentelijk eigendom of de afstand tot 
voorzieningen. Naarmate je filters toepast, zie je op het dashboard hoeveel locaties er binnen een 
gebied zijn en waar ze zich bevinden.” Martin Tillema en Mirjam Jebbink van het Kadaster zijn 
enthousiast over hun tool. “Het biedt de mogelijkheid om een long list op te stellen, die uit te filteren 
en met behulp van aanvullende criteria af te slanken tot een short list. Op basis daarvan kun je een 
business case maken.” Lokale ambtenaren in Gelderland toonden zich blij verrast met de tool. Het 
bracht locaties in beeld waaraan ze zelf niet gedacht hadden. 
Creatieve oplossingen     De andere twee presentaties waren van architect Harald Mooij en 
stedenbouwkundige Tom van Tuijn. Mooij bracht in opdracht van o.a. de Rijksbouwmeester in kaart 
hoe flexwonen er in vijf gemeenten concreet uit kan zien. Hij kwam tot verschillende creatieve 
oplossingen. Vrijstaande voorzieningen in een wijk, zoals supermarkten, lenen zich bijvoorbeeld voor 
flexwoningen op het dak. In straten met blinde kopgevels kun je tegen die gevels aanbouwen. 
Wederopbouwwijken beschikken vaak over open parkeerterreinen en groenruimten die zich lenen 
voor flexwonen. 
Tom van Tuijn pleit ervoor om de potentie van flexwonen ten volle te benutten, door het mee te 
nemen in gebiedsontwikkelingen. Flexwoningen, die steeds vaker op modulaire en circulaire wijze 
gebouwd worden, kunnen bijvoorbeeld onderdeel vormen van een duurzaamheidsstrategie. Of ze 
kunnen een functie vervullen bij ‘placemaking’, en een nieuwe wijk het eerste leven inblazen. 
Bron: woningmarkt.nl  (Fried: zie: 
https://www.woningmarktbeleid.nl/actueel/nieuws/2021/10/5/hoe-vind-je-geschikte-locaties-voor-
flexwoningen-webinar-geeft-concrete-antwoorden  ) 
 
Kijk het webinar terug (Fried: zie: https://www.platform31.nl/nieuws/hoe-vind-je-geschikte-locaties-
voor-flexwoningen  ) 
 
 
 
 
32) Het versnellen van de gewenste en benodigde woonvariaties voor senioren 
Platform 31  14 o0ktober 2021 
Vijf adviezen uit de inspiratiesessie 'Woonvariaties voor een vergrijzende 
samenleving' 
Platform31 organiseerde op 30 september in het kader van Project Together! (Fried: zie: 
https://projecttogether.nl/  ) de inspiratiesessie ‘Woonvariaties voor een vergrijzende 
samenleving’. De sprekers geven vijf adviezen mee voor het versnellen van de gewenste en 
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benodigde woonvariaties voor senioren. Het geeft richting aan het waarom, hoe en actie waar 
Project Together! de oproep voor doet. 
1. Bouw meer woonvariaties voor senioren; aanbod creëert vraag! 
Senioren wonen nog maar al te vaak in hun eengezinswoning, waardoor er nu een behoorlijke 
mismatch is tussen de woonvraag van senioren en hun huidige woonsituatie, analyseerde Gert Jan 
Hagen, Springco. Op basis van de studie ‘Woonprofielen van senioren’ zijn woonwensen van senioren 
vertaald naar vastgoedconcepten. “Zorg dat innovatieve woonvormen een plek krijgen in de 
woonvisie. Als we een veel breder en diverser aanbod creëren, zal de woningmarkt weer in beweging 
komen.” 
2. Stadsveteraan en andere woonconcepten voor senioren: werk in uitvoering 
Woonconcepten voor senioren zijn een ontwikkelthema voor marktpartijen, belicht Lars Drijvers, 
AM. De stadsveteraan – de vitale senior die graag nabij stedelijke voorzieningen wil wonen, maar ook 
samen wil zijn en voorzieningen wil delen – is zo’n voorbeeld. Juist in een gebiedsontwikkeling kan 
daarmee ingespeeld worden op vragen uit de markt: voor vitale senioren, senioren met een lichte 
zorgvraag en mensen met een zware zorgvraag. 
3. Bouwgroepen in de stad: belangrijke niche die kwaliteit geeft aan de plek 
“Zorg dat je als gemeente plek geeft aan bouwgroepen in stad of dorp”, is de oproep van Endry van 
Velzen, De Nijl Architecten. Een stadsbouwgroep als kleinschalige ontwikkelvorm biedt meer waarde. 
Actieve senioren zetten hun kwaliteiten uit hun werkende leven in. Ze nemen het heft in eigen hand 
voor het maken van de gewenste wooncarrière als ‘empty nester’. Steeds meer mensen willen in de 
stad met gelijkgestemden hun omgeving vormgeven. Geef ruimte aan collectieve wooninitiatieven in 
de woon- en ontwikkelvisie. 
4. Een sociaal label voor woonvormen!  “Een sociaal label maakt de sociale kwaliteiten 
van locaties en gebouwen vergelijkbaar. Maak dit keurmerk net zo vanzelfsprekend als het 
energielabel”, stelt Terry van der Heide, Centrum Groepswonen. Den Haag heeft een lange traditie 
als het gaat om samenwoonvormen. Centrum Groepswonen ondersteunt het groepswonen en 
verkent wat nodig is voor nieuw en aantrekkelijk aanbod: beleid en regelgeving, een aanjaagteam en 
een sociaal keurmerk. Een label maakt inzichtelijk hoe aan sociale cohesie in het woongebouw wordt 
gewerkt. 

Sociaal label voor woongebouwen, Centrum Groepswonen Den Haag (bron afbeeldingen: ‘Duurzame 
ideeën & DCBA Methodiek’) 
5. Ontwerp voor ontmoeten: hoe de gebouwde omgeving uitnodigt tot 
contact  Het ontmoeten van mensen kun je zien als grootste drager voor het samenwonen in stad, 
buurt of dorp, betoogt Ianthe Mantingh, Zijdekwartier Architecten. De gebouwde omgeving moet 
hier tot uitnodigen. Door ruimte te geven aan ontmoeting bouwen mensen een netwerk op van 
buren en buurtgenoten die elkaar informeel kunnen steunen. Zorg dat er voldoende budgetten 
beschikbaar zijn om vanuit het ‘contactperspectief’ in de gebouwde omgeving te investeren. 
Omkijken naar elkaar en het versterken van sociale netwerken zal dure zorgkosten voorkomen. 
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Meer informatie 
 Woonprofielen van senioren (Fried: zie: 

https://www.platform31.nl/publicaties/woonprofielen-van-senioren  ) 
 Advies ‘Droom durf, doe! Collectieve woonvormen in Den Haag’ (Fried: zie: 

https://www.centrumgroepswonen.nl/advies-en-rapportage-collectieve-woonvormen-den-
haag.html  ) 

 Minidorp in de stad (Fried: zie: https://denijl.nl/project/minidorp-in-de-stad/  ) 
 Publicatie ‘Ontwerp voor ontmoeten’ (Fried: zie: 

https://www.platform31.nl/publicaties/ontwerp-voor-ontmoeten ) 
  

‘Woonvarianten voor senioren’ en ‘Langer thuis in de inclusieve wijk’ & 
Project Together! 
De samenleving vergrijst, waardoor we met elkaar op zoek moeten naar manieren om senioren 
prettig en duurzaam te huisvesten. Voor de programma’s ‘Woonvarianten voor senioren’ (Fried: zie: 
https://www.platform31.nl/thema-s/wonen-zorg/woonvarianten-voor-senioren ) en ‘Langer thuis in 
de inclusieve wijk’ (Fried: zie: https://www.platform31.nl/thema-s/wonen-
zorg/innovatieprogramma-langer-thuis-inclusieve-wijk ) van Platform31 zijn burgerinitiatieven, 
professionals en senioren samen gaan onderzoeken wat nodig is om het langer thuis wonen te 
faciliteren. Tijdens de inspiratiesessie van 30 september spraken verschillende sprekers over hun 
onderzoeken en projecten en agendeerden wat nodig is aan woonvariaties voor senioren en de 
meerwaarde van een inclusieve buurt: gemeenschap, ontmoeten en collectiviteit. 
 
 
 
 
 
33) Actief betrekken van bewoners bij het realiseren van de doelen uit het Klimaatakkoord 
Stichting Buurkracht 14 oktober 2021 
Persbericht | Samenwerking tussen Participatiecoalitie en Rijksoverheid 
wordt voortgezet 
Tijdens Prinsjesdag is bekend gemaakt dat de ministeries van Binnenlandse Zaken en Economische 
Zaken en Klimaat hun samenwerking met de Participatiecoalitie verlengen. Dit betekent dat de 
Participatiecoalitie in ieder geval ook in 2022 verder werkt aan het actief betrekken van bewoners 
bij het realiseren van de doelen uit het Klimaatakkoord. Met als doel: een maatschappelijk 
gedragen en natuurinclusieve energietransitie. De Participatiecoalitie is een samenwerking van vijf 
maatschappelijke organisaties: de Natuur en Milieufederaties, HIER, LSA Bewoners, Energie Samen 
en Stichting Buurkracht. De coalitie is in 2018 ontstaan en voortgekomen uit de Klimaattafels. 
Voortzetten van de samenwerking betekent erkenning voor de meerwaarde van bewoners-
(initiatieven) bij de energietransitie 
“Het succesvol uitvoeren van het Klimaatakkoord lukt alleen sámen met bewoners. Gelukkig zien 
steeds meer gemeenten dit ook. Zo zijn er inmiddels meer dan 80 bewonersinitiatieven en 
gemeenten die hebben besloten gezamenlijk voor aardgasvrij in de wijk te gaan. En ook in de RES-
plannen zien we een steeds prominentere plek voor burgers. Tegelijkertijd hebben we nog een lange 
weg te gaan en is versnelling noodzakelijk. We zijn dan ook enorm blij dat we ons als coalitie ook na 
2021 hard mogen maken voor bewoners en hun bewonersinitiatieven in de energietransitie”, aldus 
Gijs Termeer, vanuit HIER voorzitter van de stuurgroep. 
De rol van de Participatiecoalitie vanaf 2022   In de vervolgperiode komt in het werk 
van de Participatiecoalitie nog meer de nadruk te liggen op het aanspreken van de zogenaamde 
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middengroep, de mensen voor wie energie en klimaat niet de eerste prioriteit is, maar die wel een 
sleutelrol vervullen voor een succesvolle transitie. Waar de Participatiecoalitie in de afgelopen jaren 
vooral bewonersinitiatieven ondersteunde bij het opzetten van een professionele samenwerking de 
gemeente, zal de focus in 2022 ook komen te liggen op het verder vormgeven en uitbreiden van deze 
lokale samenwerkingen. 
Daarnaast vraagt de nieuwe fase van de RES een vernieuwde rol van de coalitie. Een rol met nog 
meer aandacht voor een goede inpassing van duurzame energie in natuur en landschap. En, een nog 
bredere betrokkenheid van bewoners en bewonerscollectieven bij de ontwikkeling van duurzame 
energieprojecten. Met deze nieuwe plannen en activiteiten worden bewoners en hun collectieven 
nog beter ondersteund met kennis, training, begeleiding en nieuwe methodieken om samen te 
werken aan een echt duurzame energietransitie: maatschappelijk gedragen én natuurinclusief. 
Over de Participatiecoalitie     De Participatiecoalitie is een samenwerking van vijf 
maatschappelijke organisaties: de Natuur en Milieufederaties, Klimaatstichting HIER, LSA Bewoners, 
Energie Samen en Stichting Buurkracht. Door het bundelen van kennis en ervaring over 
bewonersparticipatie komen goede buurt- en wijkplannen tot stand waar inwoners bij betrokken zijn 
en achter staan. De Participatiecoalitie weet wat er lokaal speelt en zet haar gezamenlijke netwerk in 
om samen de overgang naar hernieuwbare energieopwekking te maken en de slagingskans van 
energieprojecten in gemeente of regio’s te vergroten. Om de afspraken uit het Klimaatakkoord te 
kunnen realiseren, werkt de Participatiecoalitie samen met het NPRES, het PAW en de ministeries 
van Binnenlandse Zaken en Economische Zaken. participatiecoalitie.nl (Fried: zie: 
https://departicipatiecoalitie.nl/  ) 
 
 
 
 
 
 
34) Op moment van groot onderhoud zal snelheidsverlaging  deel uitmaken van de overweging 
Leidsch Dagblad 14 oktober 2021 
Het Zuideinde in Roelofarendsveen zou ooit weleens een 30 kilometer zone 
kunnen worden 
Paul van der Kooij 14 oktober 2021ROELOFARENDSVEEN  Mocht het Zuideinde in Roelofarendsveen 
toe zijn aan groot onderhoud, dan zullen burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem 
zeker bekijken of het een 30 kilometer zone moet worden. 
Dat antwoorden ze op vragen die de CDA-fractie over de weg had gesteld. Volgens burgemeester en 
wethouders is dat een passende maximumsnelheid voor een dergelijke erftoegangsweg binnen de 
bebouwde kom. ’Op het moment van groot onderhoud zal een snelheidsverlaging dus zeker deel 
uitmaken van de overweging in een participatietraject’. 
In hun vragen noemden de christen-democraten de situatie op de weg onoverzichtelijk en gevaarlijk. 
Auto's die welhaast op bruggen en zebra's geparkeerd staan en bochten die je als automobilist of 
fietser niet goed kunt overzien, zouden het onoverzichtelijk maken. Gevaarlijk zou het zijn doordat er 
desondanks 'flink wordt doorgereden'. 'Zeker in combinatie met de mix fietsers/auto's en dan vooral 
kleine kinderen op de fiets'. Want het Zuideinde is 'een belangrijke weg naar basisschool De Kiem', 
onderstreepte de partij haar pleidooi voor een 30 kilometer zone. 
Waar ze aanstipte dat de verkeersdruk op de weg is toegenomen door de bouw van huizen, stellen B 
en W daar tegenover dat de druk soms ook is afgenomen. Bijvoorbeeld wanneer een bedrijf 
plaatsmaakte voor recreatie. 
Op de vraag of ze een tweede ontsluitingsweg overwegen naar de achterliggende nieuwbouwwijk-in-
wording Braassemerland, antwoorden ze dan ook dat daar ’momenteel nog geen concrete plannen 
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voor zijn’. Zo begrepen ze dat vooral de doorstroming als een probleem zou worden gezien op het 
Zuideinde. En anders dan het CDA zien ze op dat punt niet direct een oplossing. Sterker nog, dit 
nadeel zou als voordeel hebben dat het de snelheid kan afremmen. 
 
