01. Geldzorgen bij helft van alle huishoudens
DOOR ONZE VERSLAGGEVERS (BRON: DAGBLAD DE LIMBURGER 30-11-2021)

Bijna de helft van de Nederlandse huishoudens is financieel kwetsbaar. Dat komt naar voren
uit een onderzoek onder 5000 Nederlander van accountants- en advieskantoor Deloitte in
samenwerking met ING, financieel voorlichtingsbureau Nibud en de Universiteit Leiden.
Volgens de onderzoekers is 27 procent van de huishoudens financieel gezond en zijn bij 24
procent de financiën toereikend; de andere helft van de huishoudens is financieel kwetsbaar
of ronduit financieel ongezond. De onderzoekers definiëren financiële gezondheid als de
mate waarin een persoon of huishouden in staat is op een comfortabele manier aan alle
financiële verplichtingen te voldoen, plus de financiële zekerheid heeft om levensdoelen na
te streven.
Lastig
Nibud-directeur Arjen Vliegenthart ziet dat Nederlanders hun best doen: ,,Het is iedereen
gegund om in een financieel gezonde situatie te zitten, maar in de praktijk is dat vaak lastig.”
Daarbij moet volgens de onderzoekers de aandacht niet alleen uitgaan naar de groep
mensen die al in financiële nood verkeert. Zo maakt 31 procent van de financieel gezonde
mensen geen financiële plannen en betaalt een kwart aankopen op afbetaling. Van deze
groep met consumptieve schuld heeft één op de tien geen idee hoe zijn schulden eruitzien.
En één op de tien heeft geen buffer om zes maanden of langer rond te komen als de
belangrijkste bron van inkomsten plotseling wegvalt.
Vrouwen
Mannen lijken financieel gezonder dan vrouwen. Vrouwen hebben minder grote spaarbuffers
en kunnen hun inkomen minder goed voorspellen. Daarnaast hebben vrouwen niet alleen
minder kennis van en inzicht in financiële zaken, ze voelen zich er ook onzekerder over.
In de drie grootste steden wonen volgens de onderzoekers relatief meer financieel
ongezonde mensen dan in andere delen van Nederland. Amsterdam, Rotterdam, Den Haag
en de randgemeenten scoren lager dan de rest van Nederland. In deze steden wonen meer
mensen die een hoger risico lopen om in financieel kwetsbare situaties te komen, zoals
jongeren en zzp’ers.
Eerder werd bekend dat één op de tien Nederlanders extra onvoorziene zorgkosten, die
buiten de basisverzekering vallen, niet kan betalen. Bijna 20 procent heeft überhaupt moeite
om zorgkosten te kunnen betalen, bleek uit een onderzoek van prijsvergelijker Pricewise.
Volgens expert zorgverzekeringen Suzanne Löwik van Pricewise raakt zorg voor steeds
meer mensen buiten bereik, omdat aanvullende dekkingen de laatste jaren steeds duurder
zijn geworden.

02. 141 miljoen euro niet besteed aan studenten met een beperking
Bron: Iederin 29-11-2021

Studenten die niet kunnen bijverdienen naast hun studie vanwege hun beperking, krijgen
volgend jaar overal dezelfde Individuele Studietoeslag. De wetswijziging is een verbetering.
Toch is Ieder(in) bang dat het geld niet bij de studenten terecht komt, zolang gemeenten de
wet blijven uitvoeren. Ieder(in) pleit daarom in een brief aan de Tweede Kamer voor een
centrale uitvoering door studiefinanciering DUO.
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Individuele Studietoeslag
Sommige studenten kunnen vanwege hun beperking geen bijbaan hebben naast hun studie.
Voor deze studenten is er de Individuele Studietoeslag. Echter: de hoogte van de toeslag is
afhankelijk van waar je woont. Gemeenten mogen de hoogte van het bedrag bepalen.
Sommige gemeenten hebben zelfs helemaal geen regeling. Hierdoor kan het zijn dat in
dezelfde collegebank de ene student met een beperking 300 euro studietoeslag ontvangt en
de ander helemaal niets.
De actie #PakJeToeslag
Ieder(in) is in september samen met de studentenvakbond LSVb en CNV Jongeren de actie
#PakJeToeslag gestart. En riep studenten met een beperking op om mee te doen
gemeenten aan te schrijven. Het doel was om de toeslag op gelijke hoogte te krijgen in alle
gemeenten.
Wetswijziging
De actie kreeg ook aandacht in de media, waardoor GroenLinks en de PvdA in beweging
kwamen. Met het voorstel van de twee politieke partijen is het nu toch geregeld. Per 1 april
volgend jaar krijgen studenten vanaf 18 jaar 150 euro per maand. Vanaf 21 jaar wordt dat
300 euro.
De wetswijziging is een eerste stap ter verbetering van de toeslag. Ieder(in) ziet nog twee
verbeterpunten. De hoogte van het bedrag voor 18-jarige moet omhoog van 150 naar 300
euro per maand. Een student van 18 zonder beperking verdient immers gemiddeld 300 euro
volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek. En de uitvoering moet niet gedaan worden
door gemeenten, maar door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).
141 miljoen euro niet besteed
De gemeenten hebben via het gemeentefonds 158 miljoen ontvangen om de toeslag toe te
kennen. Hiervan is in de afgelopen vijf jaar nog geen 17 miljoen uitgegeven aan studenten.
Mede omdat het nog niet wettelijk verplicht was om het geld aan studenten met een
beperking te besteden. En omdat studenten vaak niet wisten dat ze recht hadden op een
toeslag. Het is niet te achterhalen waar gemeenten de 141 miljoen wel aan hebben besteed.
De wet centraal beleggen bij DUO
Het kabinet is nu van plan een centrale maatregel op te gaan leggen aan gemeenten, die
deze wet decentraal verplicht moet gaan uitvoeren. Dat is helemaal niet logisch. Met het
risico dat er weer veel geld blijft liggen dat bestemd is voor de studenten. Het zou veel
logischer en meer voor de hand liggen om het centraal te beleggen bij DUO. Dit zou de
uitvoerbaarheid ten goede komen en is het beter te controleren wat er met het geld gebeurt.
Veel studenten met een beperking weten bovendien niet dat zij recht hebben op een
individuele studietoeslag en maken daarom vaak geen aanspraak op hun geld. Nog een
reden dat er de afgelopen jaren veel geld bleef liggen. Studenten verwachten namelijk

Pagina 3 van 34
financiële ondersteuning van DUO (bijvoorbeeld voor de basisbeurs en de ov-jaarkaart), niet
bij de gemeente. Dus ook voor de vindbaarheid van de toeslag zou het beter zijn de
uitvoering centraal te beleggen.
Op dinsdag 30 november is de begrotingsbehandeling van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid (SZW) en kunnen Kamerleden nog verbeteringen aanbrengen in de
Individuele Studietoeslag.

03. Incidentele vergoeding kosten ICT-voorziening inburgering
Bron: VNG 25-11-2021

Gemeenten ontvangen een incidentele vergoeding voor de kosten die zij maken voor de ICTvoorzieningen voor Wi2021, die gereed moeten zijn op 1 januari 2022. Hierover zijn tijdens
het bestuurlijk overleg van 4 oktober afspraken gemaakt tussen de VNG en het ministerie
van SZW.

Over welke kosten gaat het?
Het betreft hier de kosten die gemeenten maken voor de ontwikkeling naar het zogenoemde
Plateau 1 van de informatievoorziening. Via de integratie-uitkering inburgering worden
hiertoe middelen aan gemeenten beschikbaar gesteld voor het inrichten van hun eigen ICTlandschap en de bijbehorende werkzaamheden zoals het opleiden van medewerkers, het
aanpassen van werkprocessen en de noodzakelijke aanpassing of aanschaf van een
softwaresysteem.
Gemeenten zijn vrij in de keuze hoe deze middelen besteden.
Verdeling middelen in vier categorieën
Voor de verdeling van de middelen zijn de gemeenten verdeeld in vier categorieën: G4gemeenten, grote gemeenten, middelgrote gemeenten en kleine gemeenten. De
categorisering is gedaan op basis van inwonersaantal; onder de G4 gemeenten vallen de
gemeenten met meer dan 250.000 inwoners. Grote gemeenten hebben tussen de 100.000
en 250.000 inwoners; middelgrote gemeenten kennen een inwonersaantal van tussen de
20.000 en 100.000 inwoners. Kleine gemeenten hebben minder dan 20.000 inwoners.
Uitkering via decembercirculaire
In 2021 is in totaal € 6 miljoen beschikbaar. Via de decembercirculaire worden de middelen
toegekend. De G4 gemeenten ontvangen € 113.980. Voor grote gemeenten geldt een
bedrag van € 29.918, middelgrote gemeenten kunnen rekenen op € 16.648. De vergoeding
voor kleine gemeenten bedraagt € 8.686. Alle bedragen zijn exclusief BTW. In totaal is door
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het rijk voor dit doeleinde € 0,5 miljoen afgedragen aan het BTW-compensatiefonds. Deze
bedragen zijn richtlijnen, na instemming met de Najaarsnota door de Tweede Kamer kunnen
deze pas definitief worden gemaakt.

04. Meer corona-ondersteuning voor mensen met een verstandelijke
beperking
Wouter van den Elsen
W.vandenelsen@vilans.nl

Mensen met een verstandelijke beperking lopen een verhoogd risico op een ernstig verloop
van corona. Zij worden bovendien hard geraakt door de maatregelen die zijn genomen om
hen te beschermen. In een brief roept de Kenniscoalitie Zorg voor mensen met een
Verstandelijk Beperking daarom op om de kennis en expertise in het veld te benutten om
mensen met een verstandelijke beperking, hun naasten en zorgprofessionals zo goed
mogelijk te ondersteunen. Bijvoorbeeld met toegankelijke praktische kennis,
boostervaccinaties en het in kaart brengen van risico’s en mogelijkheden.

