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01. Nationale ombudsman start onderzoek naar jongeren in de 
bijstand 

Bron: Nationale ombudsman 20-12-2021 

De Nationale ombudsman start een onderzoek naar jongeren tot 21 jaar met een 
bijstandsuitkering. Waar lopen zij tegenaan en wat kunnen en mogen zij van de overheid 
verwachten? 

 
 
De ombudsman wil weten wat de effecten van de huidige regels en beleid zijn op deze 
jongeren. Hij richt zich daarbij in het bijzonder op hoe de gemeente jongeren tot 21 jaar 
informeert over de mogelijkheden van financiële steun. De persoonlijke ervaringen van 
jongeren zelf zijn daarin belangrijk. De ombudsman verwacht de uitkomsten in de tweede 
helft van volgend jaar bekend te maken. 

Jongeren tot 21 jaar 
Jongeren vormen in de bijstand een bijzondere groep. Alleenstaande jongeren tot 21 jaar 
hebben een lage bijstandsuitkering: netto zo'n 250 euro (excl. vakantiegeld). Dat komt omdat 
hun ouders nog verantwoordelijk zijn voor de kosten van verzorging en opvoeding: de 
onderhoudsplicht. Wanneer ouders deze onderhoudsplicht niet (kunnen) nakomen, kunnen 
gemeenten het geld dat de jongeren krijgen aanvullen. Maar veel jongeren zijn niet bekend 
met de rechten en plichten die zij hebben. Ook sluiten de regels van de overheid niet altijd 
aan bij de situatie waarin ze zitten. Daarmee hebben zij een grotere kans op financiële 
problemen en dakloosheid. 

Onderzoeken sociale minima 
Zo'n één miljoen Nederlanders moeten rondkomen van een inkomen rond het sociaal 
minimum. Zij kunnen niet allemaal het hoofd financieel boven water houden. Maar juist zij 
krijgen in de praktijk te maken met de meest complexe regelingen. Regelmatig raken ze 
verstrikt in de spelregels en verplichtingen van de overheid. De Nationale ombudsman doet 
daarom drie onderzoeken naar sociale minima. 

Het onderzoek naar jongeren in de bijstand is het tweede deel. Het eerste deelonderzoek is 
in juni 2021 gestart en richt zich op statushouders. Het laatste onderzoek start volgend jaar 
en richt zich op jonggehandicapten. 
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02. Nieuw inburgeringsstelsel van start 

Bron: Rijksoverheid 21-12-2021 

Nederland krijgt op 1 januari 2022 een nieuw inburgeringsstelsel. Gemeenten gaan een 
belangrijke rol spelen bij de begeleiding van nieuwkomers in Nederland die 
inburgeringsplichtig zijn. 

 
 
Volgens de huidige wet moeten inburgeringsplichtigen zelf hun taalcursussen regelen. Dat 
blijkt in de praktijk niet goed te werken. Daarom gaan gemeenten vanaf 1 januari 2022 
nieuwkomers begeleiden. Ze stellen samen met hen een persoonlijk inburgeringsplan op, 
afgestemd op de individuele vaardigheden en mogelijkheden. Voor asielstatushouders regelt 
en betaalt de gemeente de benodigde cursussen. Gezinsmigranten en overige migranten 
moeten dat zelf betalen, maar krijgen wel begeleiding van de gemeente. 

Er zijn drie leerroutes vastgesteld en de keuze daarvan hangt af van de individuele situatie 
en capaciteiten van de inburgeraar. De nieuwkomers leren tijdens het traject de Nederlandse 
taal. Het gewenste taalniveau is onder de nieuwe wet verhoogd. Ook is de ambitie dat 
nieuwkomers tijdens het inburgeringstraject al kennismaken met de arbeidsmarkt, 
bijvoorbeeld via een stage, vrijwilligerswerk of betaald werk. Op deze wijze kunnen 
inburgeringsplichtigen snel volwaardig meedoen aan de samenleving, liefst via betaald werk. 

Het ministerie van SZW heeft het nieuwe stelsel ontworpen en vormgegeven samen met 
organisaties die betrokken zijn bij de uitvoering, waaronder VNG, Divosa, DUO, COA en 
taalkoepels. Door die nauwe samenwerking is de regelgeving toegesneden op de uitvoering. 
Ook wordt nauwgezet gevolgd hoe de wet in de praktijk wordt uitgevoerd. Daardoor kunnen 
eventuele onvolkomenheden worden bijgesteld en kunnen partijen leren van elkaars 
ervaringen. 

 

03. Bijstandsgerechtigde moet boeten voor bijverdienen op 
rommelmarkten 

DOOR PETER HEESEN (BRON: DAGBLAD DE LIMBURGER 29-12-2021 
 

Een bijstandsgerechtigde uit Maastricht verdiende met de verkoop van kleding op 
rommelmarkten een centje bij. Tot de gemeente erachter kwam. 

Anonieme meldingen, die medio 2017 werden gedaan bij de gemeente, deden haar de das 
om. Volgens de tips verkocht ze dure kleding op rommelmarkten, schafte ze met contant 
geld een auto van 12.000 euro aan, leende ze geld uit aan anderen met rente en kocht ze 



Pagina 4 van 47 
 

   

goud bij een juwelier in Maastricht. Ook werd aangekondigd dat ze binnenkort weer op 
rommelmarkten zou staan. 
De sociale recherche startte een onderzoek en nam een kijkje bij de gemelde 
rommelmarkten. De vrouw stond inderdaad kleding te verkopen. De gemeente vroeg 
daarnaast afschriften van bank- en spaarrekeningen op en sprak met de eigenaresse van de 
juwelierszaak en een werknemer van het bedrijf dat rommelmarkten organiseerde. 

Sieraden 

Vlak voordat de gemeente een gesprek met de vrouw had, stuurde zij een brief waarin ze 
meedeelde dat ze zich wilde inschrijven als zelfstandig ondernemer, omdat ze spullen op 
Marktplaats wilde verkopen. Tijdens het gesprek confronteerde de gemeente de vrouw met 
het fraudeonderzoek. Bovendien liet de gemeente weten dat ze meteen een huisbezoek 
wilde afleggen om te controleren of ze in zodanige omstandigheden verkeerde dat ze 
bijstand nodig had. De vrouw weigerde toegang te verlenen. 
Wel gaf ze later schriftelijk antwoord op vragen. Ze had tweemaal sieraden gekocht, voor in 
totaal 5700 euro, maar dat had ze gedaan voor haar zus. De storting van vijfhonderd euro op 
haar bankrekening betrof de terugbetaling van een bedrag dat ze haar vriendin had 
voorgeschoten. 

Verwijtbaar 

Wat de rommelmarkten betrof, wist ze niet dat ze die moest melden. Ze verdiende er amper 
wat aan. De gemeente Maastricht vond dat de vrouw, die sinds 2006 bijstand ontving, de 
regels had overtreden. Ze had de gemeente op de hoogte moeten brengen van haar 
handeltje en mee moeten werken aan het huisbezoek. 
De gemeente vorderde de bijstand over veertien maanden terug (15.000 euro netto) en 
legde een boete op van 1190 euro. De vrouw ging in hoger beroep. De Centrale Raad van 
Beroep, de hoogste rechter in zulke kwesties, vindt ook dat de vrouw verwijtbaar heeft 
gehandeld, zo blijkt. De raad stelt dat de gemeente niet kan bewijzen dat de vrouw in zes 
van de veertien maanden actief was op rommelmarkten. Dat betekent dat de terugvordering 
van ten onrechte ontvangen uitkering beperkt moet worden. De boete hoeft niet verlaagd te 
worden. 

 

04. Huiskamer Geleen-Zuid heeft lage drempel 

DOOR GEERTJAN CLAESSENS (BRON: DAGBLAD DE LIMBURGER 03-01-2022 
 
 

 
 
© ANNEMIEK MOMMERS 
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Door de coronapandemie staat ons sociale leven onder druk. Meer dan ooit lijkt er 
behoefte aan contact met elkaar, verbinding zoeken en elkaar helpen. In deze serie 
‘Omzien’ brengen we warme verhalen en belichten we mooie initiatieven. Vandaag: de 
Zuidkamer, de ‘huiskamer’ van Geleen-Zuid, een wijk die in beweging is. 

 

Flats worden afgebroken, nieuwbouw is in aantocht. Geleen-Zuid is in beweging. Te midden 
van die turbulentie winkelcentrum Zuidhof. De Zuidkamer, de ‘huiskamer van Geleen-Zuid’ is 
noodgedwongen dicht vanwege de nieuwe lockdown. De verslaggever meldt zich hier als 
nog niet duidelijk is dat de deur daarna dicht moet vanwege de coronabeperkingen. 
De een half jaar geleden geopende Zuidkamer komt net goed op gang. Diverse groepen en 
bewoners komen hier samen. Van handhavers en ZOwonen tot de gemeente, Vidar, 
welzijnswerk en het wijkplatform. Ook het Graaf Huyn College werkt samen met de 
huiskamer van Geleen-Zuid, en onlangs praatten studenten van Zuyd Hogeschool er met 
bewoners en professionals om een beeld te krijgen van hoe bewoners over hun wijk denken. 
Door de coronapandemie staat ons sociale leven onder druk. Meer dan ooit lijkt er behoefte 
aan contact met elkaar, verbinding zoeken en elkaar helpen. In deze serie ‘Omzien’ brengen 
we warme verhalen en belichten we mooie initiatieven. Vandaag: de Zuidkamer, de 
‘huiskamer’ van Geleen-Zuid, een wijk die in beweging is.  
 
Lees hier de andere verhalen in deze serie. 
 
Nederland is het land van de vrijwilligers, dat werk is ook belangrijk om in te 
burgeren. Je moet de handen uit de mouwen steken, niet wachten tot anderen het 
voor je regelen. Hajer Harzi 

Ombudsvrouw 

Eerder liep de verslaggever hier ook een Heerlense medewerker van ZOwonen tegen het lijf, 
die enthousiast is over ‘een van de mooiste wijken in de regio’. Hoewel de herstructurering in 
volle gang is en er plannen zijn om flats af te breken, bespeurt hij veel saamhorigheid. Hij 
vertelt ook hoe hij een bezoeker die in zak en as zat weer kon opbeuren door uitzicht op 
werk en een woning. 

Nederlandse les 

Deze vrijdagochtend van het bezoek is de huiskamer het domein van het Platform 
Allochtonen Geleen Breed. Voorzitter Hajer Harzi houdt als ombudsvrouw gesprekken met 
bewoners, terwijl iets verderop mensen via het platform Nederlandse les krijgen in ’t 
Wiekhoes, aan de achterkant van ’t Plenkhoes. 
Dat is een van de vele activiteiten van de organisatie die al ruim vijftien jaar bestaat. 
Daarnaast organiseert het platform onder meer schilderen, sjoelen en bijeenkomsten om het 
zelfvertrouwen van vrouwen te versterken, naast andere activiteiten die eerder in het 
vroegere buurthuis ’t Plenkhoes plaatsvonden. 
Harzi was in 2005 betrokken bij de oprichting van het platform. „Ik wil anderen helpen. Zelf 
ben ik goed geholpen nadat ik hier vanuit Tunesië aankwam in 1979. Toen was er geen 
inburgering. Maar mijn buren hebben hun deur opengezet en me wegwijs gemaakt. Ik ben 
hen eeuwig dankbaar. Zonder hen had ik het niet gered. Nu zijn er gelukkig taalmaatjes en 
buddy’s voor nieuwkomers.” 
Het platform speelt volgens Harzi een grote rol bij de saamhorigheid in de wijk. De 
organisatie wil stimuleren dat mensen zelf hun problemen oplossen en meedoen in hun 
buurt. Ze zijn betrokken bij afval prikken, het wijkpreventieteam, het wijkplatform en 
binnenkort samen koken en de Tuinen van Zuid. „Nederland is het land van de vrijwilligers, 
dat werk is ook belangrijk om in te burgeren. Je moet de handen uit de mouwen steken, niet 
wachten tot anderen het voor je regelen.” 

https://www.limburger.nl/tag/eindejaarsserie-omzien
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Helpen 

Bij het platform zijn twaalf mensen betrokken die wekelijks tientallen mensen helpen, van 
kersverse statushouders wegwijs maken tot beantwoorden van brieven van de gemeente of 
de verhuurder. „Net was er een meneer hier met problemen rond de huur. Als hij zelf gaat 
bellen raakt hij in de war. Dat heb ik zelf ook als het over iets gaat waar ik zelf bij betrokken 
ben. Dan kan ik beter een ander laten bellen, anders gaan emoties soms opspelen.” 
Harzi hoopt dat de Zuidkamer kan blijven. Want hier is de drempel lager dan bij veel 
professionele instanties. „Mensen kunnen binnenlopen en hun problemen direct bespreken, 
maar ook buiten de openingsuren bellen. We hebben geen negen-tot-vijfmentaliteit.” Behalve 
ombudsvrouw is ze ook budgetcoach en adviseur sociale voorzieningen bij de FNV. 

Wilders 

Kampt haar organisatie met tegenwind, nu partijen die minder vriendelijk zijn voor 
allochtonen de wind in de zeilen lijken te hebben? „Onbekend maakt onbemind. We moeten 
ons laten zien en zorgen dat mensen ons accepteren. Wilders heeft soms gelijk. Als mensen 
verkeerde dingen zeggen of doen mag je daar kritiek op hebben. Maar hij moet niet alle 
moslims over één kam scheren.” 

 

05. Engelen met een missie bestrijden armoede 

DOOR LAURENS SCHELLEN (BRON: DAGBLAD DE LIMBURGER 04-01-2022) 
 
 

 
 
© PETER SCHOLS 
 

Door de coronapandemie staat ons sociale leven onder druk. Meer dan ooit lijkt er 
behoefte aan contact met elkaar, verbinding zoeken en elkaar helpen. In de serie 
‘Omzien’ brengen we warme verhalen en belichten we mooie initiatieven. De Éngele 
van Zitterd-Gelaen helpen mensen in financiële nood. Monique Zandkuijl is engel van 
het eerste uur. 
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Of ze zichzelf wel eens een engel voelt? De openingsvraag bezorgt Monique Zandkuijl-De 
Jong een spontane schaterlach. „Nou nee. Maar als klanten met hun boodschappenmandje 
onze winkel uitlopen, krijgen we vaak te horen: geer zeet éngele. Zo is onze naam ook 
ontstaan, niet zo moeilijk.” 
 
Door de coronapandemie staat ons sociale leven onder druk. Meer dan ooit lijkt er 
behoefte aan contact met elkaar, verbinding zoeken en elkaar helpen. In de serie 
‘Omzien’ brengen we warme verhalen en belichten we mooie initiatieven.  
 
De Éngele van Zitterd-Gelaen dus. Actief sinds 2013 als een organisatie die op allerhande 
manieren kosteloze en laagdrempelige ondersteuning biedt aan inwoners die – om wat voor 
reden ook – de eindjes financieel niet meer aan elkaar kunnen knopen. Met inbegrip van 
mensen die op de wachtlijst staan van de voedselbank. 
 

Echt waar: alleen sprekende mensen zijn te helpen. Stille schaamte leidt tot veel 
verborgen armoede. Monique Zandkuijl 

Schoenen 

Momenteel krijgen wekelijks meer dan 350 huishoudens in de stad vanuit de Éngele-winkel 
(met eigen loods) in de Sittardse wijk Ophoven tastbare noodhulp. Van levensmiddelen tot 
kleding en van huisraad tot schoenen. „Eigenlijk leveren we zowat alles, behalve meubels en 
groot witgoed”, legt Zandkuijl uit. 
Traditiegetrouw neemt het aantal klanten in de winterperiode flink toe. „Zeker rond de 
feestdagen. De zwaarste tijd van het jaar als je bitter weinig te besteden hebt. En dan heb ik 
het nog maar even niet over de dramatisch gestegen prijzen van energie en voeding.” 
De Éngele-winkel, inclusief fondswervingsactiviteiten zoals de tweewekelijkse snuffelmarkt, 
wordt gerund door ruim 25 vrijwilligers. Een wijdvertakt netwerk van sponsoren en donateurs 
zorgt voor de financiële en materiële inbreng. 

Gemakzuchtig 

„Nee, we krijgen geen gemeentelijke subsidie. Geen cent”, beaamt Zandkuijl, die samen met 
rechterhand Jolanda Simons de dagelijkse leiding in handen heeft. Uiteraard pro deo. „Of ik 
baal dat we geen overheidssteun krijgen? Ach, laat ik het zo zeggen: je moet roeien met de 
riemen die je hebt. Subsidieloos werken heeft ook zo zijn voordelen. Het maakt je 
weerbaarder, minder gemakzuchtig. En vooral ook onafhankelijker.” 
Na tal van omzwervingen woont de 57-jarige duizendpoot tegenwoordig in Buchten. Ze is al 
bijna 38 jaar getrouwd met Ronald, moeder van drie kinderen, oma van twee kleinkinderen 
en gezegend met een welhaast tomeloze energie. Als zelfstandig cliëntondersteuner in de 
zorgsector heeft Zandkuijl een drukke betaalde baan. Bijna negen jaar geleden was ze een 
van de oprichters van de Éngele. Een initiatief uit persoonlijke betrokkenheid die niet uit de 
lucht is komen vallen, integendeel. Want jarenlang heeft ze aan den lijve ondervonden wat 
armoede is. 
„Lange tijd hebben we ons eigen familiebedrijf gerund (een bekende glashandel in Sittard, 
red.). Dat was buffelen, zelf draaide ik werkweken van zestig uur. Maar toen kwam de crisis 
en in 2012 raakten we alles kwijt. Letterlijk”, vertelt de Zittesje Engel openhartig. 