 
 
 
 
 
 
35) In een vroeg stadium sociale en fysieke uitdagingen te bieden aan mensen met dementie 
Zorg+welzijn 14 oktober 2021 
Kunnen leven met dementie kan de pijn verzachten 
‘De casemanager dementie is echt, écht hard nodig om mensen met dementie de zorg en 
begeleiding te bieden die past bij hun persoon.’ Dat zegt Gerjoke Wilmink, directeur van Alzheimer 
Nederland. Wij moeten naar meer zorgarme jaren, zegt Wilmink, door in een vroeg stadium sociale 
en fysieke uitdagingen te bieden aan mensen met dementie.  
Het is gelukt om de samenleving dementievriendelijker te maken met de uitvoering van het 
Deltaplan Dementie, is de positieve boodschap van Gerjoke Wilmink. In 2021 is het Deltaplan 
Dementie opgevolgd door de Nationale Dementiestrategie;(Fried: zie: 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/09/21/nationale-dementiestrategie ) 
onder leiding van het ministerie van VWS wordt de komende tien jaar gewerkt aan de verbetering 
van de kwaliteit van leven bij dementie. Gerjoke Wilmink is directeur van Alzheimer Nederland, de 
organisatie die zich inzet ‘voor een toekomst zonder dementie en werkt aan een betere kwaliteit van 
leven voor mensen met dementie’. Wilmink: ‘Wij zetten in op meer zorgarme jaren voor mensen die 
dementie krijgen. Dat kan zeker, door vroegtijdig persoonsgerichte uitdagingen te bieden. Sommige 
mensen met dementie worden gelukkig van muziek of van musea. Dan moet je bij de dagbesteding 
niet een legpuzzel uit de kast trekken.’ 
Wat heeft het Deltaplan Dementie na acht jaar opgeleverd?   ‘Een belangrijke 
doelstelling was en is om de samenleving dementievriendelijk te maken. Er is ook echt wat 
verbeterd, mensen voelen zich competenter om te werken met mensen met dementie en om ze te 
benaderen. Dat zien wij niet alleen als Alzheimer Nederland terug in de stijging van het aantal 
dementievrienden, maar wij horen het ook van mantelzorgers. Zij krijgen meer ondersteuning. De 
buurvrouw belt aan om te vragen of ze iets kan doen. Maar ook in de winkel, bij de bank of in het 
restaurant weten medewerkers beter hoe ze om kunnen gaan met mensen met dementie. Belangrijk 
is dat je respectvol bent en mensen geruststelt en oogcontact maakt. Ik hoorde het verhaal van een 
vrouw die met haar moeder bij de bank kwam omdat ze haar pincode drie keer onjuist had ingetypt. 
Dan moet je als bankmedewerker niet tegen de dochter praten alsof de moeder er niet bij is, maar 
met de moeder in gesprek gaan. Dat mensen met dementie een ziekte hebben, betekent niet dat ze 
niet meer kunnen meedoen in de samenleving.’ 
Wat moet er veranderen in de zorg aan mensen met dementie ?   ‘Je kunt zeggen 
dat er voorzichtig aan meer wordt gekeken naar de persoon, we noemen dat zorg op maat. Bij het 
zorgpersoneel moet er ook meer aandacht zijn voor de situatie van de mantelzorger en voor de 
omgeving van de cliënt. Op beide gebieden is nog wel een slag te maken in de richting van een meer 
sociale benadering van mensen met dementie. De coronapandemie heeft wat dat betreft ook 
gezorgd voor een onbedoeld experiment. Tijdens de pandemie vielen voor mensen met dementie en 
hun mantelzorgers veel sociale contacten weg en de activiteiten werden gestopt. Dat heeft ertoe 
geleid dat de mensen met deze ziekte sneller achteruit zijn gegaan. Hun mantelzorgers zijn zwaarder 
belast en lopen het risico om eerder om te vallen. Dit effect kunnen we ons niet permitteren met het 
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oog op de toekomst, waarin het aantal mensen met dementie snel zal toenemen. Zorg op maat 
houdt de effecten van de ziekte echt tegen.’ 
Zorg op maat?  ‘Je kijkt naar wat de persoon met dementie nodig heeft aan zorg, maar ook aan 
begeleiding. De casemanager dementie speelt daar echt, écht een heel belangrijke rol in. Hij of zij 
kent het netwerk en de mogelijkheden in de regio voor de cliënt. Helaas zetten veel zorgverzekeraars 
nog de rem op de inzet van casemanagers en willen ze hen pas inschakelen als de ziekte echt 
complex begint te worden. Maar dan ben je te laat, dan loop je achter de feiten aan. Activiteiten en 
begeleiding worden uitgesteld, met als gevolg dat de juiste begeleiding van de cliënt op achterstand 
komt en die achterstand haal je nooit meer in. Niet iedereen wil puzzels leggen, velen vinden meer 
voldoening bij bijvoorbeeld een kunstlezing of in een gesprek in het Alzheimer café. 
Belangrijk is ook dat mensen met dementie en hun mantelzorgers de mogelijkheden weten om hun 
ziekte te bespreken als ze de diagnose krijgen. Dat helpt om ermee om te gaan. Het risico bestaat 
anders dat je de ziekte gaat ontkennen omdat het nooit besproken is. Het kunnen leven met 
dementie kan de pijn verzachten. Het is echt belangrijk dat mensen met dementie op tijd kunnen 
aangeven wat ze leuk vinden, wat hen past en niet op hun tenen hoeven te lopen met een omgeving 
die hen boven de pet gaat omdat ze achteruit zijn gegaan. Het omgekeerde is namelijk het geval: 
mensen met dementie gaan minder snel achteruit als ze mee blijven doen, als ze actief blijven met 
wat bij hen past. Dat is ook zorg op maat. En zorgaanbieders moeten actiever zijn in het aanbod 
daarvan. Ik voel die urgentie nog niet genoeg bij gemeenten en zorgorganisaties.’ 
Alzheimer Nederland zet in op: ‘meer zorgarme jaren’ Wat bedoel je 
daarmee?   ‘Kort gezegd komt het neer op het stimuleren van sociale en fysieke uitdagingen voor 
mensen met dementie. Dus meer beweging, meer ontmoeting, meer passende activiteiten. En 
werkende interventies die het leven met dementie kunnen verbeteren. We zijn juist ook door het 
Deltaplan Dementie op de goede weg om de kwaliteit van leven te verbeteren. Wij missen nog wel 
een woonvorm tussen zelfstandig thuis wonen en het verpleeghuis. Niemand wil naar het 
verpleeghuis, ondanks dat ook deze zorgorganisaties goed nadenken over verbetering van het leven 
van hun bewoners en dat ook in praktijk brengen. Wij denken aan een tussenvorm, een woning waar 
je, met je partner, in de wijk woont en als het nodig is direct gebruik kunt maken van passende zorg 
en begeleiding. Dit is wat er nodig is om de juiste zorg voor mensen met dementie in praktijk te 
brengen. Kijk wat de mensen nodig hebben, elk mens is anders. Zie mensen staan en luister naar ze. 
Dat helpt echt om het aantal zorgarme jaren te vergroten.’ 
Wat zijn de positieve ontwikkelingen voor mantelzorgers?  ‘Als je meer kunt bieden 
aan mensen met dementie, dan geeft dat ook lucht aan mantelzorgers. Het is belangrijk concreet te 
benoemen wat mantelzorgers voor zichzelf hebben. Zij voelen zich snel schuldig als ze tijd voor 
zichzelf nemen. Terwijl ze dat juist hard nodig hebben. Dementie wordt niet beter, in the end krijg je 
als mantelzorger niet de dankbaarheid die je verdient. Je moet echt voor jezelf blijven zorgen. De 
casemanager dementie, maar ook de huisarts spelen daarin een rol. 
Carolien Stam 
 
 
 
36) Financiële problemen voor (jonge) senioren 
Nieuwsbrief CNV Connectief Senioren  15 oktober 2021 
Financiële zorgen voor senioren  
Een groeiende groep senioren tussen de 55 en 65 jaar kampt met geldproblemen en dreigt daar 
ook na het bereiken van de AOW-leeftijd in te blijven hangen. Daarvoor waarschuwen diverse 
seniorenorganisaties. Volgens de organisaties moet de regering meer doen om te voorkomen dat 
zogenoemde 'jonge senioren' in de armoede belanden.  
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De ouderenorganisaties signaleren dat de uitkeringen door 'fiscale maatregelen' de afgelopen jaren 
omlaag zijn gegaan en dat die ontwikkeling de komende jaren doorzet, mogelijk zelfs versterkt. “Op 
die manier dreigt het aantal mensen dat in armoede terecht komt alleen maar te stijgen”. Senioren 
die “financieel ongezond” hun AOW ingaan hebben minder armslag om tegenvallers op te vangen. 
Ook heeft hun situatie grote invloed op hun gezondheid en “hun mogelijkheden om aan de 
samenleving deel te nemen”. Volgens onderzoek dat de ouderenbonden lieten uitvoeren heeft op dit 
moment iets meer dan 10% in de leeftijdsgroep tussen 55 en 65 jaar een laag inkomen (in 2019: € 
1090 netto per maand voor een alleenstaande en € 1530 voor een paar zonder kinderen). De meeste 
(bijna 82 duizend) zitten al jaren in deze situatie. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met schulden, 
een lage opleiding of een niet-westerse migratieachtergrond. De seniorenorganisaties maken zich 
zorgen over de weinig rooskleurige perspectieven van jonge senioren die jarenlang van een gering 
inkomen moeten rondkomen. Het aandeel lage inkomenshuishoudens onder 55-65-jarigen is in de 
periode 2015-2019 gestegen van 9,4% naar 10,3%. “Voorkomen moet worden dat een steeds grotere 
groep jonge senioren in armoede terecht komt. Op termijn leidt niets doen aan toenemende 
financiële kwetsbaarheid tot hogere kosten voor de samenleving als geheel.” De organisaties roepen 
het demissionaire kabinet onder andere op de verlagingen van de uitkeringen tegen te gaan en de 
kostendelersnorm af te schaffen. Die regel bepaalt dat een bijstandsuitkering lager wordt wanneer 
de ontvanger met meer mensen op één adres woont. “Dit kan belemmerend werken voor onder 
andere het verlenen van mantelzorg door bijstandsgerechtigde jonge senioren.” Ook zou de drempel 
voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering verlaagd moeten worden van de huidige 35% naar 15%. 
Prinsjesdag: geen uitzicht op koopkrachtverbetering gepensioneerden Sinds 
jaar en dag bungelen de senioren onderaan de koopkrachtlijstjes. Als het aan het demissionaire 
Kabinet ligt, verandert dit niet op korte termijn Koning Willem Alexander gaf in de Troonrede aan 
dat “de koopkracht gemiddeld op peil blijft”. De economie stijgt volgend jaar echter met maar 
liefst 3,5%. De tien jaar achterstand in koopkracht van de gepensioneerden wordt dus niet 
ingehaald. Het belang van een snelle indexatie van de pensioenen met in het vooruitzicht dat de 
gemiddelde kosten van de senioren – zorgkosten, lokale lasten, energiekosten – fors gaan stijgen is 
derhalve groot. Steeds meer ouderorganisaties, vakbonden en senioren roepen daartoe op. Dit heeft 
onder meer in de Tweede Kamer geleid tot een motie, waarin minister Koolmees wordt opgeroepen 
om seniorenorganisaties nauwer bij de uitwerking van het pensioenakkoord te betrekken en snel 
helderheid te verschaffen over indexatie, meer zeggenschap voor gepensioneerden op 
pensioengebied. En over een eerlijke overstap naar het mogelijke nieuwe pensioenstelsel, waarbij 
rekening wordt gehouden met de grote indexatie-achterstand. In deze motie over het 
pensioenakkoord, die de Tweede Kamer op 28 september heeft aangenomen, wordt geconstateerd 
dat er nog geen helderheid bestaat over belangrijke zaken zoals een snel perspectief op indexatie. En 
dat mede daardoor de onvrede onder gepensioneerden (maar ook onder werkenden) toeneemt en 
het draagvlak voor het pensioenakkoord naar verhouding afneemt. In de motie wordt de regering 
verzocht om op zo kort mogelijke termijn met een heldere uitwerking te komen die leidt tot 
perspectief op indexatie per 2022, een eerlijke overstap van het oude naar het nieuwe stelsel en 
meer zeggenschap van gepensioneerden. Ook moet de regering seniorenorganisaties nauwer bij het 
overleg over die uitwerking van het pensioenakkoord betrekken. Een motie tijdens de Algemene 
Beschouwingen om een miljard euro vrij te maken voor de koopkrachtverbetering van onder meer 
senioren, haalde het echter niet. Wel wordt er 375 miljoen euro uitgetrokken om de energierekening 
over 2021 minder snel te laten stijgen en 120 miljoen euro om de algemene heffingskorting enigszins 
op te hogen. De conclusie na Prinsjesdag is dat er nog voldoende werk (lees: lobby) te doen is voor 
onze vakbond CNV, om de koopkracht van de senioren te verbeteren door middel van indexatie van 
de pensioenen. En vergeet in dezen vooral niet de a.s. behandeling van het Belastingplan.  
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37) Ik wist niet dat zoiets als een Eigen Kracht-conferentie bestond  
Eigen Kracht Centrale 15 oktober 2021 
Wereldwijde verhalen over verbindingen 
Vorige week gaven we een aantal presentaties op de Amerikaanse online ‘Kempe conferentie’, een 
internationale conferentie over jeugdhulp wereldwijd. Met een Engelse collega gaf ik een workshop 
over ‘Friday Stories’, want sinds een jaar delen zij ook elke vrijdag een verhaal. Ik vertelde over hoe 
we ruim vier jaar geleden begonnen met de Nederlandse verhalen en dat we sinds een paar 
maanden ook Europese vrijdagverhalen delen. Er waren ruim 60 deelnemers bij de presentatie en na 
een half uur ontstond een prachtig gesprek: deelnemers gingen hun eigen verhalen vertellen. 
Verhalen uit de hele wereld, stuk voor stuk over het belang van verbindingen en de kracht van 
sociale netwerken. 
 