De brief van 19 november aan het ministerie van VWS, de Tweede Kamer, het OMT en het
RIVM is geschreven vanuit branche- en kennisorganisaties VGN, Vilans, ZonMw en de
Associatie Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen. Onder andere professor
Petri Embregts, voorzitter van de Associatie van Academische Werkplaatsen, en Vilansvoorzitter Mirella Minkman hebben de oproep ondertekend.
Waarom lopen mensen met een verstandelijke beperking eigenlijk een verhoogd
risico op een ernstig verloop van corona?
Minkman: ‘Uit de literatuur is bekend dat mensen met een verstandelijke beperking een
algemeen slechtere gezondheid hebben. Ze hebben vaak meer aandoeningen en
verouderen op jongere leeftijd. Hart- en vaatziekten en obesitas komen vaker voor bij deze
doelgroep en zijn een risicofactor voor corona. Beide factoren lijken namelijk verband te
houden met een slechtere prognose. Ook hebben mensen met een verstandelijke beperking
gemiddeld een groter risico op longinfecties en een ernstiger beloop van ziektes.’
‘Maar het gaat niet alleen om de lichamelijke gevolgen’, vervolgt Embregts. ‘Het gaat ook om
wat de crisis doet in het dagelijks leven. Veel mensen met een beperking kunnen ook sociaal
kwetsbaar zijn door alle regels en nieuwe uitdagingen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren als er
gebrek is aan toegankelijke gezondheidsinformatie, verlies van steun door ziekte of
zelfisolatie van mantelzorgers of verminderde personeelsbezetting. Daarnaast wonen
mensen met een verstandelijke beperking vaak in huizen waar fysieke afstand en het niveau
van ventilatie dat nodig is om virusoverdracht te voorkomen, moeilijk te handhaven zijn.’
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De kenniscoalitie adviseert in de brief om mensen met een verstandelijke
beperking zo snel mogelijk een boostervaccinatie te geven. Waarom?
Het is volgens Embregts al zo dat mensen in een instelling met prioriteit een boosterprik
kunnen krijgen, maar dit zou ook voor kwetsbare mensen die thuis wonen moeten gelden.
‘Mensen van 18 jaar en ouder die in een zorginstelling wonen en medewerkers in de zorg en
maatschappelijke ondersteuning van 18 jaar en ouder die contact hebben met patiënten en
cliënten, krijgen een boostervaccinatie aangeboden. Wij zijn heel blij dat alle kwetsbare
burgers die in zorginstellingen wonen als eerste aan de beurt zijn voor de derde vaccinatie.
Het is ten opzichte van de eerdere vaccinaties heel fijn, naast aandacht voor kwetsbare
ouderen in zorginstellingen, dat nu ook gelijk aandacht is voor mensen met een
verstandelijke beperking. Echter, ook de thuiswonende mensen met een verstandelijke
beperking hebben vaak een zeer kwetsbare gezondheid. Het onderscheid ‘thuis’ of een
instelling is niet zo zwart-wit, er zijn diverse woonvormen. We hopen met de brief dan ook
aandacht te krijgen voor deze groep kwetsbare burgers.’
Een ander advies in de brief is om online corona te registreren bij mensen met
een verstandelijke beperking. Waarom is dat noodzakelijk?
Embregts: ‘Aan het begin van de pandemie waren er in Nederland veel zorgen over het
coronavirus en de impact ervan op mensen met een verstandelijke beperking. De landelijke
COVID-19-registratie van het RIVM richtte zich op de algemene bevolking. Deze RIVMregistratie kent geen specificatie wie een verstandelijke beperking heeft, waardoor specifieke
gegevens van deze doelgroep aan het begin van de pandemie ontbraken. Daarom heeft de
academische werkplaats Sterker op eigen benen, in opdracht van het ministerie van VWS,
vanaf maart 2020 een online registratiedatabase beschikbaar gesteld. Door deze database
hebben we een beter zicht op wat er gebeurt. Het doel van deze registratie is om tijdens de
pandemie op landelijk niveau relevante gegevens te verzamelen met betrekking tot COVID19-infecties onder mensen met een verstandelijke beperking. Door deze gegevens al tijdens
de pandemie te verzamelen, wordt voorkomen dat er relevante informatie verloren gaat.
Deze gegevens worden op geaggregeerd niveau aangeleverd bij het ministerie van VWS.’
Minkman: ‘Het gaat om data in cijfers, maar de verhalen áchter de cijfers doen er ook toe.
Als kenniscoalitie vinden we dit belangrijk, zodat we zien wat er gebeurt en wat er nodig is.
En ook, waar nog vragen over zijn zodat we of bestaande kennis beter kunnen delen of waar
mogelijk als kennispartners nieuwe kennis kunnen ontwikkelen.’
De kenniscoalitie wil de inzet van technologie monitoren die in tijden van corona
toegevoegde waarde hebben voor mensen met beperkingen en hun naasten. Zijn
er concrete voorbeelden te noemen van dit soort technologieën?
‘Anno nu is face-to-face contact niet altijd mogelijk’, vertelt Minkman. ‘EHealth kan dan een
oplossing zijn. Met eHealth bedoelen we digitale technologie die te maken heeft met
gezondheid, zorg of ondersteuning. Denk aan het gebruik van computers of smartphones om
informatie te bekijken in het elektronisch cliëntdossier. Er bestaan verschillende soorten
eHealth-toepassingen waarmee je mensen met een verstandelijke beperking kunt helpen in
hun dagelijks leven, zoals beeldbellen, videofilmpjes om eenvoudige vaardigheden te leren
en apps die je meer grip geven op het dagelijks leven om maar een paar voorbeelden te
noemen.’ Embregts voegt toe dat digitaal contact ook met familie en bekenden voor meer
mensen mogelijk bleek. De partijen in de kenniscoalitie hebben daarom deze kennis
opgehaald en bijvoorbeeld via digitaalopbezoek.nl breed toegankelijk gemaakt.
Ten slotte is toegankelijke kennis heel belangrijk. Waar kunnen mensen terecht?
Embregts en Minkman geven aan dat er toegankelijke informatie te vinden is voor
zorgverleners en mensen met een beperking. ‘Er is zowel op de website van Vilans als op
Kennisplein Gehandicaptensector toegankelijke informatie te vinden voor zorgverleners en
mensen met een beperking. Daarnaast zijn er verschillende initiatieven zoals Begrijpelijke
Communicatie met toegankelijke informatie. Betrouwbare informatie over COVID-19 is te
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vinden via het RIVM en de Rijksoverheid en via de site van de Associatie van Academische
Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen.’
https://www.sociaalweb.nl/partners/vilans

05. Aantal bijstandsontvangers gedaald tot niveau net voor
coronacrisis
Bron: CBS 30-11-2021

Eind september 2021 ontvingen 419 duizend personen tot de AOW-gerechtigde leeftijd een
algemene bijstandsuitkering. Dat zijn er bijna 5,5 duizend minder dan een jaar eerder en
ruim 2 duizend minder dan eind maart 2020, net voor het begin van de coronacrisis. Dit blijkt
uit nieuwe kwartaalcijfers van het CBS. Bijstandsgerelateerde uitkeringen, zoals die op grond
van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), zijn niet
meegenomen.

Voor het tweede kwartaal op rij waren er minder bijstandsontvangers dan een jaar eerder.
Deze afname is terug te zien in elke leeftijdsgroep, en varieert van ruim duizend personen bij
jongeren (tot 27 jaar) tot ruim 3,5 duizend bij 27- tot 45-jarigen.
Uitstroom groter dan instroom
De groei of krimp van het aantal bijstandsontvangers is het saldo van instroom en uitstroom.
De meest recente stroomcijfers hebben betrekking op het tweede kwartaal van 2021. In dat
kwartaal stroomden 20,1 duizend personen de bijstand in, en waren er 24,8 duizend mensen
die de bijstand verlieten. De uitstroom lag dus hoger dan de instroom. In vier van de vijf
voorgaande kwartalen was dat omgekeerd. Alleen in het derde kwartaal van 2020 was de
uitstroom ook iets hoger dan de instroom. De uitstroom in het derde kwartaal is doorgaans
hoger dan in de andere kwartalen van een jaar.
De uitstroom vanwege het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd is niet meegeteld. In
het eerste half jaar van 2021 waren dat 3 duizend personen. In 2021 is de AOW-gerechtigde
leeftijd 66 jaar en 4 maanden, net als in 2020.
Alleenstaanden door de jaren heen grootste groep bijstandsontvangers
Tussen mannen en vrouwen in de bijstand zijn duidelijk verschillen met betrekking tot de
thuissituatie. Hierover zijn cijfers beschikbaar van het eerste kwartaal van 2021. Aan het
einde van dat kwartaal ontvingen 430 duizend personen tot de AOW-leeftijd een
bijstandsuitkering.
Alleenstaanden vormden met 43 procent de grootste groep als wordt gekeken naar de
situatie thuis. Ongeveer 20 procent van de bijstandsgerechtigden was alleenstaande ouder,
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19 procent maakte deel uit van een koppel met kinderen en 9 procent had een partner en
geen kinderen thuis.
Van vrouwen met bijstand was in het eerste kwartaal 33 procent alleenstaande ouder, van
mannen 3 procent. Zowel bij mannen als bij vrouwen vormden alleenstaanden zonder
kinderen thuis de grootste groep: bij mannen ging het om meer dan de helft (55 procent),
onder vrouwen bedroeg het aandeel 34 procent.
Bij vergelijking van de cijfers van het eerste kwartaal van 2011, 2016 en 2021 blijkt dat er
niet veel is veranderd in de verhoudingen tussen de verschillende thuissituaties van
bijstandsontvangers. Alleen bij vrouwen was er een duidelijke afname van het percentage
alleenstaande ouders, van 39 naar 33.

06. Brandbrief aan formatietafel: 4 miljoen mensen ontbreken nog in
regeerakkoord
Bron: Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland 01-12-2021

In het formatiedocument dat Gert-Jan Segers in de trein liet liggen was niets te lezen over
inclusie. Voor de VGN reden om de formatietafel er met een brandbrief van te doordringen
dat behalve stukken, voortaan ook wezenlijke inhoud extra aandacht behoeft.

De VGN, de LFB en de voormalige minister van gehandicaptenzaken dringen in de
brief gezamenlijk aan op actie bij het kabinet in wording.
Bijna vier miljoen Nederlanders met een beperking hebben niet meer het gevoel dat zij
meetellen. De inclusieve samenleving is nog ver weg. Daarom dringen de ondertekenaars
van de brief er bij de informateurs op aan om voor deze grote groep drie kerntaken op te
nemen in een nieuw regeerakkoord.
Deltaplan
Er wordt allereerst op aangedrongen om een ‘deltaplan voor mensen met een licht
verstandelijke beperking’ te maken, dat de grenzen van de ministeries overstijgt. Dit plan
dient om eenzaamheid, schulden, verslaving en criminaliteit het hoofd te bieden.
IC van de GHZ
Daarnaast wordt er voor gepleit de ‘intensive care van de gehandicaptenzorg’, waar mensen
met een complexe verstandelijke beperking en een zeer grote zorgafhankelijkheid verblijven,
een boost te geven. De intense vorm van zorg leidt immers onder zorgmedewerkers tot een
hoog verzuim, terwijl vacatures lang open staan en de financiering te kort schiet.
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Meer loonruimte
Het derde kernpunt in de brief heeft betrekking op de arbeidsvoorwaarden in de
gehandicaptenzorg en de zorgelijke situatie op de arbeidsmarkt. Het verzuim en het aantal
moeilijk opvulbare vacatures is hoog en de loonkloof met de marktsector is groot. Er wordt
met klem gevraagd om een verhoging van de loonruimte.

07. Handreiking briefadressen en het voorkomen van dakloosheid
Bron: Divosa 01-12-202

Per 1 januari 2022 wijzigt de Wet basisregistratie personen (BRP). De ministeries van BZK,
VWS en SZW hebben Divosa gevraagd om, in het kader van deze wetswijziging, gemeenten
te ondersteunen bij een goede uitvoering. Doel van deze handreiking is om concrete
handvatten en voorbeelden te bieden, zodat gemeenten praktisch en snel aan de slag
kunnen met de gewijzigde regelgeving.

