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01. Blog Amma Asante.  
 
LCR januari 2022 

 
Geachte mevrouw Schouten en mevrouw Van Gennip, 
 
Allereerst feliciteer ik u namens de LCR hartelijk met uw benoeming in het kabinet Rutte IV 
en ik wens u veel succes toe bij de uitoefening van uw bijzondere ambt. Het is goed om te 
zien dat op cruciale posten binnen het kabinet – financiën, sociale zaken en 
werkgelegenheid – drie deskundige vrouwen zijn benoemd. Ik zeg het maar meteen: ik hoop 
daarmee op een beleid dat uitgaat van een socialer mensbeeld. De mens is immers 
allereerst een sociaal wezen, is niet alleen op zoek naar eigen gewin en maximale 
bevrediging van de eigen economische behoeften. Iedereen wil verbinding maken, sociale 
contacten leggen, zingeving zoeken en van waarde zijn voor zijn of haar medemens. 

 

Wat doet de LCR? 

Omdat u samen aan het roer staat op het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
wil ik u alvast kennis laten maken met de Landelijke Cliëntenraad (LCR). Wij zijn úw 
cliëntenraad. We vertegenwoordigen mensen die afhankelijk zijn van de sociale zekerheid: 
dat zijn ongeveer 7 miljoen mensen met een uitkering. De LCR streeft naar 
bestaanszekerheid voor iederéén. 
Wij zorgen ervoor dat de ervaringen van burgers u bereiken. In het leven van een mens kan 
de hulp van de overheid tijdelijk of voor langere tijd nodig zijn. Denk aan oorzaken als ziekte, 
werkloosheid of het overlijden van een partner of ouder. Of aan een lichamelijke of 
psychische (aangeboren) beperking waardoor iemand niet in staat is om fulltime te werken: 
de dagelijkse verzorging is vaak al meer dan een parttime baan. 
Al deze mensen hebben een fatsoenlijk inkomen nodig om niet (nog) verder in de problemen 
te raken. Niets is zo funest als steeds maar weer proberen uit de schulden te blijven of er 
niet verder in te raken. Het veroorzaakt stress waar mensen van wakker liggen tot – zo 
mogelijk –nóg minder in staat zijn. Al deze situaties hebben effect op heel veel terreinen: 
kwaliteit van leven, gezondheid, relaties en ook op het gezin. Het gaat ons als LCR daarom 
niet alleen om ervaringen binnen de sociale zekerheid, maar ook op andere leefgebieden. 
Mensen zijn nu eenmaal niet deelbaar en de overheid komt hen vaak in verschillende rollen 
tegen. 
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Werk maken van bestaanszekerheid 

U begrijpt: de mensen voor wie de LCR staat, hebben dagelijks met een veelheid aan 
problemen te maken en daar maken wij ons druk om. De druk en de ellende die zij ervaren in 
hun leven door een tekort aan bestaanszekerheid is vaak onbeschrijflijk. En toch proberen 
we juist dat over te brengen aan de tekentafels van politici, ministers en beleidsmakers: de 
schaamte, de pijn en de moedeloosheid, maar ook de strijdbaarheid van mensen. 
Ik was oprecht opgelucht om te lezen dat dit kabinet werk wil maken van bestaanszekerheid 
en alles op alles wil zetten om het beschadigde vertrouwen in de overheid te herstellen. Het 
coalitieakkoord biedt mooie aanknopingspunten maar eerlijk is eerlijk: ik wacht eerst de 
uitwerking af voordat ik ga juichen. 

Publieke dienstverlening met een hart 

Wat zou het mooi zijn als uw inzet in de komende drie jaar resulteert in voldoende liquiditeit 
voor alle burgers en een einde maakt aan uitzichtloosheid en geldzorgen. Ik hoop op een 
publieke dienstverlening met een hart, door een overheid die met de burger in gesprek gaat, 
zodat dienstverlening continu kan worden aangepast en verbeterd. U begrijpt dat ik dus ook 
blij was te lezen dat professionals, zowel in beleid als in uitvoering, meer ruimte moeten 
krijgen. Zij snakken hiernaar, kan ik u vertellen. Zij hebben zich in het verleden te vaak laten 
wegsturen met onmogelijke politieke opdrachten. Om bewindspersonen niet voor het hoofd 
te stoten en uit angst om keihard afgerekend te worden hebben zij in het verleden vaak te 
weinig ruimte gekregen om het juiste voor burgers te doen. 
Wij hopen op een breed politiek begrip voor de andere manier van werken die het 
coalitieakkoord voorstelt. Het moet eens afgelopen zijn met de afrekencultuur waarbij 
bewindslieden steeds het strafbankje in moeten als er iéts mis is gegaan. Fouten maken 
mag, er van leren moét, zodat we er allemaal beter van worden. 

Een brug slaan tussen belevingswereld en de systeemwereld 

Ik schrijf u deze brief ook omdat ik u, namens de LCR, wat wil bieden. Wij voelen ons 
verantwoordelijk om een bijdrage te leveren aan de oplossing voor de problemen van 
burgers. Wij zijn u graag van dienst met onze expertise. De LCR heeft een groot netwerk. 
Met een heel klein team weten we toch wat er leeft bij de burger, hoe wetgeving, beleid en 
uitvoering uitpakken en ook hoe op een opbouwende manier het gesprek gevoerd kan 
worden. Zo kunnen wij een brug slaan tussen die belevingswereld en uw systeemwereld. 
Wij voeren op uw verzoek cliëntentoetsen uit, nemen deel aan onderzoeken en de vele 
initiatieven die op dit moment vanuit het ministerie lopen om de Participatiewet socialer te 
maken. Maar we doen meer. We laten van ons horen als wij denken dat dat nodig is. Dat 
hebben we gedaan met het manifest over de Participatiewet, het onderzoek verrekening van 
inkomsten, signalen over coronamaatregelen, het meldpunt WIA en bijvoorbeeld de OTN-
kwestie over ‘vergeten’ IVA-dossiers in Groningen. 
Wij zijn graag uw gesprekspartner, maar uiteraard ook een luis in de pels als dat nodig is. 

Nogmaals van harte, veel succes de komende tijd en we hopen u graag binnenkort te 
ontmoeten. 

Amma Asante 
Voorzitter LCR 
 

 

 

 

 

 



Pagina 4 van 45 
 

   

02. Vier aanbieders voor complexe jeugdzorg 

DOOR ANNELIES HENDRIKX (BRON: DAGBLAD DE LIMBURGER 02-02-2022 
 

Een samenwerkingsverband van vier jeugdzorgaanbieders gaat de meest 
ingewikkelde vorm van jeugdhulp verzorgen voor heel Zuid-Limburg. 

Dat zijn de zestien gemeenten overeengekomen met Koraal, Via Jeugd, Xonar en 
Mondriaan, zo heeft coördinerend wethouder Bert Jongen van Maastricht (regiegemeente 
jeugdzorg Zuid-Limburg) gistermiddag bekendgemaakt. 
Het gaat om de zorg voor 200 tot 250 kinderen in Zuid-Limburg die ‘gesloten en intensief 
klinische jeugdhulp’ (GIK-J) behoeven. Het betreft „zeer specialistische hulpverlening”, die 
niet door één aanbieder kan worden geboden. De overeenkomst gaat 1 juli 2022 in en loopt 
minimaal 2,5 jaar. Bedoeling is de zorg aan zeer kwetsbare jeugdigen te verbeteren, de 
instroom te verminderen en de opnameduur te verkorten. Een „zeer verheugde” wethouder 
zei dat de overeenkomst „na een intensief proces” tot stand is gekomen. „Op dit moment 
verblijven deze jongeren te lang in een gesloten omgeving door het gebrek aan alternatieven 
in de directe woonomgeving.” 

Lichtere woonvorm 

Jongeren verblijven te lang in een gesloten omgeving. Wethouder Bert Jongen 

Daar wil het samenwerkingsverband van de vier zorgaanbieders verandering in brengen, zei 
bestuurder Ingrid Widdershoven van Koraal namens haar collega’s Harm Wijgergangs (Via 
Jeugd), Eric Starmans (Xonar) en Jean-Paul Essers (Mondriaan). „Met ons vieren hebben 
we de opgave op ons genomen om het beter te doen. Hoe kunnen we de intramurale opvang 
afschalen en de benodigde hulp meer in de buurt van het gezin of in een lichtere woonvorm, 
zoals een pleeggezin of gezinshuis, brengen?” 
Het gaat niet alleen om geld, bezweert het viertal: „Ambulant is niet altijd per se goedkoper. 
Het kan zelfs duurder uitpakken, maar het gaat om het kind.” Het is een relatief kleine groep 
met een meervoudige problematiek. „De groep waarover we het nu hebben, is zeer complex. 
Hun problemen zijn veel breder dan alleen psychiatrisch”, zei Jean-Paul Essers van 
Mondriaan. „Ze hebben daarnaast bijvoorbeeld ernstige gedragsproblemen, een 
verstandelijke beperking en een onveilige thuissituatie. De expertise die zij nodig hebben, 
hebben wij niet aan boord. Wat we nu willen, is het kind naar de expertise brengen in plaats 
van de expertise naar het kind. We zullen daar ook andere aanbieders voor inschakelen.” 

Gesloten jeugdzorg 

Uit onderzoek van Het Vergeten Kind kwam onlangs naar voren dat gesloten jeugdzorg 86 
procent van de kinderen beschadigt. Toch zijn de directeuren van de vier zorgaanbieders 
ervan overtuigd dat die nodig zal blijven: „Omdat de thuissituatie niet veilig is, blijft die 
klinische setting soms noodzakelijk.” 
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03. Sittard-Geleen schaft ‘boodschappenboete’ af 

DOOR LAURENS SCHELLEN (BRON: DAGBLAD DE LIMBURGER 02-02-2022) 
 

Bijstandsgerechtigden in Sittard-Geleen mogen voortaan jaarlijks tot 1200 euro aan 
giften ontvangen zonder dat ze daardoor worden gekort op hun uitkering. De 
vrijstelling geldt voor schenkingen als boodschappen of kleding. 