Verdrietig  Na afloop kreeg ik een e-mail van een oma die haar verhaal deelde. Ze schreef dat ik 
het anoniem mag plaatsen: “Wat een herkenning,” schreef ze, “Ik wist niet dat zoiets als een Eigen 
Kracht-conferentie bestond, maar wij hebben dat zelf gedaan. Het ging niet goed met mijn dochter. 
Ze had tien jaar een relatie gehad met een man die haar mishandelde. In die tijd hadden we goed 
contact, hoewel het vaak ingewikkeld was. Uiteindelijk zijn ze uit elkaar gegaan. Hun twee kinderen 
bleven bij haar. Wij dachten dat het beter met haar zou gaan, maar dat gebeurde niet. Ze nam steeds 
minder contact met ons op en ook van anderen hoorden we dat ze zich terugtrok. We zagen onze 
kleinkinderen nog maar weinig en toen we ze zagen, werden we erg bezorgd. Ze waren stil en 
verdrietig.” 
Zondagmorgen  "Ik ben naar mijn dochter gegaan om te vragen wat ik voor haar kon doen. Ze 
zei eerst dat het goed ging, maar uiteindelijk brak ze en zei dat ze zich vreselijk voelde. Ze was blij dat 
ik er was. Ik zei dat we anderen moesten betrekken, maar dat wilde ze niet. Ik heb het toch gedaan 
en dat was fijn. Ik kon het delen. Toen heb ik mijn dochter gezegd dat iedereen graag iets wilde doen 
voor de kinderen en voor haar en dat anderen mij wilden steunen. Omdat het niet alleen over haar 
ging, vond mijn dochter het toch goed. Zo zijn we op een zondagmorgen, met een heerlijk ontbijt van 
mijn zoon - die bakker is - met z’n achten bij elkaar gekomen. Zij kon eindelijk zeggen ‘ik heb jullie 
nodig’ en wij konden zeggen ‘we willen er voor jullie zijn.’” 
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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38) Wat is er nodig voor het pgb in gemeenten? 
Per Saldo 15 oktober 2021 
Thema Gemeenteraads-verkiezingen 2022 
In maart 2022 gaan we stemmen op lokale politici. Wat is er nodig voor het pgb in gemeenten? En 
hoe brengen we dit onder de aandacht? 

 
Na ruim zes jaar decentralisatie moeten we helaas vaststellen dat veel budgethouders in het 
gemeentelijk domein ervaren dat er veel wantrouwen is als zij met een pgb hun hulp willen gaan 
organiseren. 
Dit komt ook als belangrijk punt naar voren uit het onderzoek van Significant (Fried: zie: 
https://files.pgb.nl/app/uploads/2021/09/24122711/Eindrapportage-Signifiant-Public.7.Conclusies-
en-aanbevelingen.toekomstscenarios.pdf  ) naar de waarde en betekenis van het pgb. 
Menselijke maat      Het pgb staat onder druk. Dit heeft verschillende oorzaken. Daarbij is de 
keuzevrijheid in het gedrang, zijn tarieven vaak ontoereikend om kwalitatief goede hulp in te kunnen 
kopen en worden de administratieve lasten steeds hoger. Vertrouwen is de rode draad en nodig om 
samen vooruitgang te boeken. We moeten terug naar de menselijke maat. Om dit vertrouwen te 
laten ontstaan is het nodig om eerlijk te durven kijken naar knelpunten, daarover in gesprek te gaan 
met elkaar en oplossingen te vinden. 
Vertrouwen      Gemeenten hanteren steeds strengere regels doordat een zeer kleine groep het 
pgb niet juist besteedt. Zij maken fouten en vallen soms ten prooi aan onbetrouwbare aanbieders die 
frauderen met budgetten. Het gaat echter om een zeer klein groep en vaak hebben zij nooit een 
bewust positieve keuze gemaakt voor een pgb. Zij zijn vaak door gemeenten in het pgb gedrukt, 
omdat: 

1. de benodigde hulp niet door gecontracteerde aanbieders geleverd kon worden of 
2.  de aanbieder de hulp alleen via een pgb levert. 
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En dus wordt het pgb in deze situaties uit nood ‘gekozen’. Bezuinigingen binnen het gemeentelijk 
domein hebben ook voor de nodige problemen bij budgethouders gezorgd. In veel gemeenten heeft 
dit tot een afname van het aantal uren hulp en een verlaging van de tarieven geleid. Hierdoor zijn 
budgethouders niet altijd in staat om kwalitatief goede zorg en/of ondersteuning in te kopen. 
Toekomst   Om de toekomst van het pgb binnen gemeenten weer sterk en stevig te maken 
vragen we gemeenten de volgende punten de komende gemeenteraadsperiode te realiseren: 

1. Een pgb blijft altijd een keus voor inwoners die er bewust voor kiezen en met een pgb 
kunnen werken; 

2. Zorgen voor een goede toerusting van mensen in de toegang en budgethouders/ 
vertegenwoordigers; 

3. Zorgen voor toereikende tarieven om kwalitatief goede hulp, ondersteuning en 
hulpmiddelen te kunnen inkopen; 

4. Zorgen voor een integraal budget voor alle soorten van hulp. 
Onze acties    We hebben lokale politieke partijen begin oktober 2021 onze notitie 
‘Gemeenteraadsverkiezingen 2022: Adviezen en ideeën voor weer een sterk en stevig pgb in uw 
gemeente’ gestuurd. We vertrouwen erop dat ze (een aantal van) onze adviezen en ideeën in hun 
verkiezingsprogramma’s opnemen. We vragen (kandidaat-)gemeenteraadsleden het volgende over 
het pgb in hun programma’s op te nemen: 
‘Omdat wij het belangrijk vinden dat inwoners eigen regie kunnen voeren over hun leven en 
daarmee ook over hun zorg zal de keuzevrijheid voor het persoonsgebonden budget (pgb) of 
naturazorg blijven bestaan. We zorgen ervoor dat inwoners die met een pgb gaan werken goed 
toegerust worden, zodat zij hun taken als budgethouder goed kunnen uitvoeren. We zorgen voor 
toereikende tarieven, zodat een budgethouder in staat is kwalitatief goede zorg en ondersteuning in 
te kunnen kopen. Door integraal (onderwijs/werk/vervoer/zorg en/of ondersteuning) te kijken naar 
de hulpvragen bereik je het beste resultaat.’ 
Wat kun jij doen?     Onze ambassadeurs zijn actief in hun gemeente en brengen het pgb onder 
de aandacht. Maar ook jij kunt bijdragen. Print de flyer, geef deze aan (kandidaat-
)gemeenteraadsleden en deel je eigen ervaring met je gemeente. 
Wijs (beleids)medewerkers van jouw gemeente op de Werkplaats PGB van de VNG. De Vereniging 
Nederlandse Gemeenten is hun vereniging. Zij richten vanaf oktober 2021 voor (medewerkers van) 
alle gemeenten een online werkplaats in. Hier vinden zij actuele en begrijpelijke informatie, goede 
voorbeelden, handvatten en de mogelijkheid van uitwisseling met andere gemeenten. We werken 
samen met de VNG om een goed gevulde werkplaats te krijgen. Ons doel hierbij is ervoor te zorgen 
dat het pgb vanuit de Wmo en Jeugdwet een keuze blijft voor onze leden en alle (aankomend) 
budgethouders. Doordat medewerkers van gemeenten beter zijn geïnformeerd over het pgb zien ze 
de mogelijkheden en niet de onmogelijkheden. Hierdoor wordt het voor inwoners makkelijker hun 
zorg en ondersteuning op hun eigen manier te regelen. 
 
Flyer Gemeenteraadsverkiezingen 2022 
Download pdf ⋅ 444 KB 
Brief gemeenteraadsleden verkiezingen 2022 
Download pdf ⋅ 99 KB 
Adviezen en ideeën voor weer een sterk en stevig pgb 
Download pdf ⋅ 453 KB  
                                         ( Fried:voor alle drie: zie: https://www.pgb.nl/onze-themas/thema-
gemeenteraadsverkiezingen-2022/  ) 
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39) De gemeente Leiden kan rekenen op een flinke meevaller  
Leidsch Dagblad 15 oktober 2021 
Miljoenenmeevaller voor Leiden door extra uitkering uit gemeentefonds 
Gertjan van Geen 15 oktober 2021 LEIDEN      De gemeente Leiden kan rekenen op een flinke 
meevaller. Voor 2022 is 4,5 miljoen euro extra beschikbaar en voor de jaren erna 2 miljoen 
vanwege de nieuw vastgestelde algemene uitkering uit het gemeentefonds. 
Het stadsbestuur wil de meevaller bestemmen voor zaken waarvoor in de begroting van 2022 in 
eerste instantie geen geld was. Dat maakte wethouder Paul Dirkse (D66, financiën) vrijdag bekend. 
,,Er is een lijstje onderwerpen in het huidige beleid dat incidenteel gedekt is, maar een meerjarige 
dekking behoeft. Dat kunnen we nu honoreren en het biedt ons de kans om het beleid door te 
zetten’’, aldus Dirkse. 
Het gaat om investeringen in het kader van Economie071, de stichting Bio Science Park, Leiden 
Kennisstad, het preventie- en interventieteam (PIT), de ontwikkeling van het stationsgebied (Leiden 
Verbindt) en een reservering voor de bedrijfsvoering op het stadhuis. ,,We hebben voorzichtig 
begroot, zodat er nog steeds een structurele plus van een miljoen euro is.’’ 
Dat er extra geld in de ontwikkeling van het stationsgebied gestoken kan worden en er dekking voor 
de plankosten is, stemt de wethouder tevreden. Het rijk draagt 50 procent bij, de provincie 25 en 
Leiden betaalt de rest. Dirkse: ,,We maken al meters in de lobby met ProRail en de NS en dit maakt 
ons een nog serieuzere gesprekspartner.’’ 
Het PIT-project is in samenwerking met de faculteit sociale wetenschappen en is erop gericht 
jongeren op het rechte pad te houden. ,,Dat willen we graag voortzetten.’’ 
Netjes  Door onder meer het opheffen van Servicepunt71 - Leiden gaat die taak per 1 juli volgend 
jaar uitvoeren voor Zoeterwoude, Oegstgeest en Leiderdorp - komen er functiekosten bij. Dirkse: ,,Er 
zitten knelpunten in de bedrijfsvoering. Het is moeilijk om structureel aan mensen te komen. Die 
functies moeten tijdelijk ingevuld worden.’’ 
Is voor 2022 nu alles gedekt, voor 2023 krijgen het Leids Mediafonds en de cultuurcoaches die Leiden 
rijk is de benodigde euro’s toegeschoven. Dit met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen in 
maart 2022 en de vorming van een nieuw college in de maanden daarna. Dirkse: ,,De cruciale punten 
zijn voorzien. We laten de boel netjes achter, zodat het nieuwe college zijn eigen begroting voor 
2023 kan maken. Het miljoen dat we overhouden, geeft bovendien ruimte aan de nieuwe raad om 
hun politieke keuzes te maken.’’ 
 