De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) constateert in het rapport ‘Herstel
begint met een huis’ dat het niet verstrekken van een briefadres één van de oorzaken voor
dakloosheid. Het komt volgens de RVS regelmatig voor dat burgers niet zijn ingeschreven in
de BRP, of uitgeschreven (dreigen te) worden. Dit kan forse consequenties hebben.
Uitsluiting uit de BRP sluit burgers namelijk ook uit van zorg en voorzieningen en kan
daarom leiden tot dakloosheid en/of verdere escalatie van persoonlijke problematiek. Een
briefadres kan dat voorkomen en een noodzakelijke eerste stap zijn in het herstel.
Per 1 januari 2022 vindt er daarom een wijziging plaats in de Wet BRP. Deze wijziging houdt
in, dat 'de daarin genoemde bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders
(B&W) om ambtshalve een briefadres op te nemen, wordt vervangen door een expliciete
wettelijke verplichting.'
Deze wijziging heeft betekenis voor alle gemeenten in Nederland – en niet alleen voor de
afdelingen Burgerzaken, waar doorgaans de registratie in de BRP plaatsvindt. Het
voorkomen van dakloosheid en het voorkomen van (verdere) escalatie vergt samenwerking
tussen verschillende gemeentelijke afdelingen en maatschappelijke partners. Dat zal soms
maatwerk vragen. Door maatwerk toe te passen kunnen gemeenten een keten van besluiten
en gebeurtenissen voorkomen, en daarmee het ontstaan van dakloosheid verhinderen.
→ Download Divosa
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08. Eerste gemeenten krijgen geld voor huisvesting
aandachtsgroepen
Bron: Rijksoverheid 02-12-2021

Meer dan 80 gemeenten hebben in totaal 128 aanvragen ingediend voor de Regeling
huisvesting aandachtsgroepen. Met een financiële bijdrage uit de regeling kunnen
gemeenten woon- of verblijfsruimtes bouwen voor bijvoorbeeld studenten, arbeidsmigranten
en statushouders. Het animo blijkt groot: in totaal is voor € 35,5 miljoen aangevraagd voor
7.427 woonruimtes en 1.651 verblijfsruimtes.

Minister Kajsa Ollongren is blij met de oogst aan aanvragen: “Mooi om te zien dat zoveel
gemeenten uit het hele land een aanvraag hebben gedaan. Zo kunnen plannen voor de
huisvesting van onder andere studenten, statushouders, arbeidsmigranten en dak- en
thuisloze mensen sneller waargemaakt worden. Deze mensen hebben het extra moeilijk op
de krappe woningmarkt. Met deze financiële steun helpen we hen samen met gemeenten
eerder aan woonruimte."
Snel aan de slag
De komende periode buigt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland zich over de
aanvragen namens minister Ollongren. De behoefte om snel te kunnen starten met de bouw
van de nieuwe woon- en verblijfsruimtes is groot. De eerste gemeenten hebben daarom al
bericht gekregen over de bijdrage die ze krijgen.
De gemeente Deventer is een van de gemeenten die meteen aan de slag kunnen gaan:
“Deze subsidie is een opsteker voor de woningmarkt in Deventer”, aldus wethouder Wonen
Rob de Geest. “Dit is een geweldige steun in de rug van al onze woonpartners. Hiermee
kunnen we sneller de geplande 200 betaalbare flexwoningen realiseren. Nieuwe woningen in
dit segment zijn hard nodig. Juist voor de mensen die in deze markt anders weinig kans
maken.”
Naar verwachting is begin 2022 het totaaloverzicht van toegekende aanvragen bekend.
Minister Ollongren informeert de Tweede Kamer hierover.
Over de Regeling huisvesting aandachtsgroepen
Veel mensen uit aandachtsgroepen hebben het moeilijk om een goed huis te vinden en een
bestaan op te bouwen. De huisvesting van statushouders, woonwagenbewoners, dak- en
thuisloze mensen, studenten en andere spoedzoekers vraagt om een gerichte aanpak. In
2020 en 2021 stelt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een bedrag
van € 50 miljoen (2020) en € 31 miljoen (2021) beschikbaar voor het vergroten van het
woningaanbod voor deze groepen. Een bijdrage uit de Regeling huisvesting
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aandachtsgroepen kan voor gemeenten financiële belemmeringen wegnemen, waardoor zij
huisvesting gemakkelijker kunnen realiseren.
De regeling sluit nauw aan op het voor de zomer 2021 uitgebrachte rapport Een thuis voor
iedereen van de interbestuurlijke werkgroep huisvesting aandachtsgroepen. Daarin wordt
gepleit voor de integrale huisvesting van een mix van bewoners. Het samen wonen met
anderen in een vergelijkbare positie helpt omdat mensen elkaar kunnen ondersteunen. De
woon- en verblijfsvormen die gemeenten via deze regeling bouwen, zijn geschikt voor
bewoners uit meerdere aandachtsgroepen.

09. Zelftesten 'duur grapje' voor financieel kwetsbaren
Bron: NOS 02-12-2021

De aangepaste adviezen rondom coronazelftesten maken dat de vraag toeneemt. Dat daar
niet altijd aan kan worden voldaan, is te zien in de winkels met lege schappen. Er zijn ook
mensen die wel willen testen, maar dat vanwege de testprijs zeggen niet te doen.
"Als het goedkoper was zou ik vaker testen. Gewoon voor de zekerheid", zegt Mandy die een
Wajong-uitkering krijgt. "Een test kan ik wel betalen. Maar ik denk toch twee keer na voor ik
weer 3 euro uitgeef."
Mandy is een van de mensen die zeggen vaker zelftesten te willen afnemen maar voor wie
de prijs een belemmering vormt. Dat herkennen hulpinstanties die de vraag naar
coronatesten na een rustige periode de afgelopen weken weer zien toenemen.
Hulpbehoeftigen
"Het advies is om te zelftesten als je op visite gaat of bezoek krijgt. Als je een paar keer per
week op visite gaat en je hebt een groot gezin, dan zijn dat best wat testen. Wij maken ons
zorgen: is dit voor iedereen weggelegd?", zegt Irene Verspeek van het Armoedefonds.
Sinds de zomer verstrekt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gratis
zelftesten voor sociale minima aan hulporganisaties zoals het Armoedefonds en de
Voedselbank. Zij geven de testen weer door aan organisaties en klanten omdat zij volgens
het ministerie beter zicht hebben op hulpbehoeftigen.
"We zijn deze week begonnen met het verdelen van 150.000 zelftesten over alle lokale
hulporganisaties die ze hebben aangevraagd. De verwachting is dat er binnenkort nog meer
testen beschikbaar komen vanuit de overheid", zegt Verspeek.
Extra uitgave
Volgens haar is dat hard nodig. "Er zijn zo'n 300.000 zelftesten aangevraagd. De ervaring
leert dat organisaties daarmee zelfs aan de lage kant zitten. Zij weten niet wat wij ter
beschikking hebben dus zijn ze bescheiden qua aanvragen."
Minima aangesloten bij hulporganisaties konden de afgelopen maanden ook al gratis testen
krijgen. Daar hebben mensen die niet zijn aangesloten bij een hulporganisatie of net boven
het bestaansminimum leven, weinig aan, ziet het Armoedefonds.
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"Wij schrikken van de cijfers over financieel kwetsbaren. Dat is de helft van alle
Nederlanders. Dan moet je dus niet alleen denken aan mensen die klant zijn bij de
Voedselbank. Ik ga er daarom niet van uit dat wij hiermee de hele groep kunnen helpen."
Geen geld en geen hulp
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) zegt dat zij ervan uitgaan dat
mensen boven een minimuminkomen zelftesten kunnen kopen. "En je moet niet vergeten dat
iedereen zich gratis kan laten testen bij de GGD", aldus een woordvoerder.
Als je over elke supermarktaanbieding nadenkt, is zo'n zelftest echt een extra uitgave.
Annoesjka
Annoesjka werkt als vertaler en verdient "ver onder het minimum". Over de zelftesten zegt
zij: "Als je over elke supermarktaanbieding nadenkt, is zo'n zelftest echt een extra uitgave."
Ze is geen klant bij een hulporganisatie en wil dat ook niet zijn. Toch zou een gratis test
welkom zijn.
"Ja, als het gratis is zou ik daar zeker gebruik van maken. Maar dan alleen als je ze dus bij
wijze van spreken gewoon kon ophalen ergens."
Apotheken
Dat ophalen zou wat GroenLinks betreft ook bij apotheken moeten kunnen, omdat niet
iedereen bij de Voedselbank komt of bij een hulporganisatie aangesloten is. Kamerlid
Westerveld diende gisteren bij het coronadebat een voorstel in met die strekking.
Andere politieke partijen hebben vanmiddag met het plan ingestemd, maar of de testen dan
inderdaad bij de apothekers terechtkomen is nog maar de vraag. Demissionair minister De
Jonge legt het plan van GroenLinks uit als een manier om te kijken hoe sociale minima beter
bereikt kunnen worden. Hij laat weten in gesprek met gemeenten te zijn om te kijken hoe en
waar de testen het beste aangeboden kunnen worden. GroenLinks laat weten te hopen dat
die gesprekken snel tot een laagdrempeliger verspreiding van meer testen leiden.
Zelftesten in Nederland zijn soms gratis, zoals voor studenten en medewerkers in het mbo-,
hbo- en wo-onderwijs.
Ook voor middelbare scholieren en basisschoolleerlingen liggen gratis testen klaar. Net als
voor kwetsbaren in thuisisolatie, zegt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
(VWS).
Deze zomer konden huishoudens twee gratis zelftesten bestellen. Ook werden ze uitgedeeld
op luchthavens. Volgens het ministerie zijn in totaal 65 miljoen gratis zelftesten verspreid.
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10. Vixia levert gemeenten toch nog wat op
DOOR GEERTJAN CLAESSENS (BRON: DAGBLAD DE LIMBURGER 03-12-2021)

Jarenlang schreef Vixia rode cijfers. Nu het sociale werkvoorzieningsbedrijf is
opgeheven krijgen deelnemende gemeenten toch nog een meevallertje.
Na het opheffen van Vixia mag Sittard-Geleen ruim zes ton op de rekening bijschrijven. Voor
Stein levert de liquidatie ruim 140 mille op. Beek en Beekdaelen krijgen iets minder:
respectievelijk 62.000 en 42.000 euro.
De vier gemeenten die deelnamen verdelen het geld dat over is nadat Vixia is opgeheven
per begin 2020. Dat bedrijf leverde jarenlang miljoenentekorten op, die de vier gemeenten
moesten bijpassen.
Zo leverde de verkoop van de panden van Vixia aan de Millenerweg in Sittard nog een
verlies van 7,3 miljoen op.
Hier zijn in 2003 alle activiteiten gebundeld om kosten te besparen, maar in de jaren daarna
waren er vaak grote verliezen.
De werknemers van de sociale werkvoorziening gingen grotendeels over naar
participatiebedrijf Vidar.
Daarin ging Vixia op, ook de sociale diensten, het Participatiehuis en het
WerkgeversServicepunt zijn hierin samengevoegd.