 
De kans is bovendien reëel dat er nog een extra regeling komt voor bijstandsgerechtigden 
met inwonende kinderen onder de achttien jaar. Bedoeling is dat voor deze specifieke 
categorie een beduidend hogere giftvrijstelling (maximaal 1700 euro per jaar) gaat gelden. 
De afschaffing van de landelijk omstreden ‘boodschappenboete’ komt er op voorstel van het 
Geleense CDA-raadslid Peter Henssen en krijgt raadsbrede steun. 
In een reactie laat wethouder Judith Bühler (CDA, Armoedebestrijding) namens het college 
weten de motie te zullen uitvoeren. „Intern waren we trouwens al druk bezig met zo’n 
regeling, want het ministerie staat zo’n lokale vrijstellingsregeling toe. Een goede 
ontwikkeling, waar ik vierkant achter sta.” 
Henssen reageert zowel verheugd als geëmotioneerd op de raadsbrede steun. „Als opa zou 
je toch een warme winterjas voor je kleinkinderen moeten kunnen kopen zonder dat je zoon 
of dochter in de bijstand wordt gekort op de uitkering. Aan schrijnende gevallen geen gebrek, 
ook in onze gemeente.” 
Eerder al hebben onder meer Heerlen, Venlo en Kerkrade hun regelgeving op dit punt 
versoepeld. Niettemin blijft er sprake van lokale verschillen omdat gemeenten de 
bijstandsregels zelf uitvoeren. 
Met de nieuwe lokale versoepelingen, die deze week overigens – eveneens via een motie 
van het CDA – ook aan de orde komen in de gemeenteraad van Stein, loopt Sittard-Geleen 
vooruit op aanpassingen van de landelijke wetgeving. Normaal gesproken moeten mensen in 
de bijstand volgens de Participatiewet alles wat ze aan geld en goederen ontvangen bij de 
gemeente melden. Als ze dat niet doen, worden ze beboet of gekort op hun uitkering. 
Die sanctie ontlokte anderhalf jaar geleden landelijk een storm van kritiek na een rechtszaak 
tegen een bijstandsgerechtigde vrouw uit het Noord-Hollandse Wijdemeren. Zij kreeg van 
haar moeder wekelijks een tas met boodschappen, maar verzuimde dit te melden bij de -
sociale dienst. Daarop moest zij ettelijke duizenden euro’s terugbetalen. 
De kwestie was begin vorig jaar aanleiding voor de SP-fractie in de Tweede Kamer om via 
een – breed gesteunde – motie het kabinet op te dragen een generieke landelijke vrijstelling 
van giften tot 1200 euro per jaar in te voeren voor mensen in de bijstand. De daarvoor 
vereiste aanpassing in de Participatiewet laat voorlopig nog op zich wachten. 
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04. Geheim rapport uit 2020. Fiscus dupeerde jarenlang mensen die 
geen aangifte deden 

  
Bron: RTL Z 02-02-2022 

  

 

© ANP Foto Hans Vijlbrief en Marnix van Rij (midden), voormalig en huidig staatssecretaris, tijdens de 
overdracht van het ministerie van Financiën. 

De Belastingdienst heeft jarenlang met een truc geld dat mensen terugkregen volgens 
hun voorlopige aanslag weer afgepakt als zij geen aangifte deden. Dat is tegen de 
regels, concludeerden juristen. De werkwijze is in 2017 stopgezet, staat in een rapport 
uit 2020 dat nu pas openbaar is gemaakt.  

De Belastingdienst is streng voor wie geen aangifte doet. Bij hen maakt de fiscus - als een 
herinnering en aanmaning om aangifte te doen niets opleveren - zelf een schatting wat er 
aan belasting betaald zou moeten worden. Dat wordt de 'ambtshalve aanslag' genoemd.  

Het maken van deze schatting is een balanceeract voor de fiscus. Bij een te lage schatting 
profiteert diegene die verzuimd heeft om aangifte te doen immers, bij een te hoge schatting 
komt de belastingplichtige mogelijk in de problemen.  

Voordeel voorkomen 

Om te voorkomen dat mensen financieel voordeel hebben van het niet doen van aangifte, 
doet de fiscus sowieso niets als uit hun eigen schatting blijkt dat iemand recht heeft op 
teruggaaf. Dat is in lijn met de Wet inkomstenbelasting, schrijft staatssecretaris Marnix van 
Rij (Financiën, CDA) aan de Tweede Kamer.  

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2022Z01550&did=2022D03435
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Er wordt nu onderzocht of het mogelijk is om die wet zo aan te passen dat mensen die geen 
aangifte doen, wel de teruggaaf krijgen als zij daar recht op hebben, meldt Van Rij.  

In 2017, het jaar waarmee de onderzoekers hebben gewerkt, zouden 13.000 mensen 
belasting hebben teruggekregen als zij wel aangifte zouden hebben gedaan.  

Bij een deel van hen paste de fiscus nog een extra truc toe om te voorkomen dat zij zouden 
profiteren van het niet doen van aangifte. Bij mensen die al via de voorlopige aanslag een 
belastingteruggaaf hadden gekregen, greep de fiscus in toen bleek dat zij geen aangifte 
deden. 

Spiegelen = terughalen 

Dat gebeurde met een praktijk die 'spiegelen' wordt genoemd. De voorlopige aanslag met 
belastingteruggaaf werd 'gecorrigeerd' met een nieuwe voorlopige aanslag, die op nul werd 
gezet. Mensen die al geld terug hadden gekregen, moesten dat dan terugbetalen. Op die 
manier werd de rekening weer vereffend. 

In de systemen werd daarnaast een streep gezet door de aangifteplicht van de bewuste 
persoon en werd het ingeplande seintje om aangifte te doen geannuleerd.  

Als sluitstuk werd de ambtshalve aanslag, waaruit dus zou blijken dat de bewuste persoon 
recht had op de teruggaaf, niet verstuurd. Maar dat mag helemaal niet, volgens juristen van 
de fiscus. Volgens hen moet een voorlopige aanslag altijd worden gevolgd door een 
definitieve.  

Duizenden gedupeerden 

In totaal zijn in 2017 maximaal 1.750 mensen op deze manier behandeld, staat in het 
rapport. In de jaren ervoor was deze groep ruim twee keer zo groot. Dat het aantal is 
gedaald, komt volgens de onderzoekers waarschijnlijk doordat de fiscus in mei 2020 z'n 
werkwijze heeft aangepast, naar aanleiding van het oordeel van de juristen dat de werkwijze 
niet door de beugel kon.  

"Dit heeft te lang geduurd en had niet mogen gebeuren en zal niet meer gebeuren." 

Het rapport zelf was in juni 2020 al af, geeft de staatssecretaris nog toe. Daarna heeft het 
'veel te lang op de plank' gelegen, schrijft Van Rij aan de Tweede Kamer. Als reden hiervoor 
noemt hij 'veel overleg' binnen de fiscus over het onderzoek en 'benodigde vervolgacties'. 
"Dit heeft te lang geduurd en had niet mogen gebeuren en zal niet meer gebeuren", belooft 
hij de Tweede Kamer. 
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05. Geef burgers de regie over hun leven terug 

Bron: Movisie 28 januari 2022 
 

 
 
Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en de Raad voor Volksgezondheid & 
Samenleving (RVS) hebben het kabinet opgeroepen om snel te komen met een 
langetermijnvisie voor corona. Hierin zou de kwaliteit van het leven van burgers centraal 
moeten komen te staan. Janny Bakker-Klein, voorzitter Raad van Bestuur van Movisie 
reageert: ‘Een langetermijnvisie hoeft echt niet meer te worden ontwikkeld. Die is er namelijk 
al lang, gebaseerd op jarenlange opgebouwde kennis over wat werkt om de kwaliteit van 
leven van burgers centraal te zetten. Wat we nu nodig hebben zijn leiders, die het dominante 
zorgdenken radicaal durven te doorbreken.’ 

Volgens het SCP en de RVS op het ANP heeft de pandemie onder meer de 
capaciteitsproblemen in de zorg en de kansenongelijkheid in het onderwijs blootgelegd. Juist 
dit soort maatschappelijke problemen moeten worden aangepakt in het toekomstperspectief, 
luidt de oproep. ‘Dat vraagt om politieke keuzes waar we naar toe willen als land, en hoe we 
daar komen.’ Op het advies van de SCP en de RVS reageert Janny Bakker-Klein: ‘Bij het 
lezen van dit advies zakt de moed me in de schoenen. Vanaf het allereerste begin van de 
COVID-19-crisis heeft Movisie aandacht gevraagd voor de kwaliteit van leven van burgers, 
die al vrij snel door de medisch gedomineerde aanpak van de crisis onder druk kwam te 
staan. Natuurlijk hebben wij begrip gehad voor die aanpak in de eerste weken van de crisis, 
waarin we allemaal overrompeld werden door de gevolgen van COVID-19 in de 
ziekenhuizen en op de IC’s.’ 

Sociale crisis 

‘Maar al vrij snel werd ons duidelijk dat we hier niet alleen te maken hadden met een 
medische crisis en een economische crisis, maar dat er een enorme sociale crisis dreigde’, 
vervolgt Bakker-Klein. ‘Op basis van de kennis die we hierover inbrachten werden kleine 
stapjes gezet. Zo werd sociaal werk als cruciaal beroep toegevoegd. Dagbesteding werd 
weer geopend. En er werden maatregelen genomen om de signalering van huiselijk geweld 
te verbeteren. Maar onze signalen over de toenemende eenzaamheid onder ouderen (onder 
meer in verpleeghuizen) en onder jongeren, die inmiddels leidt tot zichtbaar hoge 
(gezondheids) schade, leidden niet tot een andere aanpak. En onze kennis over de 
toenemende polarisatie in de samenleving leidde niet tot een coherente, lokale aanpak.’ 

Transparanter 

Het SCP en de RVS wijzen er verder op dat burgers te maken krijgen met de impact van 
coronabeleid in verschillende rollen, zoals werknemer, mantelzorger of ouder. ‘De 
verschillende directe en indirecte effecten van de crisisaanpak op bestaanszekerheid, 
wonen, werk en onderwijs moeten onderdeel zijn van de beleidsvorming’, stellen de 
organisaties dan ook. ‘Daarnaast willen mensen zich gehoord voelen en serieus worden 
genomen.’ Ook adviseren het SCP en de RVS transparanter te zijn over de 
waardenafweging die gemaakt wordt bij het maken van het beleid. ‘Neem als uitgangspunt 
bijvoorbeeld het openhouden van het onderwijs en hou rekening met onderwijsachterstanden 
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en de mentale gezondheid van jongeren. Betrek daarbij ook sociologen, economen, 
gedragsexperts, geesteswetenschappers, ethici en ervaringsdeskundigen.’ 

Investeer in welzijn 

Janny Bakker-Klein reageert op het advies: ‘Mijn zorg is, dat we doorgaan met praten over 
hoe het anders moet, maar niets doen. Een langetermijnvisie hoeft echt niet meer te worden 
ontwikkeld. Die is er namelijk al lang, gebaseerd op jarenlange opgebouwde kennis over wat 
werkt om de kwaliteit van leven van burgers centraal te zetten. Investeren in welzijn levert 
een enorme bijdrage aan een gezonde samenleving. Maar we durven er niet radicaal voor te 
kiezen. Integendeel: gemeenten worden gekort op hun budgetten voor welzijn, ook al weten 
we dat mensen een gebrek aan welzijn compenseren in consumptie van zorg. Wat we nu 
nodig hebben zijn leiders, die het dominante zorgdenken radicaal durven te doorbreken. Wat 
daarin écht helpend gaat zijn, is het invoeren van vormen van bekostiging die aansluiten bij 
wat wérkelijk bijdraagt aan het door burgers ervaren levensgeluk, zoals persoonsvolgende 
bekostiging of vormen van populatiebekostiging, waarbij sprake is van een taakherschikking 
van zorg naar welzijn. Daarmee geven we burgers zélf weer regie over hun eigen leven 
terug.’ 