 
 
 
 
40) ’het hele verhaal, de filosofie’ van de voedselbank spreekt aan 
Leidsch Dagblad 17 oktober 2021 
Leidse Voedselbank kweekt goodwill op drukbezochte open dag 
Aad Rietveld 17 oktober 2021 LEIDEN  Tassen vol luiers, conserven, pakken rijst en zakken soep en 
pasta worden aan de inventaris toegevoegd en met een braderietje wordt de kas een beetje 
gespekt. Dat is fijn, maar daar is het de Leidse Voedselbank niet om te doen op de open dag die 
zaterdag wordt gehouden. ,,We willen goodwill kweken en laten zien dat we een mooi bedrijf 
zijn’’, zegt voorzitter Karel van Schie. 
De vrijwilligers van de voedselbank aan de Willem Barentszstraat hebben het druk, deze zaterdag. De 
berichten in de media en de posters in de bussen en in supermarkten over de open dag hebben hun 
werk gedaan. Al voor de opening staan er mensen voor de deur te wachten en de stroom bezoekers 
droogt de hele dag niet op. 
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Groep na groep wordt rondgeleid door het enorme pand, waar eten en toiletartikelen voor mensen 
die onder de armoedegrens zitten, liggen opgetast. Vrijwilliger Marcella van Motman legt bij de 
vrieskisten met vlees uit dat veel klanten halal-voedsel willen, maar dat de voedselbank ze dat zelden 
of nooit kan bieden. ,,Supermarkten vriezen vlees dat over een of twee dagen over de datum gaat 
voor ons in. Dat kunnen wij dan uitdelen. Als het ingevroren is, kun je het tot twee maanden later 
nog eten. Maar het is vooral varkensvlees.’’ Voor de klanten die halal eten is er vaak wel makreel, 
vertelt ze. 
,,Kijk, dit is onze floormanager’’, wijst voorzitter Van Schie als hij en zijn groepje vrijwilliger Matto de 
Tombe tegenkomen. Een tikje overdreven, vindt De Tombe dat. Maar hij is, geeft hij toe, wel vaak 
degene die de andere vrijwilligers vertelt wat ze moeten doen. ,,Zeg maar magazijnmeester.’’ 
De Tombe kwam acht jaar geleden als vrijwilliger naar de voedselbank toen zijn linnenzaak aan de 
Haarlemmerstraat over de kop ging. ,,Ik ben zelf alles kwijtgeraakt’’, vertelt hij. ,,Ik moest zelfs een 
tijdje bij mijn moeder inwonen. In 2005 begon ik een eigen winkel, tegen het advies van mijn vrouw 
in. Toen het mis ging, heb ik haar buiten het faillissement gehouden, dat had ik haar beloofd.’’ Hij is 
er de man niet naar om bij de pakken neer te zitten. ,,Ik hou van een halfvol glas.’’ 
Topklant    Hij heeft er zelf nooit gebruik van gemaakt, maar ’het hele verhaal, de filosofie’ van de 
voedselbank spreekt hem aan. ,,We behandelen de mensen hier als topklant. We geven ze aandacht, 
we delen hun zorgen. Ze krijgen en taartje als ze jarig zijn. 98 procent van de klanten is tevreden over 
ons, en als ze de voedselbank niet meer nodig hebben, komen ze ons vaak bedanken’’, zegt De 
Tombe. ,,Vaak zie je ze dan helaas na een half jaar of een jaar weer terug. Het is heel moeilijk om uit 
de armoede te komen.’’ 
,,We werken steeds meer klantgericht’’, vertelt ook voorzitter Van Schie. ,,We zijn nu twee dagen in 
de week open in plaats van één en ook op de woensdagavond voor mensen die overdag niet kunnen. 
We hebben een uitdeelpunt in Zuidwest en we bezorgen aan huis als het nodig is. Het is echt een 
mooi bedrijf.’’ 
Met zijn negentig vrijwilligers vult de voedselbank zo’n elfhonderd monden in ruim vierhonderd 
gezinnen. Van Schie denkt dat wel meer mensen in Leiden en omgeving ervoor in aanmerking zouden 
komen, maar dat die misschien worden tegengehouden door drempelvrees en schaamte. Hij 
betwijfelt ook of alle hulpverlenende instanties mensen die ervoor in aanmerking komen wel 
doorverwijzen. ,,In heel Nederland leven een miljoen mensen op of onder de armoedegrens en de 
172 voedselbanken in het land hebben zo’n negentigduizend klanten’’, weet hij. 
Volle tas Van Schie deed jaren vrijwilligerswerk bij de stichting Zuiver Afrikaans Water, maar toen 
wilde hij dichter bij huis iets doen. ,,En dit werk is concreet. Je ziet wat je doet. Mensen komen met 
een lege tas binnen en gaan met een volle tas naar huis.’’ 
,,Veel bezoekers aan de open dag zeggen: ’Wat erg dat dit nodig is’. Dat is echt de meest gemaakte 
opmerking’’, zegt Van Schie. ,,Je kunt je ook afvragen of het wel nodig is dat zoveel mensen in de 
schuldhulpverlening zitten en in armoede leven. De afgelopen decennia zijn natuurlijk heel veel 
voorzieningen afgebouwd. Maar je zult altijd mensen hebben die tussen wal en schip vallen. Dan 
moet er noodhulp beschikbaar zijn.’’ 
De voorzitter is vooral blij met het grote aantal bezoekers van de open dag. ,,Los van de opbrengst. 
Het ging ons erom de taboesfeer weg te nemen.’’ 
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41) Schrijf ouderen niet af als een kwetsbare, hulpbehoevende risicogroep 
Zorgvisie 18 oktober 2021 
‘Democratiseer de ouderenzorg’ 
Er valt nog veel te verbeteren aan de bijdrage aan en deelname van ouderen in de zorg en de 
samenleving. ‘Schrijf ouderen niet af als een kwetsbare, hulpbehoevende risicogroep, maar maak 
gebruik van hun capaciteiten en ervaring’, pleit hoogleraar Tineke Abma. Dat geeft een krachtige 
impuls voor buurten met vitale ouderen die zich gezien en verbonden voelen. 
Tineke Abma is directeur van Leyden Academy on Vitality and Ageing en sinds 1 juli als hoogleraar 
Ouderenparticipatie verbonden aan het LUMC. De hoogleraar kan het belang van 
ouderenparticipatie niet genoeg benadrukken. ‘Studies wijzen uit dat participatie de zingeving en 
vitaliteit bij ouderen stimuleert en de verbinding met de samenleving vergroot.’ Voor de samenleving 
is het bovendien een verrijking wanneer de ervaring en wijsheid van ouderen wordt ingezet, aldus de 
hoogleraar. 
Klassieke beeldvorming ouderen   Die capaciteiten kunnen volgens Abma aangeboord 
worden door ruimte te maken voor de stem en het perspectief van ouderen. Die kracht wordt nu 
niet altijd gezien. Zo sprak de hoogleraar een vrouw van in de 80 die nog graag vrijwilligerswerk wilde 
doen. Dat werd echter door haar omgeving afgeraden omdat het te belastend zou zijn. Volgens 
Abma een typisch voorbeeld van dat er voor in plaats van met ouderen wordt gedacht. ‘Zij worden 
vaak als een kwetsbare en hulpbehoevende risicogroep bezien. Die klassieke beeldvorming is door de 
covidpandemie des te meer versterkt. De zorgsector dient verder te democratiseren door de 
zeggenschap van ouderen te vergroten en op basis van volwaardigheid en gelijkwaardigheid samen 
met ouderen en hun naasten te beslissen.’ 
Capaciteiten ouderen benutten   De hoogleraar pleit voor het zien en benutten van de 
capaciteiten van vitale ouderen. Jan Smelik, directeur van Nederland Zorgt voor Elkaar, ziet een 
belangrijke rol weggelegd voor vitale ouderen die op wijkniveau informele zorg verlenen om het 
zorgstelsel betaalbaar te houden. ‘De RVS noemt het de zilveren generatie die het geschenk van de 
eeuw zijn. Dit arsenaal aan potentiële vrijwilligers kan de ouderenzorg overeind houden’, zei hij 
eerder in Zorgvisie (Fried: zie: https://www.zorgvisie.nl/actieve-burgers-ruimte-zorgsysteem-
ontlasten/ ). Tegelijkertijd doen ouderen al veel voor de samenleving, reageert Abma. ‘We moeten 
niet doen alsof ouderen een nieuw aan te boren kracht zijn. Er zijn legio voorbeelden die niet altijd 
zichtbaar zijn.’ Als voorbeeld noemt de hoogleraar gepensioneerde Marokkaanse opbouwwerkers 
die zich al sinds jaar en dag voor hun gemeenschap inzetten en vitale ouderen die passen op de 
kleinkinderen, eenzame ouderen een handje helpen of in verpleeghuizen toneeloptredens geven 
zoals De Rimpel theatergroep uit Friesland. 
Seniorvriendelijke wijken    Zelf droomt de Abma van seniorvriendelijke wijken met 
participatiekoren en vitaliteitsclubs, waar wederkerigheid een belangrijk principe is. Als voorbeeld 
noemt Abma de Circulos de abuelos in Cuba. ‘Dat zijn kringen ouderen die op buurtniveau met elkaar 
en anderen dagelijkse activiteiten ondernemen. Het is belangrijk om vitale buurten te creëren waar 
mensen elkaar kunnen opzoeken en ontmoeten.’ 
Burgerinitiatieven stranden in bureaucratie   Abma benoemt verder dat er al veel 
burgerinitiatieven zijn waar ouderen elkaar ontmoeten. Onder meer in gemeenschapstuinen waar ze 
genieten van het tuinieren, buiten zijn en zich inzetten voor een leefbare buurt. Toch stranden dat 
soort ideeën volgens de hoogleraar nog te vaak in het bureaucratische moeras. ‘We hebben de mond 
vol van een participatiesamenleving, maar wanneer het erop aankomt, worden er nogal eens 
bureaucratische obstakels door gemeenten opgeworpen. Dat kan ouderen afschrikken. Gemeenten 
dienen dit soort projecten juist te omarmen en te faciliteren.’ 
Participatie in het verpleeghuis   Zelf onderzoekt Abma de participatie van ouderen in de 
zorg en bij organisaties. ‘In de zorg zijn verpleeghuizen al steeds meer bezig met persoonsgerichte 
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zorg. Er wordt dan met de bewoner, familie en professional gekeken wat voor die persoon belangrijk 
was en is, en hoe dat nog kan worden gerealiseerd.’ Toch wijst de praktijk uit dat professionals de 
cliënt vaak nog vooral als een medisch probleem zien in plaats van als mens, en zich primair laten 
leiden door algemene standaarden en protocollen. Participatie in de zorg is dan ook een grote 
uitdaging, meent Abma. ‘Hoofdzakelijk omdat er meerdere perspectieven bij elkaar komen en 
betrokkenen uiteenlopende opvattingen kunnen hebben over wat goede zorg is. De vraag is dan: wie 
bepaalt uiteindelijk wat er gebeurt?’ 
Vraag naar wensen en behoeften   Aandachtig luisteren naar de behoeften van de ouderen 
met een zorgvraag. Het klinkt zo simpel, maar wat maakt het zo ingewikkeld? ‘Tijdens opleidingen 
ligt de focus te sterk op het zorgen voor ouderen en het varen op de deskundigheid van de 
zorgverlener’, constateert Abma. Het leidt volgens haar tot het invullen van de zorgvraag in plaats 
van vragen naar de wensen en behoeften van kwetsbare ouderen. ‘Stel vragen als: wie is de ander, 
wat heeft deze persoon nodig? Is dit mijn plan of komt dit voort uit de zorgvrager zelf? Het loslaten 
van eigen kaders en interpretaties en werken op basis van gelijkwaardigheid is een grote omslag in 
het denken en doen. Het democratiseert de zorg.’ 
Om persoonsgerichte zorg onderdeel te maken van zorgorganisaties, dienen toekomstige 
zorgverleners daarin volgens Abma opgeleid te worden. 
Onderzoek met ouderen   Samen met haar team wil de hoogleraar het onderzoek naar 
participatie in verpleeghuizen uitbreiden. Abma hoopt met haar participatieve 
onderzoeksbenadering onder andere onderzoekers te stimuleren. Hiervoor heeft zij de School for 
Participation opgezet. ‘We bieden PhD-studenten cursussen over het verrichten van onderzoek met 
mensen. Daarvoor maken we gebruik van ervaringen en inzichten die wereldwijd zijn opgedaan en 
bouwen we voort op oudere tradities zoals community research en action research. Door macht en 
controle in onderzoek met ouderen te delen, democratiseren we niet alleen de zorg maar ook het 
wetenschappelijk onderzoek.’ 
Laura van Elst Redacteur Zorgvisie, Skipr en Qruxx. 
 