11. 13.000 nieuwe opvangplekken asielzoekers nodig voor eind
volgend jaar
Bron: NOS 03-12-2021

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) zegt voor eind 2022 13.000 nieuwe
plekken voor de opvang van asielzoekers nodig te hebben.
Het COA verwacht dan in totaal aan 42.000 asielzoekers een opvangplek te moeten bieden.
Nu zijn dat er nog 36.000, maar daar zitten 7000 plekken op tijdelijke locaties bij als hallen
en boten die in het najaar in gebruik zijn genomen omdat de aanmeldlocatie in Ter Apel
meer dan vol zat. Volgens het COA lopen veel huurovereenkomsten voor die tijdelijke
locaties begin volgend jaar al af.
Bij elkaar levert dat 13.000 benodigde nieuwe plekken op, schrijft het COA in zijn jongste
prognose. Daarvan moeten er 9000 voor 1 juli beschikbaar zijn.
Voorwaarden
Voorwaarde is bovendien dat vrijwel alle bestaande reguliere locaties openblijven of verlengd
worden. Het gaat dan ook om de locaties waarvan de overeenkomst met de gemeente
komend jaar afloopt.
Daarnaast moeten de 12.000 statushouders die nu een opvangplek bezet houden, voor 1 juli
via een gemeente onderdak hebben gevonden. Gezien de woningnood en de ervaring van
het afgelopen jaar is dat een moeilijke opgave. Voor 7000 statushouders is de termijn
waarbinnen ze een woning aangeboden moeten krijgen al verlopen. Ze houden dan een plek
bezet die in principe bedoeld is voor mensen die nieuw instromen.
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Daarnaast moet er ook personeel worden aangetrokken voor de begeleiding van de
asielzoekers, zegt het COA. Gezien de krapte op de arbeidsmarkt zal ook dat een hele
opgave worden.
Het COA moet bij gemeentes aankloppen om locaties voor nieuwe opvangplekken te vinden.
Dat is niet eenvoudig.
"Er zijn een heleboel gemeentes in Nederland die de afgelopen jaren helemaal geen opvang
hebben gehad", zegt verslaggever Thomas Spekschoor. "Gemeentes die wel opvang
hebben gehad, zullen eerst wijzen naar de andere gemeentes. Ze zullen zeggen: jullie zijn
nu aan de beurt."
Die andere gemeentes hebben waarschijnlijk geen opvang geboden, omdat er geen politiek
draagvlak was. "Zo kunnen gemeentes naar elkaar blijven wijzen en is het probleem
uiteindelijk niet opgelost. Dat is waar het COA nu voor staat: gemeentes verleiden om dat
wel te doen, maar dat is heel lastig."
Demissionair staatssecretaris Broekers-Knol deed vanochtend nog eens een oproep aan
gemeenten om opvangplekken te vinden. "Een tandje erbij zou ontzettend fijn zijn, want we
hebben die plekken nodig."
Ze voegde eraan toe dat gemeenten ook moeten proberen meer statushouders aan een
woning te helpen.

12. Toeslagenaffaire: het loket trekt vooral ook ‘verkeerde mensen’
DOOR ONZE VERSLAGGEVERS (BRON: DAGBLAD DE LIMBURGER 04-12-2021)

© ANP

De zwaarst gedupeerde ouders van het schandaal rond de kinderopvangtoeslag zullen
sneller worden geholpen. Andere ouders moeten sneller duidelijkheid krijgen. Dat stelt
demissionair staatssecretaris Alexandra van Huffelen. Verder komt er meer persoonlijk

Pagina 14 van 34
contact met de slachtoffers en aandacht voor emotionele hulp. Het proces loopt te stroef
doordat veel mensen onterecht bij het loket aankloppen, aldus Van Huffelen.
Demissionair staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Financiën wil het herstelproces na
de Toeslagenaffaire versnellen, schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer. Op dit moment
wordt de afhandeling behoorlijk opgehouden door compensatieverzoeken van mensen die
waarschijnlijk helemaal geen recht op compensatie hebben. Ook is het loket een
toevluchtsoord geworden voor mensen met allerlei andere problemen.
Vooral de afgelopen maanden is het aandeel mensen dat niet in aanmerking komt voor
compensatie hard opgelopen. In oktober en november werd meer dan driekwart van de
aanmeldingen afgewezen. In totaal heeft de Uitvoeringsoperatie Herstel Toeslagen inmiddels
40.000 aanvragen behandeld voor de 30.000 euro tegemoetkoming die iedere daadwerkelijk
gedupeerde ouder krijgt. Daarvan zijn er ongeveer vier op de tien afgewezen.
Gelukszoekers
Het betekent niet dat er allemaal gelukszoekers op het loket afkomen die een poging wagen
om een zak geld binnen te slepen, bezweert Van Huffelen. „Die mensen zijn er ook”, geeft ze
toe, maar haar ministerie weet niet hoeveel dat er zijn.
Het gaat volgens de staatssecretaris vooral om mensen die met problemen zitten die niet per
se voortkomen uit het schandaal met de kinderopvangtoeslag. Van Huffelen: „Het zijn
mensen die grote schulden hebben, die misschien gedupeerd zijn bij andere toeslagen. Die
mensen hebben ook hulp nodig, maar ze kunnen niet door ons en onze organisatie worden
geholpen.”
Het ministerie van Financiën probeert die mensen daarom verder te begeleiden, en ze door
te sturen naar instanties die hen wel kunnen helpen.
Het loket van het Toeslagenschandaal is dus ook verworden tot een toevluchtsoord voor
mensen die op een andere manier in de knel zijn gekomen met de overheid. „Die hopen door
zich bij ons te melden aandacht te krijgen voor hun problemen”, ziet Van Huffelen.
Dat er daarnaast ook bijna een jaar na de aankondiging van de ‘Catshuis-regeling’, waarbij
iedere gedupeerde in elk geval onvoorwaardelijk 30.000 euro krijgt, nog steeds mensen zich
melden die daadwerkelijk gedupeerd zijn, verbaast ook Van Huffelen. Ze vindt het ‘soms
onvoorstelbaar’ dat mensen na alle media-aandacht voor het schandaal, dat de val van het
kabinet begin dit jaar veroorzaakte, nu pas een verzoek indienen. Het gaat volgens haar
bijvoorbeeld om mensen die ‘angst hebben om zich te melden’ of ‘de taal niet goed machtig
zijn’.
Op de schop
Omdat het herstel van de affaire veel moeizamer verloopt dan het demissionaire kabinet
voor ogen had, gaat het proces nu deels op de schop. De focus verandert, legt de
staatssecretaris uit: „Het kan sneller voor de ouders die het meest gedupeerd zijn.” Die
krijgen nu ‘eerder en meer aandacht’. Daarnaast zet Van Huffelen in op ‘meer persoonlijke
aandacht’ en ‘aandacht voor emotionele hulp’.
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13. BESLISBOOM OM ETNISCH PROFILEREN TE VOORKOMEN
BRON: BINNENLANDS BESTUUR 06-12-2021
Adriaan de Jonge

Risicoprofielen die worden gebruikt door bijvoorbeeld de Belastingdienst en gemeenten
kunnen discriminerend uitpakken, waarschuwt het College voor de Rechten van de Mens.
Om etnische profilering te voorkomen heeft het College een toetsingskader ontwikkeld.
Minimale norm
Door middel van een beslisboom kunnen overheden zelf onderzoeken of het gebruik van
risicoprofielen leidt tot discriminatie op grond van ras of nationaliteit. Dat toetsingskader is
een minimale norm waaraan de overheid zich moet houden en is gebaseerd op uitspraken
van nationale en internationale rechters en toezichthouders. 'Overheidsinstanties horen
mensen aan te spreken naar aanleiding van hun gedragingen, en niet op basis van etnische
kenmerken of afkomst', schrijft het College. 'Toch gebeurt dit laatste in de praktijk wel, en
zien wij dat risicoprofielen kunnen discrimineren.'
Onomstotelijk
Het gebruik van etniciteit, afkomst of nationaliteit in een risicoprofiel is alleen bij hoge
uitzondering toegestaan, legt het College uit. Ook moet er onomstotelijk bewijs zijn voor de
noodzaak om die factoren mee te nemen. Maar ook ogenschijnlijk neutrale criteria, zoals
postcode, hoogte van het inkomen of laaggeletterdheid, kunnen indirect een discriminerend
effect hebben.
Proxy
Eerder dit jaar waarschuwde de Rekenkamer Rotterdam voor ethische risico's bij algoritmes
die de gemeente Rotterdam gebruikt voor het opsporen van uitkeringsfraude. In dat systeem
vond de rekenkamer variabelen die als proxy voor etnische achtergrond zouden kunnen
werken. De gemeente had volgens de toezichthouder nog onvoldoende aandacht voor die
risico's.
Wantrouwen
Etnisch profileren heeft veel negatieve gevolgen, zegt het College voor de Rechten van de
Mens. 'Het vergroot stigmatisering van bepaalde bevolkingsgroepen, en maakt dat mensen
zich vernederd, onveilig en in hun waarde aangetast voelen. Bovendien wakkert het
wantrouwen in overheidsinstanties aan en doet het afbreuk aan het vertrouwen in de
rechtsstaat. Daarmee is deze vorm van discriminatie een ernstige schending van de
mensenrechten.'
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14. VROUWELIJKE STATUSHOUDERS ACHTERGESTELD
BRON: BINNENLANDS BESTUUR 07-12-2021
Yvonne Jansen

Vrouwelijke statushouders profiteren minder van de ondersteuning die gemeenten bieden
dan mannen. Zij krijgen minder begeleiding naar werk, terwijl ze die harder nodig hebben.
Mannen kansrijker
‘Gemeenten zijn in het kader van de Participatiewet vooral bezig om nieuwkomers zo kort
mogelijk bijstandsafhankelijk te maken’, zegt Joline Verloove, senior projectleider en
adviseur bij Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS). ‘Het onbedoelde effect is dat de
aandacht vaker is gericht op mannen, die als kansrijker op de arbeidsmarkt worden gezien.’
Het platform lanceert dinsdag een online module voor gemeentelijke uitvoeringsprofessionals
die werken met nieuwkomers.
Wel gemotiveerd
Met de achterstelling van vrouwen uit statushoudergezinnen missen gemeenten op termijn
een kans, vindt Verloove. Na een verblijf van vijftien jaar heeft 45 procent van de vrouwelijke
vluchtelingen nog geen betaald werk. Haar ervaring: ‘Vrouwelijke nieuwkomers willen graag
iets terugdoen voor de Nederlandse samenleving. Zij zijn gemotiveerd, maar zeker in het
begin is werk niet hun prioriteit. Zij willen eerst hun gezin op de rails hebben en de kinderen
naar school. Terwijl gemeenten juist die eerste jaren investeren in ondersteuning.’ In veel
gevallen beseffen vrouwelijke statushouders niet dat de aangeboden ondersteuning later
misschien niet meer beschikbaar is. Klantmanagers moeten er meer op gespitst zijn de
(toekomstige) arbeidswens van vrouwelijke nieuwkomers te onderzoeken, omdat die
aandacht het totale inburgerings- en participatieproces ten goede komt.
Vroegtijdig afgebroken
Heeft een van de partners - vaak de man - werk gevonden, dan gaat het gezin uit de
bijstand. Het traject van vrouwelijke statushouders wordt dan vaak vroegtijdig wordt
afgebroken en zij verdwijnen uit beeld bij de gemeente. Voor het vergroten van de
participatiekansen van vrouwelijke statushouders is de focus op uitstroom volgens Verloove
te beperkt en uit oogpunt van economische zelfstandigheid onwenselijk. Het nieuwe
inburgeringsstelsel biedt een mooi aangrijpingsmoment om vrouwelijke nieuwkomers
intensiever te begeleiden. Het leren van Nederlands en toeleiding naar werk komen hierin
samen.
Maatschappelijke opvattingen
Volgens Verloove spelen niet zelden eigen waarden van gemeentelijke professionals een rol,
evenals maatschappelijke opvattingen. Vaak is (onbewust) de gedachte dat de man de
(toekomstige) kostwinner zal zijn en de vrouw de zorg- en opvoedingstaken verricht. ‘We
willen professionals bewust maken hoe hun eigen achtergrond mogelijk invloed heeft op hun
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werk en hoe ze naar de wereld kijken’, aldus Verloove. Traditionele rol- en genderpatronen
worden vaak beoordeeld als cultuurkwestie. Zij verwijst naar breder onderzoek van de
Inspectie SZW naar ongelijke behandeling van mannen en vrouwen bij arbeidsintegratie.
‘Ook daaruit blijkt dat mannen meer persoonlijke gesprekken hebben met klantmanagers dan
vrouwen en vaker een re-integratie traject aangeboden krijgen.’ Bij stellen verdient het de
voorkeur ook individuele gesprekken te voeren, omdat soms de man telkens het voortouw
neemt.
Deeltijd- en moedercultuur
De e-learning module helpt klantmanagers onderscheid te maken tussen individuele
belemmeringen bij vrouwelijke nieuwkomers (vluchtgeschiedenis, wel of geen werkervaring,
gebrekkig Nederlands, klein netwerk, na-reiziger of niet, fysieke en mentale problemen) en
bredere obstakels. Onder meer de Nederlandse deeltijd- en moedercultuur kan een rol
spelen. ‘Niet alleen onder vrouwen met kinderen, maar ook onder jonge vrouwen zonder
kinderen. Er liggen ideeën aan ten grondslag dat vrouwen geschikter zijn om voor zorgtaken
en mannen om betaald werk te doen’ aldus Verloove. ‘Zulke gedachten kunnen onbewust
invloed hebben op de begeleiding die nieuwkomers krijgen.’
Grote verschillen
Een valkuil is verder dat vergunninghouders worden gezien als homogene groep. In
werkelijkheid zijn de verschillen groot. ‘Er zijn nieuwkomers met een academische, maar ook
zonder enige opleiding. Ook zijn er soms grote verschillen tussen mensen uit rurale
gebieden of steden.’ Een individuele en gender- en cultuursensitieve benadering is nodig,
aldus de onderzoeker. ‘Als je nieuwkomers begeleidt, moet je vanuit een persoon kijken en
niet vanuit het plaatje dat je misschien op voorhand hebt.’
Tijd voor tussenstappen
In alle groepen zijn er grote sekseverschillen wat betreft werkervaring. Betaald werk is vaak
nog een brug te ver. ‘Vrouwen die nog geen beroepsidentiteit hebben, moeten de tijd krijgen
om tussenstappen naar werk te maken’, raadt Verloove gemeenten aan. ‘Ze kunnen meer
leren over hun eigen talenten en eerst vrijwilligerswerk doen. Belangrijk is dat het
doelperspectief in zicht blijft en ze niet blijven hangen in koffie of thee zetten. Beter is ze te
laten kennismaken met een sector waar ze in de toekomst willen werken, waardoor het een
opmaat is naar werk.’