 

06. Gemeenten moeten dak- en thuisloze jongeren briefadres gaan 
geven 

Bron: Movisie 26 januari 2022 

 
Dakloosheid onder jongeren is voor gemeenten een complex probleem. De landelijke 
overheid helpt hen in de goede richting door te verplichten om alle jongeren zonder 
woonadres in te schrijven in de BRP op een briefadres. De gemeente Den Haag 
experimenteerde hier al mee en bereikte interessante resultaten. Vanaf achttien jaar moeten 
jongeren veel zaken zelf regelen. Voor jongeren die 18 worden zijn de Kwikstart-app en de 
website kwikstart.nl ontwikkeld – met informatie over jeugdzorg, uitkeringen, verzekeringen, 
geldzaken en gezondheid. 

Den Haag liep vooruit 

Sinds 1 januari 2022 zijn gemeenten verplicht om alle mensen die rechtmatig in de 
gemeente verblijven en geen woonadres hebben, in te schrijven in de Basisregistratie 
Personen (BRP) op een briefadres. De wetswijziging daagt gemeenten uit om (opnieuw) te 
kijken naar het proces rond briefadressen en het voorkomen van dakloosheid. Denk aan de 
samenwerking tussen de afdelingen Burgerzaken, Werk en inkomen en Wmo, en de 
daklozenopvang of hulpverlening. De gemeente Den Haag was één van de veertien 
pilotgemeenten in het actieprogramma dak- en thuisloze jongeren van het ministerie van 

VWS dat liep van 2019-2021. Met het actieprogramma dak- en thuisloze jongeren wil de 
gemeente Den Haag voorkomen dat jongeren noodgedwongen op straat of langer dan drie 
maanden in de daklozenopvang leven. Eén van de actiepunten is al enige tijd het geven van 
een briefadres aan álle dak- en thuisloze jongeren. Dus ook aan jongeren die tijdelijk bij 
vrienden of familie wonen maar zich daar niet kunnen inschrijven. Daarmee liep de 
gemeente Den Haag vooruit op de wijziging in de Wet Basisregistratie Personen (BRP). Den 
Haag kiest er dus al enige tijd voor om alle dak- en thuislozen een briefadres te verstrekken. 

 

 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/03/14/actieprogramma-dak-en-thuisloze-jongeren-2019-2021
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/03/14/actieprogramma-dak-en-thuisloze-jongeren-2019-2021
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Een briefadres is essentieel om je leven weer op de rit te krijgen 

Op de website van het programma sociaal domein wordt aan de hand van het verhaal van 
Rick Vink (25) uitgelegd hoe dit in zijn werk ging: 'Toen Vink in april binnenliep bij het dak- en 
thuislozenloket aan de Binckhorstlaan in Den Haag, had hij geen verwachtingen anders dan 
dat hij hier een briefadres kon aanvragen. Dat is een adres waar de overheid iemand zonder 
woonadres kan bereiken. Enkele maanden later heeft hij een woning via Woonnet 
Haaglanden. Zijn uitkeringsaanvraag is bijna goedgekeurd en er lopen kansrijke sollicitaties. 
Dat alles startte bij het "briefadresloket". Hoe zit dat? Vink was dakloos en had een 
briefadres bij de gemeente nodig. Kunnen dak- en thuisloze mensen niet hun post bij familie 
of vrienden ontvangen, dan kunnen ze een briefadres bij de gemeente aanvragen. Geen 
briefadres betekent ook geen uitkering, geen zorgverzekering, geen (schuld)hulpverlening en 
geen arbeidscontract. Een briefadres is dus essentieel om je leven weer op de rit te krijgen.' 

Webinar: Wat kunnen hulpverleners doen om dakloosheid te voorkomen? 

Op 3 februari 2022 geeft Divosa een webinar voor gemeenten over maatwerk in de 
Participatiewet voor dak- en thuisloze jongeren. Tijdens de bijeenkomst wordt dieper 
ingegaan op de handreiking om gemeenten te ondersteunen bij het terugdringen van 
dakloosheid onder jongeren en de Kwikstart-app Kwikstart. Daarbij is veel tijd ingeruimd om 
ervaringen uit te wisselen en te bespreken wat hulpverleners kunnen doen om dakloosheid 
te voorkomen. Ook is er aandacht voor de handreiking Briefadressen en het voorkomen van 
dakloosheid die Divosa onlangs publiceerde. 

Bekijk het programma 

Wat kunnen gemeenten nog meer doen? Bekijk het Wat-werkt-dossier van Movisie: Wat 
werkt bij de aanpak van dak- en thuisloosheid onder jongeren. Daarnaast haalde Movisie 
veertig voorbeelden van interessante initiatieven op bij de veertien gemeenten die meededen 
aan het Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren in De basis op orde voor dak- en 
thuisloze jongeren - Inspirerende initiatieven uit 14 gemeenten. Hierin komt naast het 
verstrekken van een briefadres ook bijvoorbeeld het zorgen van een goede 
informatievoorziening voor jongeren aan de orde. 

 

De kostendelersnorm, de vier weken zoektermijn en de jongerennorm 

Het aantal dak- en thuisloze jongeren in Nederland is hoog: op 1 januari 2021 waren er naar 
schatting 5.760 dak- en thuisloze jongeren van 18-27 jaar (18% van de in totaal 32.000 dak- 
en thuislozen). Dit was een vermindering ten opzichte van 2018, toen er 9.400 dak- en 
thuisloze jongeren werden geteld (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2021). Dak- en 
thuisloze jongeren zijn jonge mensen die de kans op een eerlijke start missen in hun 
volwassen leven. Vaak is er sprake van een combinatie van financiële, psychische en/of 
verslavingsproblemen, soms in combinatie met een (licht) verstandelijke beperking. Veel van 
deze jongeren hebben geen stevig sociaal netwerk om op terug te vallen. Samenwerking 
tussen de domeinen is onmisbaar en we moeten ervoor zorgen dat jongeren snel de basis 
op orde krijgen. Zoals een dak boven je hoofd, een inkomen, het kunnen volgen van 
onderwijs en een netwerk waarop je kunt terugvallen.  

In de praktijk worden jongeren dakloos als gevolg van de toepassing van de 
kostendelersnorm, de vier weken zoektermijn en de jongerennorm, die veel lager is dan de 
bijstandsnorm voor mensen boven de 21 jaar. Divosa, die ook de interviews in Den Haag 

over het briefadres heeft verzorgd voor bovengenoemd artikel, publiceerde een  

https://www.programmasociaaldomein.nl/actueel/nieuws/2022/01/16/een-briefadres-voor-iedereen
https://www.divosa.nl/maatwerk-participatiewet-voor-dak-en-thuisloze-jongeren#inleiding
https://www.divosa.nl/maatwerk-participatiewet-voor-dak-en-thuisloze-jongeren#inleiding
https://www.kwikstart.nl/
https://www.divosa.nl/handreiking-briefadressen-en-het-voorkomen-van-dakloosheid
https://www.divosa.nl/handreiking-briefadressen-en-het-voorkomen-van-dakloosheid
https://www.divosa.nl/agenda/maatwerk-participatiewet-voor-dak--en-thuisloze-jongeren/programma
https://www.movisie.nl/publicatie/wat-werkt-aanpak-dak-thuisloosheid-onder-jongeren
https://www.movisie.nl/publicatie/wat-werkt-aanpak-dak-thuisloosheid-onder-jongeren
https://www.movisie.nl/inspirerende-initiatieven-dakthuislozejongeren
https://www.movisie.nl/inspirerende-initiatieven-dakthuislozejongeren
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handreiking om gemeenten te ondersteunen bij het terugdringen van dakloosheid onder 

jongeren door meer bekendheid te geven aan de mogelijkheden tot maatwerk in de 
Participatiewet (PW). 

 

07. Meer zeggenschap voor mensen met een licht verstandelijke 
beperking 

Bron: Movisie 25 januari 2022 
 
 

 

Handreiking met tips en inspiratie 

Hoe versterk je de zeggenschap van mensen met een licht verstandelijke beperking in beleid 
en politiek? Een nieuwe handreiking geeft gemeenten, organisaties en inwoners handvatten 
om dit voor elkaar te krijgen. 

Zorgbelang Inclusief en Movisie vormden in 2021 een bijzonder leernetwerk met 
ervaringsdeskundigen en gemeenten. Samen gingen ze op zoek naar antwoorden op de 
vraag hoe mensen met een licht verstandelijke beperking (lvb) meer kunnen participeren in 
politiek en beleid. 

Ervaringen delen 

Het leernetwerk kwam drie keer bij elkaar. Tijdens de bijeenkomsten deelden de gemeenten 
hun ervaringen om zo van elkaar te leren. 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 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten. 

 

https://www.divosa.nl/maatwerk-participatiewet-voor-dak-en-thuisloze-jongeren#inleiding
https://www.divosa.nl/maatwerk-participatiewet-voor-dak-en-thuisloze-jongeren#inleiding
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Inspiratie en handvatten 

De inzichten uit het leernetwerk en de klankbordgroep zijn verwerkt in de nieuwe handreiking 
‘Meer zeggenschap voor mensen met een lichtverstandelijk beperking’. Ze biedt 
ervaringsdeskundigen, beleidsambtenaren, politici en ondersteunende professionals 
inspiratie en handvatten om de stem van mensen met een lvb sterker te laten doorklinken in 
het gemeentelijk beleidsproces en in de politieke arena. 

Lees de samenvatting   

Stemmen met een lvb bij de gemeenteraadsverkiezingen 

Op woensdag 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. In elke gemeente kiezen 
de inwoners wie hen gaat vertegenwoordigen in de gemeenteraad. Voor de 1,1 miljoen 
Nederlanders met een licht verstandelijke beperking zijn de verkiezingen en stemmen soms 
best ingewikkeld. Toch is het ook belangrijk je stem te laten horen als je een licht 
verstandelijke beperking hebt. 

Daarom is een video gemaakt waarin ervaringsdeskundigen vertellen waarom zij het 
belangrijk vinden om te stemmen, hoe je uitzoekt welke partij bij je past en hoe je een keus 
maakt. 

Behalve deze video is er een infographic gemaakt met de belangrijkste dingen die je moet 
weten om te stemmen. 