 
 
 
 
42) Berekening voor een nieuwe zorgpremie voor de basisverzekering dit jaar erg moeilijk 
Zorgvisie 19 oktober 2021 
DSW: ‘Berekening nieuwe zorgpremie moeilijker dan ooit’ 
Corona en de inhaalzorg maken de berekening voor een nieuwe zorgpremie voor de 
basisverzekering dit jaar erg moeilijk. ‘Het is nog nooit zo complex geweest’, zegt 
bestuursvoorzitter Aad de Groot van zorgverzekeraar DSW. 
Met alle plussen en minnen komt de verzekeraar uit de regio Rijnmond (640.000 klanten) op een 
stijging van de premie voor volgend jaar van 2,6 procent: van 124,50 euro naar 127,75 euro. De 
toename wordt fors gedempt door het meevallende bedrag dat DSW krijgt uit de catastroferegeling: 
anders zou de premie 7,50 euro zijn gestegen. 
Dat is slechts één van die plussen en minnen. Op het laatste moment kwam het demissionaire 
kabinet-Rutte vorige maand met het besluit om de zorgsalarissen te verhogen, wat uit de zorgpremie 
moet worden betaald. Dat betekent dat DSW drie weken meer nodig had om tot een goede 
calculatie te komen van de kosten en baten voor volgend jaar. 
Specialistische medicijnen   Behalve de flinke toename van de loonkosten, schat DSW dat de 
kosten voor de dure specialistische medicijnen in 2022 nóg meer stijgen dan in de afgelopen jaren. 
Namen die de afgelopen drie jaar (2019, 2020 en 2021) toe met gemiddeld 8 procent, De Groot 
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verwacht dat die volgend jaar 10 à 12 procent hoger worden: ‘Dat wordt inmiddels een flink bedrag: 
van 3 miljard euro nu naar minimaal 3,3 miljard euro in 2022.’ 
Andere componenten van de premiestijging zijn de 35 miljoen euro kosten voor de uitbreiding van 
de IC-capaciteit. Het ministerie van VWS betaalt het grootste deel van de verhoging van het aantal IC-
bedden, maar 35 miljoen euro moet worden verdeeld tussen de verzekeraars en verwerkt in de 
nieuwe zorgpremie. 
Zorgprestatiemodel ggz      ‘Wat ook moeilijk te berekenen was voor DSW – andere 
zorgverzekeraars zitten met hetzelfde probleem – is de overgang van de ggz van dbc’s naar het 
zorgprestatiemodel. Voor een deel lopen de kosten van de ggz-dbc’s door tot in 2022, terwijl we dan 
al met het nieuwe model te maken hebben. Hoe deze overgang financieel gaat uitpakken, is nog 
ongewis. Om daar goede prognoses van te maken, is heel lastig.’ 
Effect reguliere zorgvraag      Daar komt corona bij. Niemand weet hoe groot de 
volgende golf gaat worden, welke kosten daaraan zijn verbonden en hoeveel coronagolven er daarna 
nog komen. Plus: wat voor effect dit zal hebben op de reguliere zorgvraag, zegt De Groot: ‘Niemand 
weet ook hoe ver die reguliere zorg terugzakt. Ook verschillen de meningen over de vraag hoeveel 
van die inhaalzorg zal worden ingehaald. Ik denk dat dat meevalt. Een flink deel zal verdampen.’ 
Catastroferegeling    De teruggevallen inhaalzorg is een belangrijke reden dat DSW er per saldo 
financieel gunstig uitspringt. De verzekeraar zet uit de catastroferegeling 26 miljoen euro in om de 
premiestijging te dempen. Dit is mogelijk omdat de regeling geen rekening houdt met de lagere 
uitgaven doordat er minder reguliere zorg is verleend tijdens de coronagolven. 
Het voordeel geeft DSW meteen terug aan de klanten: ‘Daarom hoeven onze klanten straks niet 7,50 
euro per maand meer te betalen, maar nog niet de helft: 3,25 euro.’ 
DSW is een verzekeraar zonder winstoogmerk. Daarom blijft het eigen risico in 2022 375 euro: 10 
euro lager dan wettelijk is bepaald. De Groot: ‘Daarmee willen we duidelijk maken dat het eigen 
risico te hoog is. We zijn voorstander van een eerlijkere verdeling van kosten tussen chronisch zieke 
en gezonde mensen.’ 
Eind dit jaar daarom weer geen dure reclamecampagne. Ook komt er geen nieuw type polis, omdat 
de zorgverzekeraar vindt dat het al onoverzichtelijk genoeg is. De Groot: ‘We doen nooit 
commerciële acties. Het gaat ons om solidariteit. Solidariteit is onze kernwaarde.’ 
Frits Baltesen  Redacteur 
 
 
 
 
 
43) Een plan voor onderwijs en zorg aan een leerling en goedkopere zorg 
Binnenlands Bestuur 19 oktober 2021 
POTJES EN SCHOTTEN ZIJN OVERBOORD GEGOOID 
Yolanda de Koster 19 okt 2021 Makkelijk was het niet, maar het is nu wel voor veel kinderen 
geregeld. Potjes en schotten tussen wetten die de zorg voor kinderen in het speciaal onderwijs 
belemmerden, zijn in Tilburg open- en afgebroken. Resultaat: meer rust in de klas, minder 
rompslomp voor de ouders, een plan voor onderwijs en zorg aan een leerling en goedkopere zorg. De 
resultaten van een pilot zijn voor alle gemeenten bruikbaar. 
Kluif   De Jeugdwet, de Wet op passend onderwijs, de Wet langdurige zorg en de 
Zorgverzekeringswet komen allemaal om de hoek kijken bij kinderen die naar het speciaal onderwijs 
gaan. Ouders, scholen en gemeenten hebben er een flinke (administratieve) kluif aan om onderwijs, 
zorg en budget voor een kind te regelen. Daarnaast levert het in klassen veel onrust op; de ene 
verzorger voor het ene kind is bij wijzen van spreken het klaslokaal nog niet uit of de volgende 
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zorgverlener komt voor een ander kind naar binnen. Het ene kind heeft extra begeleiding nodig die 
niet door een leerkracht kan worden gegeven, een ander heeft persoonlijke verzorging nodig. ‘Die 
continue in- en uitloop leidt tot veel onrust in de klas’, weet de Tilburgse wethouder Marcelle 
Hendrickx (onderwijs en jeugd, D66). ‘Terwijl juist deze kinderen gebaat zijn bij rust.’ 
Onwenselijke situatie  Hendrickx besefte de problematiek pas goed nadat de directeur van het 
Tilburgse Onderwijscentrum Leijpark, die een speciaal onderwijs-afdeling heeft, op een goed 
moment bij haar aan de bel trok. Hij legde het probleem uit en vroeg of het niet anders kon. ‘Als 
gemeente hebben we toen het initiatief genomen om alle betrokken partijen bij elkaar te zetten.’ 
Het ging daarbij om zowel de school, de ouders, het zorgkantoor, jeugdhulpaanbieders en de 
gemeente. Vanuit de school en de gemeente werd een projectleider aangesteld met de opdracht een 
einde te maken aan deze onwenselijke situatie.  
Wiel uitgevonden  Makkelijk ging het niet, weet Hendrickx. ‘Iedereen voelde zich opgesloten in 
de eigen wetgeving. We hebben toen gezegd dat we meer ruimte moeten pakken dan de bestaande 
wet- en regelgeving nu biedt.’ Pas na drie jaar kon een pilot van start gaan. ‘Dat is niet erg, want we 
hebben nu het wiel uitgevonden. Andere gemeenten kunnen van onze ervaringen profiteren.’ De 
ministeries van onderwijs en VWS volgen de pilot in Tilburg met grote belangstelling. 
Centrale inkoop  De oplossing zoals die de afgelopen periode in Tilburg beproefd is, komt erop 
neer dat er een centraal inkoopproces is geregeld door de gemeente en het zorgkantoor. Ouders en 
scholen hebben naar het inkopen en regelen van de benodigde zorg voor het kind min of meer geen 
omkijken meer. Voorheen – en dat is staande praktijk in de rest van Nederland – moest de school 
voor elk kind apart onderhandelen met de gemeente en het zorgkantoor of de ouders (als zij 
persoonsgebonden budget (pgb) voor hun kind hebben). In Tilburg hoeft voor de kinderen in het 
Speciaal Onderwijs op Onderwijscentrum Leijpark geen aparte beschikkingen meer te worden 
afgegeven. Gemeenten Hart van Brabant en zorgkantoor VGZ hebben de benodigde zorgmiddelen in 
één pot gestort. Van daaruit wordt zorg en ondersteuning centraal ingekocht. 
Meer betrokkenheid  Die zorg en ondersteuning wordt efficiënter ingezet, waardoor er minder 
zorgverleners in en uit de klas hoeven te lopen. Ze helpen verschillende kinderen in een klas. 
‘Daardoor zijn ze ook meer een onderdeel geworden van het onderwijsteam, wat door beide partijen 
als prettig wordt ervaren. Er is meer betrokkenheid en de afstemming gaat beter’, hoort Hendrickx 
terug. ‘Er is veel meer structuur en duidelijkheid en de zorg voor het kind wordt veel integraler 
opgepakt.’  
Uitgebreid  De pilot is in 2019 en 2020 uitgevoerd op het Onderwijscentrum Leijpark. ‘We zijn 
heel klein begonnen met zeventien kinderen.’ Inmiddels is het aantal leerlingen uitgebreid. Vanaf 
komend schooljaar wordt de zogeheten beschikkingsvrije zorg in onderwijstijd geregeld voor de hele 
speciaal onderwijs-afdeling van Onderwijscentrum Leijpark en in twee klassen op De Bodde, een 
andere school voor speciaal onderwijs in Tilburg.  
Hard gebuffeld  ‘Ik geloof hier heel erg in’, stelt Hendrickx. Op weg naar en tijdens de pilot zag ze 
heel veel bevlogenheid. ‘We hebben hier hard op gebuffeld.’ De wethouder lijkt niet minder 
bevlogen: ‘De schotten tussen de wetten moeten er echt uit. Elk kind heeft recht op een 
onderwijsomgeving. Omdat het regelen van zorg, ook op het speciaal onderwijs, vaak zo moeilijk is, 
gaan kinderen naar vaak naar een medisch dagverblijf. We gunnen kinderen het echt om naar school 
te kunnen.’ Andere gemeenten kunnen gebruik maken van de ervaringen van Tilburg. De Tilburgse 
opzet is reproduceerbaar voor andere scholen. Hendrickx: ‘Maatwerk blijft echter belangrijk. Het is 
geen one size fits all.’ 
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44) Leven in bestaansonzekerheid betekent vaak leven in slechte gezondheid 
Binnen lands Bestuur 19 oktober 2021 
'BESTAANSONZEKERHEID IS FUNEST VOOR GEZONDHEID' 
Adriaan de Jonge 18 okt 2021  Mensen met een lager inkomen en opleidingsniveau leven gemiddeld 
korter en ongezonder. Het herstel van die gezondheidsachterstanden vraagt om investeringen in 
leefomgeving en bestaanszekerheid, zegt Erik Dannenberg. ‘Vroeger kon je als postbode met één 
inkomen je hele gezin onderhouden, nu moet je met z’n tweeën fulltime pakjes bezorgen.’ 
Negen hartstilstanden   Leven in bestaansonzekerheid betekent vaak leven in slechte 
gezondheid. In de podcastserie Herstart van Binnenlands Bestuur (Fried: zie: 
https://www.binnenlandsbestuur.nl/herstart  ), die de afgelopen weken verscheen, kwamen twee 
opvallende verhalen aan bod die de verwevenheid tussen gezondheid en bestaanszekerheid 
illustreren. Zo vertelt Gerard Sangers (Fried: zie: 
https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/mensbeeld-participatiewet-is-
volstrekt.18365290.lynkx  ), bijstandsgerechtigde en auteur van het boek Met dank, door 
MijnOverheid, bij de Voedselbank, dat hij in één jaar negen hartstilstanden heeft gehad. Daarvan is er 
minimaal één veroorzaakt door het stressvolle leven in de bijstand, denkt Sangers. Hij geeft toe dat 
hij die claim niet volledig hard kan maken, maar weet wel dat er stevig wetenschappelijk bewijs is dat 
een sterk negatief verband aantoont tussen armoede en gezondheid. 
Kliniek   De twintigjarige Maaike (Fried: zie: 
https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/dannenberg-je-hebt-gewoon-recht-op-
woonruimte.18513889.lynkx  )worstelde al vanaf haar elfde met depressie. Ze woonde in haar 
tienerjaren in verschillende zorginstellingen. Ze wilde zich laten opnemen in een kliniek om te 
werken aan haar mentale gezondheid, maar wist dat dat tot financiële onzekerheid zou leiden. Na 
het afronden van de therapie zou ze op zoek moeten naar een zelfstandige woonruimte zonder werk, 
opleiding of uitkering. Pas toen ze via het experiment Het Bouwdepot (Fried: zie: 
https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/leefbaar-inkomen-geeft-rust-merken-gino-en-
kyra.14018998.lynkx ) een jaar lang verzekerd was van een onvoorwaardelijk inkomen, kon ze zich 
veroorloven om bij de kliniek in therapie te gaan. 
Zeven jaar korter In het ene geval is geldstress dus de directe oorzaak van de 
gezondheidsproblemen, in het andere geval is het een belemmering voor herstel. Beide suggereren 
een samenhang tussen armoede en gezondheid. En dat verband wordt onderschreven door 
wetenschappelijk onderzoek. Sterker nog: het blijkt dat mensen in een lage sociaaleconomische 
positie gemiddeld zeven jaar korter leven dan mensen in een hoge sociaaleconomische positie. Het 
verschil in levensjaren in goede gezondheid is zelfs vijftien jaar. En die achterstanden beginnen 
letterlijk in de wieg: baby’s van rijkere ouders hebben vier maanden na de geboorte al een aanzienlijk 
kleinere kans op overgewicht dan hun leeftijdsgenootjes met minder welvarende ouders. 
Biljarten  Het dichten van de gezondheidskloof vraagt om ‘beleid via de band’. Dat vindt althans 
Erik Dannenberg, voorzitter van Divosa, de vereniging voor gemeentelijk directeuren in het sociaal 
domein. Dannenberg is ook lid van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving en werkte in die 
functie mee aan een advies aan de overheid over het terugdringen van de 
gezondheidsachterstanden. Met ‘beleid via de band’, een verwijzing naar biljarten, bedoelt 
Dannenberg dat een interventie op het ene terrein een probleem op een ander gebied kan oplossen. 
Gezondheidsverschillen moet je niet bestrijden met meer zorg, vindt Dannenberg, maar eerder met 
investeringen in de leefomgeving en de bestaanszekerheid. 
Chronische stress   Dannenberg: ‘Vroeger kon je als postbode met één inkomen je hele gezin 
onderhouden: de huur betalen, kleding kopen voor je kinderen en ze naar school laten gaan. 
Tegenwoordig moet je met z’n tweeën fulltime pakjes of maaltijden bezorgen. En als één van tweeën 
drie weken ziek is, kun je volgende maand de huur niet meer betalen. Daarin zit heel veel 
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bestaansonzekerheid en die leidt tot chronische stress. En dat is funest voor het planvermogen op de 
middellange termijn. En dat is ook funest voor de mentale en fysieke gezondheid.’ 
Interactie   De stress zorgt bovendien voor spanningen binnen gezinnen, waar kinderen de dupe 
van worden. Daarom is schuldhulpverlening soms de beste vorm van jeugdhulp, zegt Dannenberg. ‘In 
gemeenten zien we steeds vaker de interactie tussen die dingen.’ Op landelijk niveau zou het ook 
goed zijn als gezondheidsproblemen meer in samenhang met andere thema’s worden aangepakt. 
Dannenberg: ‘De ministeries zouden beter moeten samenwerken op dit soort grote 
maatschappelijke vraagstukken. Want dit zit vaak bij het ministerie van VWS [Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport, red.], terwijl de aangrijppunten misschien wel bij Economische en bij Sociale Zaken 
zitten.’ 
 