Heftig 

Niet veel later belandde het koppel in de schuldsanering. In alle opzichten een heftig en 
intensief traject, zowel privé als sociaal. „Enorm veel stress, dat vooral. En ja, het klopt, daar 
word je ziek van. Maar na al die jaren krijgen we een heel bijzonder cadeau: namelijk dat we 
(per eind december 2021, red.) schuldenvrij verder kunnen.” 
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Als ervaringsdeskundige heeft Zandkuijl de nodige praktische adviezen in huis voor inwoners 
in financiële nood. „De belangrijkste tip? Stap uit het donker, praat erover en vooral: vraag 
hulp. Want echt waar: alleen sprekende mensen zijn te helpen. Stille schaamte leidt tot veel 
verborgen armoede. En juist dié is nauwelijks aan te pakken.” 

Politieke carrière 

Hoewel ze naar eigen zeggen een ‘hekel aan de voorgrond’ heeft, zou het zomaar kunnen 
dat Zandkuijl binnenkort ook aan een politieke carrière begint. Lokale partij GOB heeft haar 
gestrikt als kandidaat-raadslid bij de komende verkiezingen. „Als ik word gekozen? Dan ga ik 
me heel sterk maken voor een goed en rechtvaardig armoedebeleid, met een deugdelijk 
controlesysteem. Maar ik waarschuw alvast: ik ben allergisch voor politiek geneuzel en 
tactische spelletjes.” 

 

06. Gelijke kansen op een goede gezondheid vragen om ongelijke 
aanpak 6 actiepunten om de kloof te dichten 

Bron: Gezondheid en kwaliteit van zorg voor iedereen - Pharos 03-01-2022 

Mensen met een laag inkomen en lage opleiding leven zeven jaar korter en vijftien jaar 
langer in minder goede gezondheid. Ook sterven twee keer zo veel mensen in armoede aan 
corona, dan welvarende mensen. En kinderen die ongezond opgroeien, staan vaak op een 
achterstand voor de rest van hun leven. Een situatie die onacceptabel is. Dat staat in het 
coalitieakkoord ‘Omzien naar elkaar, vooruit kijken naar de toekomst’. Met de nieuwe 
regering in de startblokken, is dit hét moment om de kloof te dichten. En wij weten hoe: 
ongelijkheid ga je tegen met ongelijkheid. 

 
 
Zes actiepunten voor een succesvolle aanpak: 

1. Geef voorrang aan mensen met een lager inkomen. 

2. Richt je niet alleen op gezondheid, maar ook op leefomstandigheden. 

3. Maak preventie en zorg persoonsgericht: behandel mensen ongelijk. 

4. Ga er niet vanuit dat iedereen even zelfredzaam is. 

5. Kies nationaal voor een meerjarige aanpak. 

6. Voer deze aanpak ook lokaal uit. 

Als je handelt naar deze actiepunten, verklein je gezondheidsverschillen, nu en in de 
toekomst. Door ongelijkheid in de samenleving gaan mensen eerder dood dan anderen. 
Deze verschillen bestaan al jaren, maar komen door de coronacrisis pijnlijk bloot te liggen. 

https://www.pharos.nl/
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Alleen door het ongelijk behandelen van mensen kom je tot meer gelijkheid, en dus tot 
lagere sterftecijfers en een betere gezondheid voor iedereen. 

Lees meer: 

Gezondheidsverschillen duurzaam aanpakken – 9 principes 

Strategische koers – Pharos, expertisecentrum Gezondheidsverschillen 

(Niet) Iedereen Telt Mee – Pleidooi voor inclusiviteit, rechtvaardigheid en kwaliteit van zorg 

 

07. Handvatten voor inrichten toezichtstaken Wet inburgering 

Bron: VNG 05-01-2022 

Hoe kunt u het toezicht op de verschillende elementen van de Wet inburgering 2021 het 
beste vormgeven? Welke rol speelt preventie hierin? Wat doen andere gemeenten? Welke 
in- en externe samenwerkingspartners spelen een rol? En waar zitten de raakvlakken met de 
andere toezichtstaken in het sociaal domein? 

 
 
Gemeenten hebben de wettelijke taak om toezicht te houden op de verschillende onderdelen 
van het sociaal domein, zoals inburgering en werk en inkomen. Om dit voor gemeenten 
inzichtelijk te maken ontwikkelden Toezicht Sociaal Domein (TSD) en de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten (VNG), in samenwerking met een aantal gemeenten, de visual 
‘samenhang toezichtstaken sociaal domein’. 

Inzicht in verschillende toezichtstaken 
De visual geeft inzicht in de plaats van de verschillende toezichtstaken binnen de gemeente 
en in de relatie met andere disciplines en ketenpartners. Daarnaast is alle relevante 
informatie met een enkele muisklik voorhanden. Denk daarbij aan praktijkvoorbeelden, 
handreikingen en relevante wetsartikelen. Met het complete aanbod van informatie 
ondersteunt deze visual bestuur, beleid en uitvoering binnen gemeenten. 

Visual nu compleet 
Al eerder verschenen de overzichten voor de Wmo, Jeugdwet, Participatiewet, Wet 
kinderopvang en leerplichtwet. Het overzicht voor de Wet inburgering maakt de visual 
compleet. Uiteraard worden toekomstige wijzingen in de verschillende wet- en regelgeving 
ook in de visual verwerkt. 

Meer informatie 
Bekijk de visual 

https://www.sociaalweb.nl/cms/files/2022-01/gezondheidsverschillen-duurzaam-aanpakken-pharos-mei-2019.pdf
https://www.sociaalweb.nl/cms/files/2022-01/strategie-pharos-2021-web.pdf
https://www.sociaalweb.nl/cms/files/2022-01/niet-iedereen-telt-mee-pleidooi-voor-inclusiviteit-rechtvaardigheid-en-kwaliteit-van-zorg-pharos-2021.pdf
https://indd.adobe.com/view/5ee3c1c9-71a7-42c6-87ce-4c728e46bcce
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08. Ervaringsdeskundigen geven lokale uitrol VN-verdrag Handicap 
een onvoldoende 

Bron: Movisie 06-01-2022 

Volgens ervaringsdeskundigen doen Nederlandse gemeenten te weinig om het VN-verdrag 
Handicap uit te rollen. Dat blijkt uit de antwoorden op een uitvraag die Movisie dit najaar 
organiseerde. 250 ervaringsdeskundigen vulden de vragenlijst in. Gemiddeld geven ze hun 
gemeente een 5,3. ‘De gemeente lijkt geen behoefte te hebben aan ervaringsdeskundigen’, 
zegt een van de respondenten. 

In 2016 werd in Nederland het VN-verdrag Handicap geratificeerd. Sinds die tijd zijn op 
allerlei plaatsen initiatieven gestart om er invulling aan te geven. Toch is het voor mensen 
met een beperking of handicap vaak niet mogelijk om volledig mee te kunnen doen in de 
samenleving. De uitvraag van Movisie onder ervaringsdeskundigen in Nederlandse 
gemeenten bevestigt dat er nog erg veel moet gebeuren. 

Onvoldoende 

250 ervaringsdeskundigen vulden de vragenlijst in. 82,5% van hen draagt in de eigen 
gemeente bij aan de implementatie van het VN-verdrag Handicap. Hun rapportcijfers geven 
een duidelijk beeld: ze beoordelen de lokale uitrol van het verdrag in hun gemeente 
gemiddeld met een 5,3. ‘Het VN-verdrag is wel ondertekend, maar de praktijk van alle dag is 
anders’, aldus een respondent.  

Ook de samenwerking met de gemeente kan nog veel beter, vinden de 
ervaringsdeskundigen, al scoort die samenwerking een nipte voldoende: 5,8. Achter dit cijfer 
schuilt een tweeledig beeld: een deel van de respondenten kijkt hoopvol naar de 
samenwerking met de gemeente, zoekt naar de juiste vorm en ziet veel ruimte voor 
verbetering. Een aanzienlijk deel van de respondenten is echter zwaar teleurgesteld en geeft 
soms aan dat de samenwerking met gemeente is geëindigd. 

De uitkomsten weergegeven in illustraties door Hanna Maas 

Ervaringsdeskundigen beoordelen hun eigen rol met een gemiddeld cijfer van 7,3. 
Respondenten geven aan over veel kennis te beschikken, maar geven aan vaak niet als 
serieuze gesprekspartner gezien te worden. 

VN-verdrag Handicap 

Ruim 2 miljoen Nederlanders hebben een beperking. Ze zijn slechtziend, blind of doof, 
hebben een lichamelijke of verstandelijke beperking of psychische problemen. Gewoon 
meedoen is voor hen niet altijd vanzelfsprekend. Sinds 2016 is het VN-verdrag Handicap in 
Nederland van kracht. Het doel van dit verdrag is dat de positie van mensen met een 
beperking verbetert.  
 
Lees meer op de website van het College van de Rechten van de Mens. 

 

 

 

https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2021-12/Alles%20bij%20elkaar%20_0.jpg
https://mensenrechten.nl/nl/vn-verdrag-handicap
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Leernetwerk en campagnes 

De publicatie met de uitkomsten van de uitvraag bevat naast conclusies ook een aantal 
aanbevelingen. Zo wordt voorgesteld een landelijk en regionaal leernetwerk te organiseren, 
waar ervaringsdeskundigen en ambtenaren elkaar makkelijk kunnen vinden en bevragen, en 
waarin ze kennis en kunde met elkaar kunnen delen. In het regionale netwerk zou ook 
ondersteuning kunnen worden belegd voor ervaringsdeskundigen. 

Daarnaast lijkt er ook behoefte aan kennis- en bewustwordingscampagnes. Deze kunnen 
landelijk en lokaal worden ingezet. In zo’n campagne kan aan een breed publiek beter 
duidelijk worden gemaakt waarom het VN-verdrag Handicap er is, wat het zo belangrijk 
maakt en waarom het noodzakelijk is dat er lokaal uitvoering aan wordt gegeven. Die 
bewustwording lijkt nu nog te minimaal. Tot slot worden er aanbevelingen gedaan om lokaal 
te komen tot betere samenwerkingsafspraken en het ontwikkelen van trainingsmateriaal.  

‘We hopen dat deze publicatie bijdraagt aan een succesvolle verdere uitrol van het VN-
verdrag Handicap in alle Nederlandse gemeenten’, aldus Simon Timmerman en Joy Moonen 

van Movisie. Lees de volledige publicatie 

Dit artikel kun je ook voorgelezen beluisteren via SoundCloud. De tekst gaat door onder het Luisteren-
item. 

Lees verder 

VN-verdrag Handicap, vijf jaar na de ratificatie  

VN-Verdrag Handicap: publicaties Movisie  

 

09. Manifest roept op om wetgeving rondom bijstand op de schop te 
nemen 

Bron: Movisie 06-01-2022 

 
4 januari 2022 verscheen ‘Een oproep tot meer echte bijstand. Zorg snel voor 
bestaanszekerheid, ondersteuning en toekomstperspectief’. Dit manifest is een initiatief van 
Trudy Knijn (Universiteit Utrecht) en de Landelijke Cliëntenraad en is mede ondertekend 
door de FNV, diverse wetenschappers, ervaringsdeskundigen, professionals en experts van 
landelijke organisaties, onder wie Marjet van Houten van Movisie. In Trouw zegt Amma 
Asante, vanuit haar functie als LCR-voorzitter: “Zelden is er zo'n brede steun voor 
verandering. Zo veel wetenschappers, ervaringsdeskundigen, advocaten en professionals 
die de ellende zien en echt willen dat er wordt ingegrepen: wij vragen het nieuwe kabinet te 
breken met het oude beleid.” 

In het manifest pleiten de ondertekenaars voor meer bestaanszekerheid en 
toekomstperspectief voor mensen met een bijstandsuitkering, en juist minder wantrouwen 
vanuit de overheid. “De huidige benadering is er een vanuit een eenzijdig economisch 
mensbeeld. Het product en het resultaat staan centraal, en niet de mens. Dit werkt niet en 
kwetst mensen. Het nieuwe kabinet moet zo snel mogelijk zorgen voor een bijstandswet die 
uitgaat van een sociaal mensbeeld.” Afgelopen jaar kwamen FNV en LCR al met eigen 
rapporten en drongen ook gemeenten in een gezamenlijk stuk al aan op een ‘fundamentele 
herziening’. 

https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2021-12/20211220%20DEF%20Rapport%20Inzet%20ervaringsdeskundigheid%20VN-verdrag%20Handicap.pdf
https://soundcloud.com/movisie/luisteren-naar-het-artikel-inzet-ervaringsdeskundigheid-bij-lokale-uitrol-vn-verdrag-handicap
https://www.movisie.nl/artikel/vn-verdrag-handicap-vijf-jaar-na-ratificatie
https://www.movisie.nl/artikel/vn-verdrag-handicap-vijf-jaar-na-ratificatie
https://www.movisie.nl/vn-verdrag-handicap/visie-movisie
https://o8s9ala602u.b-cdn.net/7656b9f3-2577-4f3b-9f26-7da25ddd5555.pdf
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Nieuw coalitieakkoord: een paar versoepelingen 

Uit Trouw: “Over een fundamentele herziening is in het nieuwe coalitieakkoord nog maar 
weinig terug te vinden. Er staan weliswaar een paar versoepelingen in: zo worden ouders 
met een uitkering niet langer op hun uitkering gekort zodra een thuiswonend kind 21 jaar 
wordt. Ook gaat de bijstand - gekoppeld aan het minimumloon - trapsgewijs met 7,5 procent 
omhoog. En benadrukt de nieuwe coalitie dat ze de menselijke maat meer wil hanteren. 
Maar van een fundamenteel andere kijk op de materie lijkt niet meteen sprake. En dat is juist 
wel wat er nodig is, benadrukken de initiatiefnemers van het manifest. “Het kabinet heeft 
bestaanszekerheid, nieuw elan en een meer inclusieve samenleving beloofd”, licht LCR-
voorzitter Amma Asante toe. “Maar als ze dat naar de Participatiewet vertalen, blijft het 
beperkt tot enkele ingrepen. Daarmee zijn we er niet.” 

Uit het manifest: 

Hoe het nu is 
Geen mens zit voor zijn plezier in de bijstand. De bijstand schept door alle voorschriften een 
afhankelijkheidsrelatie tussen burgers en de overheid die velen ervaren als bedreigend of 
beklemmend. Het bedrag dat mensen per maand krijgen, is minimaal. Wie (langdurig) in de 
bijstand zit, heeft moeite om rond te komen. Het lage inkomen en de ingewikkelde 
regelgeving zorgen ervoor dat burgers onbedoeld in de schulden raken. Het is ook bekend 
dat mensen in de bijstand vaker dan gemiddeld kampen met problemen die met elkaar 
samenhangen: slechtere huisvesting, verminderde gezondheid, spanningen in relatie of 
gezin. 

Hoe het is bedoeld 
De Participatiewet is bedoeld als vangnet. Mensen die zelf onvoldoende inkomen hebben, 
moeten zo worden beschermd in hun bestaanszekerheid. Zij moeten zo nodig ondersteuning 
krijgen om deel te kunnen nemen aan de samenleving. Het bieden van toekomstperspectief 
op volwaardig meedoen, is onmisbaar. 

Wat er moet gebeuren 
Wij menen dat een bijstandswet waaruit vertrouwen en respect spreekt wél voldoet aan de 
behoeften van uitkeringsgerechtigden. Er moet worden gebouwd vanuit een andere visie. In 

dit manifest beschrijven wij onze visiemanifest 

Werkgroep Verbetering Participatiewet 

Marjet van Houten leverde vanuit Movisie input voor het manifest: ‘Opvallend en ook 
bijzonder is dat SAM, de beroepsvereniging van klantmanagers heeft meeondertekend. Met 
veel van de wetenschappers, die het manifest hebben ondertekend, hebben we afgelopen 
jaar ook samengewerkt, onder meer in een lezingenreeks over de rechtvaardige bijstand. We 
hebben met deze groep mensen ook de werkgroep Verbetering Participatiewet opgericht, 
waarmee we, de naam zegt het al, beogen om vanuit de inmiddels uit onderzoek bekende 
kennis een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de positie van mensen in de bijstand 
en hun bestaanszekerheid te garanderen.”  

Thomas Kampen 

Een van de ondertekenaars is socioloog Thomas Kampen, wiens Participatielezing 2021 
onlangs door Movisie en Uitgeverij Van Gennep als essay is uitgegeven, ‘De stofzuiger van 
Hanny - Naar meer menselijkheid in de bijstand’. Daarin laat Kampen, specialist op het 
terrein van de bijstand, aan de hand van concrete gevallen zien wat er misgaat, bijvoorbeeld 
wanneer regelgeving de voorrang krijgt boven primaire levensbehoeften of wanneer regels 

https://www.trouw.nl/economie/meer-vertrouwen-en-meer-zekerheid-de-participatiewet-moet-anders~bcd7cedc/
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basale hulp van familie en vrienden onmogelijk maken. Angst en eenzaamheid zijn het 
gevolg. Dit essay is te koop in de webshop van Movisie. 