Video en infographic zijn gemaakt in samenwerking tussen ervaringsdeskundigen van de 
landelijke belangenorganisatie (LFB), Zorgbelang Inclusief en Movisie 
 

Video 

https://youtu.be/4mhZ3SFTZCo 

Infographic 
 
https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2022-01/0001_1.jpg. 

meer zeggenschap voor mensen met lvb def 20.pdf 1.5 MB 

 

 

08. KIS ‘maak beleid op maat voor effectievere wijkaanpak’ 

Bron: Gemeente.nu 02-02-2022 

De leefbaarheid in kwetsbare wijken in grote steden, waar veel mensen met een 
migratieachtergrond wonen, staat onder druk. Dit blijkt uit de wijkmonitor van Kennisplatform 
Inclusief Samenleven (KIS). Vooral mensen afkomstig uit Syrië en Eritrea leven vaak in 
‘zorgwekkende omstandigheden’, aldus KIS. Hun advies: maak beleid op maat voor een 
effectievere wijkaanpak. 

https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2022-02/meer%20zeggenschap%20voor%20mensen%20met%20lvb%20def%202.pdf
https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2022-02/meer%20zeggenschap%20voor%20mensen%20met%20lvb%20def%202.pdf
https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2022-01/Easyread%20Meer%20zeggenschap%20mensen%20met%20lvb%202.0.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2019/10/04/het-aantal-mensen-met-een-licht-verstandelijke-beperking-een-schatting/het-aantal-mensen-met-een-licht-verstandelijke-beperking-een-schatting.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2019/10/04/het-aantal-mensen-met-een-licht-verstandelijke-beperking-een-schatting/het-aantal-mensen-met-een-licht-verstandelijke-beperking-een-schatting.pdf
https://youtu.be/4mhZ3SFTZCo
https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2022-01/0001_1.jpg
https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2022-02/meer%20zeggenschap%20voor%20mensen%20met%20lvb%20def%202_0.pdf
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Het kennisplatform stelt de KIS Wijkmonitor samen, met cijfers over diversiteit, integratie, 
participatie en kansengelijkheid voor het vergelijken van wijken en gemeenten alsook het 
monitoren van trends. ‘De verschillen tussen groepen in dezelfde wijk kunnen aanzienlijk 
zijn. Een goed beeld is nodig om gelijke kansen te bevorderen en accenten in het lokale 
beleid of de wijkaanpak te leggen.’ De organisatie pleit voor beleid op maat voor een 
effectievere wijkaanpak. Daarbij doen ze ook alvast drie aanbevelingen waar de wijkmonitor 
bij gebruikt kan worden. 

Aanbevelingen voor effectieve wijkaanpak 
Begin met het in kaart brengen van de leefsituatie en trends voor verschillende groepen in 
kwetsbare wijken. Zo worden de verschillen tussen wijken en tussen verschillende groepen 
inzichtelijk. 

Analyseer daarna waarom bepaalde groepen ongunstiger scoren op bepaalde indicatoren. 
Om het concreet te maken een voorbeeld: waarom maken mensen met een Syrische 
achtergrond minder vaak gebruik van schuldhulpverlening? 

Bepaal vervolgens in welke wijken en voor welke groepen bepaalde accenten in beleid 
noodzakelijk zijn. Bij de groep Syriërs die in armoede leeft maar de weg naar 
schulphulpverlening minder goed kent, kan bijvoorbeeld een accent worden gelegd op 
voorlichting hierover. Dit kan bijdragen aan een effectiever armoedebeleid. 

Factsheet 
Op basis van de gegevens uit de wijkmonitor stelde KIS ook de factsheet ‘Verschillen in 
leefsituatie tussen groepen naar herkomst’ op. Hieruit blijkt dat leefomstandigheden per 
groep flink verschillen. ‘Er zijn voor veel groepen met een migratieachtergrond, bijvoorbeeld 
op het gebied van arbeid en onderwijs, positieve ontwikkelingen te zien. Maar voor een 
aantal groepen, vooral inwoners met een vluchtelingenachtergrond, zijn de cijfers over het 
algemeen fors ongunstiger,’ zo schrijft de organisatie. 

Armoede 
Veel huishoudens met een migratieachtergrond, vooral vluchtelingen, leven in armoede. 
Onder Syrische huishoudens is de armoede het grootst. Ook huishoudens met een 
Marokkaanse, Bulgaarse of een Antilliaanse achtergrond leven relatief vaak in armoede, 
aldus de onderzoekers. 

Er zijn flinke verschillen te zien op landelijk, gemeentelijk en wijkniveau als het gaat om 
huishoudens met een laag inkomen, aldus KIS. Zo is dit percentage in Nederland gemiddeld 
7,7 procent. In Utrecht komt dit uit op 9,6 procent. In de Utrechtse wijk Overvecht ligt dit op 
20,2 procent. Onder huishoudens met een migratieachtergrond is dat in Overvecht 30,5 
procent en met een Syrische achtergrond zelfs 63,4 procent. 

 

https://kis-wijkmonitor.nl/
https://www.kis.nl/publicatie/verschillen-leefsituatie-tussen-groepen-naar-herkomst
https://www.kis.nl/publicatie/verschillen-leefsituatie-tussen-groepen-naar-herkomst
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Werk en onderwijs 
De omstandigheden van mensen uit Syrië en Eritrea op het gebied van werk en onderwijs 
zijn volgens KIS ‘zorgwekkend’. Onder mensen met een Syrische achtergrond is 55 procent 
werkzoekend, bij Eritreeërs is dit 43 procent. Dat percentage is hoog in vergelijking met 
werkzoekenden zonder migratieachtergrond, dat was 3,9 procent in 2019. 

In het onderwijs zijn er onder veel groepen met een migratieachtergrond positieve 
ontwikkelingen te zien. Het percentage schoolverlaters neemt over het algemeen af, met 
uitzondering van de groep met een Eritrese en Syrische achtergrond. Bij jongeren afkomstig 
uit Eritrea is het percentage voortijdig schoolverlaters 15,7 procent. En dat is hoog, aldus 
KIS, ondanks dat het wel een dalende trend laat zien. Daarnaast zijn er zorgen over de 
schoolprestaties, het aantal jongeren zonder startkwalificatie en het lage aantal 
hoogopgeleiden. 

Geestelijke gezondheidszorg 
Groepen met een vluchtelingenachtergrond maken relatief minder gebruik van de ggz dan 
andere groepen met een migratieachtergrond. Dit geldt vooral voor mensen met een 
Eritrese, Somalische en Syrische achtergrond. Wellicht omdat deze groepen relatief kort in 
Nederland zijn, de weg naar de zorg niet goed kennen, de taal nog niet zo goed beheersen 
en een lagere bereidheid hebben tot gebruik van ggz-zorg. Maar ook lange wachtlijsten en 
kosten kunnen drempels zijn. 

https://www.kis.nl/ 

 

09. Onderzoeksrapport 'Verstevigen aanpak 
Kinderarmoede'  
 

Bron: Jeugdeducatiefonds februari 2022 

Hierbij presenteren we het rapport 'Verstevigen aanpak Kinderarmoede'. 
In opdracht van de beide ministeries SZW en OCW, heeft het Jeugdeducatiefonds de 
afgelopen twee jaren gewerkt aan het project ‘Verstevigen aanpak kinderarmoede’.  
Op vijftien scholen heeft het Jeugdeducatiefonds de handreiking Omgaan met armoede op 
scholen geïmplementeerd. Daarnaast hebben wij, in samenwerking met de vijftien scholen, 
vijf gemeenten en verschillende landelijke en lokale armoedefondsen, de successen, 
knelpunten en verbeterpunten van de huidige armoedeaanpak in kaart gebracht. 
Dit project heeft geleid tot heldere bevindingen, lokale afspraken voor verbetering en de 
gezamenlijke ambitie om de aanpak en samenwerking rondom armoede te versterken. 
 
Jaar vers l ag  2020 -2021  
Het nieuwe jaarverslag is klaar en staat online. 
Verhalen en cijfers over het afgelopen jaar, prachtig opgemaakt door onze 
klasgenoot MediaMens. 
Klik hier om het direct te lezen. 

 

https://www.kis.nl/
https://www.jeugdeducatiefonds.nl/files/999/verstevigen+aanpak+kinderarmoede+2021+-+jeugdeducatiefonds.pdf
https://www.mediamens.nl/
https://www.jeugdeducatiefonds.nl/files/906/jaarverslag+2020-2021.pdf
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Sam enw erk i ng  m et  Educat ion  Lab NL  
Het Jeugdeducatiefonds en Education Lab NL werken samen in het doen van onderzoek 
naar de effectiviteit van door het Jeugdeducatiefonds gefinancierde interventies op 
Nederlandse basisscholen. 
Samen wordt er uitvoering gegeven aan onderzoek, zoals beschreven in het 
onderzoeksvoorstel ‘Wat werkt bij het inhalen van achterstanden bij basisschoolleerlingen?’. 
Concreet betekent dit dat er gezamenlijk vier onderzoeksprojecten projecten worden 
uitgevoerd, waarbij een promovendus of post-doc aangesteld wordt voor de uitvoerende 
taken van het onderzoek. De door het Jeugdeducatiefonds gefinancierde interventies die 
geëvalueerd worden in het onderzoek, worden in onderling overleg nader bepaald. Het 
onderzoek zal plaatsvinden op de scholen die bij het Jeugdeducatiefonds zijn aangesloten.  
 
 
https://www.jeugdeducatiefonds.nl/actueel 
 
 

10. Vidar in de Wijk in Sittardse wijk Overhoven 

Persbericht Sittard-Geleen, 04-02-2022 

Persbericht I Sittard-Geleen, 4 februari 2022 - In de Sittardse wijk Overhoven is met de 
officiële opening van het pand aan de Sint Servaasstraat 2 een nieuwe fase 
aangebroken voor het project Vidar in de Wijk. De opening vond in kleinschalige kring 
plaats. Hier waren naast direct betrokkenen van Vidar onder andere wethouder Judith 
Bühler en directeur Janine Godderij van woningcorporatie ZOwonen bij aanwezig. 

Vidar en ZOwonen slaan de handen ineen om mensen van betekenis te laten zijn in en voor 
hun buurt. Daarvoor neemt Vidar intrek in een leegstaand pand van ZOwonen. De afgelopen 
maanden is er in en rondom het pand flink verbouwd. Nu alles zo goed als operationeel is, 
kunnen deelnemers aan het project vanuit één centrale plek aan de slag met allerlei 
werkzaamheden in de wijk.  
De deelnemers zijn inwoners voor wie de reguliere arbeidsmarkt nog een stap te ver is, maar 
die wél graag actief willen participeren in de maatschappij. Inwoners uit de buurt kunnen bij 
het pand terecht voor praktische hulp- en ondersteuningsvragen, maar ook voor een goed 
gesprek over de leefbaarheid in hun wijk.  

Voor wethouder Judith Bühler (Sociale Zaken) was het haar tweede bezoek aan de locatie. 
“Het project Vidar in de Wijk biedt deelnemers de kans om op een laagdrempelige en 
praktische manier aan de slag te gaan. Terwijl Vidar ze coacht naar meer zelfredzaamheid 
en participatie, wordt tegelijk een bijdrage geleverd aan de leefbaarheid in de wijk. Het mes 
snijdt dus aan twee kanten.”  

 

https://www.jeugdeducatiefonds.nl/actueel
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Samenwerking 

Voor het project Vidar in de Wijk werkt Vidar nauw samen met de gemeente Sittard-Geleen 
en woningcorporatie ZOwonen. Ook Janine Godderij is enthousiast. “Met dit project geven 
we vorm en inhoud aan onze ambitie om mensen, onze bewoners, perspectief te bieden.” 
Mooi dat de samenwerking met Vidar dit opgeleverd heeft. “Wij signaleren kansen en 
mogelijkheden om bewoners met arbeidskansen te begeleiden naar beschikbare banen. Niet 
vanuit verplichting, maar vanuit het vertrouwen in mensen en het echte gesprek.” 

Hulp nodig?  

Buurtbewoners die hulp of ondersteuning nodig hebben in of rondom het huis en die gebruik 
willen maken van de (gratis) diensten van Vidar in de Wijk, kunnen dat vragen bij het pand 
aan de Sint Servaasstraat 2 te Sittard, of contact opnemen met werkbegeleider Marcel van 
den Beemd via 06 – 48 52 79 54 of  

marcel.vandenbeemd@sittard-geleen.nl.   