15. BURGEMEESTERS WILLEN LANGETERMIJNVISIE OP CORONA
BRON: BINNENLANDS BESTUUR 07-12-2021

De samenleving is toe aan een langetermijnvisie voor de coronacrisis. Het kabinet moet nu
niet steeds een paar weken vooruitkijken, maar juist een duidelijke lijn kiezen. 'De langere
termijn is belangrijker dan wel of geen 2- of 3G. Maak als overheid een duidelijke keuze. De
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huidige maatregelen lopen over twee weken af. Wat is het alternatief?', stelt voorzitter Hubert
Bruls van het Veiligheidsberaad, het overleg van de burgemeesters namens de 25
veiligheidsregio's.
Jammer
De burgemeesters in het overleg denken verschillend over 2G. 'Het is een gevoelige
discussie. Dan moet je tegen mensen zeggen dat zij alleen naar binnen mogen als zij
gevaccineerd of genezen zijn. Dit beleid kun je alleen toepassen als het ook aantoonbaar
effect heeft', aldus burgemeester Bruls van Nijmegen, die zelf geen voorstander is van de
maatregel. De burgemeesters vinden het jammer dat het demissionaire kabinet die 2- of 3Gbeslissing nu doorschuift. 'Het kabinet laat in het ongewisse wat dan wel en wat het
perspectief daarbij is. Als je geen 2G wil, dan heb je het al snel over sluitingsmaatregelen',
verwacht hij.
Geloofwaardigheid
Het Veiligheidsberaad wil juist de korte en langetermijnvisie aan elkaar verbinden, omdat het
coronavirus waarschijnlijk niet meer verdwijnt. 'Na forse maatregelen en een succesvolle
vaccinatiecampagne is het virus niet weg. Met welke scenario's houdt je rekening als
overheid? Als je weet wat je over maanden wil en hoe je corona een plek geeft in de
samenleving, kun je maatregelen op korte termijn ook beter motiveren', zegt Bruls.
Bovendien tast het 'van week naar week' hoppen van maatregelen de geloofwaardigheid van
de overheid aan, vindt hij.
Veerkrachtig
Het Veiligheidsberaad nam al eerder het initiatief voor een langetermijnbeleid. Dat leidde
toen tot een stappenplan. Opnieuw willen zij het kabinet hierover adviezen geven. 'Houd er
rekening mee dat Covid blijft. Wij hebben heel veel verrassingen gehad de afgelopen 22
maanden. Daarom moeten we de samenleving veerkrachtig maken. Het helpt niet om
dilemma's vooruit te schuiven.' (ANP)

16. BIJNA 200 GEMEENTEN HEBBEN KLIKLIJNEN
BIJSTANDSFRAUDE
BRON: BINNENLANDS BESTUUR 07-12-2021
Redactie

Het aantal kliklijnen in Nederland blijft stijgen. Bijna tweehonderd Nederlandse gemeenten
hebben nu een meldpunt waar burgers, desgewenst anoniem, kunnen doorgeven dat ze een
ander persoon verdenken van bijstandsfraude, blijkt uit onderzoek van BNR.
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Tips
De meldpunten bieden vaak meerdere mogelijkheden om de vermoedens van fraude te
melden. In vrijwel alle gevallen gaat het om een telefoonnummer dat kan worden gebeld en
een formulier dat online kan worden ingevuld. Burgers wordt meestal gevraagd om zoveel
mogelijk informatie door te geven over de persoon die ze verdenken van fraude, zoals het
woonadres en het kenteken van een auto. Veel meldpunten geven ook tips over het
herkennen van bijstandsfraude.
Sociale diensten
Momenteel maken 196 Nederlandse gemeenten gebruik van een dergelijk kliklijnen. Dat zijn
er 47 meer dan twee jaar geleden. Niet elke gemeente heeft zelf een afzonderlijk meldpunt in
beheer. Er wordt door een flink aantal gemeenten samengewerkt via een gezamenlijke
sociale dienst. Inwoners van de samenwerkende gemeenten, kunnen in dat geval hun
vermoedens kenbaar maken via meldpunten van deze sociale diensten. Dat is bijvoorbeeld
het geval in de Drechtsteden en in West-Brabant.
Boete
Wanneer iemand op bijstandsfraude wordt betrapt, dan moet diegene het onterecht
ontvangen bedrag terugbetalen. Meestal volgt daarnaast een boete. In de meeste gevallen
gaat het om het verzwijgen van vermogen, bijverdienen zonder dit op te geven, of
samenwonen, terwijl is opgegeven dat iemand alleen woont. Bijstandsgerechtigden hebben
een inlichtingenplicht, die inhoudt dat iemand de gemeente moet informeren over alles wat
van belang kan zijn voor het recht op de uitkering. Ook het niet melden van kleine giften, kan
als schending van de inlichtingenplicht worden gezien. In 2019 meldden gemeenten
overtredingen van de inlichtingenplicht bij zeven procent van hun bijstandsbestand . Het
totale aantal bijstandsontvangers tot de AOW-leeftijd bedroeg toen 413.000, wat betekent
dat 29.000 mensen de inlichtingenplicht zouden hebben geschonden.
Wantrouwen
Dat burgers via steeds meer meldpunten worden aangespoord om anderen aan te geven
voor vermoedelijke bijstandsfraude, baart deskundigen zorgen. Beate Volker, hoogleraar
sociologie aan de Universiteit van Amsterdam, kan het wantrouwen tussen burgers
veroorzaken. 'Voor de sociale cohesie is dit niet wenselijk. Het is niet wenselijk dat een
burger de rol overneemt van de overheid. Dat iemand zich realiseert dat een buurtgenoot
hem heeft aangegeven, dat is wel echt verwoestend voor sociaal vertrouwen. En we hebben
vertrouwen en cohesie in buurten nodig', zegt ze tegen BNR.
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17. Armoede en sociale uitsluiting 2021
Bron: Sociaal Web 08-12-2021

In Armoede en sociale uitsluiting 2021 presenteert het CBS de nieuwste gegevens over de
bevolking van Nederland die in financieel en sociaal opzicht is achtergebleven bij de rest.
Door de financiële situatie ook in relatie tot sociale factoren te beschrijven, plaatst het CBS
de armoedeproblematiek in een breed maatschappelijk perspectief.

Om armoede af te bakenen is in deze publicatie voornamelijk gebruik gemaakt van de lageinkomensgrens. Deze grens vertegenwoordigt door de tijd heen een vast koopkrachtniveau
en wordt jaarlijks alleen aangepast voor de prijsontwikkeling.
De uitkomsten laten zien dat vanaf 2014, dus sinds het ingezette herstel na de vorige
economische crisis, het risico op armoede afnam. Ook in 2020, het eerste jaar van de Covid19 pandemie die gepaard ging met een forse economische terugval maar werd gestut door
een omvangrijk pakket aan steunmaatregelen, daalde het armoederisico verder. De dalende
trend gold zowel voor de gehele bevolking als voor werkenden en minderjarige kinderen.
Het risico op langdurige armoede oftewel ten minste vier jaar achtereen moeten rondkomen
van een laag inkomen ontwikkelde zich anders. Na 2014 liep het langdurige armoederisico
iets op om pas in 2020 voor het eerst te dalen. Bij de werkenden en minderjarige kinderen
zette de daling van het langdurig armoederisico wel al eerder in.
→ Download CBS

18. Stappenplan helpt gemeenten bij versimpelen overgang tussen
uitkering en werk
Bron: Divosa 08-12-2021

Veel gemeenten willen het inwoners makkelijker maken om de stap te zetten van uitkering
naar werk of andersom. Om te ontdekken hoe zij hun dienstverlening kunnen verbeteren, is
het Stappenplan Simpel Switchen ontwikkeld. In het stappenplan staan praktische tips voor
gemeenten om uit te vinden op welke momenten in de overgang naar werk of uitkering
inwoners problemen ervaren. Aanvullend is er een werkboek om de eigen gemeentelijke
dienstverlening bij deze processen onder de loep te nemen.
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Urgent
Het versimpelen van de overgang tussen uitkering en werk is urgent. In een flexibiliserende
arbeidsmarkt zijn de banen die beschikbaar zijn voor uitkeringsgerechtigden vaak tijdelijk en
parttime. Tijdens zestien Inspiratielabs on Tour van Simpel Switchen gingen veel
gemeenten, sociale diensten en vernieuwers in het sociaal domein aan de slag met het
oplossen van problemen die inwoners ervaren.
Veel deelnemers stelden de vraag waar ze in hun gemeenten dan mee moesten beginnen.
Wat zou voor hen de eerste stap zijn? Het stappenplan voorziet in antwoorden.
Werkboek
Om meer vat te krijgen op de problemen die inwoners ervaren, bevat stap 1 uit het
stappenplan verhalen, tips en tools voor gemeenten en sociale diensten om zélf het
inwonersperspectief te ervaren, bijvoorbeeld via belevingsmodules of een serious game.
Vervolgens kunnen ze deze ervaringen door middel van praktische opdrachten in het
werkboek spiegelen aan hun eigen dienstverlening in stap 2. Tot slot nodigt het stappenplan
in stap 3 uit om de geleerde lessen ook met andere gemeenten te delen.
Over ‘Simpel Switchen in de Participatieketen'
Wie een stap zet van uitkering naar werk of vice versa, kan in een lastige situatie
terechtkomen. Met het project ‘Simpel Switchen in de Participatieketen’ willen Divosa en het
ministerie van SZW een beweging in gang zetten om overgangen in de participatieketen te
versoepelen. Dan kan het gaan om inkomstenonzekerheid bij het aanvaarden van werk, of
overgangen tussen dagbesteding, beschut werk, de banenafspraak en regulier werk.
→ Download Divosa