 
 
 
 
45) Bijstandsgerechtigden Tilburg mogen een halfjaar samenwonen zonder invloed op uitkering 
De Volkskrant 19 oktober 2021 
In Tilburg mag het: bijstand ontvangen en samenwonen 
De gemeente Tilburg is een proef gestart met bijstandsgerechtigden. Zij mogen een halfjaar 
samenwonen zonder dat het invloed heeft op hun uitkering. Het moet voorkomen dat mensen in de 
bijstand uit angst voor sancties geen relaties meer aangaan. 
Marieke de Ruiter19 oktober 2021, De man die Annemarie van Krimpen (54) twee jaar geleden 
ontmoette tijdens het uitlaten van de hond, was nagenoeg perfect. Hij had dezelfde voorliefde voor 
viervoeters en was altijd even belangstellend. Toch stond, of eigenlijk sliep, er altijd iets tussen hen 
in: de gemeente. Van Krimpen wist namelijk maar al te goed wat het zou betekenen als zij als 
chronisch zieke in de bijstand een serieuze relatie zou aangaan. Zijn inkomen zou invloed hebben op 
haar uitkering. 
De gemeente Tilburg wil zich niet langer zo actief bemoeien met het liefdesleven van haar 
bijstandsgerechtigden. Als eerste Nederlandse gemeente is zij dit najaar een pilot begonnen waarin 
bijstandsontvangers een halfjaar mogen proefsamenwonen, zo kondigde ze dinsdag aan in Trouw. De 
zogeheten kostendelersnorm wordt tijdelijk losgelaten waardoor het inkomen van de partner geen 
invloed meer heeft op de bijstandsuitkering van 1.050 euro. 
De proef volgt op het experiment dat de Tilburgse wethouder van arbeidsparticipatie en 
bestaanszekerheid Esmah Lahlah afgelopen maart deed. Met de Wijdemeerse boodschappenaffaire 
nog vers in het geheugen – een vrouw werd gekort op haar bijstand omdat ze wekelijks 
boodschappen kreeg – leefde de partij-onafhankelijke wethouder afgelopen maart zélf een maand 
van een bijstandsuitkering. Ze wilde daarmee ervaren hoe haar beleid uitwerkt voor de zevenduizend 
Tilburgse uitkeringsgerechtigden, en waar de knelpunten zitten. 
Duurzaam samenwonen    Een van de eerste vragen die bij aanvang van het experiment 
opspeelde, was hoe ze moest omgaan met haar relatie. ‘Ik ben getrouwd en mijn partner en ik 
hebben allebei een eigen woning. Ik vroeg me af: hoe vaak mogen we bij elkaar zijn?’ Volgens de 
participatiewet hebben bijstandsgerechtigden die ‘duurzaam samenwonen’ ofwel geen recht op een 
uitkering – als hun partner werkt – of slechts op de gezamenlijke, lagere uitkering van 1.500 euro als 
hun partner ook in de bijstand zit. 
Het probleem is alleen, zo merkte Lahlah, dat niet duidelijk is wanneer sprake is van ‘duurzaam 
samenwonen’. ‘Ik heb het geprobeerd te googelen maar het valt niet vast te pinnen in een aantal 
nachten of dagen dat je samen mag zijn. Het is maatwerk.’ Dat maakt bijstandsgerechtigden op hun 
qui-vive. ‘Ze weten niet wat wel en niet mag en nemen daarom het zekere voor het onzekere: ze 
kiezen ervoor dan maar geen relatie te hebben.’ 
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Nederland telt ruim 400 duizend bijstandsgerechtigden. Na zwartwerken is samenwonen de meest 
voorkomende reden om hen van fraude te betichten, zo bleek uit een eerdere rondgang van de 
Volkskrant. Sociale diensten gaan dan ook niet lichtzinnig om met het opsporen ervan: 
bijstandsgerechtigden beklaagden zich onder meer over peilbakens onder de auto, camera’s voor de 
deur, buurtonderzoeken en achtervolgingen die niet zouden misstaan in de nieuwste Bond-film. 
Torenhoge vorderingen   Ook de sancties zijn niet mis. Als er volgens de sociale dienst 
inderdaad sprake is van samenwonen, schenden bijstandsgerechtigden de inlichtingenplicht. Dat 
heeft gevolgen voor de bijstand en kan leiden tot torenhoge vorderingen, zo ondervond ook Van 
Krimpen (die niet in Tilburg woont). Vijf jaar geleden werd ze op het matje geroepen omdat een 
goede vriend, een getrouwde man nota bene, haar dochters voor hun verjaardag telefoons had 
gegeven. Er moest wel sprake zijn van een relatie waarin hij haar onderhield, vond de rechercheur. 
Haar uitkering werd tijdelijk stopgezet en ze kreeg een vordering van 27 duizend euro wegens het 
schenden van de inlichtingenplicht. 
Om dergelijke taferelen te voorkomen, besloot wethouder Lahlah tijdens haar maand in de bijstand 
het contact met haar partner te beperken. Ze at ’s avonds vaak alleen. Dat kwam haar overigens niet 
altijd slecht uit, want ze had ook te weinig geld om voor meer personen te koken. ‘In de laatste week 
had ik nog 5 eurocent op mijn rekening staan. Ik deed toen precies wat je niet moet doen: ik maakte 
de post niet meer openen. Ik durfde niet omdat ik niets meer kon met rekeningen.’ 
Naast de mogelijkheid tot proefsamenwonen, pleit Lahlah daarom ook voor een verhoging van de 
bijstand met minimaal 200 euro per maand. Daarin staat ze niet alleen: ook de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Amsterdamse wethouder probeerden dat op de formatietafel 
te krijgen. In de hoofdstad wordt ook al langer geëxperimenteerd met bijverdienen naast de bijstand. 
Nijpende kwesties  De Landelijke Cliëntenraad is blij dat gemeenten proberen ruimte in de wet 
te zoeken, maar zou ook graag zien dat snel werk wordt gemaakt van andere nijpende kwesties: die 
van kinderen van bijstandsgerechtigden die noodgedwongen het huis uit moeten bijvoorbeeld. Op 
het moment dat zij 21 jaar zijn, tellen zij – net als liefdespartners – ook mee voor de 
kostendelersnorm. Terwijl zij met de oververhitte huizenmarkt vaak moeilijk op zichzelf kunnen gaan 
wonen. Ook mantelzorgers die bij iemand moeten inwonen om zorg te verlenen, lijden volgens de 
belangenclub onder diezelfde kostendelersnorm. 
Het Tilburgse experiment duurt een jaar. Als het een succes is, is het Rijk volgens Lahlah aan zet. Voor 
Van Krimpen zal het weinig verschil maken als de pilot landelijke navolging krijgt: de relatie met de 
hondeneigenaar heeft ze inmiddels verbroken, ze neemt geen enkel risico meer. Ze is niet van plan 
om ooit nog verliefd te worden. ‘Na al die jaren in de bijstand ben ik niet alleen wantrouwig 
geworden tegenover de overheid. Ik durf helemaal niemand meer te vertrouwen.’ 
 
 
 
 
46) Financiële situatie van ambtenarenpensioenfonds ABP verbeterde in het derde kwartaal 
Binnenlands Bestuur 21 oktober 2021 
ABP: WAARDEOVERDRACHT PENSIOENEN KOMT DICHTERBIJ 
Alexander Leeuw 21 okt 2021         De financiële situatie van ambtenarenpensioenfonds ABP 
verbeterde wederom in het derde kwartaal en daarom is pensioenverlaging volgend jaar zeer 
onwaarschijnlijk. Helaas is verhoging volgens het fonds ook onwaarschijnlijk. Wel komt de 
mogelijkheid in de buurt dat deelnemers die van baan veranderen weer een overdracht van hun 
pensioenwaarde krijgen. ABP heeft nog een stapel verzoeken liggen. 
Realiteit       Het beschikbaar vermogen van ABP nam toe tot 528 miljard euro en de 
verplichtingen stegen nauwelijks. De dekkingsgraad (de mate waarin een pensioenfonds aan de 
verplichtingen kan voldoen) steeg daarom naar 105,3 procent. Toch is zelfs gedeeltelijke indexatie 
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nog uit zicht. ‘De realiteit is dat de huidige regels, die voor alle fondsen gelden, daarvoor geen ruimte 
bieden’, vertelt voorzitter Corien Wortmann–Kool in het bericht. 
Kerncijfers 

 
Bron: ABP 
Waardeoverdrachten     Wat wel in de buurt komt, is de mogelijkheid om mensen die van 
baan veranderen een overdracht van de pensioenwaarde van het ene naar het andere fonds te 
bieden. ‘Dat was in de afgelopen jaren niet mogelijk’, zegt Wortmann-Kool. De rekenmaatstaf 
hiervoor is de beleidsdekkingsgraad, oftewel de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste twaalf 
maanden. Momenteel is die van ABP 98,8 procent en voor waardeoverdrachten moeten die van 
beide betrokken fondsen minimaal 100 procent zijn. ‘Er liggen zo’n 50.000 verzoeken tot 
waardeoverdracht te 
wachten.’                                                                                                                                                                        
Indexatie  De beleidsdekkingsgraad bepaalt ook of indexatie mogelijk is. Gedeeltelijke indexatie is 
mogelijk vanaf 110 procent en volledige vanaf 123 procent. ‘De beleidsdekkingsgraad blijft achter 
omdat de lagere actuele dekkingsgraden van de laatste twaalf maanden daarin meetellen. Hij steeg 
in het derde kwartaal van 94,6% naar 98,8%.’ 
 
 
 