 

 Foto: © Marc Schols / MCM Productions  

 
V.l.n.r. Janine Godderij – directeur ZOwonen, Mohamad Mastakalo – deelnemer, Arthur Maduro – 
deelnemer, Marcel van den Beemd – werkbegeleider Vidar, Rivo Arets – deelnemer, Frank 
Schouwenburg – deelnemer en Judith Bühler – wethouder gemeente Sittard-Geleen, voor het pand 
van Vidar in de Wijk. 

 

 

mailto:marcel.vandenbeemd@sittard-geleen.nl
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11. Giften in bijstand mag in Stein 

DOOR NICK BRULS (BRON: DAGBLAD DE LIMBURGER 07-02-2022 
 

Net als in Sittard-Geleen mogen bijstandsgerechtigden in de gemeente Stein voortaan 
jaarlijks tot 1200 euro aan giften ontvangen zonder gekort te worden op hun uitkering. 

Een motie van het CDA werd in de gemeenteraad van Stein gesteund door alle fracties, 
behalve de VVD. „In het belang van onze hardwerkende inwoners blijft de VVD van mening 
dat een bijstandsinkomen inclusief giften geen oneerlijke positie moet opleveren ten opzichte 
van inwoners met een betaalde baan”, zei fractievoorzitter Frank Dassen. 
Verantwoordelijk wethouder Hub Janssen (CDA) steunde de motie, ook al zit er een 
landelijke wet aan te komen die giften aan bijstandsgerechtigden mogelijk maakt. „We doen 
ons werk sneller dan de Rijksoverheid en gaan dit net als in andere gemeenten eerder 
regelen.” 
Eerder al hebben onder meer Heerlen, Venlo en Kerkrade hun regelgeving op dit punt 
versoepeld. Er zijn lokale verschillen omdat gemeenten de bijstandsregels zelf uitvoeren. 

 

12. Snel zicht op de verwerkte persoonsgegevens 

 Binnenlands Bestuur 01-02-2022 

 Alexander Leeuw 

 

 
 
©  Shutterstock 
 

Nieuwe Europese richtlijnen voor inzagerecht in consultatie. 

Voldoende, transparante en toegankelijke informatie over persoonsgegevens. Dat is het doel 
van de nieuwe richtlijnen over het recht op inzage, opgesteld door het Europees Comité voor 
gegevensbescherming. Het recht houdt in dat betrokkenen inzage kunnen vragen en krijgen 
in de gegevens die organisaties over hen verwerken. De richtlijnen zijn nog niet definitief – er 
is nog periode van zes weken voor consultatie. 

https://www.binnenlandsbestuur.nl/auteur/alexander-leeuw
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/documents/public-consultations/2022/guidelines-012022-data-subject-rights-right_en
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‘Het inzagerecht stelt betrokkenen in staat om te controleren of organisaties wel de juiste 
gegevens verwerken’, schrijft de Autoriteit Persoonsgegevens. ‘En of ze die gegevens wel 
rechtmatig verwerken (volgens de regels van de AVG).’ Worden de gegevens niet rechtmatig 
verwerkt, dan kunnen betrokkenen maatregelen nemen zoals vragen om rectificatie of 
verwijdering van de gegevens, of een klacht indienen bij de toezichthouder – in Nederland de 
Autoriteit Persoonsgegevens. 

Weigeren 

De richtlijnen van het comité gaan bijvoorbeeld over de manieren waarop een organisatie 
inzage kan verlenen, of een betrokkene recht heeft om originele documenten in te zien, in 
hoeverre een organisatie mag vragen om een kopie van een identificatiebewijs en in welke 
gevallen een organisatie een verzoek mag weigeren of een vergoeding mag vragen. 

Over de manier van toegang verlenen tot gegevens zeggen de richtlijnen bijvoorbeeld dat die 
kunnen verschillen gebaseerd op de hoeveelheid data en de complexiteit van het proces. 
Maar tenzij het expliciet anders is verwoord, moet men erbij verzoeken van uitgaan dat het 
om alle persoonlijke gegevens gaat, waarbij gevraagd mag worden om een specifieker 
verzoek. 

Soms kan het inzagerecht per lidstaat verschillen. Er kunnen specifieke uitzonderingen zijn, 
bijvoorbeeld als het inzagerecht tijdelijk is vertraagd of dat er beperkingen bestaan voor 
bepaalde datacategorieën. 

 

13. Oproep aan gemeenten. Staak gebruik gegevens nieuwe 
inburgeraars 

Bron: Divosa 07-02-2022 

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) roept gemeenten op om het 
gebruiken en delen van gegevens van de inburgeringsplichtigen onder de Wet inburgering 
(Wi2021) die via het DUO-portaal ontvangen zijn, per direct te staken. 

 
 
Aanleiding is het onterecht versturen van kennisgevingen van de inburgeringsplicht onder de 
Wet inburgering 2021, waarover de minister van SZW op 26 januari de Tweede Kamer heeft 
ingelicht. 

Complicatie in uitvoering Wi2021 
Na verzending van de eerste kennisgevingen van de inburgeringsplicht door DUO begin 
januari is gebleken dat inburgeringsplichtigen die onder de Wet inburgering 2013 (Wi2013) 
hadden moeten vallen, ten onrechte een kennisgeving hebben ontvangen dat zij 
inburgeringsplichtig zijn onder de Wet inburgering 2021. Voor deze inburgeringsplichtigen 
hebben gemeenten signalen ontvangen via het portaal van DUO. 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/nieuwe-edpb-guidelines-over-recht-op-inzage
https://edpb.europa.eu/system/files/2022-01/edpb_guidelines_012022_right-of-access_0.pdf
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Privacyrisico’s 
Deze situatie leidt tot privacyrisico’s. Momenteel wordt onderzocht wat deze risico’s zijn. 
Door het ministerie van SZW is een voorlopige melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens 
(AP) gedaan. Het advies is nu dan ook om ontvangen persoonsgegevens in het kader van 
de Wi2021 niet verder te delen. Daarnaast wordt bekeken welke vervolgstappen nodig zijn 
om de bovengenoemde situatie te verhelpen. 

Voortgang 
Het is op dit moment nog niet mogelijk om gemeenten specifiek te informeren over welke 
personen onterecht signalen zijn verstuurd. Het inzichtelijk krijgen van de juiste groep 
mensen is complex en zorgvuldigheid is hierbij geboden. Daarom wordt gemeenten 
geadviseerd alle signalen over de Wi2021 in het DUO-portaal niet verder te verwerken. 
Wanneer de juiste gegevens beschikbaar zijn, zal DUO dit met de gemeenten delen. Ook de 
geplande proeflevering van gegevens aan het CBS in februari is stopgezet. Hierover 
ontvangen de betrokken gemeenten apart bericht. 

De betrokken inburgeringsplichtigen worden persoonlijk geïnformeerd over de onterechte 
kennisgeving en de ontstane situatie. Op korte termijn ontvangen zij van DUO een brief. 

Gemeenten worden vanuit de VNG, SZW, DUO en Divosa op de hoogte gehouden van de 
voortgang, het herstel en het hervatten van het proces van het vaststellen van de 
inburgeringsplicht. 

 

14. Nederland Inclusief Utopia? 

Bron: Sociaal Web 08-02-2022 

Johanna Kanis 
info@factumadvies.nl 

Nederland heeft het VN-verdrag Handicap in 2016 formeel bekrachtigd. Het VN-verdrag 
Handicap is een soort beleidsdocument waarin staat wat gedaan moet worden om de 
rechtspositie van twee miljoen Nederlanders met een beperking of chronische aandoening te 
verbeteren. Centraal in het Verdrag staat het bevorderen van inclusie en participatie van 
mensen met een handicap. Zo komen we tot een inclusieve samenleving waarin iedereen 
kan meedoen. Een inclusieve samenleving waarin non-discriminatie, gelijke kansen, 
toegankelijkheid en respect voor volwaardige en persoonlijke autonomie algemene 
beginselen zijn. 

 
 

 

 

mailto:info@factumadvies.nl
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‘Eerst ben ik mens en toevallig heb ik een handicap.’ 

 

Nederland heeft het VN-verdrag Handicap (1) in 2016 formeel bekrachtigd. Het VN-verdrag 
Handicap is een soort beleidsdocument waarin staat wat gedaan moet worden om de 
rechtspositie van twee miljoen Nederlanders met een beperking of chronische aandoening te 
verbeteren. Centraal in het Verdrag staat het bevorderen van inclusie en participatie van 
mensen met een handicap. Zo komen we tot een inclusieve samenleving waarin iedereen 
kan meedoen. Een inclusieve samenleving waarin non-discriminatie, gelijke kansen, 
toegankelijkheid en respect voor volwaardige en persoonlijke autonomie algemene 
beginselen zijn. 

Het gebrek aan besef van het verplichtend karakter van het VN-verdrag Handicap en de wil 
om instrumenten in te zetten die tot daadwerkelijke verandering leiden is omgeslagen. 
Langzamerhand is er vanuit (Rijks)overheid, maar ook vanuit het perspectief van 
(maatschappelijke) organisaties meer bewustwording gekomen voor mensen met een 
beperking. 

Hoe inclusief is Nederland, 5 ½ jaar na invoering van het VN-verdrag Handicap? 
Er zijn inmiddels mooie ideeën door organisaties in gang gezet. Begin dit jaar is bijvoorbeeld 
een 

112NL-app gelanceerd. Via deze app kunnen mensen die niet goed kunnen horen en/of 
spreken de meldkamer altijd bereiken. De app is ook geschikt voor mensen die de 
Nederlandse of Engelse taal niet beheersen. Een geweldig mooie stap. Waar ik ook blij van 
wordt, is de oplevering van het spel Uniekies, een coöperatief inclusief belevingsspel (2) voor 
kinderen vanaf 7 jaar. Dit spel is voor en door kinderen met en zonder handicap ontwikkeld 
en stimuleert het samenspelen met elkaar. Het creëert bewustwording en positieve 
beeldvorming voor kinderen met een handicap. Tof dat op jonge leeftijd speelsgewijs 
aandacht ervoor is. Een oproep eigenlijk aan scholen en organisaties om dit spel te 
introduceren! 

Uit een peiling in 2021 onder gemeenten (respons 177 van de 355 gemeenten), uitgevoerd 
door Vereniging van Nederlandse Gemeenten en Movisie, blijkt dat 26,5% van de 
gemeenten de Lokale Inclusie Agenda (LIA) uitvoert. In een LIA staat hoe een gemeente 
werkt aan het waarmaken van het VN-verdrag en daardoor aan een inclusieve samenleving. 
Overigens, gemeenten zijn verplicht om een LIA op te stellen in samenwerking met o.a. 
ervaringsdeskundigen. De verschillen zijn groot van gemeenten die al volop aan de slag zijn 
tot aan gemeenten die nog niet zijn begonnen en waar geen prioriteit aan wordt gegeven. 
Daarnaast geven gemeenten aan dat zij het VN-verdrag plaatsen in een breder 
inclusiebeleid (sekse, ras, geloof etc.) Hiermee willen ze toewerken naar een inclusieve 
samenleving waaraan iedereen kan meedoen. Maar er is lokaal nog veel werk te verrichten, 
helaas. Om te versnellen op alle levensdomeinen mag meer de lokale ambitie worden 
aangesproken. Op de VNG-website staan inspiratievoorbeelden van gemeenten voor 
gemeenten. 