Lees verder: 

https://www.movisie.nl/artikel/bijstand-kan-rechtvaardiger 

https://www.movisie.nl/artikel/continuiteit-bijstand-opgave-klantmanager-beleidsmaker 

https://www.movisie.nl/artikel/professionele-ruimte-maakt-bijstand-niet-se-rechtvaardiger 

 

10. Inburgeren in Sittard-Geleen 

Bron: gemeente Sittard-Geleen 07-01-2022 

Vanaf 1 januari 2022 geldt de nieuwe Wet Inburgering. Het doel van deze wet is dat alle 
inburgeraars snel en goed meedoen aan het Nederlandse leven. Het liefst via betaald 
werk. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze wet. 

Zo doen we dat in Sittard-Geleen 

De gemeente vindt het belangrijk dat inburgeraars snel meedoen in de maatschappij, 
(betaald) werken, de taal leren en zich vooral thuis voelen.  

 Regisseurs inburgering 

Het allerbelangrijkste is het persoonlijke contact met inburgeraars. Dit gebeurt via de 
regisseurs inburgering, Daphne van der Meij en Daan Mooren. Zij zijn het vaste 
aanspreekpunt en ontwikkelen samen met de inburgeraar een persoonlijk plan voor de 
inburgering. Zij bieden begeleiding bij de inburgering, het opbouwen van een netwerk en het 
vinden van werk of onderwijs. Zo krijgt iedere inburgeraar persoonlijk maatwerk. 

 Welkomstpakket 

Inburgeraars in Sittard-Geleen krijgen een warm welkom van de gemeente. Zij ontvangen 
een welkomstpakket. Dit pakket helpt hen om wegwijs te worden in de nieuwe gemeente. In 
dit pakket zitten ook handige hulpmiddelen om overzicht te houden tijdens de inburgering;  

 Welkomstprogramma 

Inburgeraars krijgen een welkomstprogramma waarin de volgende onderwerpen aan bod 
komen: welkom in Sittard-Geleen, je huis en je buurt, de uitkering, gezondheid, de politie, 
Vidar (de werkplaats) en een stadswandeling door de gemeente. 

Animatievideo inburgeren 

Onderstaande animatievideo maakt duidelijk welke stappen een inburgeraar doorloopt. 

https://youtu.be/tY2vbmuIuGU 

Beschikbaar in negen talen 

De video is ook beschikbaar in de talen Engels, Spaans, Farsi, Tigrinya, Somalisch, 
Arabisch, Dari en Pashto (voice over en ondertiteling). Via de website van Divosa kunt u ze 
bekijken. 

 

https://webwinkel.movisie.nl/webwinkel/de-stofzuiger-van-hanny/61086133
https://www.movisie.nl/artikel/bijstand-kan-rechtvaardiger
https://www.movisie.nl/artikel/continuiteit-bijstand-opgave-klantmanager-beleidsmaker
https://www.movisie.nl/artikel/professionele-ruimte-maakt-bijstand-niet-se-rechtvaardiger
https://youtu.be/tY2vbmuIuGU
https://www.divosa.nl/nieuws/animatievideo-inburgeren-vanaf-2022
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We doen het samen 

Voor een goede inburgering is het belangrijk dat we samenwerken. Als eerste met de 
gemeenten Beek en Stein. En met Vidar, het participatiebedrijf van deze gemeenten. Ook 
met Vluchtelingenwerk is veel contact over de maatschappelijke begeleiding. Tot slot werken 
we samen met VISTA college. Zij verzorgen het taalonderwijs. 

Contact 

Heeft u een vraag? Neem dan contact met ons op. 

 Regisseurs inburgering 

Daphne van der Meij en Daan Mooren 

E: daphne.vandermeij@sittard-geleen.nl en E: daan.mooren@sittard-geleen.nl  

 Vluchtelingenwerk Sittard-Geleen 

E: sittardgeleen@vluchtelingenwerk.nl  

 VISTA college 

E: info@vistacollege.nl 

Meer informatie 

Kijk voor meer informatie op:  

 DUO - Inburgeren 
 

 VluchtelingenWerk Nederland 

 

11. KNOPS - MEER HANDHAVING DIGITALE TOEGANKELIJKHEID 
 
BRON: BINNENLANDS BESTUUR 10-01-2022 

 

 
 

Beeld: Shutterstock Alexander Leeuw  
 

Nederlandse overheden maken te weinig vorderingen met digitale toegankelijkheid. Het 
aanjaagteam dat door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is opgezet, levert 
volgens demissionair staatssecretaris Knops (Binnenlandse Zaken, CDA) nog niet de 
gewenste resultaten op. Hij wil beter toezicht en betere handhaving. In Almelo, waar relatief 

https://www.gemeentebeek.nl/
https://www.gemeentestein.nl/inwoners/
https://vidar.nl/
https://www.vluchtelingenwerk.nl/nl
https://vistacollege.nl/
mailto:daphne.vandermeij@sittard-geleen.nl
mailto:daan.mooren@sittard-geleen.nl
mailto:sittardgeleen@vluchtelingenwerk.nl
mailto:info@vistacollege.nl
https://inburgeren.nl/
https://www.vluchtelingenwerk.nl/nl
https://www.binnenlandsbestuur.nl/service/marketing/redacteuren/alexander-leeuw.9585438.lynkx


Pagina 15 van 47 
 

   

veel laaggeletterden wonen, onderzocht de lokale rekenkamer de digitale dienstverlening. 
Een conclusie is dat de gemeente meer voor deze mensen kan doen. 

Toezicht op medeoverheden 
Knops is ‘nog niet tevreden met de resultaten’ van de initiatieven om de digitale 
toegankelijkheid te verhogen. De VNG heeft met subsidie een aanjaagteam opgezet, dat 
onder meer gemeenten adviseert en hulpmiddelen deelt, maar de staatssecretaris wil 
komend jaar ‘het toezicht en de handhaving verbeteren. Het Wetsvoorstel digitale overheid 
(Wdo) bevat een grondslag op basis waarvan het toezicht op medeoverheden nader 
ingevuld wordt.’ 
  
Werk te verzetten 
Ook is de stijgende lijn van toegankelijkheidsverklaringen voor overheidswebsites en -apps 
volgens Knops ‘geen reden tot tevredenheid’. De cijfers laten een stijgende lijn zien, maar uit 
een verkenning blijkt er nog eens zo’n hoeveelheid websites en apps is waar geen verklaring 
voor is gepubliceerd. ‘Ook al zegt het ontbreken van een verklaring nog niets over de 
daadwerkelijke toegankelijkheid van een website of app, het is duidelijk dat er 
de komende jaren nog veel werk te verzetten is.’ 
  
Pijnlijk zichtbaar 
Er zouden zo’n 4 miljoen Nederlanders zijn met onvoldoende digitale en bureaucratische 
vaardigheden om zelf zaken te doen met de overheid. ‘Niet iedereen lukt het om mee te 
komen met alle digitale veranderingen’, schrijft de staatssecretaris. Digitalisering kan 
overheidsdienstverlening moeilijker maken. ‘Ook als je voldoende vaardig bent, schiet 
overheidsdienstverlening soms tekort. De kinderopvangtoeslagenaffaire heeft dit pijnlijk 
zichtbaar gemaakt.’ 
  
Moeite 
De rekenkamer in Almelo deed onderzoek naar de digitale dienstverlening. ‘Vooral de 
laagste inkomenscategorieën, ouderen en nieuwkomers zijn in Almelo goed 
vertegenwoordigd’, schrijft de rekenkamer. ‘Een deel van deze groep heeft ernstige moeite 
met de digitale dienstverlening van de gemeente Almelo.’ De verwachting is dat deze groep 
problemen zal blijven ondervinden en aangewezen zal blijven op het vangnet van helpende 
organisaties en het eigen netwerk. 
 
Bredere aanpak 
Er is ook een groep laaggeletterde inwoners die wel digivaardig is, maar liever geen gebruik 
maakt van de digitale dienstverlening van de gemeente. Zij vertrouwen het bijvoorbeeld niet, 
hebben snel antwoord nodig of zijn bang geen reactie te krijgen. ‘Voor deze groep is een 
bredere aanpak nodig.’ 
  
Samenwerking 
De rolopvatting is volgens de gemeente ‘smal’: ze speelt ‘speelt geen rol als regisseur of 
belangenbehartiger voor minder digivaardige burgers’. Dat zou bijvoorbeeld kunnen door 
actief de samenwerking te zoeken met relevante partners of door als opdrachtgever 
voorwaarden te stellen aan de toegankelijkheid. Iedere organisatie is nu zelf verantwoordelijk 
voor de toegang en een gezamenlijke aanpak zou kunnen helpen ‘de effecten van 
digitalisering voor niet digitaal vaardige burgers te verminderen’. 

 

 

 

 

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2021Z24057&did=2021D51071
https://www.binnenlandsbestuur.nl/digitaal/nieuws/toegankelijkheid-websites-overheid-beter.2.19355541.lynkx
https://almelo.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Document/a83800b2-7d4e-4b88-81d7-9a7f7c4102f7?documentId=78e281ca-d460-46e5-8215-3c09027f3b82
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12. Hulp voor gezinnen in Westelijke Mijnstreek die op meerdere 
gebieden vastlopen 

Door Marjolein Welling (bron: dagblad de Limburger 11-01-2022 

 

 
 
Afbeelding ter illustratie. Afbeelding: Hollandse Hoogte / ANP 

Partners in Welzijn en MEE Zuid-Limburg hebben de handen ineen geslagen om 
gezinnen in de Westelijke Mijnstreek te ondersteunen die het moeilijk hebben op 
verschillende vlakken tegelijk, zoals opvoeding, financiën en werk. 

Deze hulp is bedoeld voor gezinnen uit Stein, Beek, Sittard-Geleen en de voormalige 
gemeente Schinnen met kinderen tussen de nul en negentien jaar, bij wie een kettingreactie 
aan problemen is ontstaan. „Vaak kan een nare gebeurtenis, zoals een echtscheiding of het 
verlies van een baan, leiden tot stress op ook andere gebieden”, zegt Michelle Géron, jeugd- 
en gezinswerker bij Partners in Welzijn (PIW). „Denk aan geldzorgen, een kind dat niet wil 
luisteren of chaos in je hoofd. Voor gezinnen met zulke multiproblemen is er ReSet, een 
hulpverleningstraject met als doel om hen weer zelfredzaam te maken. Hier kunnen zij 
zonder verwijzing gebruik van maken.” 

Lees ook: Diana en Linda beheren pagina waarop spullen worden aangeboden voor arme gezinnen: 

‘Wat je over hebt, geef je door’ 

Expertise 

Tijdens dit traject worden twee hulpverleners aan een gezin gekoppeld: één van PIW, de 
ander van MEE Zuid-Limburg. „Zo kunnen wij gebruikmaken van elkaars expertise”, legt 
MEE-consulent Nadine Krux uit. „PIW kan de gezinnen praktisch ondersteunen met onder 
meer de opvoeding, het op orde maken van financiën of werken aan een betere 

https://www.limburger.nl/cnt/dmf20211229_93929606
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20211229_93929606
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communicatie. MEE geeft handvatten hoe je om kunt gaan met een fysieke of psychische 
beperking en hoe kwetsbare burgers weer mee kunnen doen in de maatschappij.” 

Lees ook: Baas van grootste Limburgse ggz-instelling: we moeten niet langer geheimzinnig doen 
over geestelijke nood 

Vast contactpersoon 

De ReSet-hulpverleners kunnen volgens Géron tijdens het traject een externe partij 
inschakelen. „Vanuit ons netwerk kunnen we bijvoorbeeld bij schuldenproblematiek 
Kredietbank Limburg laten bijspringen of een koppeling maken met een jeugdarts. Iemand 
van ons blijft altijd de vaste contactpersoon voor het gezin, om te voorkomen dat zij 
meerdere professionals krijgen aan wie ze steeds opnieuw hun verhaal moeten doen.” 

Lees ook: Sittard-Geleen schiet mensen met financiële problemen eerder te hulp 

Doelen 

Afhankelijk van wat het gezin nodig heeft, kunnen hulpverleners meerdere keren per week 
op huisbezoek komen of - indien gewenst - een online sessie inplannen. „Er is nu ruimte om 
meer uren in te zetten bij de opstart dan in een regulier traject”, vertelt Krux. „Zo kun je snel 
in kaart brengen waar de knelpunten liggen. Samen met het gezin stellen we praktische 
doelen op en maken duidelijke afspraken over wat er aan de problemen gedaan kan worden. 
Het idee is dat het gezin na zes tot twaalf maanden weer zelf verder kan. Mocht er hierna 
nog hulp nodig zijn, denken wij hierover mee en kunnen helpen dit te regelen.” 

Gezinnen die geïnteresseerd zijn in dit traject kunnen vrijblijvend contact opnemen met 
Géron (michelle.geron@piw.nl) of Krux (n.krux@meezuidlimburg.nl). 

 

13. Een blanco bezuiniging 

Bron: Sociaal Web 11-01-2022 

Joris Rijken jrijken@akd.nl 

Op hun eerste 'echte' werkdag moeten Ernst Kuipers, Conny Helder en Maarten van Ooijen 
aan de slag met het Coalitieakkoord. Daar staat een structurele bezuiniging van bijna € 5 
miljard in. Hoe wil de nieuwe regering dat bedrag bij elkaar sprokkelen? 

 
 

https://www.limburger.nl/cnt/dmf20210917_94689599
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20210917_94689599
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20210520_95556103
mailto:michelle.geron@piw.nl
mailto:n.krux@meezuidlimburg.nl
mailto:jrijken@akd.nl
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De nieuwe bewindspersonen van het ministerie van VWS gaan aan de slag op basis van 
het Coalitieakkoord. De meest besproken maatregel daarin is geen maatregel, maar een 
getal: €4.819.000.000. Deze bijna € 5 miljard is de structurele bezuiniging die de vier 
betrokken partijen hebben opgenomen in de financiële bijlage bij het akkoord. Hoe wil de 
nieuwe regering dit bedrag bij elkaar sprokkelen? 

Minder méér 
De bezuiniging betekent niet dat de coalitie de komende jaren minder geld aan de zorg zal 
uitgeven: het gaat om een verlaging ten opzichte van de prognose, die ieder jaar een flinke 
toename laat zien. Het wordt dus niet minder, maar minder méér. 

Het Coalitieakkoord maakt niet duidelijk waar het bezuinigingsbedrag vandaan moet komen. 
De ‘budgettaire bijlage’ bij het akkoord geeft meer inzicht. Daarin valt op dat de bijna € 5 
miljard is opgebouwd uit besparingen die pas op de lange tot zeer lange termijn (het jaar 
2052!) worden bereikt. Wie nog meer inzicht wil krijgen van de financiële impact van allerlei 
mogelijke maatregelen, kan het rapport Zorgkeuzes in Kaart van het Centraal Plan Bureau 
(CPB) lezen. 

Passende zorg 
De passage in het Coalitieakkoord over het zorgstelsel begint met een tekst over ‘passende 
zorg’. Daarmee wordt bedoeld dat de coalitie alleen nog bewezen effectieve zorg wil 
vergoeden; overbehandeling moet worden voorkomen. Het Zorginstituut en de Nederlandse 
Zorgautoriteit (NZa) vinden passende zorg al langer een belangrijk thema. Wat de vrij lange 
tekst in het Coalitieakkoord niet bevat, is een ‘harde’ toets van behandelingen op 
kosteneffectiviteit (bijvoorbeeld: een behandeling mag maximaal € 80.000 per gewonnen 
levensjaar kosten). Ook als dat anders zou zijn, hoeven we van passende zorg op korte 
termijn geen grote financiële opbrengst te verwachten: het CPB vindt de opbrengsten ervan 
zo onzeker, dat het er geen enkel bezuinigingsbedrag aan durft te verbinden. 

Een ander landschap 
Dat is anders voor een ‘herinrichting van het ziekenhuislandschap’. Het CPB denkt dat met 
het concentreren van hoog complexe zorg € 300 miljoen per jaar te besparen is. Door het 
aantal SEH-afdelingen te beperken komt daar nog eens € 100 miljoen bij. In het 
Coalitieakkoord staat dat de NZa regiobeelden zal opstellen, op basis waarvan een 
herschikking zal plaatsvinden. Dat is een interessante wijziging: tot nu toe stellen 
zorgaanbieders en zorgverzekeraars zelf de regiobeelden op. De vraag is nu of de NZa ook 
bevoegdheden zal krijgen om haar regiobeelden tot uitvoering te brengen. Dat zou 
een vergaande wijziging in het zorgstelsel betekenen; daarover lezen we in het 
Coalitieakkoord niets expliciets. 

Wonen en zorg 
Het rapport van het CPB laat zien dat vooral het invoeren of verhogen van eigen betalingen 
leidt tot grote besparingen. In het licht daarvan is de maatregel dat in de ouderenzorg ‘wonen 
en zorg stapsgewijs gescheiden’ worden heel interessant. Op dit moment hebben mensen 
met een indicatie voor Wlz-zorg nog recht op zorg, op verblijf in een instelling (bijvoorbeeld 
een verpleeghuis) en op diensten als eten en drinken en schoonmaak. Als de aanspraak 
beperkt zou worden tot alleen de zorg, moeten ouderen aan de instelling waar zij wonen 
huur en servicekosten betalen. Dat leidt volgens de budgettaire bijlage tot een besparing van 
uiteindelijk € 1,2 miljard. Dit is uiteraard een maatregel van grote gevoeligheid, waarvan 
moet worden afgewacht of die ongeschonden de politieke eindstreep haalt. 