 
47) Werken in de bijstand in sommige gevallen lonender 
Binnenlands Bestuur 21 oktober 2021 
WERKEN IN DE BIJSTAND WORDT (IETS) LONENDER 
Adriaan de Jonge 20 okt 2021    Een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) zorgt ervoor 
dat werken in de bijstand in sommige gevallen lonender wordt. Maar de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten (VNG) benadrukt vooral de nadelige effecten van de uitspraak.  
Ingrijpend   Zo zullen ICT-systemen moeten worden aangepast en zullen uitgaven aan de bijstand 
stijgen. Ook zorgt de nieuwe wetsinterpretatie ervoor dat sommige werkende bijstandsgerechtigden 
langer in de bijstand zullen blijven, 'met alle daaraan verbonden verplichtingen', aldus de VNG (Fried: 
zie: https://vng.nl/nieuws/uitspraak-crvb-met-ingrijpende-gevolgen-voor-gemeenten  ), die meldt 
dat de uitspraak 'ingrijpende gevolgen voor gemeenten' heeft. 
Lonender   Dat de gemeentekoepel juist die negatieve gevolgen benadrukt, is opvallend, vindt 
jurist André Moerman van de Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR / Sociaal Werk 
Nederland). Want de uitspraak heeft ook andere effecten. 'De VNG had ook kunnen zeggen: hierdoor 
wordt werken in de bijstand lonender en kunnen we mensen langer ondersteunen', aldus Moerman. 
Vrijlating    De uitspraak van de CRvB heeft betrekking op mensen die vanuit de bijstand gaan 
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werken en daardoor een inkomen boven de bijstandsnorm verdienen. Volgens de gebruikelijke 
procedure, die de gemeente Rotterdam in deze zaak verdedigde, vervalt in dat geval het recht op de 
bijstand. Het inkomen uit werk komt immers boven de bijstandsnorm uit. Maar volgens de CRvB 
moet de gemeente eerst de vrijlating van inkomsten uit werk (25 procent van het salaris met een 
maximum van 221 euro per maand) van het inkomen aftrekken, en vervolgens het inkomen 
aanvullen tot bijstandsniveau. In de aangevochten zaak heeft dat als gevolg dat het echtpaar toch 
aanvullende bijstand ontvangt en er een (iets) hoger inkomen aan overhoudt: 119 euro per maand 
met een maximum van zes maanden. 
Onredelijk   'Ik vind deze uitspraak helemaal niet gek', zegt Moerman, 'want anders pakt het heel 
onredelijk uit.’ Om dat uit te leggen, geeft Moerman een rekenvoorbeeld met een bijstandsuitkering 
van 1000 euro en een maximale vrijlating van 250 euro. 'Stel dat je 999 euro verdient. Dan krijg je, 
volgens de werkwijze die gemeenten nu hanteren, 1 euro aanvullende bijstand, plus 25 procent 
vrijlating van de inkomsten. In totaal bijna 1250 euro dus. Maar als je 1000 euro verdient, vervalt je 
recht op de bijstand opeens, en geldt die vrijlating niet meer. Dan hou je dus 250 euro minder over 
omdat je 1 euro meer verdient.' 
Armoedeval   Volgens de nieuwe wetsinterpretatie, die voortvloeit uit de uitspraak van de CRvB, 
blijft het recht op bijstand in het tweede voorbeeld wél bestaan. De vrijlating van 250 euro wordt 
immers eerst van het inkomen afgetrokken voordat het recht op bijstand wordt bepaald. De 
gemeente moet in dat geval 250 euro aan aanvullende bijstand verlenen, waardoor het inkomen op 
1250 euro uitkomt. Daardoor wordt een armoedeval dus voorkomen. 
Ontmoedigd    Met andere woorden: deze interpretatie van de wet maakt werken vanuit de 
bijstand aantrekkelijker. Althans, in de gevallen waar het inkomen iets boven de bijstandsnorm 
uitkomt. Dat de VNG dat aspect niet benoemt, is des te meer opvallend gezien het feit dat 
gemeenten vaak hun ongenoegen uiten over de bijstandsregels die werken onaantrekkelijk maken. 
'Nu is de wet zo ingericht dat mensen zwaar ontmoedigd worden om de stap naar werk te zetten. En 
dat is natuurlijk het laatste wat we willen', zei bijvoorbeeld wethouder Peter Heijkoop (voorzitter van 
de VNG-commissie Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie) tegen Binnenlands Bestuur.(Fried: 
zie: https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/mensbeeld-participatiewet-is-
volstrekt.18365290.lynkx  ) 
Moerman noch de VNG weten op hoeveel bijstandsgerechtigden de CRvB-uitspraak betrekking heeft 
 
 
 
 
 
48) Waarom is coming-out dag na al die jaren nog nodig? 
Movisie 21 oktober 2021 
Movisie in de media: waarom aandacht voor coming-outs nog steeds nodig is 
12 oktober 2021     Maandag 11 oktober was het Coming Out Dag. In Nederland wapperden op veel 
overheidsinstellingen en scholen regenboogvlaggen. In de media volop aandacht aan de dag, die 
mede door Movisie wordt gecoördineerd. 
Nu.nl interviewde Charlot Pierik. In dit kader werd ook Hanneke Felten geïnterviewd voor een groot 
artikel over ons project Verandering van Binnenuit dat in het Algemeen Dagblad en verschillende 
regionale Dagbladen verscheen. Ook twee Turkse gespreksleiders van de alliantie Verandering van 
Binnenuit komen daarin uitgebreid aan het woord. Maar afgelopen week deelden Movisie-experts 
ook kennis over andere thema’s in de media. 
Waarom aandacht voor coming-outs nog steeds nodig is  Fried: zie: 
https://www.nu.nl/pride/6161438/waarom-aandacht-voor-coming-outs-nog-steeds-nodig-is.htm  ) 
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Het is vandaag de dertiende Coming Out Day in Nederland, schrijft Nu.nl. Op deze dag wordt 
aandacht besteed aan het moment dat mensen openlijk willen uitkomen voor hun seksuele 
oriëntatie en/of genderidentiteit. Waarom is deze dag na al die jaren nog nodig? “Gescheld en 
pesterijen kunnen "funeste" gevolgen hebben, zegt Charlot Pierik van kennis- en adviescentrum 
MOVISIE. "Een deel van de lhbtiq+-jongeren die in de kast zitten, hebben het gevoel dat ze hun 
seksuele identiteit verborgen moeten houden, terwijl ze die rond die leeftijd volop aan het 
ontwikkelen zijn. Ze komen in de knel te zitten en krijgen te maken met minderheidsstress." 
Minderheidsstress wordt veroorzaakt door de (verwachte) negatieve houding of reacties van 
anderen wat betreft de seksuele oriëntatie of genderidentiteit. Deze stress gaat vaak gepaard met 
angst, zelfafwijzing en een laag zelfvertrouwen. "Mensen onderschatten soms hoeveel lhbtiq+'ers 
nog last hebben van de kast en welke gevolgen dat kan hebben", concludeert Pierik. "Daarom is het 
belangrijk om elk jaar stil te staan bij de vraag waarom die kast er eigenlijk nog is en wie ze om 
mensen heen bouwt." 
Hoe o.a. de Turkse gemeenschap van binnenuit verandert (Fried: zie: 
https://www.ed.nl/binnenland/homoseksualiteit-nog-vaak-taboe-bij-migranten-eritreeers-denken-
dat-je-er-cel-voor-in-moet~ae069663/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F  ) 
Volgens het Algemeen Dagblad en diverse regionale dagbladen is homoseksualiteit onder migranten 
nog vaak een taboe en gaat alleen het hijsen van de regenboogvlag dat niet veranderen. Daarom 
volop aandacht voor de alliantie Verandering van Binnenuit, waarin Movisie samen met zeven 
migrantenorganisaties ruim 700 gespreksbijeenkomsten organiseert: “‘Pap, wat ga jij nou doen?”, zei 
de zoon van Hasan Kaplan (58) verbijsterd, toen hij hoorde dat zijn vader een bijeenkomst voor 
Turkse jongeren organiseerde waarop gesproken zou worden over homoseksualiteit. ,,Straks gaan 
mensen denken dat dat allemaal maar normaal is.’’ Kaplan: ,,Toen heb ik gezegd dat hij gewoon 
moest komen, zonder vooroordelen.’’ Op de bijeenkomst zagen en hoorden de zoon van 
‘dialoogleider’ Kaplan en nog twintig andere Turks-Nederlandse jongeren de aangrijpende verhalen 
van een jonge Turkse homo, die vertelde dat hij ‘echt had geprobeerd een vriendin te hebben’, maar 
dat dat gewoon niet werkte. En het verhaal van een jonge Turkse lesbienne, die vertelde over 
buitengesloten worden, depressies en gedwongen gesprekken met de imam.” Sociaal 
wetenschapper Laurens Buijs  juicht onze aanpak toe. ,,Het opzetten van dat soort dialogen, het taaie 
werk in de gemeenschappen zelf, is heel belangrijk. Tegelijkertijd moet er van buiten de 
gemeenschap op gewezen blijven worden dat dit de normen en waarden in Nederland zijn.’’ 
Maak in de aanpak van geweld gebruik van scholen als ‘vindplaats’ van 
jongeren(Fried:zie:https://expertquotes.anp.nl/home/detail/f2ba7b29-cff2-44c7-b2a5-
fc8dcbfa578d/title/maak-in-de-aanpak-van-geweld-gebruik-van-scholen-als-vindplaats-van-jongeren) 
Het CBS meldt dat 1 op de 5 jongeren te maken heeft met huiselijk geweld. Ze hebben daarbij het 
vaakst te maken met fysiek geweld, dwingende controle of met stalking door een ex-partner. 
Huiselijk geweld moet in samenwerking met onderwijs vroegtijdig opgespoord en gesignaleerd 
worden, betoogt Nelleke Westerveld, senior projectleider bij Movisie op de website van het ANP. 
Jongeren zijn hier dagelijks te vinden. Betrek altijd het onderwijs in de (keten) aanpak van huiselijk 
geweld. Nelleke: “Huiselijk geweld varieert in ernst, aard, frequentie en duur. Het kan variëren van 
lichtgrensoverschrijdend gedrag tot zeer ernstig gewelddadig gedrag. Uit de CBS cijfers blijkt dat 
meer dan 10% van de jongeren te maken heeft met structureel geweld. Dat betekent dat er dagelijks, 
wekelijks of maandelijks sprake is van geweld. Naar aanleiding van deze quote werd Nelleke 
geïnterviewd voor een nieuwe podcast van het ANP.(Fried: zie: 
https://open.spotify.com/episode/0Q5USelHFtsvaNy33hBKcv?si=515b0c14c8144ba1&nd=1  ) 
Het zijn niet poezenplaatjes waar Facebook geld aan verdient (Fried: zie: 
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/buitenland/artikel/5258191/ophef-op-sociale-media-polarisatie-
algoritme-tijdlijn-facebook ) 
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Facebook ligt onder vuur vanwege de keuzes die het bedrijf maakt over welke informatie jou als 
gebruiker wordt voorgeschoteld, schrijft RTL Nieuws. Dit zorgt voor verdeeldheid in de samenleving 
en het sneller verspreiden van nepnieuws en complottheorieën, zeggen deskundigen. Dat heeft te 
maken met het algoritme, dat bepaalt welke berichten een Facebook-gebruiker krijgt te zien op zijn 
of haar tijdlijn  Dat zou je kunnen aanpassen. “Al is dat niet genoeg, zegt Joline Verloove die bij 
kennisinstituut Movisie onderzoek doet naar online haatzaaien en discriminatie. "Sociale media-
bedrijven moeten zeker hun rol pakken bij de aanpak van ongewenste polarisatie. Maar we zijn 
allemaal aan zet: ook vanuit de politiek en het OM is er meer actie nodig in bijvoorbeeld het 
vervolgen van daders van online haatzaaiing of discriminatie." 
 
 
 
 
 
 
49) Dankzij het pgb krijgen mijn kinderen precies de juiste zorg 
Movisie 21 oktober 2021 
‘Vertrouw burgers met een persoonsgebonden budget’ 
Ervaringsverhaal 29 september 2021   Yvon werkt al 16 jaar fulltime als planner in de zorg. Ze is 
vertegenwoordiger van het persoonsgebonden budget (pgb) van haar dochter en zoon én sinds 
2012 ambassadeur bij Per Saldo. Vanuit haar eigen ervaring - en haar rol als ambassadeur - zet 
Yvon zich in voor alles wat te maken heeft met pgb en beleid. Wat zijn haar ervaringen? Waarom is 
een pgb zo belangrijk? En welke tips heeft zij voor gemeenten die aan verbetering van de toegang 
werken? 
Yvon’s zoon en dochter hebben allebei een verstandelijke beperking en ontvangen zorg vanuit een 
pgb. Yvon is al jaren vertegenwoordiger van hun pgb (al voordat de transitie in het sociaal domein 
plaats vond). ‘Het gaat goed met mijn kinderen. Mijn dochter woont sinds 1,5 jaar op zichzelf en 
krijgt twee keer per week begeleiding. Ze werkt in de supermarkt en gaat aankomend schooljaar 
starten op het Mbo. Mijn zoon staat op de wachtlijst voor begeleid wonen. Een sociaal pedagoog 
helpt hem om te gaan met zijn gevoelens en zich bewust te worden van zijn gedrag. Hij werkt in de 
horeca, als vorm van dagbesteding. Hiervoor wordt zijn pgb ook gebruikt. Hij heeft nu ook zelf 
voorbereidingen getroffen voor een betaalde baan bij een sportzaak. Mijn beide kinderen zijn 
fanatieke sporters en nemen deel aan de Special Olympics.’   
Eigen regie en maatwerk   ‘Dankzij het pgb krijgen mijn kinderen precies de juiste zorg, 
waardoor ze zich kunnen ontwikkelen en eigen regie ontstaat. Daardoor gaat het zo goed met ze. De 
persoonsgebonden budgetten zijn heel belangrijk voor mijn gezin. Al voordat ik bij Per Saldo 
betrokken was wilde ik dit aan gemeenten vertellen. Net als hoe belangrijk het is dat iedereen zijn 
eigen zorgverlener uit kan kiezen en eigen regie heeft. Met een pgb kun je maatwerk leveren.’   
Wat is een pgb? 
Naast zorg in natura kunnen inwoners ook kiezen om zelf zorg in te kopen. Dit gaat via een 
persoonsgebonden budget (pgb), van de gemeente. Een pgb geeft meer vrijheid in het kiezen van de 
zorg of ondersteuning. Daartegenover staat dat je meer zelf moet regelen. De budgethouder is 
degene die de hulp ontvangt. Daarnaast kan de budgethouder het pgb beheren, maar dit kan ook 
door een wettelijke vertegenwoordiger of een bewindvoerder gedaan worden. Per Saldo is de 
belangenvereniging voor iedereen met een pgb en tevens aangesloten bij Verbetertraject Toegang 
(Fried: zie: https://www.movisie.nl/toegang  ).  