In het huidig regeerakkoord ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst 2021-2025’ 
is de bepaling opgenomen dat artikel 1 van de Grondwet wordt uitgebreid op grond van 
handicap. Een mooie ontwikkeling! Zonder uitputtend te zijn in de opsomming vindt het 
nieuwe kabinet dat toegankelijkheid de norm moet zijn. Verder is o.a. opgenomen dat het 
voornemen is om een actief emancipatie en antidiscriminatiebeleid uit te voeren. Het zijn 
hopelijk geen woorden maar daden. 
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Het blijkt dat een inclusieve samenleving nog geen vanzelfsprekendheid is. De 
maatschappelijke attitude moet veranderen. Het vraagt om een andere manier van denken, 
werken en vergt daadkrachtig handelen van elke Nederlander. Om Nederland Inclusief te 
maken mag in mijn optiek het uitvoeren van het VN-verdrag Handicap ambitieuzer en met 
meer urgentie dan de afgelopen 5½ jaar worden uitgevoerd. Laten we eens beginnen om 
nog meer bewustwording te creëren over drempels waar mensen tegenaan lopen op alle 
levensdomeinen. En naast bewustwording bij het ontwikkelen van nieuwe producten of 
beleid direct uitgaan van ‘de toegang en bruikbaarheid voor iedereen’ in plaats van ‘toegang 
en bruikbaarheid voor de gemiddelde gebruiker’. Dan sluit je niemand uit. Nederland 
Inclusief! Ja! Doet u óók mee? 

(1) VNG: Factsheet VN-Verdrag Handicap,  

https://vng.nl/files/vng/pagina_attachments/2016/vn-verdrag-handicap_20180227.pdf 

(2) Belevingsspel Uniekies, Bundel jullie krachten!,  

https://www.earthgames.nl/uniekies.html 

 

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

http://www.factumadvies.nl/ 

 

15. Duizenden euro’s toeslagen niet aangevraagd 

DOOR MARJOLEIN WELLING (BRON: DAGBLAD DE LIMBURGER 09-02-2022) 
 

Inwoners van Sittard-Geleen met geldproblemen laten soms duizenden euro’s liggen 
omdat ze niet weten dat ze recht hebben op belastingteruggave of toeslagen. 

 

Dat meldt Werkplaats Financiën. Volgens dit steunpunt voor mensen in financiële 
moeilijkheden in Sittard-Geleen gebeurt dit het laatste half jaar steeds vaker. „We zien 
regelmatig dat mensen geen zorg- of huurtoeslag aanvragen, terwijl ze daar wel voor in 
aanmerking komen en/of niet op de hoogte zijn van gewijzigde regelgeving”, zegt oprichter 
en coördinator Dick Haster. „Ook weten ze vaak niet dat zij aftrekbare zorgkosten hebben of 
een algemene heffingskorting terug kunnen krijgen. Het gevolg is dat mensen onnodig geld 
laten liggen of met financiële problemen kampen.” 
Sinds de coronapandemie ziet Haster dit probleem vooral bij ondernemers ontstaan. „Dit 
komt mede omdat zij het zich veelal niet meer kunnen permitteren om een financieel 
adviseur in de hand te nemen. Ook vluchtelingen die naar Nederland zijn gekomen, kloppen 
regelmatig bij ons aan. Ook hier speelt de onbekendheid met regelgeving een grote rol. 
Verder heeft dit probleem altijd al bij ouderen gespeeld.” 
Een gebrek aan digitale vaardigheden speelt vaak mee. Haster: „Het kan zeer ingewikkeld 
zijn om via DigiD je toeslagen aan te vragen. Voor vluchtelingen is de taal bij het invullen van 
de complexe formulieren een barrière. Regelmatig zien we ook geldproblemen bij mensen 
ontstaan doordat een partner die alle geldzaken regelde weg is gevallen door overlijden of 
een scheiding.” 
Steeds vaker heeft Haster ook gesprekken met jongeren die schulden hebben. „Omdat zij zo 
gewend zijn om alles snel via de app te regelen, kunnen ze snel iets over het hoofd zien. Zo 
weten ze bijvoorbeeld meestal niet dat je van bijbaantjes loonbelasting terug kunt krijgen.” 
De werkplaats roept deze doelgroepen dan ook op om een jaarlijkse belastingcheck te laten 
doen. „Zeker als er veranderingen in de leef- of inkomenssituatie zijn geweest”, benadrukt 
Haster. „Voor zo’n check kun je niet alleen bij ons terecht, maar ook bij bibliotheken, de KBO, 

https://vng.nl/files/vng/pagina_attachments/2016/vn-verdrag-handicap_20180227.pdf
https://www.earthgames.nl/uniekies.html
https://www.sociaalweb.nl/partners/factum
http://www.factumadvies.nl/
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ANBO of vakbonden. Daarnaast kan men voor het invullen van het aangiftebiljet terecht bij 
de Belastingdienst.” 
Toch valt het aantal vrij toegankelijke locaties nogal tegen, vindt Haster. „Ook is de service 
vaak verbonden aan een lidmaatschap. Daarbij is er behoefte aan deskundige mensen. Wij 
doen daarom een oproep aan gemeenten om hier meer faciliteiten voor te bieden en vragen 
hen om dit groeiende probleem op te nemen in hun armoedebeleid.” 

 

16. Leidt de energietoeslag tot een lager maandbedrag? 

Door Marion Bijveld (Bron: Stimulansz februari 2022) 

U zult het vast niet gemist hebben; de energieprijzen rijzen de pan uit. Het kabinet biedt 
huishoudens met weinig inkomen een energietoeslag. Maar is het probleem hiermee 
opgelost? Ik denk van niet en laat u zien wat nog meer nodig is om mensen met een laag 
inkomen te ondersteunen. 

Maatregelen stijgende energieprijzen 

Het kabinet heeft een drietal maatregelen genomen om inwoners te ondersteunen: 

1. De energiebelasting wordt verlaagd. Huishoudens kunnen, afhankelijk van hun 
energieverbruik, gemiddeld rekenen op € 400 compensatie op de 
energierekening. 

2. Er wordt extra geld beschikbaar gesteld voor het isoleren van slecht geïsoleerde 
koopwoningen van mensen met lagere inkomens. 

3. Een energietoeslag van circa € 200 via de gemeente voor huishoudens met een 
inkomen op of net boven het sociaal minimum. 

Energietoeslag via gemeente 

Aan de energietoeslag die via de gemeente wordt uitbetaald wil ik graag extra aandacht 
besteden. Het doel van de energietoeslag is dat inwoners de energierekening kunnen 
blijven betalen. Maar wordt dit gerealiseerd als er eenmalig een bedrag wordt uitbetaald 
aan de inwoner? Ik ben bang dat dit ‘op de grote hoop’ verdwijnt en niet bij de 
energieleverancier terechtkomt, waardoor er uiteindelijk een betalingsachterstand bij de 
energieleverancier of elders ontstaat. Dit zal niet uit onwil gebeuren, maar omdat veel 
mensen met een laag inkomen moeite hebben met rondkomen en het geld besteden aan 
iets dat op dat moment betaald moet worden. 

Maandbedrag verlagen 

Als het maandbedrag aan de energieleverancier te hoog is, is de kans groter dat er te 
weinig geld overblijft voor levensonderhoud of dat er betalingsachterstanden ontstaan. 
Dus waar moeten we voor zorgen? Dat die maandlasten omlaag gaan! Ik heb een paar 
ideeën hoe dit gerealiseerd kan worden. 

1. Maak de energietoeslag vanuit de gemeente direct over naar de energieleverancier of 
adviseer de inwoner om het geld direct over te maken naar de energieleverancier. 

https://www.stimulansz.nl/contactpersoon/marion-bijveld/
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Hiervoor is wel afstemming met de energieleverancier nodig, want helaas bieden niet 
alle energieleveranciers deze mogelijkheid. Na de eenmalige betaling kan de inwoner 
het maandbedrag verlagen. Eventueel is hierbij wel ondersteuning nodig, zeker als de 
inwoner laaggeletterd is. 

2. Als het niet mogelijk is om het bedrag eenmalig volledig over te maken, kan de 
inwoner het maandbedrag tijdelijk verhogen. Helaas zit er meestal een limiet aan het 
verhogen, waardoor mensen alsnog de energietoeslag moeten reserveren om dit 
verspreid over een aantal maanden te betalen. 

3. Betaal de compensatie uit op het moment dat de eindafrekening betaald moet 
worden. Krijgt de inwoner een bedrag terug bij de eindafrekening? Adviseer dan om 
in overleg met de energieleverancier dit geld weer over te maken naar de 
energieleverancier, waardoor er komend jaar een lager maandbedrag kan worden 
afgesproken. 

4. Biedt budgetcoaching aan zodat inwoners een goed overzicht krijgen van hun 
inkomsten en uitgaven. Als het lukt om de energienota apart te zetten (en te houden), 
kunnen de maandlasten verlaagd worden tot het bedrag waarbij de verwachting is dat 
er bij de eindafrekening € 200 bijbetaald moet worden. 

Medewerking energieleveranciers 

De uitvoerbaarheid van deze ideeën zijn deels afhankelijk van de energieleveranciers. Zij 
bieden nu vaak geen mogelijkheid om extra geld over te maken. De verantwoordelijk 
wordt namelijk bij de inwoner neergelegd. Die moet zelf sparen voor de eindafrekening. 
Maar als we weten dat 1 op 5 huishoudens betalingsproblemen heeft, is de vraag of we 
deze verantwoordelijkheid wel bij de inwoner kunnen laten. 

Investeer in preventie in plaats van vroegsignalering 

Voor gemeenten zal het een extra tijdsinvestering vragen als zij mensen gaan begeleiden 
bij de besteding van de energietoeslag. Wanneer er nu echter niet wordt ingezet op 
preventie, is de kans groot dat de gemeente op een later moment alsnog in contact moet 
zien te komen met deze inwoners, maar dan vanwege een al bestaande 
betalingsachterstand. Laten we dan ook met z’n allen inzetten op preventie in plaats van 
vroegsignalering. 

Energietoeslag in BerekenUwRecht 

Heeft uw gemeente een abonnement op BerekenUwRecht? Dan kunt u de 
energietoeslag hierin laten opnemen. Uw inwoners kunnen dan snel zien of ze recht 
hebben op de toeslag en deze aanvragen! Stuur een mail 
naar berekenuwrecht@stimulansz.nl. Heeft uw gemeente nog geen abonnement op 
BerekenUwRecht? Wij vertellen u graag meer over de mogelijkheden voor uw 
organisatie. 