Slot 
De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) heeft recent laten zien dat de 
groei van de gezondheidszorg in verschillende opzichten onhoudbaar is. Volgens de WRR 
zal de overheid scherpe keuzes moeten maken om de zorg in bedrijf te houden. Dat vraagt 

https://www.sociaalweb.nl/nieuws/coalitieakkoord-omzien-naar-elkaar-vooruitkijken-naar-de-toekomst
https://www.kabinetsformatie2021.nl/documenten/publicaties/2021/12/15/budgettaire-bijlage-coalitieakkoord-2021-2025
https://open.overheid.nl/repository/ronl-650dec52-fc51-4113-becf-e693e2955940/1/pdf/Zorgkeuzes%20in%20Kaart.pdf
https://www.dejuistezorgopdejuisteplek.nl/regiobeelden/
https://akd.eu/nl/insights/regionale-samenwerking-een-paard-van-troje-voor-het-zorgstelsel-
https://wetten.overheid.nl/BWBR0035917/2021-07-01#Hoofdstuk3_Paragraaf1_Artikel3.1.1
https://www.sociaalweb.nl/publicaties/zorg-onder-druk-keuzes-overheid-noodzakelijk
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ook scherpe juridische keuzes. Het Coalitieakkoord laat wel een forse bezuiniging zien, maar 
nog niet de scherpe keuzes die daarvoor moeten zorgen. 

https://www.sociaalweb.nl/partners/akd 

 

14. Sittard-Geleen - nieuw steunpakket voor ondernemers 

Persbericht I Sittard-Geleen, 13 januari 2022  

Een noodfonds voor ondernemers. Ondersteuning bij het organiseren van 
evenementen die gericht zijn op het weer ‘open gaan’ in het voorjaar van de 
detailhandel en horeca. Geen precario- en reclamebelasting voor 2022 en een 
verruiming voor terrassen. Dat zijn de belangrijkste maatregelen waarmee de 
gemeente Sittard-Geleen de ondernemers de komende tijd wil ondersteunen. 

Ondernemers hebben zwaar te lijden onder alle coronamaatregelen die door het rijk worden 
opgelegd. Het college van burgemeester en wethouders heeft de afgelopen weken gewerkt 
aan een pakket aan maatregelen waar de gemeenteraad op 27 januari een besluit over 
neemt.  

Het voorstel voor de maatregelen is gemaakt in nauw overleg met de 
ondernemersverenigingen in de gemeente. “Het college ziet dat ondernemers het 
ongelooflijk zwaar hebben. We hebben als gemeente het uitgangspunt dat we waar we 
kunnen, ons maximaal inspannen om de gevolgen van de coronamaatregelen te verzachten. 
Alleen samen komen we sterker door deze moeilijke periode heen”, aldus wethouder Pieter 
Meekels.  

Noodfonds 

Een van de nieuwe steunmaatregelen is de invoering van een noodfonds voor ondernemers. 
Hoe dit er precies uit komt te zien en wie er een beroep op kan doen, wordt samen met 
vertegenwoordigers van de ondernemers de komende weken verder uitgewerkt. Ook wordt 
de individuele ondersteuning van en advisering aan ondernemers versterkt.  

Daarnaast gaat de gemeente ondernemers en ondernemersinitiatieven ondersteunen bij het 
organiseren van evenementen waarmee ze hun omzet willen vergroten.  

De tijdelijke verruiming voor terrassen, zoals in 2021 is toegepast, geldt in heel 2022. Voor 
de tijdelijke uitbreiding is geen nieuwe of aangepaste vergunning nodig en wordt geen 
precario opgelegd.  

Zolang de lockdown is ingesteld kunnen ondernemers in de winkel- en horecagebieden 
bovendien een ontheffing voor het parkeerverbod in het voetgangersgebied krijgen. Op deze 
manier wordt het makkelijker om een bezorgservice te regelen nu veel meer online wordt 
gekocht. Voor ondernemers die eerder al een ontheffing hebben gekregen wordt deze 
automatisch verlengd.  

Signaal  

Het college van Sittard-Geleen doet ook een oproep aan het kabinet om meer rekening te 
houden met de positie van ondernemers in grensregio’s. In de afgelopen periode is pijnlijk 
duidelijk geworden dat landelijke maatregelen in een grensregio leiden tot inkomstenderving 
voor ondernemers. Het kabinet zou meer rekening moeten houden met de effecten van 

https://www.sociaalweb.nl/partners/akd
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landelijke coronamaatregelen voor grensregio’s, vindt het gemeentebestuur, want het leidt 
tot een ongelijk speelveld voor ondernemers.  

 

15. SCP - Coalitieakkoord uitwerken vanuit perspectief van burgers 

Bron: Sociaal Web 10-01-2022 

Het SCP stelt op basis van een eerste analyse van het coalitieakkoord dat er een belangrijke 
opdracht ligt voor het nieuwe kabinet om bij de uitwerking van het akkoord het leven van 
burgers en samenleven centraal te stellen. Het akkoord verkent kansrijke routes om 
maatschappelijke problemen aan te pakken, en het SCP ziet kansen voor versterking van 
onze welvaart en ieders welbevinden. Om dat ook te realiseren zijn echter meer 
randvoorwaarden nodig. Het SCP adviseert daarom bij de uitwerking van dit coalitieakkoord 
te werken vanuit maatschappelijke opgaven om zo effectief beleid in te richten op de lange 
termijn. Oog voor de sociale en culturele dimensie van het leven van burgers, zoals sociale 
cohesie en zorgen over samenleven, is daarbij onmisbaar en ontbreken in het 
coalitieakkoord. Dat staat effectief beleid in de weg. 

 
 
De reflectie op het regeerakkoord is uitgevoerd vanuit de grote maatschappelijke 
vraagstukken waarvoor Nederland volgens het SCP de komende jaren gesteld staat, zoals 
de opgave rondom duurzaamheid, zinvolle en volwaardige participatie, of de zorg voor 
kwetsbare mensen. Het coalitieakkoord bevat veel investeringen op terrein van klimaat, 
natuur en wonen. Ook is er een positieve beweging zichtbaar om vraagstukken en 
beleidsmaatregelen met elkaar te verbinden, bijvoorbeeld op het terrein van werken en leren. 
Het is van belang dat afzonderlijke maatregelen gezamenlijk leiden tot de gewenste uitkomst 
en te voorkomen dat ze bij elkaar opgeteld niet voor iedereen goed uitpakken. 

Om beleid beter aan te laten sluiten bij wat mensen nodig hebben en bij hoe mensen daar 
zelf over denken, adviseert het SCP een breder welvaartsperspectief te gebruiken. In het 
leven van mensen gaat het immers niet alleen om economie en klimaat, maar ook om 
kwaliteit van leven, sociale ongelijkheid, samenleven en kunnen vertrouwen op overheid en 
instanties. De sociale en culturele dimensie is voor alle opgaven relevant, maar ontbreekt in 
het coalitieakkoord. Concreet gaat het er dan bijvoorbeeld om hoe de energietransitie uitpakt 
voor verschillende groepen, maar ook welke gevolgen dat heeft voor maatschappelijke 
verhoudingen, bijvoorbeeld in termen van sociale ongelijkheid, het kunnen vertrouwen op de 
ander en polarisatie. Of hoe via het tegengaan van segregatie in het onderwijs kan worden 
bijgedragen aan sociale cohesie. 

Het SCP adviseert in dat licht ook om de (corona)herstelopgaven in de verdere uitwerking 
van het coalitieakkoord explicieter te verbinden aan deze andere maatschappelijke opgaven 
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waar Nederland voor staat, en deze niet als losse onderdelen te zien en aan te pakken. Er is 
een lange termijn aanpak nodig waarin ook het crisisbeleid een plaats krijgt. 

Aandacht voor de leefwereld van de burger betekent ook rekenschap geven dat ‘de burger’ 
niet bestaat. Burgers verschillen op tal van terreinen in wat ze kunnen en willen en hoe ze 
zich gedragen. Dat vraagt om een explicitering van de aannames onder beleid, en een 
realiteitscheck of mensen (ook de mensen die minder in beeld zijn) wel kunnen wat er van ze 
gevraagd wordt. Dat is een belangrijk aandachtspunt voor de uitwerking van het 
coalitieakkoord, zeker gegeven incidenten en systeemfalen van de overheid in de 
achterliggende periode. 

Daarnaast adviseert het SCP ook meer aandacht te hebben voor het betrekken van burgers 
bij beleid, en daarbij een open blik naar mogelijke instrumenten te houden. Op die manier 
kunnen de voorkeuren van bijvoorbeeld mensen met minder opleiding en een lager inkomen 
ook beter tot uitdrukking komen in beleid. Effectiever beleid dat beter aansluit op het leven 
van mensen kan daarnaast ook helpen met het versterken van het politiek vertrouwen, een 
belangrijke ambitie in het coalitieakkoord. 

Tot slot signaleert het SCP dat door de enorme financiële injectie er in de uitwerking en 
uitvoering van het coalitieakkoord het risico is, dat er onvoldoende aandacht is voor heldere 
kaders en randvoorwaarden die nodig zijn voor effectief beleid. Die kaders en voorwaarden 
moeten richting geven aan de uitvoering, en duidelijk maken welke ruimte er is voor 
professionals en burgerinitiatieven in de uitvoering. Daarnaast moeten ze duidelijk maken 
hoe de rollen, taken en bevoegdheden niet alleen tussen overheden zijn verdeeld, maar ook 
tussen burger, overheid en bedrijfsleven. Het SCP adviseert die zo spoedig mogelijk uit te 
werken in het belang van een betrouwbare overheid. 

Deze opdracht voor het nieuwe kabinet is gebaat bij kennis over de maatschappelijke 
opgaven, en over het leven van burgers en de samenleving. Het SCP zet zich hiervoor in de 
komende jaren in, met zijn onderzoek naar de maatschappelijke opgaven waar Nederland 
volgens het planbureau voor staat. 

→ Download Sociaal en Cultureel Planbureau 

 

16. Sociale Coöperatie Sittard-Geleen stapje dichterbij 

Publicatie gemeente Sittard-Geleen 14-01-2022 

De Sociale Coöperatie Sittard-Geleen is weer een stapje dichterbij. Met de benoeming 
van vier bestuursleden die de kar willen trekken, gaat het initiatief binnenkort van 
start. Bovendien is een naam gekozen: Sociale Coöperatie Vidi. De Sociale Coöperatie 
richt zich op de inwoner die wil ondernemen, een idee heeft voor een product of een 
dienst maar voor wie de stap naar zelfstandig ondernemerschap nu nog te groot is om 
alleen te nemen. 

Mensen die deelnemen werken aan hun ondernemerschap en ondernemersvaardigheden. 
Zij bouwen meer sociale contacten op, doen ervaring op, en ontwikkelen meer 
zelfvertrouwen. En dat is belangrijk voor iedereen. Het gaat om inwoners die een 
bijstandsuitkering ontvangen en die hiermee de kans krijgen om te bouwen aan hun 
zelfstandige toekomst. Zij krijgen binnen Vidi de ondersteuning die zij nodig hebben.  

 

https://www.sociaalweb.nl/cms/files/2022-01/reflectie-op-het-coalitieakkoord-2021-2025-vanuit-het-burgerperspectief-1-.pdf
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Aanwinst 

Deelname is niet vrijblijvend. Het doel is om mensen vooruit te helpen, in dit geval richting 
een eigen bedrijf. Wethouder Judith Bühler: “Voor ons is duidelijk dat de Sociale Coöperatie 
een goede aanwinst voor de gemeente is, daarom hebben we graag ondersteund bij de 
oprichting.” 

Vidi helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een eigen bedrijf opbouwen onder de 
vleugels van een coöperatie. Daarbij wordt rekening gehouden met wat ze zelf (aan)kunnen 
en wat ze nog nodig hebben. Denk daarbij aan praktische zaken als de boekhouding, 
prijsopgaves en facturen. Maar ook de samenwerking met andere leden van de coöperatie 
en het leren van elkaar is een belangrijk doel.   

Geluk en welzijn 

Inmiddels zijn Mahmoud Alothman, Elise Lansu, Jos Clermons en Pascal Vermeulen bereid 
gevonden om zitting te nemen in het bestuur. Met anderen zijn nog gesprekken daarover 
gaande. 
   
Mahmoud Alothman is ondernemer, projectadviseur en communicatiespecialist en heeft 
een passie voor maatschappelijk werk. Als bestuurslid bij de Sociale Coöperatie wil 
hij  ondernemers uit Sittard-Geleen helpen hun dromen realiseren, en daarmee ook 
meehelpen aan het verbeteren van de economie in de regio. 

Elise Lansu is ondernemer en partner bij Delfin Executives in Maastricht, een W&S bureau 
voor directie, management en toezichthoudende posities. Ze draagt graag bij aan de sociale 
coöperatie, omdat zij gelooft dat het leidt tot meer persoonlijk geluk en welzijn, als mensen 
de kans krijgen te doen waar ze goed in zijn.  

Jos Clermons heeft een financiële achtergrond met als extra aandachtsgebied pensioenen. 
Het nieuwe bestuurslid vind het een leuke uitdaging om mensen te helpen bij het opstarten 
van een eigen bedrijf en hiervoor de ervaring in te zetten die hij op financieel gebied op heeft 
gedaan  tijdens zijn werk en bij diverse verenigingen en stichtingen.  

Pascal Vandermeulen is directeur van de coöperatieve Rabobank Zuid-Limburg West. Hij 
wil graag zijn kennis en netwerk beschikbaar stellen om talenten te ontwikkelen en 
ondernemerschap te bevorderen in Zuid-Limburg.  

Dit bestuur in oprichting is met de formele voorbereidingen gestart. Daarna kunnen begin 
2022 de eerste deelnemers via Vidar kennismaken met Vidi en starten met het traject. 
De Sociale Coöperatie is opgericht als gevolg van een motie van de PVV, die unaniem is 
gesteund door de gemeenteraad van Sittard-Geleen. Vidi krijgt een pek in Sjoenk! op de 
Rijksweg in Geleen, waar ook Stadslabs Sittard-Geleen gevestigd is.   
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Beoogd bestuursleden Mahmoud Alothman (links) en naast hem Elise Lansu hebben een eerste 
overleg met wethouder Judith Bühler (rechts) en medewerkers van de gemeente Sittard-Geleen. Jos 
Clermons en Pascal Vermeulen ontbreken op de foto.  

 

17. Sport en cultuur voor mensen met een kleine beurs 

DOOR PAUL DOLHAIN (BRON: DAGBLAD DE LIMBURGER 17-01-2022 

De gemeente Sittard-Geleen stelt in 2022 en 2023 een budget ter beschikking van ruim 
15.000 euro voor activiteiten op het gebied van sport of cultuur voor inwoners die 
leven rond het bestaansminimum. 

 

Het geld wordt geïnvesteerd in volwassen inwoners die (tijdelijk) geen geld hebben om te 
sporten of deel te nemen aan culturele activiteiten en komt uit het Volwassenenfonds Sport 
en Cultuur Limburg, dat wordt ondersteunt door de Provincie Limburg. 
Een lidmaatschap van een sportclub of een fitnessabonnement, maar ook schilder- of 
tekenlessen of een abonnement op de bibliotheek worden daardoor toegankelijk voor een 
doelgroep die de beurs vaak flink op de knip moeten houden. „We maken sport en cultuur 
daarmee toegankelijk voor iedere volwassene. Door de lockdown en de maatregelen rondom 
het coronavirus ligt het merendeel van de activiteiten nu jammer genoeg stil, maar dat gaat 
hopelijk snel veranderen”, licht wethouder Andries Houtakkers (Sport en Cultuur) toe. 
Sittard-Geleen is sinds 1 september 2021 aangesloten bij het Volwassenenfonds en 
sindsdien maakten 38 inwoners gebruik van de regeling. 
Wethouder Judith Bühler (Armoedebeleid) kijkt tevreden terug op de afgelopen vier 
maanden. „Goed dat mensen het fonds weten te vinden, en ik hoop dat dit ook dit jaar zo 
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blijft. Wij willen een gemeente zijn waarin we naar elkaar omkijken, en samen zorgen dat 
iedereen mee kan doen. We doen er alles aan om dat mogelijk te maken. Want iedereen 
moet deel kunnen nemen aan de normale dingen in onze samenleving, ook als je weinig te 
besteden hebt.” 
In Sittard-Geleen heeft ruim elf procent van de inwoners een laag inkomen. „Te veel mensen 
hebben niet de financiële middelen voor een lidmaatschap van bijvoorbeeld een sportclub of 
een fanfare”, voegt wethouder Houtakkers toe. „Tegelijkertijd hebben ze wel vaak zorgen. 
Juist zo’n lidmaatschap van een vereniging of een sportclub geeft mensen energie en 
veerkracht. We hopen dat mensen die voldoen aan de voorwaarden de komende jaren ook 
de weg naar het Volwassenenfonds weten te vinden.” 

 

18. Opinie - meer arbeidsmigranten? Of moeten we toch nog eens 
kijken naar de Participatiewet? 

Fred Zijlstra (bron: Sociaal Web 13-01-2022) 

 

De arbeidsmarkt raakt overspannen, er is een groot tekort aan arbeidskrachten in de 
zorg, maar ook andere sectoren (onderwijs, logistiek, etc) hebben hier mee te maken. 
Niet alleen in Nederland overigens, gezien de beelden uit het Verenigd Koninkrijk. 