Aansluiten op wensen en behoeften     Via een pgb is het voor Yvon en haar dochter 
mogelijk om een zorgverlener te kiezen die aansluit op haar behoeftes. ‘We kunnen ons richten of 



  

NIEUSNIEUWS- EN INFORMATIEBRIEF 213 
ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN 
KAAG EN BRAASSEM                                                           52 

 

wat zij belangrijk vindt en nodig heeft. Dat zorgt voor eigen regie. Zo vindt mijn dochter het 
bijvoorbeeld belangrijk dat ze een klik heeft met haar zorgverlener. Toen ze op zichzelf ging wonen 
had ik haar kunnen aanmelden voor ambulante begeleiding, maar dan krijgt ze iemand toegewezen 
die ze niet zelf heeft uitgezocht. Je moet dan maar net het geluk hebben dat er een klik is. Daarnaast 
is flexibiliteit in de hulpverlening erg belangrijk. Zodat ze bijvoorbeeld ‘s avonds kan bellen als ze 
overlast heeft van de bovenbuurman of in het weekend begeleid naar een festival wil, dat kan bij een 
instelling niet altijd.’ Daarnaast is het voor Yvon mogelijk om andere afspraken te maken met de 
zorgverlener, zodat haar dochter bijvoorbeeld haar grens op mag zoeken en kan ervaren hoe dat is. 
‘Daar leert ze van. Het helpt niet als je voor die tijd alle bruggetjes al gaat leggen, daar hebben we 
niks aan.’ Zowel Yvon’s zoon als dochter worden op een coachende manier begeleid bij de dingen die 
zij ervaren in hun dagelijks leven.   
         'Dankzij het pgb krijgen mijn kinderen precies de juiste zorg,                                                                    
              waardoor ze zich kunnen ontwikkelen en eigen regie ontstaat' 
Minder beperkingen   Naast de positieve ervaringen binnen haar eigen gezin, hoort Yvon via 
haar rol als ambassadeur bij Per Saldo ook van anderen over het belang van pgb. ‘Hulpverlening 
vanuit een pgb maakt het voor mensen mogelijk om hun leven in te richten zoals zij dat willen. Een 
inwoner kan bijvoorbeeld afspraken hebben met 10 verschillende zorgverleners via een pgb. Het is 
belangrijk om daar zelf regie in te kunnen pakken. Als je een beperking hebt is het de beperking die je 
kan belemmeren, maar is het soms ook nog die zorg die je nodig hebt die jou kan belemmeren.’  
Vertrouwen in inwoners     Wat kan volgens Yvon beter in de toegang tot ondersteuning 
binnen de gemeente, in relatie tot en pgb? ‘Heb vertrouwen in inwoners en heb meer oog voor de 
mensen zelf! De bejegening en het stigma rondom pgb zitten me dwars. Wil je de ondersteuning 
gaan regelen vanuit een pgb, dan staat fraude al bijna op je voorhoofd. Terwijl het al een behoorlijke 
drempel is om überhaupt zorg aan te vragen.’ Volgens Yvon willen meerdere gemeenten niet eens 
over de mogelijkheid van een pgb praten, omdat het fraudegevoelig is en bij sommige het idee leeft 
dat een pgb meer geld kost. ‘En het wantrouwen naar inwoners is ook heel groot. Natuurlijk zitten er 
rotte appels tussen, maar dat betekent niet dat iedereen er zo mee om gaat. Over het algemeen gaat 
het bij 99% goed en heeft iedereen er profijt van om met een pgb te werken. Ik vind het een prachtig 
middel voor eigen regie en zelfontwikkeling. Bij onze kinderen zie ik echt een positieve verandering. 
Ze staan met beide benen op de grond en zijn zelfs gegroeid in hun IQ, daar heeft de persoonlijke 
begeleiding zeker bij geholpen.’  
      'Regel niet zomaar iets zonder de burger zelf te vragen waar die behoefte aan heeft' 
Informatievoorziening  Yvon loopt er daarnaast tegenaan dat gemeenten soms informatie 
verspreiden die niet altijd klopt. ‘Ik lees vaak dingen over een pgb die niet kloppen. Dan staan er 
bijvoorbeeld bepaalde praktische dingen niet in of lijkt het anders te zitten dan de werkelijkheid. Je 
moet van A tot Z in de folder omschrijven hoe het moet en welke stappen je moet ondernemen. En 
je moet eerlijk zijn.’ Ook de informatie van toegangsmedewerkers klopt niet altijd. ‘Bij de toegang 
had ik een medewerker aan de lijn die mij vertelde dat de indicatie van mijn dochter maar tot 2022 
duurt. Dat klopt niet, want die indicatie is voor haar hele leven. Uiteindelijk bleek het contract van 
een organisatie waar ze mee werken in 2022 af te lopen. Dat is iets anders dan de indicatie van mijn 
dochter.’   
Onafhankelijke cliëntondersteuning    Yvon wil gemeenten verder meegeven om te kijken 
naar de behoefte van de inwoner. ‘Bied een luisterend oor. Regel niet zomaar iets zonder de burger 
zelf te vragen waar die behoefte aan heeft.’ Ook wijst Yvon op onafhankelijke cliëntondersteuning, zij 
staan inwoners bij tijdens gesprekken en kijken welke mogelijkheden er liggen voor passende zorg of 
ondersteuning. ‘Ik hoor dat er weinig of geen opmerkingen worden gemaakt over de mogelijkheid tot 
onafhankelijke cliëntondersteuning. Als zij erbij zouden zitten denk ik dat je als inwoner al een heel 
eind verder komt.’   
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Wat wil Yvon gemeenten verder nog meegeven?  
 ‘Inwoners die zorg aanvragen zijn geen vinkjes, wij zijn mensen! Ik snap dat er letterlijk 

vinkjes afgestreept moeten worden bij een gesprek, maar laat dat lijstje even links liggen 
en vul het na het gesprek in. Dan ben je serieus met de inwoner bezig geweest en niet met 
een papiertje. Het is de mens die zorg vraagt, niet het papiertje.’  

 ‘Probeer als gemeente een bepaalde manier van denken te bewerkstelligen naar degene 
die zorg aanvraagt. Het is niet het doel dat het pgb budget op moet, maar dat de doelen 
bereikt moeten worden. Je vraagt zorg aan, geen geld.’   

 ‘Ik zie bij veel mensen om mij heen: als je de gelegenheid krijgt voor goede begeleiding, 
dan bespaar je geld in de toekomst. Onze zoon heeft nu nog een bijstandsuitkering, maar 
als het hem lukt is hij straks zelfvoorzienend. Dan kan een deel van de begeleiding weg en 
dat bespaart de gemeente weer geld. Wat dat betreft is het gewoon een cirkel.’  

 ‘Evalueer met budgethouders. De gemeente heeft mij nooit gevraagd wat het verdere doel 
is van de zorg die ik aanvraag. Daar probeer ik gemeenten nu voor te prikkelen, omdat het 
ook belangrijk is. Ik snap dat dat evalueren tijd kost, maar fraude kost nog meer tijd en 
geld en kun je hiermee voorkomen.’  

 
 
 
 
 
 
50) Zorgverzekeraar vergoedt dansles van mensen met Parkinson 
BeterOud 21 oktober 2021 
Zorgverzekeraar De Friesland vergoedt vanaf januari danslessen aan mensen 
met Parkinson. Daar heeft Marlien Seinstra, artistiek directeur en dansdocent bij DeDansDivisie, 
hard voor gestreden met haar project 'Dans op Recept'. Waarom maakt De Friesland deze keuze? 
"Dans op Recept' is een project waarin professionele docenten danslessen in Friesland verzorgen 
voor mensen met de ziekte van Parkinson, niet-aangeboren hersenletsel en chronische 
pijnklachten", vertelt Marlien Seinstra. "We kijken naar wat mensen wél kunnen. Dat kan voor 
iedereen anders zijn. Er zijn mensen in een rolstoel, met een rollator of mensen met pijn. We passen 
de lessen steeds aan. Het idee is dat mensen even geen patiënt zijn, maar danser. Naar dansles gaan 
voelt anders dan naar een fysiotherapeut gaan. Met 'Dans op Recept' verbinden we zorg en cultuur 
met elkaar." 
Start  Seinstra begon zes jaar geleden dansles te geven aan mensen met Parkinson. "Deze mensen 
moeten veel bewegen om het ziekteproces te vertragen, dus dansen is sowieso goed. Ik zag dat 
mensen beter gingen bewegen zodra ze muziek hoorden. Dit moeten meer mensen zien, dacht ik. 
Daarom heb ik een dansvoorstelling gemaakt, samen met vijfentwintig mensen met Parkinson. Die 
voorstelling, 'Dans, Vecht, Huil, Bid, Lach, Werk en Bewonder', is gezien door duizend mensen. Van 
familie tot artsen en van subsidieverstrekkers tot fysiotherapeuten en andere dansliefhebbers. Een 
ambtenaar van de provincie Friesland zag de voorstelling en zei: 'Marlien, ik wil dat je dit uitrolt in de 
hele provincie.' We hebben subsidie gekregen, docenten getraind, ons netwerk uitgebreid en 
danslokalen geregeld. Nu geven we dansles op negen locaties in Friesland." 
Effecten  "Revalidatiearts Wya Feenstra heeft promotieonderzoek (Fried: zie: 
https://www.dansoprecept.nl/  ) gedaan naar de effecten van dansen op mensen met Parkinson. 
Daaruit blijkt dat Dans op Recept het zelfvertrouwen en de kwaliteit van leven van de dansers 
verbetert. Ze bewegen beter en durven daardoor bijvoorbeeld tóch die boodschap te doen. Ook 
nemen de verschijnselen van de ziekte af, net als het aantal bezoeken aan de fysiotherapeut. Wij 
waren opdrachtgever voor dit onderzoek, samen met Revalidatie Friesland. Nu het onderzoek naar 
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Parkinson is afgerond, gaan we de effecten van dansen bij mensen met niet-aangeboren hersenletsel 
en met chronische pijn onderzoeken." 
Werven "Dans op Recept begint bij voorkeur bij een neuroloog of fysiotherapeut die tegen een 
patiënt zegt: u moet naar dansles. Dat is dé manier om mensen in de les te krijgen. Dankzij de 
onderzoeksresultaten, die we ook verspreid hebben, verwijzen neurologen en fysiotherapeuten 
door.’  
Vergoeding door zorgverzekeraar  "Vanaf januari 2022 vergoedt De Friesland als 
eerste zorgverzekeraar in Nederland een deel van de kosten voor danslessen aan mensen met 
Parkinson via de aanvullende verzekering. Cid Berger, directeur Merk, Marketing & Sales van De 
Friesland stelt: 'Het is bewezen dat dansen een positief effect heeft op het fysiek en mentaal 
functioneren van mensen met Parkinson.' We hebben de beslissing van De Friesland dus grotendeels 
te danken aan de positieve resultaten van het onderzoek." 
Lang traject "We hebben een intensief traject gehad met de zorgverzekeraar. Er zijn verschillende 
gesprekken gevoerd en dat heeft na twee jaar geleid tot een vergoeding van de danslessen. 
Daarvoor, vanaf het begin, heeft de zorgverzekeraar het project financieel ondersteund. Ik ben heel 
trots, want het is een statement dat dansen kan bijdragen aan gezondheid. Het is belangrijk om 
mensen in beweging te krijgen op een manier die zij prettig vinden. Daarin hebben ze nu iets meer 
keuze, want zowel fysiotherapie als de danslessen worden vergoed. Als de onderzoeksresultaten 
voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel en met chronische pijn ook positief zijn, wil De 
Friesland ook voor hen 'Dans op Recept' gaan vergoeden." 
Andere zorgverzekeraars "Niet iedereen is verzekerd bij De Friesland en mensen stappen niet 
snel over. Daarom onderzoeken we of meer zorgverzekeraars willen vergoeden. Dat kost veel tijd en 
we kunnen dit alleen doen dankzij de financiële steun die we krijgen, zoals van het Fonds voor 
Cultuurparticipatie. Voor nu zijn we trots. Ons werk heeft geloond. De aanhouder wint." 
Meer informatie  Wil je meer informatie over Dans op Recept, bekijk dan de website.(Fried: zie: 
https://www.dansoprecept.nl/  ) 
Heb je een vraag of idee over kunst en ouderen? Aarzel niet om te mailen met ingridsmit@lkca.nl of 
met angelavandijk@lkca.nl van het LKCA. Zij hebben veel informatie en denken graag met je mee. 
 
 
 
51) Alles over het regelen van passende zorg en ondersteuning voor mensen met verward gedrag 
BeterOud 21 oktober 2021 
Regelhulp-gids 'verward gedrag' 
In de Regelhulp-gids lees je alles over het regelen van passende zorg en ondersteuning voor mensen 
met verward gedrag. Lees in de gids (in pfd-vorm) ook het ervaringsverhaal van Karlijn die als 
studente in verwarde staat naar het politiebureau werd gebracht.                                                             
Karlijn Roex leidt de Regelhulp-gids in met haar persoonlijke verhaal toen de stress van haar 
opleiding ervoor zorgde dat ze naar het politiebureau moest. 'Er komen twee agenten. Want in mijn 
wanhoopskreten had ik gezegd dat het leven me teveel werd, dat ik het niet meer aan kon.'  
In de gids vind je informatie over psychische behandelingen via de zorgverzekeraar, begeleid en 
beschermd wonen, cliëntondersteuners, gedwongen hulp en financiële implicaties en hulp.  
Download de Regelhulp-gids 'Verward gedrag' hier.(Fried: zie: 
https://www.beteroud.nl/beteroud/media/documents/Regelhulp-gids-Verward-gedrag.pdf  ‘ 
Wil je in plaats van een pfd het gedrukte gidsje ontvangen? Mail dan naar regelhulp@minvws.nl met 
in de onderwerptitel ‘Regelhulp editie Verward Gedrag’. 
 
 