19. Kabinet eist 2000 plekken voor asielzoekers op
BRON: DAGBLAD DE LIMBURGER 11-12-2021

Voor het einde van het jaar zijn er nog eens 2000 opvangplekken nodig voor asielzoekers.
Het demissionaire kabinet eist dat lokale overheden die bedden met spoed regelen.
Als dat niet gebeurt, kunnen gemeenten door het kabinet gedwongen worden om ze te
realiseren, waarschuwen Haagse bronnen.
Gisteravond stuurde demissionair staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel) voor de derde
keer in korte tijd een brief aan de Tweede Kamer waarin zij ‘verdergaande maatregelen’
aankondigt omdat anders ‘in de komende weken een situatie ontstaat waarbij asielzoekers
niet langer kunnen worden opgevangen’. Dat zou volgens de VVD-bewindsvrouw een
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‘onaanvaardbare situatie zijn’. Ze vindt het een ‘gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle
Nederlandse overheden’ om meer bedden te regelen.
Eerder ging het kabinet vriendelijk met de pet rond bij lokale overheden. Die regelden toen al
8500 extra (nood)opvangplekken in evenementenhallen, paviljoens, defensielocaties, hotels,
vakantieparken en boten. Daarnaast zijn er sinds 1 juli 10.500 asielzoekers met een
verblijfsstatus gehuisvest. ‘Tegelijkertijd moeten we constateren dat al deze inzet voor de
korte termijn niet voldoende is gebleken om de acute problematiek op te lossen. Voor het
einde van het jaar zijn er in ieder geval nog 2000 opvangplekken nodig’, aldus BroekersKnol.
Ze waarschuwt dat ‘de tot nu toe gevolgde werkwijze niet langer volstaat. Dat betekent dat er
maatregelen genomen moeten worden die garantie geven op extra opvangplekken.’ Welke
dat exact zijn wordt niet vermeld, maar Haagse bronnen voorspellen dat het kabinet
aanwijzingen kan gaan geven aan gemeenten. Die worden dan verplicht om bedden te
realiseren. Een soortgelijke situatie deed zich in 2015 ook voor in bijvoorbeeld het Drentse
dorpje Oranje, waar toenmalig staatssecretaris Klaas Dijkhoff extra opvanglocaties liet
inrichten. Dat zorgde voor een storm van protest bij inwoners.

20. Extra energietoeslag voor lagere inkomens
BRON: DAGBLAD DE LIMBURGER 11-12-2021

Het kabinet komt met een eenmalige tegemoetkoming voor arme gezinnen die moeite
hebben met de stijgende energieprijzen.
Maximaal 800.000 huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimum
ontvangen circa 200 euro om hen te helpen bij het betalen van de energierekening. Daarvoor
wordt 200 miljoen euro uitgetrokken. Dit komt bovenop de eerder toegezegde 3,2 miljard
euro voor een verlaging van de energiebelasting. Dit schrijft staatssecretaris Wiersma van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer.
De stijgende energieprijzen houden het kabinet al langer bezig. Daarom werd eerder al
eenmalig 3,2 miljard euro besteed aan een verlaging van de energiebelasting. Huishoudens
met een gemiddeld verbruik betalen daardoor ruim 400 euro minder op jaarbasis. Omdat dit
de lagere inkomens van Nederland mogelijk onvoldoende ontziet, wordt nu deze aanvullende
200 miljoen euro vrijgemaakt. Huishoudens met een laag inkomen krijgen via de categoriale
bijzondere bijstand eenmalig een tegemoetkoming van 200 euro.
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21. Gemeenten: structurele oplossing asielcrisis ligt al jaren op de
plank
Bron: Dagblad de Limburger 13-12-2021

© Jos Schuurman

Gorinchem is al benaderd en deze week zal duidelijk worden welke andere
Nederlandse gemeenten door het demissionaire kabinet worden verplicht om
asielzoekers op te vangen. Gemeenten willen dat de structurele oplossing nu eens uit
de kast wordt gehaald.
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zegt dat er haast gemaakt moet worden
met het uitvoeren van een structurele oplossing om het asielprobleem in ons land op te
lossen. Die ligt volgens de koepelorganisatie van alle gemeenten in ons land al enige jaren
op de plank en omvat het inrichten van vier grootschalige opvanglocaties en kleinere
opvanglocaties voor kansrijke vluchtelingen.
Dat zegt de VNG in een reactie op de noodbrief die demissionair staatssecretaris Ankie
Broekers-Knol (VVD, Asiel) vrijdag aan de Tweede Kamer stuurde en waarin zij
verdergaande maatregelen aankondigde om dit jaar nog eens tweeduizend opvangplekken
voor asielzoekers te realiseren.
Het demissionaire kabinet eist dat lokale overheden die bedden met spoed regelen. Als dat
niet gebeurt, kunnen gemeenten door het kabinet gedwongen worden om ze te realiseren,
waarschuwen Haagse bronnen. Inmiddels zou dat bij meerdere gemeenten al zijn gebeurd.
Een woordvoerder van Broekers-Knol wil echter niet zeggen welke gemeenten zijn
aangeschreven. Wel werd dit weekeinde duidelijk dat Gorichem meer opvang moet bieden.
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Wij gaan ervan uit dat een nieuwe regering hier voortvarend mee aan de slag wil
gaan. Esther Verhoeff, VNG
„Ondanks de inzet van gemeenten is het de afgelopen maanden niet gelukt om voldoende
noodopvang te creëren. Het besluit van het kabinet om opvanglocaties in gemeenten aan te
wijzen, hebben we helaas niet kunnen voorkomen en is een noodzakelijke oplossing voor de
korte termijn om de vluchtelingen opvang te kunnen bieden”, meent VNG-woordvoerder
Esther Verhoeff.
Oplossing
„Het maakt duidelijk dat we haast moeten maken met het uitvoeren van een structurele
oplossing, zoals afgesproken in de uitvoeringsagenda met gemeenten”, vervolgt Verhoeff.
„Deze oplossing, die al enige jaren op de plank ligt, omvat het inrichten van vier
grootschalige opvanglocaties en kleinere opvanglocaties voor kansrijke vluchtelingen. Dit
wordt ook inmiddels ondersteund door meerdere partijen, zoals Vluchtelingenwerk en het
COA. Wij gaan ervan uit dat een nieuwe regering hier voortvarend mee aan de slag wil
gaan.”
Tot slot doet de VNG een beroep op alle gemeenten om een helpende hand te bieden.
„Specifiek aan de buurgemeenten van de gemeenten die worden aangewezen om een
opvanglocatie te realiseren.”
Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) wil niet vooruitlopen op wat moet
gebeuren. „Er is al veel gerealiseerd, maar toch is dat niet voldoende. Het is zaak met
ketenpartners nu zorgvuldig te kijken welke weg we moeten inslaan”, aldus een
woordvoerder.
Gorinchem is een van de vijf gemeenten die worden verplicht om asielzoekers op te vangen.
Dat heeft demissionair staatssecretaris Broekers-Knol aan de burgemeester laten weten.
Burgemeester Reinie Melissant van Gorinchem kreeg vrijdagavond een telefoontje van de
staatssecretaris. „Ze belde om te vertellen dat we een aanwijzing krijgen voor acute
noodopvang voor asielzoekers. Dat viel rauw op mijn dak”, zei Melissant dit weekeinde. „We
hebben meteen gezegd dat we kleinschalig, structureel asielzoekers willen opvangen. Ook
voor de noodopvang zijn er asielzoekers opgevangen. En heel recent hebben we nog een
voorstel gedaan aan het COA om asielzoekers op te vangen op een riviercruiseschip. Dan
denk je: met zoveel medewerking vanuit een gemeente tóch een aanwijzing krijgen, dat valt
dan dus rauw op je dak”, stelt de burgemeester.
Maatschappelijk vraagstuk
Ze zegt liever te hebben gezien dat gemeenten die nooit hun verantwoordelijkheid hebben
genomen, nu waren aangewezen voor de noodopvang van asielzoekers. „Wij doen al heel
veel. Geef dan de tientallen, honderden gemeenten die niets doen een aanwijzing.”
Melissant weet niet exact wat de status is van de aanwijzing en of die geweigerd kan
worden. „Dat is voer voor juristen en daar wil ik me ook niet op richten. Ik hoor alles, van ‘je
kunt er niks meer aan doen’ tot ‘er zit wel wat ruimte’. Maar daarmee gaan we dit
maatschappelijke vraagstuk niet oplossen.”
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22. CYBERBANK HELPT AMSTERDAMSE MINIMA AAN LAPTOPS
BRON: BINNENLANDS BESTUUR 09-12-2021

In Amsterdam opent vrijdag de eerste zogeheten Cyberbank van Nederland, naar voorbeeld
van de voedselbank. Inwoners met een laag inkomen en een Stadspas (gemeentelijke
kortingspas) kunnen daar tegen betaling van 20 euro 'statiegeld' een laptop afhalen. Ze
mogen die houden of na gebruik weer inleveren. In dat laatste geval krijgen ze de 20 euro
terug. Ook kunnen ze andere vormen van digitale ondersteuning krijgen.
Nieuw en tweedehands
De apparatuur wordt gedoneerd door bedrijven en particulieren. Het kan gaan om gebruikte
en om nieuwe laptops. Tweedehands apparaten worden opgeknapt door jongeren met een
afstand tot de arbeidsmarkt. Ook de gemeente gaat laptops leveren. Wethouder Touria
Meliani (digitale stad) overhandigt vrijdag, op de internationale Dag van de Mensenrechten,
symbolisch de eerste laptop aan de Cyberbank.
Digitale kloof
‘Onze stad digitaliseert in hoog tempo, een ontwikkeling die door corona is versneld.
Daarmee groeit ook de kloof tussen Amsterdammers die wel met internet en alle digitale
mogelijkheden kunnen omgaan en Amsterdammers die dat niet kunnen, omdat ze geen
laptop hebben of omdat ze niet beschikken over digitale vaardigheden. De Cyberbank
verkleint samen met partners deze digitale kloof op een slimme en duurzame manier’, zegt
Meliani. De Cyberbank is een initiatief van Cybersoek, een Amsterdams platform voor
'digitale zelfredzaamheid'. (ANP)