 
 
Het onderliggend probleem is in feite een demografische ontwikkeling van de bevolking in 
Europa. De ‘babyboom’ generatie (geboren tussen 1945 – 1955) is inmiddels 
gepensioneerd, en de aanwas van de bevolking was daarna kleiner om de gaten op de 
arbeidsmarkt op te vullen. De roep om ruimere toelating van arbeidsmigranten neemt toe. 
Bouwvakkers uit Oost-Europa, verpleegsters uit de Filipijnen, enzovoort. Dit kan een bijdrage 
zijn aan de oplossing, maar gaat ook gepaard met maatschappelijke spanningen. Men wil 
wel de arbeidskrachten, maar adequate huisvesting vormt een probleem (kijk bijv. naar de 
weerstand tegen zgn. ’Polen hotels’ in het Westland, en spanningen in bepaalde wijken in 
Den Haag en Rotterdam). 

Misschien moeten we ook naar andere oplossingen kijken. In Nederland zijn er ook veel 
mensen die best willen werken, maar er niet in slagen om een plek op de arbeidsmarkt te 
bemachtigen omdat ze een zekere beperking hebben. Vaak wordt deze groep aangeduid als 
‘mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt’. Dat is een aanduiding voor een groep 
waarvan de werkvermogens (competenties) niet geheel aansluiten bij wat de arbeidsmarkt 
vraagt. Dus eigenlijk wordt hiermee gezegd dat er voor deze groep geen geschikt werk te 
vinden is. Het gaat om ongeveer 1,2 miljoen mensen in Nederland. Misschien moet er 
geschikt werk gemaakt worden. 

De arbeidsmarkt vraagt vooral mensen die goed opgeleid zijn, een groot ‘probleemoplossend 
vermogen’ hebben en goede ‘sociale vaardigheden’. Niet iedereen heeft dat. Werk stelt 
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tegenwoordig specifieke en hogere eisen dan enkele decennia geleden. Het werk is 
veranderd, veel meer gericht op dienstverlening. Daarbij moeten werknemers sociaalvaardig 
en representatief zijn, zelfstandig kunnen werken, goed kunnen plannen, 
verantwoordelijkheid kunnen nemen, en emoties goed kunnen beheersen. Tegelijkertijd 
wordt er veel gebruik gemaakt van computers en internet, wat veel aandacht en concentratie 
vergt, en waardoor het werktempo veel hoger is geworden. Allemaal factoren waardoor het 
werk intensiever en complexer is geworden. Tegelijkertijd vragen organisaties liefst 
‘manusjes van alles’, die multi-inzetbaar zijn, ofwel mensen die goed geschoold en opgeleid 
zijn. Werk is topsport geworden. En dat betekent dat iedereen goed getraind en fit moet zijn. 
Kortom: De drempel om toe te treden tot de arbeidsmarkt is hoger komen te liggen: dus 
‘afstand tot de arbeidsmarkt’ wordt gecreëerd door een veranderende arbeidsmarkt. 

De toename van werkeisen is ook een probleem voor mensen die nu aan het werk zijn: veel 
mensen klagen over hoge werkdruk (66 %), en hebben psychische klachten (stress, 
burnout). Psychische klachten vormen inmiddels de voornaamste oorzaak voor 
arbeidsongeschiktheid. 

Hier ligt dus een maatschappelijke uitdaging: enerzijds tekorten op de arbeidsmarkt, en 
tegelijkertijd veel mensen die wel willen werken, maar wie geen geschikt werk te vinden is. 

Om deze maatschappelijke uitdaging aan te pakken moet het werk anders georganiseerd 
worden. De efficiëntiemaatregelen van de laatste decennia hebben ertoe geleid dat in veel 
organisaties de lagere functies zijn weggesaneerd. Hierdoor verdwenen de mensen wel, 
maar het werk dat ze deden niet. Het idee was dat de achterblijvers (veelal hoger 
opgeleiden) het werk er wel bij konden doen, met hulp van computers. Het gevolg is dat nu 
veel mensen een fors deel van hun tijd taken uitvoeren (vaak ondersteunende 
administratieve taken) waarvoor ze overgekwalificeerd (te duur) zijn. Soms is dat 30 a 40 % 
van hun tijd. De administratieve last is overal toegenomen: in de zorg, in de techniek, in het 
onderwijs, enzovoort. Dit is niet efficiënt: niet vanuit bedrijfseconomische noch vanuit 
maatschappelijke en psychologische overwegingen. 

Door het werk anders te organiseren kunnen taken en functies weer gedifferentieerd worden, 
en kan ervoor worden gezorgd dat bij het ontwerp van werk rekening gehouden wordt met de 
capaciteiten van mensen. Diverse voorbeelden, in allerlei sectoren, laten zien dat dit van 
meerwaarde is. Bovendien pakt het voor werkgevers ook voordeliger uit. Het is goedkoper 
als men schaarse medewerkers kan vervangen door wat minder gekwalificeerde (dus ook 
minder dure) medewerkers. Maar belangrijker is dat dit ook kan helpen om werknemers die 
overbelast zijn, en hoge werkdruk hebben, te ondersteunen door ‘oneigenlijke’ taken (vaak 
simpele taken zoals administratie, of aan- en afvoer van materialen, etc.) uit handen te 
nemen. Dit vermindert de werkdruk en bevordert de duurzame inzetbaarheid van 
werknemers. 

Werkgevers zijn nog altijd huiverig om mensen aan te nemen die niet helemaal in hun ‘ideale 
plaatje’ passen. Maar de huidige problemen op de arbeidsmarkt zijn niet voorbij als de 
pandemie voor minder problemen zorgt. Er schuilt nog een demografisch probleem op de 
achtergrond, die medeverantwoordelijk is voor de huidige tekorten. Veel mensen gaan met 
pensioen, en er zijn te weinig jongeren om de plek in te nemen. Dit betekent dat het dringend 
gewenst is om aan alternatieve oplossingen te werken. 

De gedachte achter de Participatiewet, die destijds werd ingevoerd, was goed: iedereen 
moet (volwaardig) mee kunnen doen in de samenleving. En volledig participeren betekent 
ook meedoen op de arbeidsmarkt en zelf je eigen inkomen verdienen. Daarom is de 
Banenafspraak ook een wezenlijk onderdeel van de Participatiewet. Echter de banen waarin 
de mensen zouden moeten participeren, zijn er niet. 
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De Participatiewet lost dus feitelijk niet alleen het maatschappelijk probleem op, maar kan 
ook organisaties helpen om HR-problemen op te lossen. Dus: Redt de Participatiewet! 

 

19. Maatschappelijke organisaties roepen op tot beschaving 

Bron: FNV 18-01-2021 

Een coalitie van maatschappelijke organisaties (vakbonden en diverse organisaties voor 
senioren, patiënten, mensen met een beperking en armoedebestrijding) heeft de handen 
ineengeslagen. Zij roept de Tweede Kamer op de koppeling in stand te houden tussen het 
wettelijk minimumloon, de AOW en het sociaal minimum. Dat is een kwestie van beschaving. 

 
 
Gezamenlijke oproep: 
Wij, de gezamenlijk vakbonden en diverse organisaties voor senioren, patiënten, mensen 
met een beperking en armoedebestrijding, roepen u – leden van de Tweede Kamer - op om 
de koppeling van de AOW en het sociaal minimum aan het wettelijk minimumloon volledig in 
stand te houden. 

De stijging van het wettelijk minimumloon en de daaraan gekoppelde uitkeringen zijn van 
groot belang voor het vergroten van de bestaanszekerheid in Nederland. Anders lopen de 
inkomensachterstanden van ouderen en uitkeringsgerechtigden nog verder op. Dat is 
onaanvaardbaar. 

Het kabinet mikt op een bescheiden verhoging van het wettelijk minimumloon van bij elkaar 
7,5 procent in 2024 en 2025. We hebben in het coalitieakkoord gelezen dat die stijging niet 
wordt verwerkt in de AOW. In de doorrekeningen van het Centraal Planbureau (CPB) 
moesten wij daarnaast lezen dat het effect op het netto inkomen van mensen op het sociaal 
minimum ook volledig wordt wegbezuinigd. 

De compensatie voor ouderen die wordt voorgesteld in de vorm van een verhoging van de 
ouderenkorting, is niet effectief. Honderdduizenden ouderen met lage en middeninkomens 
zullen die compensatie niet of niet volledig kunnen verzilveren. Het koppelingsprincipe is wél 
bewezen effectief en is ook een kwestie van beschaving. 

Wij roepen u daarom op om het principe van de netto-nettokoppeling tussen het wettelijk 
minimumloon, de AOW en het sociaal minimum volledig te behouden. Praktisch betekent dit 
dat de voorgenomen stijging van het wettelijk minimumloon volledig zou moeten worden 
verwerkt in de AOW en dat de in het akkoord opgenomen bezuinigingen op het sociaal 
minimum worden geschrapt. 
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Namens: 
Vakbonden: FNV, CNV en VCP 
Seniorenorganisaties: Koepel Gepensioneerden, ANBO, KBO-PCOB, NOOM, KBO 
Brabant en FASv 
Organisaties voor patiënten, mensen met een beperking en armoedebestrijding: ATD 
de Vierde Wereld, Ieder(in), Landelijke Cliëntenraad (LCR), De Pijler, SUNN (Stichting 
Urgente Noden Nederland), Horus, AVS, Valente, Sociale Alliantie en Werkplaats Como 

 

20. Werkbereidheid neemt niet af door basisinkomen 

Bron: Universiteit Leiden 14-01-2022 

Het invoeren van een basisinkomen leidt er niet noodzakelijkerwijs toe dat mensen minder 
gaan werken. Zo luidt de conclusie van een reeks gedragsexperimenten van cognitief 
psycholoog Fenna Poletiek, sociaal psycholoog Erik de Kwaadsteniet en cognitief 
psycholoog Bastiaan Vuyk. Ook vonden zij aanwijzingen dat mensen met een basisinkomen 
eerder een baan zoeken die beter bij hen past. 

 
 
De psychologen kregen subsidie van vakbond FNV om te onderzoeken wat de 
gedragseffecten zijn van het invoeren van een basisinkomen. De beloningsstructuur van 
verschillende vormen van sociale zekerheid werden daarvoor nagebootst in een experiment. 
‘We hebben mensen een taak laten doen op de computer’, vertelt De Kwaadsteniet. ‘In 
meerdere rondes, die stonden voor maanden dat ze moesten werken, deden zij een saaie 
taak waarbij ze punten op een balk moesten zetten. Hoe meer ze daarvan afmaakten, hoe 
meer geld ze verdienden.’ 

De psychologen onderzochten drie verschillende condities: geen sociale zekerheid, een 
voorwaardelijk uitkeringssysteem en een onvoorwaardelijk basisinkomen. De Kwaadsteniet: 
‘In de conditie zonder sociale zekerheid kregen de proefpersonen geen basisbedrag. In de 
uitkeringsconditie kregen ze een basisbedrag, dat ze verloren zodra ze gingen werken. In de 
basisinkomenconditie kregen ze hetzelfde basisbedrag, maar dat verloren ze niet als ze 
gingen werken.’ 

De werkbereidheid en inspanning van de proefpersonen namen niet af door het 
basisinkomen, zagen de psychologen. Ook gingen hun salariseisen niet omhoog. ‘In de 
discussie over het basisinkomen wordt soms gezegd dat mensen op de bank gaan zitten als 
je ze gratis geld geeft’, zegt Poletiek, die geen aanwijzingen zag voor zo’n gedragseffect. 

Demotiverend 
Wel bleek het voorwaardelijke uitkeringssysteem een negatief effect te hebben op 
werkzoekgedrag en inspanning. ‘Zodra je een situatie hebt waarin je je uitkering verliest als 
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je gaat werken, werkt dat demotiverend’, zegt De Kwaadsteniet. ‘Dat zag je in bijna alle 
experimenten terug.’ 

Het fenomeen dat het aannemen van betaald werk leidt tot vermindering van een uitkering, 
wordt ook wel de uitkeringsval genoemd. Poletiek: ‘Dat is het nadeel van mensen onder druk 
zetten om te solliciteren. Door die uitkeringsval zie je dat mensen risicomijdend worden. Als 
je gaat werken vanuit een uitkering leidt dat tot een mogelijk betere, maar ook onzekere 
situatie in de toekomst. Die onzekerheid heb je niet als je je uitkering houdt.’ Om risico en 
onzekerheid te vermijden, zoeken mensen dan geen werk. 

Uit eerdere onderzoeken bleek dat vrouwen mogelijk minder gaan werken als zij een 
basisinkomen krijgen. ‘In sociologische onderzoeken zie je dat een basisinkomen ongunstig 
is voor de participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt’, zegt Poletiek. Dat sekseverschil 
zagen Poletiek en De Kwaadsteniet niet terug in hun eigen onderzoek. Poletiek: ‘Daaraan 
kun je zien dat wat gevonden is in sociologische experimenten, niet te maken heeft met puur 
het geslacht. Het heeft niets te maken met hoe graag vrouwen willen werken. Vrouwen 
verdienen doorgaans minder dan mannen en voeren sowieso het grootste deel van de 
zorgtaken uit. Daarom maken zij vaker de keuze om werk in te wisselen voor zorg als zij een 
basisinkomen krijgen.’ 

Betere match 
De psychologen vonden ook een aanwijzing dat mensen met een basisinkomen werk zoeken 
dat beter bij ze past. ‘We hebben gemeten of de proefpersonen ambitieus zijn, of ze het 
onderste uit de kan willen hebben. Willen ze ook stressvol werk doen, of vinden ze het prima 
om een eenvoudige baan te hebben als ze maar iets verdienen?’ Die persoonlijke houding 
ten opzichte van werk bleek in het basisinkomensysteem sterker bepalend voor het type 
werk dat de proefpersonen aannamen dan in de twee andere systemen. 

Dit is een belangrijke en nieuwe bevinding volgens Poletiek. Het kan betekenen dat de 
veiligheid van een basisinkomen mensen de ruimte geeft om het soort werk te selecteren dat 
goed past bij hun persoonlijke houding, motivatie en belastbaarheid. ‘Je zou dan een betere 
match krijgen tussen werkgever en werknemer. Dat kan ook een voordeel zijn voor 
werkgevers.’ 
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21. Laat je vooral niet verblinden door een hoger bedrag op je 
loonstrookje - dreun voor koopkracht 

DOOR DAVE KRAJENBRINK (BRON: DAGBLAD DE LIMBURGER 19-01-2022) 
 

 
 
 

Iedereen in ons land gaat er dit jaar in koopkracht op achteruit; gemiddeld gaat het om 
veertig euro per maand. Dat is te wijten aan de historisch hoge inflatie. Voor wie geen 
loonsverhoging krijgt, kan de koopkrachtdaling oplopen tot tweehonderd euro. 

 

Wie volgende week een hoger nettobedrag op het loonstrookje ziet, komt dit jaar uiteindelijk 
van een koude kermis thuis. Want het geld vliegt harder de huishoudpot uit dan vorig jaar; 
voor alle huishoudens daalt dit jaar de koopkracht, zo blijkt uit de koopkrachtberekeningen 
van budgetinstituut Nibud. „Werkenden die een minimuminkomen verdienen en ouderen met 
alleen AOW en een klein aanvullend pensioen, komen echt klem te zitten”, zo vreest 
directeur Arjan Vliegenthart. 

Duurder 

De negatieve gevolgen van de coronacrisis leken september vorig jaar nog mee te vallen, 
maar sinds de prijzen voor brandstof, energie en boodschappen omhoog zijn geschoten, 
verdwijnt die meevaller als sneeuw voor de zon. En dan zijn de plannen van het nieuwe 
kabinet zoals het loskoppelen van het minimumloon en de AOW in deze berekeningen nog 
niet eens meegenomen. Vliegenthart: „We zien dat grote groepen huishoudens iedere 
maand tientallen euro’s minder te besteden hebben. Dat is des te nijpender voor de meer 
dan twee miljoen huishoudens die zich nu al suf budgetteren om alle rekeningen betaald te 
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krijgen. Deze koopkrachtdaling maakt het voor hen nog veel lastiger.” Hoeveel 
gepensioneerden er in hun inkomen nog meer op achteruit zullen gaan als de 
kabinetsplannen doorgaan, is volgens Vliegenthart lastig te zeggen. „Omdat niet duidelijk is 
hoe die loskoppeling gecompenseerd gaat worden en of dat dan voldoende is.” 

Koopkracht 

AOW’ers met een aanvullend pensioen zien hun koopkracht tussen de 25 en 63 euro dalen. 
Een stel met alleen een AOW-uitkering gaat er bijna 20 euro op achteruit. Alleenstaande 
ouders in de bijstand met een of twee kinderen leveren maandelijks ruim twee tientjes in. 
Tweeverdieners met twee kinderen die samen een modaal inkomen hebben, leveren een 
kleine 40 euro in. Bij deze berekeningen is het Nibud uitgegaan van een inflatie van 3 
procent die De Nederlandsche Bank (DNB) ook verwacht. Als de prijzen nog verder gaan 
stijgen, daalt de al dalende koopkracht dus nog meer. De afgelopen maanden piekte de 
inflatie in ons land op bijna 6 procent. Vooral de laagste inkomens komen volgens het Nibud 
al moeilijk rond vanwege hoge zorg- en energiekosten en hebben weinig tot geen ruimte om 
deze prijsstijgingen te betalen. Die huishoudens kunnen van hun gemeente een extra 
tegemoetkoming van tweehonderd euro krijgen voor de energiekosten. Vliegenthart: „Deze 
tegemoetkoming is onvoldoende om de gehele koopkrachtdaling mee op te vangen, maar 
desalniettemin hard nodig. Maar deze groep werkenden met een minimuminkomen is 
helemaal niet bekend bij gemeenten, dus die moet echt aan de bak op die groep in kaart te 
krijgen zodat de compensatie ook bij die huishoudens terechtkomt.” 
Het Nibud is momenteel bezig om te berekenen wat de plannen van het nieuwe kabinet 
betekenen voor de huishoudportemonnee in de komende jaren. Vliegenthart: „Op papier ziet 
het er hoopgevend uit, vooral de extra aandacht voor de laagste inkomens, zoals de 
verhoging van het minimumloon en de bijstandsuitkering. Ook wil het nieuwe kabinet werk 
maken van versimpeling van de toeslagen. Maar het belangrijkste is natuurlijk om te zien wat 
het echt in de portemonnee betekent. Niet kunnen rondkomen geeft zoveel stress en 
problemen op vele andere vlakken in de samenleving. Daarom is het heel belangrijk dat er 
goed wordt gekeken of het beleid voor de huishoudportemonnee goed is.” 