 

 

 

 

https://www.stimulansz.nl/advies/bereken-uw-recht/
mailto:berekenuwrecht@stimulansz.nl
https://www.stimulansz.nl/kennismaken-met-berekenuwrecht/
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17. VNG adviseert gemeenten onderzoek te doen naar opvragen 
persoonsgegevens bijstandsgerechtigden 

Bron: Divosa 09-02-2022 

Gemeenten vragen veel en frequent gegevens op over uitkeringsgerechtigden voor de 
vaststelling van het recht op bijstand. Dat constateert de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) 
naar aanleiding van onderzoek naar het Inlichtingenbureau. De AP betwijfelt de noodzaak 
daarvan. De VNG adviseert gemeenten om zo snel mogelijk te inventariseren hoe de praktijk 
is binnen de eigen gemeentelijke organisatie en werkt aan ondersteuning daarbij. 

 
 
In 2021 onderzocht de AP de verwerking van persoonsgegevens door het Inlichtingenbureau 
(IB). Via het IB koppelen gemeenten veel informatiebronnen om te zorgen voor een efficiënte 
verstrekking van bijstand, en om bijstandsgerechtigden te controleren in het kader van die 
verstrekte bijstand. Het viel het AP op dat gemeenten dat vaak maandelijks doen. 

De AP is er niet van overtuigd dat het standaard elke maand controleren van alle 
uitkeringsgerechtigden noodzakelijk is en maakt zich zorgen dat gemeenten mogelijk een 
grotere inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van uitkeringsgerechtigden dan 
noodzakelijk is. 

Eerste stap: inventarisatie 
In een brief adviseert VNG gemeenten om zo snel mogelijk te inventariseren hoe de huidige 
praktijk is binnen de eigen gemeentelijke organisatie. Als een gemeente inderdaad 
regelmatig gegevens van bijstandsgerechtigden opvraagt, adviseert VNG om te 
onderzoeken of dat noodzakelijk en proportioneel is. Na deze toets kan de functionaris voor 
gegevensbescherming van de gemeente adviseren over de vraag in hoeverre de 
uitvoeringspraktijk in lijn is met de AVG. 

Ondersteuning gemeenten 
Om te voorkomen dat gemeenten allemaal zelf het wiel moeten uitvinden, gaat de VNG bij 
10 gemeenten een onderzoek uitvoeren. De uitkomsten van dit onderzoek zullen leiden tot 
een afwegingskader en een handreiking voor gemeenten voor het structureel uitvragen van 
gegevens. De verwachting is dat deze handreiking in mei van dit jaar beschikbaar komt. De 
VNG adviseert gemeenten wel alvast te starten met de inventarisatie van de huidige praktijk. 

Meer informatie 
 
 Onderzoek bij gemeenten naar aanleiding van brief AP (VNG, januari 2022) 

 Verwerking van persoonsgegevens van bijstandsgerechtigden (AP, november 2021) 

 

https://www.divosa.nl/sites/default/files/nieuwsbericht_bestanden/brief_directeuren_sz_en_gs_inzake_onderzoek_nav_brief_ap_corsanr_u202200052_-_p22000093.pdf
https://www.divosa.nl/sites/default/files/nieuwsbericht_bestanden/z2021-00946_brief_vng.pdf
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18. Blog Amma Asante - arme kinderen 

Bron: LCR 14-02-2022 

Aanpak van kinderarmoede is een van de speerpunten van het huidige kabinet. Met 
ongeveer 220.000 kinderen in armoede is dat ook hard nodig. Alleen, ik vraag me dan af wat 
de aanpak is. Die kan onmogelijk alleen op kinderen zijn gericht. Gemakshalve ga ik er dus 
van uit dat niet alleen de ouders of verzorgers worden meegenomen maar vooral ook alle 
problemen waarmee veel huishoudens in armoede kampen. 

 

Veel dieper 

Ik hoop op een brede aanpak én beleid. Wat ik hiermee bedoel? Kinderarmoede zit veel 
dieper dan ‘alleen maar’ geld. Kinderen in armoede leven in gezinnen in armoede en hebben 
vaak met veel meer problemen te maken. Armoede is een veelkoppig monster Het raakt de 
jeugdzorg, de Participatiewet, toegankelijkheid van de samenleving (letterlijk en figuurlijk), 
kansen op de arbeidsmarkt, beschikbare woningen en ga zo maar door. Er is vaak sprake 
van langdurige werkloosheid of laagbetaald werk. Vaker dan gemiddeld gaat het om 
gebroken gezinnen, huiselijk geweld, drugsgebruik en vooral uitzichtloosheid. Ik heb het van 
dichtbij gezien in mijn eerste baan. 
 
Dichtbij mensen 

Net afgestudeerd – met stageonderzoek over de straatkinderen van Bolivia – koos ik bewust 
voor een praktische functie in de jeugdhulpverlening, om zo dicht mogelijk bij mensen te 
staan die het moeilijk hebben. Een van mijn eerste ‘cliënten’ was een zestienjarige jongen 
die door veelvuldige contact met politie en justitie uiteindelijk bij mijn werkgever werd gemeld 
voor hulp. Ik kreeg de opdracht om hem binnen zes weken terug te krijgen op school, een 
vrijetijdsbesteding te bezorgen, en een bijbaantje te regelen om hem van het criminele pad te 
krijgen. Ik kan verklappen: dit is niet gelukt. 
Sterker nog: hij pleegde een moord en belandde in jeugddetentie. Uiteindelijk werd de liefde 
zijn redding, hoorde ik jaren later van zijn moeder die ik op straat tegenkwam. Hij werd 
verliefd op een meisje en kreeg daardoor langzamerhand zijn leven in het gareel. 
Nadat zijn dossier op mijn bureau belandde vroeg ik hem om langs te komen voor 
kennismaking. Vervolgens ging ik bij hem langs. Ik werd ontvangen in de flat waar hij met 
zijn moeder en jongere zusje en broertje woonde. De afspraak was laat in de middag maar 
moeder had haar nachtjapon nog aan. De kinderen zaten voor de televisie. Het geluid stond 
zo hard dat een normaal gesprek niet mogelijk was. Op de tafel lag een stapel ongeopende 
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brieven en de woning was ingericht met oude en kapotte meubels. Het aanrecht stond vol 
vuile vaat. Achter de problemen van deze jongen schuilde een diepgaander probleem. Hij 
was opgegroeid in een gebroken gezin, in armoede, met geweld en mishandeling, en 
drugsmisbruik. Hij was op zichzelf aangewezen. Zijn leven was vooral óverleven. Moeder 
vertelde hoe haar man haar regelmatig sloeg en mishandelde waar haar zoon bij was. Ze 
ging weg met de kinderen nadat hij een keer een pistool op haar richtte met de dreiging dat 
hij dit op een dag zou laten afgaan. 
 
Hopen op een wonder 

Mijn hulpverlening, zo realiseerde ik me, moest zich niet alleen op de 16-jarige jongen 
richten maar op het hele gezin. Moeder had ondersteuning nodig bij haar administratie, 
solliciteren en opvoeding. Ze was boos op zichzelf en vond dat ze was tekortgekomen in 
haar rol als moeder. Gesprekken met haar gingen altijd gepaard met huilbuien. Hoewel ik 
hierin geen expert was en geen geld beschikbaar had om haar te ondersteunen, ging ik aan 
de slag en hoopte ik op een wonder. Ik maakte afspraken met hem én met zijn moeder. 
Samen op de bank openden we de post en lazen alles samen. Ik hielp haar met telefoontjes 
naar de sociale dienst, de gemeente, maatschappelijk werk, de huisarts, deurwaarders, bij 
het opstellen van een CV en het schrijven van sollicitatiebrieven. 
Maar het was dweilen met de kraan open. De problemen waren niet alleen hardnekkig en 
vergden diepgaandere oplossingen dan wat ik kon bieden. Wat mij toen al opviel was de 
onverschilligheid van betrokken instellingen, gebrek aan samenwerking en een integrale 
oplossing voor het hele gezin. Belde ik de gemeente en vertelde ik dat ik eigenlijk alleen hulp 
kon bieden aan de jongen, maar dat moeder intensieve hulp nodig had, dan kreeg ik te 
horen dat er geen geld was. Ik moest maar doorverwijzen naar het maatschappelijk werk. 
Preventie is de oplossing 

Dit verhaal is niet een paar jaar geleden gebeurd. Het is een verhaal van 26 jaar geleden. In 
al die jaren is er helaas weinig veranderd.  
Dé oplossing voor armoede is preventie. Zorg dat huishoudens kunnen rekenen op 
bestaanszekerheid: uit loon, een uitkering of een combinatie van beiden is. Als er aan het 
begin van de maand maar genoeg geld is om van te leven.  
Als preventie mislukt – dat zien we bij zo’n 1,2 miljoen Nederlanders – en we moeten aan de 
slag met het oplossen van problemen dan is het hoognodig dat we gezinnen niet 
‘opknippen’. Kijk niet alleen naar die jongen die ontspoort, of naar moeder die niet aan de 
slag komt. Kijk naar het hele plaatje. 
Arme kinderen komen uit arme gezinnen. 

 

Amma Asante 

Voorzitter LCR 
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19. Veel gedupeerden slaan steun af 

Door Marjolein Welling (bron: dagblad de Limburger 12-02-2022) 

 

Toeslagenaffaire 

Zo’n honderd gedupeerden van de toeslagenaffaire uit Sittard-Geleen willen geen hulp of 
verdere ondersteuning vanuit de gemeente. Die roept hen nu dringend op om zich alsnog te 
melden. 

Sittard-Geleen 

In Sittard-Geleen zijn tot nu toe 121 gezinnen bekend die gedupeerd zijn door de problemen 
rondom de kinderopvangtoeslag. De gemeentelijke schulden waar zij ten gevolge hiervan 
mee kampen, zijn kwijtgescholden, zegt Anouk Harle, beleidsmedewerker Armoede en 
Schulden in Sittard-Geleen. Vanuit BsGW gebeurt dit op korte termijn. 

Hiermee zijn hun financiële problemen verre van opgelost vertelt Harle. Schulden stapelen 
zich meestal op. Zo kampen veel gedupeerden met betalingsachterstanden bij ondermeer de 
hypotheek of zorgverzekering. Het is daarom belangrijk, dat ook private schulden worden 
afbetaald door de overheid, waar nu een regeling voor is. 

Mensen moeten zich zelf melden, omdat wij vanwege privacy geen contact met hen mogen 
opnemen. Alleen de 23 gedupeerden die bij ons een traject volgen, kunnen wij actief 
benaderen en ondersteunen. 

Dat gedupeerden hulp afslaan, komt volgens wethouder Judith Bühler (financiën) ondermeer 
door weinig vertrouwen in de overheid. Dezelfde overheid die hen zoveel problemen heeft 
gebracht, wil hen nu helpen. Dat roept – heel begrijpelijk – aversie op. Ook zijn de 
aanvraagformulieren vaak complex. En er zit veel schaamte: wat niet hoeft, want iedereen 
kan dit overkomen. Bühler verzoekt gedupeerden om snel contact op te nemen met de 
gemeente. We willen hen overal mee helpen. Of het nu met het invullen van formulieren is of 
mentale ondersteuning, etc. Al deze hulp is gratis. Bovendien kun je alleen schuldenvrij pas 
écht een nieuwe start maken. 