23. Essay: Machtige mensbeelden zetten burgers klem
Bron: Raad Volksgezondheid & Samenleving 13-12-2021

De huidige Nederlandse verzorgingsstaat loopt vast in eenzijdige veronderstellingen over het
leven en het gedrag van burgers. Denk daarbij aan het beeld van frauderende burgers in de
toeslagenaffaire of juist de aanname dat zo lang mogelijk thuis blijven wonen een waardig
bestaan ten goede komt. De invloed van dergelijke mensbeelden in politiek en beleid reikt zo
ver dat het de relatie tussen burgers en overheid beschadigd heeft. Dat constateert de Raad
voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) in het essay ‘Machtige Mensbeelden’.
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Mensbeelden
Mensbeelden achter wetten zijn sterk sturend op hoe overheden en verzekeraars mensen
met een hulpvraag tegemoet treden. Zo wordt bijvoorbeeld vanuit de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo) verwacht dat burgers ondersteuningsvragen zoveel mogelijk zelf in
hun sociale netwerk oplossen, terwijl de Wet langdurige zorg (Wlz) uitgaat van patiënten die
ontzorgd moeten worden door de overheid op het gebied van zorg, inkomen en huisvesting.
En waar de Zorgverzekeringswet (Zvw) als mensbeeld heeft dat de verzekerden kritische
zorgconsumenten zijn die op de zorgmarkt hun behandelaar uitkiezen, wordt vanuit de
Participatiewet weer verondersteld dat we met potentiële profiteurs of fraudeurs te maken
hebben. Mensbeelden schuiven zo over elkaar heen; de werkelijkheid is veel complexer en
genuanceerder
Verstarren
Eenmaal vastgelegd in wet- en regelgeving verstarren mensbeelden in de bureaucratische
logica van onze verzorgingsstaat. Wat begint als een opvatting over het leven en het gedrag
van burgers, verwordt tot een algemeen geldende standaard waarvan nog maar moeilijk af te
wijken is. Burgers herkennen zichzelf steeds minder of helemaal niet meer in het gemaakte
beleid. Voorzitter Jet Bussemaker: “Met als gevolg dat het vertrouwen in de overheid
afneemt en mensen zich niet gehoord, gezien en geholpen voelen in hun kwetsbaarheid.
Starre en conflicterende mensbeelden dringen mensen in de verdrukking. In het ergste geval
kan dit zelfs vernederend uitpakken zoals in de toeslagenaffaire is gebleken”.
Aannames
Met dit essay laat de Raad zien hoe politieke en beleidsmatige keuzes en aannames over
het leven en het gedrag van burgers doorwerken tot in de haarvaten van de uitvoering van
dat beleid: tot in ontmoetingen met burgers zelf.
Tegenmacht
Meer manoeuvreerruimte in de praktijk eist van politici en beleidsmakers om telkens voorbij
wetten en regels naar mensen te kijken. Zo ontstaat er ruimte voor tegenmacht, die in de
praktijk nodig is om van een dominant mensbeeld af te wijken. Daarnaast zitten
mensbeelden niet alleen in wet -en regelgeving, maar ook in de individuele
beroepsuitoefening in de praktijk. Het politiek en beleidsmatige streven naar een prototype
burger kan tot gevolg hebben dat professionals in de praktijk de plank misslaan omdat het
vaak lastig is omdat er -naast de verantwoording over staand beleid – geen ruimte is om
bijvoorbeeld tegenstrijdige belangen af te wegen.
Urgentie
Het organiseren van tegenmacht is nooit af – en de urgentie ervan is groot. Van het
afkalvende vertrouwen van burgers in de overheid tot het politieke debat over de
houdbaarheid van de Wmo, van de afwikkeling van de toeslagenaffaire tot het hervormen
van de zorg voor de jeugd: het nieuwe kabinet én de nieuwe gemeenteraden zien zich de
komende tijd geconfronteerd met grote kwestie die direct raken aan de waardigheid van
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mensen. En dus hebben zij de dure taak om ervoor te zorgen dat ze wetten en regels maken
– of juist schrappen – die ruimte scheppen om recht te doen aan de diversiteit van het leven
van burgers.
Symposium
Op maandag 13 december biedt de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) zijn
eindejaarsessay Machtige Mensbeelden tijdens een symposium aan Marcelis Boereboom,
Secretaris-Generaal van VWS, aan. Onder andere André Bosman (voorzitter van de
Tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties), Esmah Lahlah (wethouder van de gemeente
Tilburg) en Amma Asante (voorzitter van de Landelijke Cliëntenraad) zullen hun visie op dit
actuele thema geven.
Lees hier het essay.

24. Ombudsman: ‘De burger verdient een betere overheid’
Door Gijsbert Termaat (bron: dagblad de Limburger 14-12-2021)

Ombudsman Reinier van Zutphen. Afbeelding: © Matty van Wijnbergen/De Telegraaf

De burger verdient een betere overheid. Eentje die zaken duidelijk uitlegt en opkomt
voor hun belangen. Maar dat gebeurt niet, waardoor diezelfde burger het vertrouwen
in de overheid verliest in een tijd waarin juist behoefte is aan zekerheid.
Dat stelt de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen. „De hele
kinderopvangtoeslagaffaire en het gasdebacle in Groningen zijn maar twee voorbeelden
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waarbij het vreselijk fout is gegaan. Maar de overheid heeft er weinig van geleerd, want nog
steeds verkeren die mensen in grote onzekerheid over hun toekomst.”
„En er zijn meer dossiers waarin het wantrouwen van burgers is aangewakkerd. Denk aan de
Belastingdienst, dat de gegevens van 270.000 burgers heeft opgenomen in de Fraude
Signalering Voorziening, een zwarte lijst waar onschuldige mensen in waren opgenomen”,
aldus Van Zutphen.
Klachten
Vorig jaar kwamen er met 35.000 stuks fors meer klachten binnen over de overheid bij de
ombudsman. „Het maakt duidelijk dat bij de burgers het wantrouwen in de macht alleen maar
toeneemt. De meest gehoorde klacht is dat ambtenaren, instellingen et cetera gewoon niet
reageren op vragen en bezwaren en termijnen gewoonweg overschrijden. Terwijl de
overheid tegelijkertijd zoveel eist van die burgers, maar zelf dus ernstig nalatig is zich netjes
te gedragen.”
Dat ondervindt de ombudsman zelf ook. „Op 11 mei heb ik mijn jaarverslag met veel
zorgwekkende problemen ingediend, maar het loopt nu tegen het einde van het jaar en ik
wacht nog altijd op een reactie van minister Ollongren. Maar ze heeft kennelijk belangrijker
werk te doen.”
„We zien dat de overheid heel moeilijk, helder en duidelijk zijn verhaal vertelt. De
begrijpelijkheid in de informatievoorziening laat te wensen. Dat zien we ook in de
cornonacrisis”, vervolgt Van Zutphen. „De burgers weten gewoon niet wat ze nu wel of niet
moeten doen. Dat krijgen we van hen terug. Het is gewoon niet consequent en dan helpt het
niet dat minister De Jonge medio november zegt dat er maatregelen genomen worden, maar
dat die met Sinterklaas en Kerstmis niet zullen gelden. En twee weken later is de boodschap
weer helemaal anders. Dat snappen mensen niet. Die zien dat er toezeggingen worden
afgenomen en daarmee groeit het wantrouwen alleen maar, want het beleid is voor burgers
allesbehalve consistent.”
Lees ook: Coalitieakkoord resultaat van lange lijdensweg
Hoop op verandering is er wel bij de ombudsman. „Ik heb altijd gezegd dat het vertrouwen
van de burger in de politiek weg is. De huidige regering heeft daarop gereageerd door te
stellen dat er een nieuwe bestuurscultuur gaat komen om dat te herstellen. Je begrijpt dat ik
daar nauwgezet op ga letten, mensen zijn achterdochtig omdat ze een overheid hebben
gezien die achter ze aanjaagt omdat ze mogelijk fraude hebben gepleegd. Zo’n nieuwe
cultuur betekent meer ruimte voor de burger, heldere communicatie, begrijpelijke wetgeving.
En bovenal eerlijkheid en duidelijk zeggen wat je als overheid wél en níet kunt doen voor de
burger.”
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25. Doen wat werkt: gelijke kansen op werk voor mensen met een
migratieachtergrond
Bron: Rijksoverheid 13-12-2021

Veel werkgevers in verschillende sectoren hebben moeite om vacatures op te vullen. Toch
hebben mensen met een migratieachtergrond nog vaak problemen bij het vinden van een
stageplek of een baan. Ook stromen zij minder vaak door naar betere functies en komen ze
minder makkelijk uit de bijstand of WW dan mensen zonder migratieachtergrond.

Om deze groep gelijke kansen op de arbeidsmarkt te bieden, lanceren 21 landelijke* partijen
vandaag samen met staatssecretaris Dennis Wiersma van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid de Werkagenda Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt (VIA).
De Werkagenda VIA bestaat uit diverse acties en trajecten.
Zo start VluchtelingenWerk in 2022 een eerste leer-werktraject voor vijftien vluchtelingen die
als docent aan de slag willen. Samen met SZW, VWS en werkgevers wil VluchtelingenWerk
verkennen wat er voor nodig is om dit ook voor vluchtelingen die als zorgprofessionals aan
de slag willen, rond te krijgen.
Ook zetten werkgeversorganisaties en SZW zich met de werkagenda in op het inspireren en
ondersteunen van werkgevers bij het diverser maken van hun organisaties. Om steeds meer
werkgevers te kunnen bereiken worden bestaande netwerken en instrumenten versterkt en
aangevuld met praktijkgerichte ondersteuning die nieuwe groepen werkgevers bereikt, zoals
een helpdesk voor werkgevers.
En de campagne “Werk jij mee. Zeg nee” die uitzendorganisatie ABU in 2018 lanceerde,
wordt in 2021 verbreed om bedrijven te ondersteunen bij het formuleren van antidiscriminatiebeleid.
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, onderwijsinstellingen (vmbo, mbo en
hoger onderwijs) en werkgevers werken aan gelijke kansen op een passende baan en stage
voor jongeren met een migratieachtergrond. Partijen willen jongeren helpen bij een beter
onderbouwde studiekeuze en zich inzetten voor het tegengaan van stagediscriminatie en het
bieden van handvatten voor gelijke kansen bij werving en selectie bij een eerste baan of
stage. Hierin wordt opgetrokken met bijvoorbeeld het Expertisepunt LOB, het kennispunt
Gelijke kansen, Diversiteit en Inclusie en Expertise Centrum Diversiteitsbeleid (ECHO).
De Werkagenda VIA bouwt verder op het programma Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt
(VIA). Daarin is onderzocht wat werkt om de arbeidsmarktkansen en
-posities van mensen met een migratieachtergrond te verbeteren. Dit is gedaan in pilots via
praktijkonderzoeken, samen met werkgevers, onderwijspartijen en gemeenten.
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De Werkagenda VIA is opgebouwd uit drie thema’s; ‘meer (culturele) diversiteit op het werk’,
‘meer kans op eerste baan of stage voor jongeren met een migratieachtergrond’ en
‘arbeidstoeleiding’.
De ministeries van OCW en SZW en de negentien andere partners uit de Taskforce Werk &
Integratie zijn blij met het resultaat van de Werkagenda VIA. Het echte werk kan nu
beginnen. De komende jaren spannen deze partijen zich samen in voor structurele
verbeteringen van de arbeidsmarktpositie van mensen met een migratieachtergrond.

*Deze landelijke partijen zin: ABU, AWVN, CNV Jongeren, Divosa, FNV, G4, G40, MBO Raad, NBBU, ministerie
van OCW, Randstad, SBB, SAM, SER, UAF, UWV, Vereniging Hogescholen, VNG, VNO-NCW,
Vluchtelingenwerk Nederland, ministerie van SZW.