Inflatie 

Naast de 3 procent inflatie waar DNB nog van uitgaat, heeft het Nibud rekening gehouden 
met een stijging van de ziektekostenpremie en de brutoloonstijging van de 2,4 procent die 
het Centraal Planbureau (CPB) verwacht voor mensen in loondienst. Ook alle fiscale 
regelingen zoals een lager belastingtarief in de eerste schijf en hogere heffingskortingen zijn 
al verwerkt. 

 

22. Handreiking om de digitale kloof te dichten 

Bron: Movisie 20-01-2022 

Terwijl Nederland goed op weg is met het digitaliseren van de maatschappij, is er 
tegelijkertijd een digitale kloof ontstaan tussen de mensen die wel mee kunnen komen in 
deze transitie en de mensen die dit niet kunnen. 

Gemeenten en organisaties zijn aan zet om deze kloof te dichten maar er ligt ook een 
belangrijke rol voor sociaal professionals. Zij moeten achter de voordeur komen bij mensen 
die moeite hebben om mee te doen aan de online leefwereld. De nieuwe e-tool ‘Dicht de 
digitale kloof!’ biedt hiervoor informatie, tips en oefeningen. 
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Hoezo digitale kloof? 

Nederland staat in de Europese Unie aan de top wat betreft het grootste aantal inwoners dat 
vaardig is in het gebruiken van internet, computer en software en dus over de digitale 
basisvaardigheden beschikt. 79% van de Nederlanders beschikt over digitale 
basisvaardigheden, terwijl het Europese gemiddelde 58% is. Maar, in Nederland zijn ruim 
300.000 inwoners niet digitaal vaardig en tegelijkertijd ook laaggeletterd. Er is de afgelopen 
jaren wel een stijging geweest in het computer- en internetgebruik onder deze groep 
mensen. Toch gaat het dan vooral over het gebruik van operationele vaardigheden maar niet 
over het gebruik van informatievaardigheden. Deze groep kan dus wel overweg met 
verschillende apparaten zoals een smartphone of laptop, maar ze kunnen vervolgens niet 
deze apparaten gebruiken om informatie over bijvoorbeeld de QR-code, een uitkering of de 
belastingen te zoeken op het internet om verder te komen. Medeauteurs Toine Broekhuis en 
Mellouki Cadat van ‘Dicht de digitale kloof’ zien eigenlijk meerdere kloven: “Bijvoorbeeld een 
kloof tussen generaties (jong en oud) of als een sociale kloof (waarbij mensen die in een 
kwetsbare positie zitten minder digitaal participeren). Experts verwachten dat er in de 
toekomst steeds meer een digitale kloof zichtbaar wordt tussen mensen die ICT en 
informatie kunnen inzetten voor het verbeteren van de eigen positie, en mensen die dat niet 
kunnen.” 
  
Kansen en bedreigingen 

De digitalisering van de Nederlandse samenleving neemt in rap tempo toe. Dit zorgt voor 
kansen maar ook voor bedreigingen. We hebben veel contact via sociale media en andere 
sociale technieken waardoor bijvoorbeeld mooie vormen van online inwonersinitiatieven 
ontstaan. Mellouki Cadat: “Niet iedereen kan echter op een gelijke manier deelnemen aan de 
online leefwereld waardoor we spreken van een digitale kloof tussen mensen die wél en niet 
digivaardig zijn. Deze kloof uit zich op twee manieren: in ongelijkheid tussen mensen wat 
betreft hun digitale vaardigheden en in ongelijkheid in de toegang tot digitale middelen om 
volwaardig kunnen participeren.” Movisie zet in de nieuwe digitale handleiding de digitale 
kloof uiteen in vier onderdelen: digitoerusting, digitoeleiding, digigebruik en digi-outcome. 
Ook gaan de auteurs in op hoe je vervolgens digitale burgerbetrokkenheid kunt realiseren. 

Digitoerusting 

Mensen kunnen vanwege meerdere oorzaken of redenen niet meedoen aan de digitale 
samenleving. Een belangrijke factor die meespeelt, is de aanwezigheid en beschikbaarheid 
van het juiste 'gereedschap'. Denk aan smartphones, pc's, laptops, tablets en het hebben 
van een internetabonnement. Lang niet iedereen in Nederland beschikt over digitale 
middelen: 17% van de Nederlanders heeft geen toegang tot een laptop of tablet. Deze 
apparaten en diensten zijn de sleutel tot de deelname aan de online leefwereld en daarom 
moeten mensen die online niet mee kunnen doen worden toegerust. Lees in de handreiking 
wat sociaal professionals kunnen doen en wat de overheden hiervoor ter beschikking stellen. 

Digitoeleiding 

Als mensen toegang hebben tot digitale middelen, betekent dit niet dat ze ook daadwerkelijk 
gebruik kunnen maken van internet. Wanneer mensen niet vaardig genoeg zijn om van hun 
tablet, smartphone of computer gebruik te maken, blijft immers de digitale kloof bestaan. 
Mensen die niet digitaal geletterd zijn, hebben bovendien een lager uurloon en vaker geen 
betaald werk (CPB, 2021). Deze groep mensen moet als het ware opgeleid worden om mee 
te doen aan de digitale leefwereld. Wanneer zij niet weten of snappen hoe zij van hun tablet, 
pc of laptop gebruik moeten maken bestaat de kans dat deze alsnog niet worden gebruikt. 
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Dan belanden de pc's onder een laag stof en komen de laptops en tablets in de la te liggen. 
Leer in de handreiking wat de rol van de sociaal professional in de digitoeleiding kan zijn. 

Digigebruik 

Naast het hebben van apparaten die toegang geven tot de online leefwereld en een 
basiskennis voor de omgang ermee, is het ook belangrijk dat mensen leren en begrijpen hoe 
ze efficiënt gebruik kunnen maken van het internet en alles dat het te bieden heeft. Verder is 
het cruciaal dat deze groep mensen zich intrinsiek gemotiveerd voelt en blijft voelen voor het 
gebruik van digitale middelen zodat ze ook op de lange termijn deelnemen aan de digitale 
samenleving. 

Digi-outcome 

Digi-outcome is het offline-effect ofwel de impact van online activiteiten. Mensen met een 
academische opleiding en hoog inkomen maken veel meer gebruik van het internet voor hun 
werk en educatie dan de andere categorieën. Hoe kunnen we de digitale kloof overbruggen. 
Voorbeeld: een online vacaturebank. Het plaatsen van je digitale CV, kan je kans op werk 
verbeteren. Of denk aan het online platform wehelpen.nl waarop zorghulpvraag en 
zorghulpaanbod gematched worden: wanneer je je inschrijft, vergroot je je kans op het 
vinden een buddy in je buurt. Digitaal mediagebruik heeft een positief impact op je leven. 
Benut je deze digitale mogelijkheden niet, dan heeft dit een mogelijk negatief impact omdat 
je kansen kunt missen. 

Test Dicht de digitale kloof! 

‘Dicht de digitale kloof! Een digitale handreiking voor sociaal professionals’ is gemaakt door 
Toine Broekhuis, Mellouki Cadat-Lampe, Joline Verloove en Julia Ketel. Zij willen deze 
handreiking graag de komende weken met lezers van Movisie.nl testen. Probeer hem dus uit 
en geef je input in de handreiking over hoe de handreiking je kennis heeft vergroot en hoe 
Movisie de handreiking eventueel kan verbeteren en uitbreiden. Alvast hartelijk dank! 

  
De Handreiking 

Hieronder staat de handreiking, die je direct kunt gebruiken. Lukt het niet, gebruik dan deze 
link:  
Dicht de digitale kloof. Je kunt ook de pdf-versie downloaden. 

 

23. Vooroordelen verminderen over mensen met een lichamelijke 
beperking - 5 tips uit de wetenschap 

Bron: Movisie 20-01-2022 

Mensen met een lichamelijke beperking krijgen op tal van manieren te maken met 
vooroordelen, stereotiepe beelden, stigmatisering en discriminatie. Dit is een vorm van 
‘validisme’. Maar wat werkt nu in het tegengaan van validisme? Onderzoekers van Movisie 
bekeken meer dan 100 wetenschappelijke studies en geven op basis daarvan vijf tips aan 
iedereen die bijvoorbeeld op scholen, in buurten of in bedrijven validisme wil tegengaan. 

 

https://www.movisie.nl/sites/default/files/beheer/dicht-digitale-kloof/content/#/
https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2022-01/dicht-de-digitale-kloof-een-digitale-handreiking-voor-sociaal-professionals.pdf
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Tip 1: Luister naar de ervaringen van mensen met een lichamelijke beperking 

Idealiter ontstaan ontmoeting en contact tussen mensen zonder en met beperking in een 
natuurlijke context: bijvoorbeeld doordat kinderen met en zonder beperking met elkaar op 
school zitten of doordat in een bedrijf zowel mensen met als zonder beperking werken. Maar 
wanneer dat niet het geval is, en je op een school of bedrijf wel de vooroordelen wil 
verminderen ten aanzien van mensen met een lichamelijke beperking, dan is de tip om niet 
zo zeer over deze groep mensen te praten maar mét. Je kunt dan denken aan een spreker 
die kan vertellen aan bijvoorbeeld leerlingen of een groep medewerkers hoe het is om een 
beperking te hebben en welke obstakels daarbij komen kijken in de praktijk.  

Als je zorgt voor een ontspannen sfeer waarin deze ontmoeting plaatsvindt, kan dat een 
belangrijke manier zijn om vooroordelen te verminderen. Cruciaal hierbij is volgens de 
wetenschappelijke literatuur dat er minder angst ontstaat door het contact. Die angst blijkt 
namelijk vaak te bestaan en een grote rol te spelen in de vooroordelen die leven ten aanzien 
van mensen met een lichamelijke beperking. Door een positieve ontmoeting wordt die angst 
vaak minder. Empathie – het meevoelen met een ander – wordt vaak juist groter door 
contact, en samen met de vermindering van angst zorgt dit voor minder vooroordelen onder 
mensen die zelf geen lichamelijke beperking hebben. 

Met de term ‘lichamelijke beperking’ wordt verwezen naar een motorische beperking 
en naar zintuiglijke beperkingen, zoals een auditieve of visuele beperking. 

Tip 2: Ontmoeting via media 

Iemand leren kennen (ofwel iemand ontmoeten) kan ook via de media. Door het kijken van 
bijvoorbeeld een tv-serie kunnen mensen het gevoel krijgen dat ze een karakter uit die serie 
echt leren kennen. Mensen zonder beperking kunnen op deze manier vertrouwd worden met 
mensen met een lichamelijke beperking en dit kan vooroordelen ten aanzien van mensen 
met een lichamelijke beperking verminderden. Zo ver nu bekend is uit de wetenschappelijke 
literatuur, werkt dit echter alleen wanneer je langdurig naar een bepaalde tv-serie kijkt; 
eenmalig positieve beelden van mensen met een lichamelijke beperking lijken veel minder 
impact te hebben. 

Ook is cruciaal dat de beelden niet gericht zijn op het opwekken van medelijden; dat werkt 
alleen maar averechts. Het meeste effect wordt bereikt als de beperking van het personage 
niet centraal staat, maar net als andere eigenschappen gewoon bij het personage hoort – net 
als in het echte leven van mensen met een beperking.   

Een echte nabootsing is niet mogelijk; het legt de nadruk op wat de persoon met een 
lichamelijke beperking niet kan en niet op wat deze persoon wél kan 

 

Tip 3: Géén simulaties zoals met een blinddoek op door het gebouw 

Regelmatig proberen goedbedoelde simulaties de ervaring van mensen met een beperking 
na te bootsen. Bijvoorbeeld door mensen (die kunnen zien) een blinddoek om te doen, zodat 
zij zogenaamd ervaren hoe het is om blind te zijn. Of door mensen die kunnen lopen in een 
rolstoel door een stad te laten gaan. Uit de wetenschappelijke literatuur komt naar voren dat 
dit vaak geen vooroordelen vermindert: alhoewel het wel de empathie kan vergroten, heeft 
het dermate veel negatieve ongewenste effecten, dat het eindresultaat vaak niet positief is. 
Dit komt waarschijnlijk doordat mensen die kunnen zien en een blinddoek opdoen en zo 
gaan rondlopen dit vaak ervaren als ‘heel erg heftig’. De afstand ten aanzien van mensen die 
blind zijn, neemt dan juist toe in plaats van dat deze afneemt. 
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Mensen met een lichamelijke beperking worden naar aanleiding van zo’n oefening door 
werkgevers ook gezien als minder capabel. Een echte nabootsing is dus niet mogelijk; het 
legt de nadruk op wat de persoon met een lichamelijke beperking niet kan en niet op wat 
deze persoon wél kan. 

Validisme is er in verschillende vormen; ten aanzien van mensen met een lichamelijke 
beperking, maar ook van mensen met een verstandelijke beperking én van mensen met een 
psychische kwetsbaarheid. Hoe je validisme vermindert ten aanzien van mensen met een 
psychische kwetsbaarheid onderzocht Movisie al eerder. 
 
Tip 4: Denkbeeldig contact onder kinderen en verhaaltjes voorlezen 

Kinderen blijken al op jonge leeftijd vooroordelen te hebben over mensen met een 
lichamelijke beperking. Echter, hier kan wat aan gedaan worden. Wat het beste werkt bij 
kinderen, net als bij volwassenen, is om in het echte leven kinderen met een lichamelijke 
beperking te leren kennen en idealiter een vriendschap te sluiten. Maar mocht er weinig 
contact zijn, dan is het een optie om bij kinderen denkbeeldig contact te stimuleren. Dat 
betekent dat kinderen een opdracht krijgen waarin zij zich voorstellen dat zij spelen met een 
kind met een lichamelijke beperking. Als de kinderen nog niet kunnen schrijven, dan maken 
zij daar bijvoorbeeld een tekening over. Als ze al wel kunnen schrijven, dan schrijven zij op 
hoe de ontmoeting verloopt en hoe ze samen hebben gespeeld. 

Deze korte oefening is verschillende malen onderzocht en de onderzoeken tonen aan dat dit 
al in enige mate vooroordelen onder kinderen vermindert. Een andere vrij simpele oplossing 
is het voorlezen van verhaaltjes over kinderen met een lichamelijke beperking en kinderen 
zonder beperking die samen vriendjes zijn. Ook hierbij zien we positieve resultaten uit 
onderzoeken: deze verhaaltjes geven als het ware het goede voorbeeld en laten zien aan 
kinderen dat vriendjes zijn met een kind met een lichamelijke beperking de normaalste zaak 
van de wereld is. In de lijn der verwachtingen ligt dat inclusief speelgoed (denk aan een 
Barbie in een rolstoel) ook een positief effect kan hebben om dezelfde reden, maar dat is 
nog niet onderzocht.   

Sociale normen moeten idealiter worden omgezet naar beleid binnen organisaties 
om te zorgen voor een duidelijk effect 

 

Tip 5: Stel duidelijke sociale normen 

Een sociale norm is wat mensen denken dat anderen denken; wat zij denken dat normaal is, 
ofwel ‘hoe het hoort’. Bij verschillende vormen van discriminatie is duidelijk dat sociale 
normen sterk van invloed zijn; wanneer mensen denken dat een bepaalde vorm van 
discriminatie niet oké wordt gevonden in hun omgeving dan discrimineren ze minder. Als ze 
denken dat het wel oké wordt gevonden, dan discrimineren ze meer. Bij validisme lijkt dit ook 
zo te werken: zo dachten mensen na de presidentsverkiezing van Trump (die een persoon 
met een lichamelijke beperking in zijn campagne belachelijk maakte) dat vooroordelen ten 
aanzien van lichamelijke beperkingen veel normaler waren geworden. 

Andere studies laten zien dat sociale normen in bedrijven van invloed zijn op de intentie om 
iemand met een lichamelijke beperking aan te nemen. Duidelijke sociale normen binnen 
bedrijven die stellen dat werknemers met een lichamelijke beperking prima in de organisatie 
passen en dat discriminatie van werkzoekenden of werknemers met een lichamelijke 
beperking niet door de beugel kan, zijn dus belangrijk. Echter voor het daadwerkelijk 
aannemen van mensen met een lichamelijke beperking bleek vooral het beleid van de 

https://www.movisie.nl/artikel/hoe-ga-je-vooroordelen-over-mensen-psychische-kwetsbaarheid-tegen-wat-werkt
https://www.movisie.nl/artikel/hoe-ga-je-vooroordelen-over-mensen-psychische-kwetsbaarheid-tegen-wat-werkt
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organisatie leidend; sociale normen moeten dus idealiter worden omgezet naar beleid binnen 
organisaties om te zorgen voor een duidelijk effect. 

Download de volledige publicatie 

Rapport validisme tegengaan_0.pdf 533.79 KB 

 

24. Tekort aan personeel in Limburg ongekend. Timmerman kan 
kiezen uit elf vacatures 

Door Peter Heesen (bron: dagblad de Limburger 20-01-022) 

 

 
 
© Afbeelding: Hollandse Hoogte / David Rozing 

Het personeelstekort in Limburg is ongekend. Een timmerman kan kiezen uit elf 
vacatures. Ook is behoefte aan laagopgeleide mensen, zoals schoonmakers, 
orderverzamelaars en productiemedewerkers. 

Dat zegt arbeidsmarktadviseur Gerald Ahn van uitkeringsinstantie UWV in een toelichting op 
de werkloosheidscijfers. De WW-uitkeringen namen over heel 2021 af met 30 procent, naar 
13.480. Daartegenover stonden aan het einde van het derde kwartaal 22.598 vacatures. De 
krapte op de arbeidsmarkt is fors toegenomen, waar na aanvang van de coronacrisis in 2020 
nog gevreesd werd voor een verdrievoudiging van de werkloosheid. 

Die doemscenario’s zijn niet uitgekomen dankzij de forse steunmaatregelen van de overheid. 
Daarnaast zorgde de pandemie voor nieuwe werkgelegenheid. Zo vonden veel mensen werk 
als bezorger van pakketjes en maaltijden die via internet werden besteld. Ook gingen veel 
mensen aan de slag bij de test- en vaccinatielocaties van de GGD 

https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2022-01/Rapport%20validisme%20tegengaan_0.pdf
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‘Geen kentering’ 

De afname van het aantal WW-uitkeringen in Limburg is in lijn met de landelijke ontwikkeling. 
Daar was de daling met 33 procent zelfs nog iets sterker. In december 2021 was overigens 
sprake van een lichte stijging van de werkloosheidsuitkeringen. In Limburg bedroeg die 2,3 
procent, in heel Nederland 1,3 procent. 

Volgens arbeidsmarktadviseur Ahn is sprake van „de gebruikelijke seizoensinvloeden”. In de 
winter is er minder werk in sectoren als de bouw en landbouw. Bovendien ging de horeca op 
slot, waardoor veel personeel overtollig werd. De lichte stijging is geen aanwijzing voor een 
kentering, meent Ahn. 

De verwachting is wel dat de werkloosheid dit jaar iets oploopt. Maar zelfs als de 
steunmaatregelen helemaal wegvallen, zal dat niet leiden tot een hausse aan faillissementen 
en ontslaggolven. Ahn verwijst daarbij naar de prognose van het Centraal Planbureau. 
Doordat iets meer mensen hun baan verliezen, wordt de arbeidsmarkt een beetje ruimer, 
maar blijft die krap. „Met name in sectoren als de ICT, techniek en zorg is een structureel 
personeelstekort”, zegt Ahn. Ook neemt het aantal ‘klimaatbanen’ toe. Zo is veel vraag naar 
installateurs van zonnepanelen en warmtepompen. 

Venlo aan kop 

Ahn wijst op de mogelijkheid voor werkzoekenden én werkenden om vanaf maart een 
subsidie van duizend euro te krijgen voor het volgen van een beroepsopleiding. Tevens 
benadrukt hij dat er al langer vraag is naar mensen met een hoge en middelbare opleiding, 
maar dat ook steeds meer behoefte is aan mensen met een lage opleiding. 

Venlo staat overigens landelijk nog steeds aan kop wat betreft het hoge aantal WW-
uitkeringen: 3,3 procent. Maar ook Venray (2,8) en Heerlen (2,7) scoren hoog. Gemeenten 
met weinig WW-uitkeringen zijn Nederweert en Eijsden-Margraten, met allebei een 
percentage van 1,8. Maastricht zit daar met 2,0 procent niet veel boven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.limburger.nl/cnt/dmf20220117_94205420
https://www.uwv.nl/particulieren/stap-budget/detail/ik-wil-een-opleiding-aanbieden-via-stap
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25. Divosa publiceert eerste rapportage Monitor Vroegsignalering 
Schulden 

Bron: Divosa 20-01-2022 

Sinds 1 juli 2021 monitort Divosa de vroegsignalering van schulden bij deelnemende 
gemeenten in de Monitor Vroegsignalering Schulden. Vandaag verschijnt de eerste 
rapportage van de monitor met een eerste beeld van de uitvoering. De rapportage bevat 
cijfers over de eerste 9 maanden van 2021 van in totaal 144 gemeenten. 

 
 
Gemeenten hebben sinds 1 januari 2021 de wettelijke taak om signalen van de vaste 
lastenpartners (zorgverzekeraars, verhuurders, waterbedrijven en energieleveranciers) op te 
volgen. Door deze vroegsignalering krijgen gemeenten al in een vroeg stadium inwoners met 
betalingsproblemen in beeld en kunnen zij hulp bieden om erger te voorkomen. De Monitor 
Vroegsignalering Schulden – in de vorm van een dashboard, bijeenkomsten en publicaties – 
ondersteunt gemeenten om vroegsignalering zo efficiënt en effectief mogelijk in te richten. 

Huisbezoek leid het vaakst tot daadwerkelijk contact  
Over de eerste 9 maanden van 2021 zijn 256 duizend signalen van betalingsachterstanden 
te zien in de Monitor Vroegsignalering Schulden.  

Daarnaast zijn er 165 duizend contactpogingen geregistreerd ter opvolging van 105 duizend 
meldingen. Het merendeel van die meldingen (67%) is opgevolgd met één contactpoging. Bij 
25% is tenminste éénmaal contact geweest met de inwoner. Contactpogingen via een 
huisbezoek leiden het vaakst, in 44% van de gevallen, tot daadwerkelijk contact, brieven 
leiden het minst vaak tot daadwerkelijk contact met een inwoner (15%). 

Hulpacceptatie hoger bij meerdere signalen en/of hoger schuldbedrag 
Bij de meldingen waarbij contactpogingen zijn geregistreerd, heeft 5% van de inwoners hulp 
geaccepteerd. Voor het totaal aantal meldingen ligt dat percentage op 3,5% (niet bij alle 
meldingen zijn contactpogingen geregistreerd). Hulpacceptatie ligt hoger bij meldingen die 
bestaan uit meerdere signalen (van verschillende vaste lastenpartners of over meerdere 
maanden) en bij een hoger schuldbedrag. 

→ Download  

 

 
 
 
 
 

https://www.sociaalweb.nl/nieuws/ruim-250-duizend-signalen-van-betalingsachterstanden-in-monitor-vroegsignalering-schulden-sinds-1-januari-2021
https://www.sociaalweb.nl/nieuws/ruim-250-duizend-signalen-van-betalingsachterstanden-in-monitor-vroegsignalering-schulden-sinds-1-januari-2021
https://www.sociaalweb.nl/cms/files/2022-01/rapportage-monitor-vroegsignalering-schulden.pdf
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26. Start onderzoek naar financiële problemen jongeren met een 
beperking 
 

 
 
24 januari 2022 

De Nationale ombudsman start een onderzoek naar de financiële problemen van jongeren 
met een Wajong-uitkering of een uitkering onder de Participatiewet. Het gaat daarbij 
specifiek over jongeren met een beperking, die leven van een inkomen rond het sociaal 
minimum. 

Veel jongeren met zo'n uitkering ervaren financiële problemen. Zij hebben bijvoorbeeld 
moeite om rond te komen of weten niet welke rechten en plichten zij hebben. De 
ombudsman wil weten hoe wetten en regels voor hen in de praktijk uitpakken. Hij wil zo 
inzicht geven in waar knelpunten zitten en mogelijke oplossingen aandragen. 

Onderzoeken sociale minima 

Zo'n één miljoen Nederlanders moeten rondkomen van een inkomen rond het sociaal 
minimum. Velen van hen kunnen het hoofd financieel niet boven water houden. Maar juist 
zij krijgen in de praktijk te maken met de meest complexe regelingen. Ze raken regelmatig 
verstrikt in de spelregels en verplichtingen van de overheid. De Nationale ombudsman 
doet daarom drie onderzoeken naar sociale minima. 

Het onderzoek naar jongeren met een beperking is het derde en laatste deel. Het eerste 
deelonderzoek is in juni 2021 gestart en richt zich op statushouders. Het tweede 
onderzoek is in december 2021 gestart en richt zich op jongeren in de bijstand tot 21 jaar. 

 
 

27. Start onderzoek knelpunten statushouders rond sociaal 
minimum 
 

  

De Nationale ombudsman start een onderzoek naar statushouders die rond het sociaal 
minimum leven. Statushouders zijn vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Zij kunnen 
met dezelfde problemen geconfronteerd worden als andere sociale minima, maar zijn door 
hun specifieke omstandigheden financieel extra kwetsbaar. 

Zij hebben bijvoorbeeld nog geen of weinig kennis van de Nederlandse taal en cultuur, 
missen een sociaal netwerk en hebben soms nog last van onverwerkte trauma's. Ook 

https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/2021/start-onderzoek-knelpunten-statushouders-rond-sociaal-minimum
https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/2021/nationale-ombudsman-start-onderzoek-naar-jongeren-in-de-bijstand
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hebben zij meestal nog geen financiële buffer en wachten op toekenning van een uitkering 
en toeslagen, terwijl zij wel allerlei kosten moeten maken. Soms zijn er al schulden, omdat ze 
geld hebben geleend om hun vluchtreis te bekostigen. Reinier van Zutphen: "Het is voor 
statushouders vaak nog lastiger een weg te vinden in het complexe Nederlandse systeem 
van sociale voorzieningen met een veelheid aan betrokken instanties." 

De ombudsman wil door het onderzoek eventuele knelpunten boven tafel krijgen, die leiden 
tot financiële problemen bij statushouders. En in kaart brengen welke rol de overheid speelt 
of zou kunnen spelen bij het oplossen van deze knelpunten. Hij gaat voor het onderzoek in 
gesprek met statushouders, VluchtelingenWerk, migrantenorganisaties, een aantal 
gemeenten en het ministerie van SZW, als stelselverantwoordelijke. 

Aandacht sociale minima 

Ongeveer 1 miljoen burgers in Nederland moeten rondkomen van een inkomen op of iets 
boven het sociaal minimum. De meesten leven in (langdurige) armoede en slagen er niet 
(meer) in om hun hoofd financieel boven water te houden. Juist deze financieel kwetsbare 
burgers krijgen te maken met de meest complexe regelingen. Zij raken vaak verstrikt in de 
spelregels en verplichtingen die voor deze regelingen gelden. Voldoen zij bijvoorbeeld niet 
aan hun inlichtingenplicht of maken zij per ongeluk een foutje, dan kan dat desastreuze 
financiële gevolgen hebben. Door de terugvorderingen en boetes kunnen problematische 
schulden ontstaan of kan de bestaande schuldenproblematiek verder verergeren. 

De ombudsman onderzoekt de komende periode verschillende groepen die rond het sociale 
minimum leven. Het onderzoek naar de financiële problemen van statushouders is het eerste 
onderzoek in deze reeks. 

De verwachting is dat het onderzoek begin 2022 zal worden afgerond. 
Bijlagen 

Brief aan minister Koolmees (pdf, 113.93 KB) 

 

28. Nationale ombudsman start onderzoek naar jongeren in de 
bijstand 
 

   

(zie ook art. 1 in deze knipselkrant) 

December 2021 

De Nationale ombudsman start een onderzoek naar jongeren tot 21 jaar met een 
bijstandsuitkering. Waar lopen zij tegenaan en wat kunnen en mogen zij van de overheid 
verwachten? 

De ombudsman wil weten wat de effecten van de huidige regels en beleid zijn op deze 
jongeren. Hij richt zich daarbij in het bijzonder op hoe de gemeente jongeren tot 21 jaar 
informeert over de mogelijkheden van financiële steun. De persoonlijke ervaringen van 
jongeren zelf zijn daarin belangrijk. De ombudsman verwacht de uitkomsten in de tweede 
helft van volgend jaar bekend te maken. 

https://www.nationaleombudsman.nl/system/files/bijlage/2022110708_Brief%20Koolmees.pdf
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Jongeren tot 21 jaar 

Jongeren vormen in de bijstand een bijzondere groep. Alleenstaande jongeren tot 21 jaar 
hebben een lage bijstandsuitkering: netto zo'n 250 euro (excl. vakantiegeld). Dat komt omdat 
hun ouders nog verantwoordelijk zijn voor de kosten van verzorging en opvoeding: de 
onderhoudsplicht. Wanneer ouders deze onderhoudsplicht niet (kunnen) nakomen, kunnen 
gemeenten het geld dat de jongeren krijgen aanvullen. Maar veel jongeren zijn niet bekend 
met de rechten en plichten die zij hebben. Ook sluiten de regels van de overheid niet altijd 
aan bij de situatie waarin ze zitten. Daarmee hebben zij een grotere kans op financiële 
problemen en dakloosheid.  

Onderzoeken sociale minima 

Zo'n één miljoen Nederlanders moeten rondkomen van een inkomen rond het sociaal 
minimum. Zij kunnen niet allemaal het hoofd financieel boven water houden. Maar juist zij 
krijgen in de praktijk te maken met de meest complexe regelingen. Regelmatig raken ze 
verstrikt in de spelregels en verplichtingen van de overheid. De Nationale ombudsman doet 
daarom drie onderzoeken naar sociale minima. 

Het onderzoek naar jongeren in de bijstand is het tweede deel. Het eerste deelonderzoek is 
in juni 2021 gestart en richt zich op statushouders. Het laatste onderzoek start volgend jaar 
en richt zich op jongeren met een beperking.  
 

29. ZOwonen helpt huurders aan werk 

DOOR SJAK PLANTHOF (BRON: DAGBLAD DE LIMBURGER 25-01-2022) 

ZOwonen wil huurders, die moeilijk aan een baan komen, helpen door hen de 
mogelijkheid te bieden aan de slag te gaan in het groenonderhoud rond de 
wooncomplexen van de wooncorporatie. 

 

Met groenbedrijf Attender Groen is overeengekomen om bij het groenonderhoud rond de 
complexen in het werkgebied van ZOwonen meer mensen met een achterstand tot de 
arbeidsmarkt aan werk te helpen. „Ambitie is om bewoners, die een extra zetje nodig hebben 
om aan het werk te gaan, mogelijk te leiden naar een baan bij deze samenwerkingspartner”, 
aldus een woordvoerder van de corporatie. 
De wooncorporatie wil bewoners zo mogelijk leer-werkstages aan te bieden. „Er worden 
contacten gelegd en aansluiting gezocht met opleidingsorganisaties, en initiatieven zoals 
Tuinen van Zuid en het Stadslab in Sittard-Geleen. Uiteindelijk gaat het erom mensen van 
betekenis laten zijn en te bouwen aan een leefomgeving met mensen die op eigen pootjes 
kunnen staan.” 
ZOwonen heeft al enige ervaring met het aan werk helpen van bewoners. „We komen 
dagelijks bij mensen thuis en zien mensen die soms een kans nodig hebben om weer van 
betekenis te zijn. Zo is één van onze bewoners aan de slag gegaan bij een 
schoonmaakpartner van ons. Als we iemand op weg helpen naar een zinnige besteding van 
zijn dag of een betaalde baan, dan is dat winst.” 
Bij Attender Groen werken 200 medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Acht tot 
tien van hen zijn te werk gesteld bij ZOwonen. Het bedrijf streeft ernaar om 40 procent van 
haar medewerkers mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt te laten zijn. 
Het groenbedrijf, dat sinds 2017 het groen voor de wooncorporatie onderhoudt, is met haar 
een nieuwe overeenkomst voor vijf jaar aangegaan. In totaal verzorgt het bedrijf het 
onderhoud van de groenvoorziening bij circa 213 complexen in de gemeenten Sittard-
Geleen, Beek, Beekdaelen en in Susteren waar de corporatie woningen verhuurt. 

https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/2021/start-onderzoek-knelpunten-statushouders-rond-sociaal-minimum
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30. Kamervragen over ‘chaos’ bij schuldhulpverlener Plangroep 

DOOR GEERTJAN CLAESSENS (BRON: DAGBLAD DE LIMBURGER 25-01-2022) 

 

 

© ANP 

De ‘chaos’ bij schuldhulpverlener Plangroep leidt tot Kamervragen. Aanleiding is een 
uitzending van het programma ‘Radar’. Cliënten zeggen dat ze dieper in de problemen 
kwamen door het bureau, dat ook actief is in Limburgse gemeenten. 

 

Bij een aantal cliënten van Plangroep zijn rekeningen niet betaald. Ze kregen geen reactie op 
telefoontjes en mails, terwijl de onbetaalde rekeningen zich opstapelden, blijkt uit de 
uitzending van consumentenprogramma Radar. PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk stelt vragen 
aan minister Carola Schouten (ChristenUnie, Armoedebeleid). Hij wil weten wat ze aan de 
problemen gaat doen en of de overheid schuldhulp zelf wil regelen, of wil overlaten aan 
bureaus die wel goed werk leveren. 
Plangroep is actief in een zestigtal gemeenten, waarvan dertien in de Westelijke Mijnstreek 
en Noord- en Midden-Limburg liggen. De organisatie is ook betrokken bij een proef van de 
rechtbank in de gemeenten Weert, Roermond, Maastricht en Sittard-Geleen. Het bureau 
wordt onder meer door de rechtbank ingeschakeld voor mensen die door diverse problemen 
hun financiële zaken niet meer goed kunnen regelen of in de schulden zijn geraakt. De 
schuldhulpverlener neemt vaker het beheer van rekeningen over. 
Bij Radar kwamen ruim 130 klachten binnen. Volgens Plangroep leidde de coronacrisis tot 
meer uitval van medewerkers. Inmiddels zijn extra mensen aangenomen en zou met 
betrokken gemeenten een verbeterplan zijn afgesproken. 
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31. Meer zeggenschap voor mensen met een LVB (handreiking) 

Bron: VNG 26-01-2022 

Hoe zorg je dat mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) meer kunnen 
participeren in politiek en beleid? Over die vraag bogen ervaringsdeskundigen en gemeenten 
zich het afgelopen jaar. 