26. Coalitieakkoord 2021-2025 omzien naar elkaar – vooruit kijken
naar de toekomst.
Bron: Sociaal Web 15-12-2021

https://www.sociaalweb.nl/cms/files/2021-12/coalitieakkoord-2021-2025-2-.pdf

27. Historisch laag aantal werklozen
DOOR JOOST SPIJKER (BRON: DAGBLAD DE LIMBURGER 16-12-2021)

De werkloosheid is in de afgelopen drie maanden opnieuw gedaald. In november had 2,7
procent van de beroepsbevolking geen werk, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek
(CBS). Dat is het laagste aantal sinds de start van de meting in 2003.
Het aantal werklozen komt eind november uit op 251.000, drie maanden eerder waren dat er
nog 301.000. In de maanden september, oktober en november daalde het aantal werklozen
met gemiddeld 17.000 per maand.
„Blijkbaar kon de werkloosheid nóg verder zakken”, zegt CBS-hoofdeconoom Peter Hein van
Mulligen, die de huidige cijfers ’historisch’ noemt. Begin jaren zeventig was de werkloosheid
voor het laatst zo laag. „En toen zag de arbeidsmarkt er heel anders uit omdat het aantal
vrouwen dat werkte laag was.”
Het aantal werkenden komt vandaag de dag uit op 9,2 miljoen. Nog nooit hadden zoveel
mensen tussen de 15 en 75 jaar betaald werk.
„Vooral veel jongeren zijn weer teruggekeerd op de arbeidsmarkt. Dat was juist de groep die
aan het begin van corona hard werd geraakt”, aldus Van Mulligen.
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28. Statushouders begeleiden naar werk: de Werkclub als leerzaam
voorbeeld voor gemeenten
Bron: Sociaal Web 16-12-2021
Michiel Blom
michiel.blom@significant.nl

Het is (bijna) zover. Per 1 januari 2022 wordt de langverwachte nieuwe inburgeringswet van
kracht. Een centraal aspect van deze nieuwe wet is dat gemeenten aan zet zijn om de
begeleiding van statushouders naar zowel inburgering als ook participatie, liefst betaald
werk, vorm te geven. In de afgelopen jaren heeft de Werkclub al geëxperimenteerd met het
begeleiden van statushouders naar werk in opdracht van gemeenten. Uit het onlangs
afgeronde evaluatieonderzoek van de Werkclub-aanpak, dat wij in opdracht van het
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben uitgevoerd, zijn een aantal
waardevolle lessen te trekken. Het is de ambitie dat het nieuwe inburgeringsstelsel een
lerend stelsel wordt. Daarom zetten we de leerpunten die wij uit deze evaluatie trekken
hieronder op een rij. Gemeenten kunnen er hun voordeel mee doen bij de uitvoering van de
nieuwe wet.

Door Linda Bakker, Nikki Scholten en Michiel Blom

Werkclub-aanpak effectief voor uitstroom van statushouders uit de bijstand naar werk
De Werkclub heeft als doel om deelnemers uit de uitkering te helpen én te houden. De
doelgroep van de Werkclub bestaat uit ingeburgerde en niet-ingeburgerde statushouders,
door de Werkclub ‘members’ genoemd. Het programma duurt 3 tot 5 jaar en is gericht op het
begeleiden van asielstatushouders naar hun eerste (start)baan. Deze begeleiding wordt
voortgezet tijdens deze baan en volgende banen, naar een baan die ze graag willen en die
haalbaar is. Dat vergroot de kans op duurzaam succes op de arbeidsmarkt. Het
begeleidingsprogramma kenmerkt zich door een integrale benadering: niet alleen wordt er
gewerkt aan taalontwikkeling, ook is er ruime aandacht voor het ‘jobfit’ maken van de
member en voor het vergroten van diens zelfredzaamheid in het algemeen.
Uit het evaluatieonderzoek blijkt dat de Werkclub-aanpak effectief is in het vergroten van de
kans op uitstroom uit de bijstand door werk. Na 24 maanden zijn ongeveer twee keer zoveel
Werkclub-members (deelnemers) uitgestroomd uit de bijstand doordat ze een baan hebben
gevonden, vergeleken met een vergelijkbare groep statushouders in een vergelijkbare
regionale arbeidsmarkt. Onze analyse laat zien dat een Werkclub-member vier tot zes
maanden eerder naar werk uitstroomt door de Werkclub-aanpak.

Pagina 32 van 34
Het Werkclub-programma lijkt kosteneffectief te zijn. De Werkclub-aanpak is (nog) niet
bewezen effectief als het gaat om behoud van werk. De Werkclub is zich ervan bewust dat er
structureel meer inzet per member nodig is om de verwachte resultaten te kunnen realiseren.
De Werkclub zou graag in de eindfase van het traject meer begeleiding bieden, zodat
members hun baan makkelijker kunnen behouden. Ook is volgens een deel van de
werkgevers en members nazorg in latere fases belangrijk, zodat members en werkgevers
een plek hebben waar zij terecht kunnen met hun vragen (bijvoorbeeld over culturele
verschillen op de werkvloer).
Wat werkt in de Werkclub-aanpak?
Members, gemeenten en Werkclub-medewerkers zijn positief over de intensieve, integrale
en omvangrijke Werkclub-aanpak. Zij zien de Werkclub als een laagdrempelige club waar
members altijd terechtkunnen. In de begeleiding en lessen is er aandacht voor didactiek en
het creëren van een positief zelfbeeld bij members. Door de groepsgerichte aanpak is er
sociale steun vanuit de groep en de medewerkers. Door de kwaliteit van de medewerkers en
aandacht voor de (werknemers)vaardigheden die members nodig hebben voor een
duurzame toeleiding naar werk en/of opleiding en taalverwerving, wordt de aanpak als
succesvol beschreven. Tevens is verwachtingsmanagement naar members over het traject
en mogelijke uitstroom naar opleiding of werk bij de intake een belangrijk werkzaam element.
Wel wordt hierbij de ‘klik’ tussen begeleider en members genoemd als voorwaarde om de
aanpak effectief te maken. De Werkclub-aanpak is onderscheidend doordat in het contact
met de members en medewerkers van de Werkclub sprake is van een gelijkwaardige relatie.
In dit contact staan de eigen verantwoordelijkheid van de member en toeleiding naar
zelfstandigheid centraal.
Wat kunnen gemeenten leren van de Werkclub-aanpak?
1. Heb aandacht voor de betrokkenheid van werkgevers: Bij het vinden en behouden van
werk spelen uiteraard werkgevers een belangrijke rol. Bekijk hoe netwerken van werkgevers
(bijvoorbeeld via Werkgeversservicepunt, WSP) kunnen worden ingezet voor het slagen van
dergelijke begeleidingstrajecten. Heb hierbij ook aandacht voor het meenemen en trainen
van werkgevers en de werkvloer in cultuursensitiviteit en diversiteit op de werkvloer.
2. Zorg voor goede afstemming en samenwerking tussen gemeenten en de uitvoerder/
(sociale) onderneming: Onderlinge (resultaat)afspraken en duidelijke communicatie en
rolverdeling dragen bij aan een goede begeleiding van deelnemers. Door middel van
resultaatafspraken houd je zicht en grip op de voortgang en borg je de betrokkenheid van en
het vertrouwen van de gemeente. Onderzoek hoe en op welke punten de rol en
samenwerking met de gemeente kan worden vormgegeven. Dit is per gemeente
verschillend. Denk aan de rol van de klantmanager, maar ook het WSP (zie ook voorgaande
punt).
3. Hanteer de selectie-eisen streng: De Werkclub hanteert een leeftijdsgrens en een
minimaal taalniveau als selectie-eis voor deelname aan het programma. De ervaring leert
dat, met goede bedoelingen, toch ook deelnemers zijn aangemeld en gestart die hier niet
aan voldeden. Dit heeft gevolgen voor de kans van slagen van het traject omdat het
programma dan aanpassing vraagt en bovendien meer uren kost (die niet zijn
ingecalculeerd).
4. Investeer in nazorg voor members én werkgevers: Dit is van belang om ook op de
langere termijn de positieve effecten van de aanpak te borgen. Zodat statushouders
duurzaam aan het werk blijven. De Werkclub definieert een baan die ze helpt bouwen aan
een betere toekomst in Nederland als een ‘hartbaan’. De weg naar de ‘hartbaan’ op de
arbeidsmarkt voor statushouders is lang, dus er is een lange adem voor nodig. Het is
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belangrijk dat werkgevers hierin mee worden genomen en begrijpen dat er geduld nodig is
voordat het rendement van de Werkclub-aanpak zichtbaar wordt op de werkvloer.
Kortom, de Werkclub-aanpak laat zien dat intensieve, integrale begeleiding van
statushouders de kans op uitstroom uit de bijstand naar werk vergroot. Met oog voor de
werkzame elementen en aandachtspunten van de aanpak kunnen hopelijk ook andere
gemeenten vergelijkbare samenwerkingen aangaan. Zo komen statushouders beter aan het
werk, juist ook onder de nieuwe inburgeringswet.
https://www.sociaalweb.nl/partners/significant-public

29. Overkoepelend onderzoek pilotprogramma Veranderopgave
Inburgering gepubliceerd
Bron: Sociaal Web 16-12-202

De combinatie van leren in de klas en doen in de praktijk is essentieel voor een goed
inburgeringstraject. Ook is intensieve, persoonlijke begeleiding van inburgeraars gewenst.
Dit zijn enkele conclusies van het overkoepelend onderzoek naar het pilotprogramma
Veranderopgave Inburgering.

Op 1 januari 2022 gaat de nieuwe Wet inburgering in. Als voorbereiding daarop zijn
verschillende pilots uitgevoerd om te kijken hoe verschillende werkwijzen in de geest van
deze nieuwe inburgeringswet uitpakken in de praktijk. 97 gemeenten hebben deelgenomen
aan 39 pilots. Behalve de nieuwe aanpakken hadden gemeenten ook de mogelijkheid om
cofinanciering aan te vragen voor evaluatieonderzoek naar een bestaande werkwijze. 10
bestaande werkwijzen zijn hiervoor geselecteerd.
Succesfactoren voor inburgering
Vandaag is het overkoepelend onderzoek gepubliceerd, waarin alle bevindingen van zowel
de zes evaluatieonderzoeken naar de pilots als de tien onderzoeken naar de bestaande
werkwijzen zijn gebundeld. De onderzoekers hebben gezocht naar overkoepelende factoren,
die bij verschillende aanpakken te zien zijn en kunnen bijdragen aan een succesvol
inburgeringstraject.
Een van die overkoepelende factoren is persoonlijke begeleiding. De begeleidingsbehoefte
van de meeste deelnemers blijkt groot. En is rond verschillende aandachtsgebieden nodig,
zoals bij het regelen van basisvoorzieningen maar ook bij het zoeken naar werk of hulp bij
financiën. Uit het onderzoek blijkt dat deelnemers de persoonlijke begeleiding waarderen en
een voorkeur hebben voor een vast aanspreekpunt.
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Andere overkoepelende factoren die aan bod komen in het rapport zijn de verweving van
theorie en praktijk, duale trajecten, maatwerk en randvoorwaarden. Het rapport geeft
gemeenten handvatten, tips, adviezen en inzichten in de leermomenten die de gemeenten
hebben gehad. Bijvoorbeeld rond de start van het inburgeringstraject bij de brede intake en
het financieel ontzorgen.
Alle onderzoeken gepubliceerd
Het pilotprogramma Veranderopgave Inburgering is met de publicatie van het laatste rapport,
het overkoepelend onderzoek, afgerond. Alle eindrapporten over de 6 pilotthema’s (waar de
39 pilots thematisch zijn ingedeeld) en 10 evaluaties van bestaande werkwijzen zijn eerder in
2021 gepubliceerd.
→ Download