 
 
Onder begeleiding van Movisie en Zorgbelang Inclusief vormden zij samen een leernetwerk. 
In 3 sessies gingen gemeenten en ervaringsdeskundigen samen op zoek naar antwoorden. 
Een klankbordgroep volgde en stimuleerde het project. In deze klankbordgroep zaten 
mensen met een licht verstandelijke beperking en vertegenwoordigers van het College voor 
de Rechten van de Mens, Ieder(in) en de VNG. 

Doel en doelgroep van de handreiking 
De ervaringen uit het leernetwerk zijn verwerkt in een praktische handreiking voor 
gemeenten, organisaties en inwoners. Het doel van deze handreiking is zorgen dat de stem 
van mensen met een LVB sterker gaat klinken. Zowel in het gemeentelijke beleidsproces als 
in de lokale politiek. De handreiking staat vol met goede voorbeelden, concrete tips en 
handvatten ter inspiratie voor gemeenteambtenaren, ervaringsdeskundigen, politici en 
ondersteunende professionals. Zo kunnen zij ervoor zorgen dat mensen met een LVB meer 
zeggenschap krijgen. 

Meer zeggenschap voor mensen met een licht verstandelijke beperking: handreiking met tips en 
inspiratie 

 

32. CPB evalueert experimenten bijstand 

Bron: Sociaal Web 27-01-2022 

Als bijstandsgerechtigden ontheven worden van hun verplichtingen, zoals actief werk zoeken 
en aangeboden werk aannemen, heeft dat geen negatief effect op de uitstroom naar werk. 
Na afloop van de ontheffing zijn er soms positieve effecten op uitstroom. Ook andere 
maatregelen laten soms positieve effecten zien, maar dit verschilt per gemeente. Met name 
in de gemeente Utrecht waren de effecten van de onderzochte maatregelen positief. Dit blijkt 
uit het ‘Vervolgonderzoek experimenten Participatiewet’ van het Centraal Planbureau (CPB) 
naar de effecten van experimenten in de gemeenten Deventer, Utrecht en Wageningen. 

https://www.sociaalweb.nl/cms/files/2022-01/handreiking-1-meer-zeggenschap-voor-mensen-met-lvb.pdf
https://www.sociaalweb.nl/cms/files/2022-01/handreiking-1-meer-zeggenschap-voor-mensen-met-lvb.pdf
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Van Utrechtse bijstandsgerechtigden die werden ontheven van hun verplichtingen, werkte 
bijna twee jaar na het experiment 24% meer dan 12 uur per week, ten opzichte van 15% in 
de vergelijkingsgroep die de reguliere aanpak volgde. Het is echter onduidelijk of dit komt 
door een terugkeer naar de reguliere verplichtingen, zoals solliciteren, of door andere 
mechanismen. In de gemeenten Deventer en Wageningen werd helemaal geen effect 
gevonden. 

Overige maatregelen 
Als bijstandsgerechtigden meer worden begeleid, vergroot dat ook soms de uitstroom naar 
werk, maar deze uitstroom groeit niet verder nadat de begeleiding wordt gestaakt. Meer 
ruimte om naast de uitkering bij te verdienen vergroot soms ook de kans op uitstroom naar 
werk. Deze uitstroom vlakt af of daalt wanneer de bijverdienmogelijkheden worden 
stopgezet. Op de langere termijn stromen bijstandsgerechtigden die meer mochten 
bijverdienen soms juist minder vaak uit naar een voltijdsbaan. Dit komt mogelijk doordat ze 
specifiek naar deeltijdbanen hebben gezocht en vervolgens in deze banen zijn gebleven. 

Meer onderzoek nodig 
De experimenten hebben niet in alle gemeenten geleid tot een duidelijk effect en veelal zijn 
de resultaten met veel onzekerheid omgeven. Ook zijn de experimenten in de verschillende 
gemeenten lastig onderling te vergelijken, omdat ze per gemeente anders zijn vormgegeven. 
Bij toekomstige experimenten is het belangrijk om minder maatregelen tegelijk te testen, om 
meer precieze uitspraken te kunnen doen. Voor de evaluatie is alleen gekeken naar de 
uitstroom naar werk, maar de experimenten hebben mogelijk ook andere (positieve) effecten 
gehad, zoals op gezondheid, het gebruik van andere sociale voorzieningen of 
problematische schulden. Verder onderzoek is nodig om dat in kaart te brengen. 

Achtergrond 
Tussen 2017-2019 hebben in zes gemeenten experimenten met de bijstand plaatsgevonden. 
Het doel van de experimenten was te onderzoeken welke maatregelen effectief zijn om 
bijstandsgerechtigden gedeeltelijk of volledig uit te laten stromen naar werk. Zo werden 
bijstandsgerechtigden ontheven van hun arbeids- en re-integratieverplichtingen, was er 
intensievere begeleiding naar werk of werden de mogelijkheden om naast de uitkering bij te 
verdienen uitgebreid. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft zes 
gemeenten aangewezen als experimenteergemeenten: Deventer, Groningen, Nijmegen, 
Tilburg, Utrecht en Wageningen. Op verzoek van SZW heeft het CPB de experimenten in 
2020 al geëvalueerd. Destijds waren de data slechts tot en met september 2019 beschikbaar 
en ontbraken data over zelfstandig ondernemerschap. Voor het vervolgonderzoek, dat ook in 
opdracht van SZW is uitgevoerd, heeft het CPB gekeken naar uitkomsten tot bijna twee jaar 
na het einde van de experimenten, inclusief de effecten op zelfstandig ondernemerschap. De 
focus in het vervolgonderzoek lag op Deventer, Utrecht en Wageningen. 

→ Download 

https://www.sociaalweb.nl/cms/files/2022-01/cpb-notitie-vervolgonderzoek-experimenten-participatiewet.pdf
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33. Complicatie in uitvoering nieuwe inburgeringswet 

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 27-01-2022 

Sinds 1 januari 2022 ontvingen zo’n 500 personen een brief van DUO dat zij 
inburgeringsplichtig zijn onder de Wet inburgering 2021. Voor een deel van deze mensen 
was dat ten onrechte. Volgens de wet moeten zij inburgeren onder de wet uit 2013. Het 
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en partners in de uitvoering zijn 
bezig dit te herstellen. DUO heeft het proces van vaststellen van de inburgeringsplicht 
tijdelijk stopgezet. Dit schrijft minister Karien van Gennip (SZW) in een brief aan de Tweede 
Kamer. 

 
 
In 2019 is door SZW de conclusie getrokken dat voor een bepaalde groep 
inburgeringsplichtigen geldt dat de datum van kennisgeving door DUO bepalend is voor de 
start van de inburgeringsplicht. Deze conclusie is later onterecht verbreed naar de hele 
groep inburgeringsplichtigen. Daardoor heeft een deel van de inburgeraars sinds 1 januari jl. 
ten onrechte kennisgevingen ontvangen voor inburgering onder de Wet inburgering 2021. 

Deze groep ontving vóór 1 januari 2022 een verblijfsvergunning en moet daarom, volgens de 
wet, inburgeren onder de Wet inburgering 2013. Dit maakt uit, omdat nieuwkomers die onder 
de Wet inburgering 2021 inburgeren begeleiding krijgen van de gemeente bij het 
inburgeringsproces. Onder de oude Wet inburgering 2013 moeten nieuwkomers hun 
inburgering zelf regelen. 

Op verzoek van minister Van Gennip heeft DUO het proces van het opleggen van de 
inburgeringsplicht tijdelijk stilgelegd. De dienst werkt momenteel aan een wijziging van de 
processen om de inburgering op correcte wijze te kunnen herstarten. Ook werken DUO en 
SZW samen met partners aan een oplossing voor de personen die ten onrechte onder de 
Wet 2021 zijn geplaatst. 

Kamerbrief Overgangsrecht Wet inburgering 2021 

 

34. College publiceert toolkit met tips voor ambtenaren voor 
participatie in de praktijk 

Bron: College voor de Rechten van de Mens 28-01-2022 

Het actief en tijdig betrekken van ervaringsdeskundigen en hun (vertegenwoordigende) 
organisaties bij de totstandkoming van beleid en wetgeving is niet vrijblijvend, maar een 
algemene verplichting van het VN-verdrag handicap. Uit het verdrag, dat sinds juli 2016 voor 
Nederland van kracht is, volgt dat (organisaties van) ervaringsdeskundigen al vanaf het 

https://www.sociaalweb.nl/wetten/kamerbrief-overgangsrecht-wet-inburgering-2021
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begin van het proces betrokken moeten worden. De verplichting sluit ook aan bij het motto 
‘Niets over ons, zonder ons’ dat voorvechters voor de rechten van mensen met een 
beperking sinds lange tijd uitdragen en dat aan het verdrag ten grondslag ligt. De verplichting 
geldt voor alle overheden en niet alleen bij regels en beleid die alleen over mensen met een 
beperking gaan.  

 
 
Ruim 2 miljoen mensen in Nederland hebben een beperking. Zij zijn bijvoorbeeld 
slechtziend, doof, hebben een fysieke beperking of zijn psychisch kwetsbaar. In zijn jaarlijkse 
rapportage in 2020 constateerde het College dat zij, ondanks stappen in de goede richting, 
nog steeds onvoldoende systematisch betrokken worden bij wetgeving en beleid. Dat terwijl 
participatie bij beleid, wetgeving en uitvoering juist cruciaal zijn. Participatie draagt namelijk 
niet alleen bij aan de kwaliteit en effectiviteit van beleid en wetgeving, maar zorgt ook voor 
een toegankelijke samenleving waarin iedereen écht kan meedoen. Het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) zet zich met het programma Onbeperkt Meedoen 
in voor de implementatie van het VN-verdrag handicap: “Het is belangrijk dat mensen met 
een beperking betrokken worden bij beleidsvorming. Daarom moedigt VWS het initiatief van 
het College, om ambtenaren te ondersteunen bij het betrekken van ervaringsdeskundigen, 
dan ook van harte aan.” 

Maar hoe kun je daar als ambtenaar in de praktijk voor zorgen als je werkt of gaat werken 
aan een project dat mensen met een beperking raakt? In 2021 introduceerde het College 
twee toolkits met tips: een toolkit participatie op centraal niveau voor ambtenaren bij het Rijk 
en landelijke uitvoeringsorganisaties en een toolkit op lokaal niveau voor provincies, 
gemeenten en waterschappen. 

De toolkit voor ambtenaren bij het Rijk en landelijke uitvoeringsinstanties is uitgebreid met 
hulp van ambtenaren en mensen met een beperking zelf. Hun input ontving het College in 
een serie werk- en kennisbijeenkomsten in het najaar van 2021. Deze bijeenkomsten heeft 
het College in samenspraak met het ministerie van VWS georganiseerd. In 2022 zal de 
toolkit voor ambtenaren bij provincies, gemeenten en waterschappen worden uitgebreid. 

 Bekijk de toolkit voor centraal niveau 

 Bekijk de toolkit voor lokaal niveau 

 

35. Tweede Kamerlid René Peters (CDA) bezoekt Vidar 

Bron: Gemeente Sittard-Geleen 28-01-2022 

Vandaag (vrijdag 28 januari) bezocht Tweede Kamerlid René Peters (CDA) Vidar. Hier is hij 
uitgebreid bijgepraat over wat Vidar allemaal doet om te kunnen blijven groeien en 
verbeteren als Sociaal ontwikkelbedrijf, en waarom dit zo belangrijk is. Uiteraard nam het 

https://www.sociaalweb.nl/publicaties/hoe-gaat-het-met-het-vn-verdrag-handicap-in-2020-meedenken-over-wetten-en-beleid
https://www.sociaalweb.nl/publicaties/hoe-gaat-het-met-het-vn-verdrag-handicap-in-2020-meedenken-over-wetten-en-beleid
https://mensenrechten.nl/nl/participatie-op-centraal-niveau-rijk-en-landelijke-uitvoeringsinstanties
https://mensenrechten.nl/nl/participatie-op-lokaal-niveau-provincies-gemeenten-en-waterschappen
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kamerlid ook een kijkje op een van de vele leer-werkplekken van Vidar, de tapijtenfabriek 
Millenerpoort. Daar sprak hij ook met twee werknemers. 

René Peters is een van de stellers van de initiatiefnota ‘aan de slag in het Sociaal 
Ontwikkelbedrijf’. Deze nota is tijdens de begrotingsbehandeling besproken in de Tweede 
Kamer en heeft ervoor gezorgd dat het belang van doorontwikkeling binnen deze sector 
weer onder de aandacht gebracht kon worden bij het Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid. Hij werd welkom geheten door wethouder Judith Bühler (Sociale Zaken) 
en Jantien Kuperus, directeur van Vidar.  

Inclusieve arbeidsmarkt 

Bij Vidar wordt samen met diverse ketenpartners hard gewerkt aan een inclusieve 
arbeidsmarkt. Er wordt gezamenlijk werk gemaakt van een arbeidsmarkt waar ook ruimte is 
voor mensen die wat meer ondersteuning nodig hebben. “Vanuit de Tweede Kamer zet René 
Peters zich al geruime tijd in om de arbeidsmarkt inclusiever te maken. We zijn blij dat hij 
vandaag bij ons was om de ervaringen uit de praktijk te horen”, aldus wethouder Judith 
Bühler.  

Daarnaast is het veelomvattende onderwerp armoede en schulden besproken. Zowel de 
aanpak in Sittard-Geleen, als de rol die de Rijksoverheid hier kan nemen is aan de orde 
gekomen  

René Peters: “Goed om informatie te krijgen over Vidar. En mooi om te zien dat mensen echt 
blij zijn met hun werk en trots zijn op wat ze doen. En dat ze bij Vidar trots zijn op hun 
mensen. En bij Vidar snappen ze heel goed dat het belang van werk meer is dan het 
inkomen. Zowel Vidar als de mensen die er werken. Waar ik echt iets mee moet, is de 
ingewikkelde regelgeving van de samenwerking met het bedrijfsleven. Daar moeten we echt 
iets mee. Genoeg werk aan de winkel nog, dus.” 

 

© Foto: Ermindo Armino 
In de tapijtenfabriek van Vidar laten medewerkers van Vidar aan Tweede Kamerlid René Peters zien 
wat hun dagelijks werk is. Wethouder Judith Bühler en directeur Jantien Kuperus van Vidar luisteren 
mee.  
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36. Zelftesten en mondkapjes voor sociale minima 

Bron: Rijksoverheid 27-01-2022 

Zelftesten en mondneusmaskers (chirurgische mondneusmaskers type IIR) worden vanaf 
half februari 2022 kosteloos beschikbaar gesteld aan alle gemeenten in Nederland om deze 
uit te delen aan mensen met lage inkomens en in het kader van de wijkgerichte aanpak 
(zoals ook benoemd in de Kamerbrief van 12 november 2021). Gemeenten ontvangen van 
het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) volgende week bericht waarin 
zij geïnformeerd worden over hoe zij de zelftesten en mondneusmaskers kunnen bestellen 
en vanaf wanneer de zelftesten en mondneusmaskers geleverd kunnen worden. Het is niet 
mogelijk om de zelftesten eerder op te halen. 

 
 
Doelgroep en aantallen 
Het kabinet vindt het belangrijk om via gemeenten zelftesten en mondneusmaskers 
beschikbaar te stellen aan mensen met een laag inkomen. Zij kunnen financiële drempels 
ervaren voor het gebruik van zelftesten en mondneusmaskers. 

Gemeenten dragen zelf zorg voor het verspreiden van de mondmaskers en zelftesten aan 
mensen met een laag inkomen. Het aantal zelftesten en mondmaskers dat elke gemeente 
kan bestellen heeft een maximum, en is berekend op basis van het aantal mensen in de 
gemeenten met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum. In totaal kunnen er 10 
miljoen zelftesten en 10 miljoen mondneusmaskers besteld worden tot 1 mei. Dit betekent 
dat er tot 1 mei grofweg zes zelftesten en zes mondneusmaskers per persoon beschikbaar 
worden gesteld. 

Wijkgerichte aanpak 
Daarnaast zijn 30 gemeenten geïdentificeerd voor een wijkgerichte aanpak op basis van 
onder andere een lage vaccinatiegraad en hoge aantal besmettingen. De verwachting 
bestaat dat deze gemeenten een verschil kunnen maken met een wijkgerichte aanpak voor 
vaccineren en testen in het beschermen van mensen. Deze zelftesten kunnen breder 
uitgedeeld worden dan alleen aan mensen met een laag inkomen, namelijk onder de gehele 
bevolking van deze gemeenten. Voor deze gemeenten kunnen er in totaal 5,5 miljoen 
zelftesten en 5,5 miljoen mondneusmaskers besteld worden tot en met 1 mei. 

 

 

 