Gedupeerden kunnen terecht bij de sociale pleinen van Partners in Welzijn Sittard-Geleen of 
mailen naar ondersteuninggedupeerden@sittard-geleen.nl 

Voor private schulden melden via: www.sbn.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ondersteuninggedupeerden@sittard-geleen.nl
http://www.sbn.nl/
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20. Minister wil meer data minima koppelen 

Bron: Binnenlands Bestuur 12-02-2022 

Verschillende instanties die zich met armoedebestrijding bezig houden zouden 
persoonsgegevens van hun cliënten moeten delen. 

 

Minister Carola Schouten voor Armoedebestrijding wil dat verschillende instanties 
persoonsgegevens kunnen delen om mensen te helpen die onder het bestaansminimum 
leven. Op deze manier hoopt het ministerie van Sociale Zaken te achterhalen wie er in 
aanmerking komt voor een extra financiële toelage. 

Delicaat 

Het gebruik maken van elkaars databestanden ligt uiterst gevoelig, zeker na de fraudejacht 
van de overheid die uiteindelijk uitmondde in de toeslagenaffaire. Schouten is zich daarvan 
bewust, zegt ze tegen de krant. "Dit is een heel delicate discussie, dat besef ik. De afgelopen 
jaren is het delen van informatie vooral gebruikt om mensen te straffen. Ik wil dit doen voor 
de goede dingen, om mensen te helpen." 

Toelage 

Schouten richt zich specifiek op de groep die een onvolledige AOW ontvangt. Het gaat met 
name om mensen die op latere leeftijd naar Nederland zijn gekomen en daardoor een lagere 
uitkering ontvangen. Ongeveer honderdduizend van hen hebben recht op een toelage, de 
zogeheten Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO). Een deel van hen, mogelijk 
een derde, maakt daar geen gebruik van, vermoedelijk omdat zij niet weten dat deze 
regeling bestaat. (ANP) 
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21. Inbreng VNG voor hoofdlijnendebat SZW 

Bron: VNG 14-02-2022 

In aanloop naar het hoofdlijnendebat SZW geven we de Kamer mee: Het kabinet zou 
prioriteit moeten geven aan bestaanszekerheid. We willen een participatiewet die uitgaat van 
vertrouwen in onze inwoners. Voorgenomen beleid en regels moeten uitvoerbaar zijn. En er 
zijn structurele investeringen noodzakelijk. 

 
 
Deze inbreng dient ook voor het debat van 23 februari over de Participatiewet en Breed 
Offensief. 

Garantie op bestaanszekerheid bij het rijk 
In het Regeerakkoord zitten belangrijke ingrediënten om bestaanszekerheid te borgen. Als 
medeoverheid werken we graag mee aan de veranderingen in het huidige Toeslagenstelsel, 
het verhogen van het sociaal minimum en de fundamentele hervormingen in de 
arbeidsmarkt. 

Als gemeenten willen wij echter geen pleisters meer plakken op actuele ontwikkelingen 
(energie- en woonlasten). 

Als gemeenten kunnen wij de gevolgen van armoede verzachten, maar de taak om 
bestaanszekerheid te garanderen en te zorgen dat werken loont, ligt bij de Rijksoverheid. We 
roepen het nieuwe kabinet daarom op om structureel werk te maken van bestaanszekerheid 

Uitvoering moet het waar kunnen maken 
Het kabinet heeft de menselijke maat, eenvoud van regelgeving en aandacht voor de 
uitvoering hoog in het vaandel. We zullen steeds toetsen of het voorgenomen beleid en de 
regels in het belang van onze inwoners is. 

Fundamentele herziening Participatiewet 
De Participatiewet zoals gemeenten die voor ogen hebben, zal meer ruimte moeten bieden 
aan de uitvoering, met de juiste prikkels voor bestaanszekerheid, activering en 
dienstverlening. Wij willen een wet die bijdraagt aan een samenhangend sociaal beleid, 
gericht op de arbeidsmarkt van morgen en die uitgaat van een positiever mensbeeld dan nu 
het geval is. 

Noodzaak voor structurele investeringen 
Uit het in het regeerakkoord aangekondigde bedrag van €500 miljoen worden, zo begrijpen 
wij, drie zaken bekostigd: hervorming van de arbeidsmarkt, schulden en armoedebeleid en 
het vergroten van arbeidsdeelname; intensivering re-integratie van uitkeringsgerechtigden en 
van werk naar werk trajecten. Deze structurele investering is een stap in de goede richting, 
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maar voor de gezamenlijke ambities en opgaven op deze terreinen is het echter 
ontoereikend. 

Meer informatie 
 
 VNG-inbreng voor hoofdlijnendebat SZW 

 

22. Migranten met een hogere sociaaleconomische positie voelen 
zich juist mínder verbonden met Nederland 

Bron: Radboud Universiteit 15-02-2022 

West-Europese samenlevingen, zoals de Nederlandse, mikken op snelle integratie van 
migranten. Daarbij verwachten we dat integreren makkelijker is voor migranten met een 
hogere sociaaleconomische positie. Desondanks voelen juist deze migranten zich minder 
verbonden met Nederland dan migranten met een lagere sociaaleconomische positie. In 
haar proefschrift illustreert Nella Geurts waarom deze zogenaamde integratieparadox minder 
paradoxaal is dan die lijkt. Geurts promoveert op 18 februari. 

 
 
Lange tijd domineerde in onderzoek naar integratie de theorie dat integreren in het ene 
domein automatisch leidt tot integratie in andere domeinen. Met andere woorden: als een 
migrant de taal leert en een betaalde baan krijgt, dan volgt de rest vanzelf. Het idee dat 
migranten met een hogere sociaaleconomische positie makkelijker integreren hangt hier mee 
samen. In de praktijk voelt juist deze laatste groep zich minder verbonden met Nederland. 
Dat concludeert Geurts op basis van vragenlijsten onder eerste generatiemigranten die hier 
al 20, 30 jaar wonen en recente migranten en diepte-interviews met hoogopgeleide Turkse 
migranten. 

Ongeldig diploma 
Dat beperkte gevoel van verbondenheid komt ten eerste voort uit sociale uitsluiting. ‘Dit kan 
variëren van discriminatie en niet worden geaccepteerd als groep, tot persoonlijke uitsluiting 
ondanks goede bedoelingen’, zegt Geurts. ‘Niet worden uitgenodigd op een barbecue met 
collega’s vanwege de verwachting dat je geen alcohol drinkt. Of iemand die je tijdens een 
rondleiding enthousiast de bidkamer laat zien terwijl je geen moslim bent. Dit soort 
ervaringen kunnen een gevoel van verbondenheid in de weg staan.’ Recente migranten 
vormen daarbij een bijzondere groep, onderstreept Geurts. ‘Zij hebben te maken met de 
vooroordelen en verwachtingen van Nederlanders én met die van de tweede generatie 
Nederlanders. Een kapper die vraagt waarom je het land van Erdoğan hebt verlaten, 
bijvoorbeeld.’ 

Naast processen van sociale uitsluiting dragen verwachtingen over de migratie bij aan een 
zwakker gevoel van verbondenheid. ‘De verwachtingen over het leven in Nederland kunnen 
erg hoog zijn, en migranten zijn teleurgesteld als die verwachtingen niet uitkomen. Zo 

https://vng.nl/brieven/inbreng-vng-voor-hoofdlijnendebat-szw-do-17-februari


Pagina 31 van 45 
 

   

vertelde een geïnterviewde dat hij in Istanbul tandarts was, maar in Nederland bleek zijn 
diploma niet geldig en moest hij op zoek naar alternatieve mogelijkheden.’ 

Wereldburgers 
Een derde verklaring voor deze integratieparadox is dat sommige mensen zichzelf meer als 
wereldburger zien en zich daarom minder met een specifiek land verbonden voelen. Geurts: 
‘Dit kan komen doordat migranten beseffen dat ze zich nooit helemaal Nederlands kunnen 
en zullen voelen, maar in andere gevallen waren mensen al voordat ze migreerden meer 
internationaal georiënteerd. Voor die mensen is het niet per se problematisch als ze zich niet 
zo met Nederland verbonden voelen’. Overigens zijn er ook veel niet-migranten die zich om 
vergelijkbare redenen niet heel erg met Nederland en Nederlanders verbonden voelen. 

Integratieprocessen zijn als een ingewikkelde puzzel, met de integratieparadox als een van 
de onderdelen. Om meer inzicht te krijgen hoopt Geurts op meer crossnationaal onderzoek 
in de toekomst. ‘Ik heb naar Nederland gekeken en in mindere mate naar Duitsland en 
Denemarken, maar dat zijn drie vergelijkbare West-Europese landen. Hoe zit dat 
bijvoorbeeld in Oost-Europese landen en in andere continenten? Lopen migranten daar 
tegen vergelijkbare problemen aan of juist helemaal niet? Dat kan ons veel leren over hoe wij 
als samenleving omgaan met migranten en de gevolgen daarvan voor integratieprocessen.’ 

 

23. Hoofdlijnendebat Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

Bron: Tweede Kamer der Staten-Generaal 17-02-2022 

De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid spreekt op 17 februari van 
10.30 tot 13.30 uur over het onderdeel Sociale Zaken en Werkgelegenheid uit het 
coalitieakkoord. Hiervoor komen minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid en minister Carola Schouten voor Armoedebeleid, Participatiebeleid en 
Pensioenen naar de Kamer. 

 
 
Volg live 
Dit commissiedebat vindt plaats in de Groen van Prinstererzaal van de Tweede Kamer. U 
kunt vanaf 10.30 uur via deze website live meekijken of meeluisteren. Of kijk via de 
handige app en website Debat Direct. 

Agenda en verslag 
U kunt alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag 
van het overleg klaar is, kunt u dit via deze link lezen. 

Plannen Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
In de planningsbrief die de bewindspersonen van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar 
de Kamer hebben gestuurd, staat wanneer het kabinet wat wil gaan doen op het 
beleidsterrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De onderwerpen waar het om gaat 

https://www.tweedekamer.nl/vergaderingen/livedebat/groen-van-prinstererzaal
https://www.tweedekamer.nl/vergaderingen/livedebat/groen-van-prinstererzaal/audio
https://debatdirect.tweedekamer.nl/
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2022A00537
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zijn: een arbeidsmarkt die werkt voor iedereen; aanpak van de krapte op de arbeidsmarkt; 
herziening participatiewet; beschut werk, arbeidsparticipatie en banenafspraak; pensioenen 
en AOW; arbeidsmigratie; integratie, inburgering en het tegengaan van discriminatie; 
ouderschapsverlof en verkleining van beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen; 
aanpak van seksuele overschrijdend gedrag op de werkvloer; inkomensbeleid en 
minimumloon; stelselherziening kinderopvang; vereenvoudiging inkomensondersteuning; 
armoede, sociaal minimum en kinderarmoede; schulden voorkomen en snel oplossen; het 
versterken van de arbeidsmarkt en het aanpakken van armoede in Caribisch Nederland. 

Herziening Participatiewet 
De Participatiewet wordt door burgers en professionals als hard ervaren. Het kabinet wil de 
kostendelersnorm gaan aanpassen. Bij de kostendelersnorm telt het aantal huisgenoten 
vanaf 21 jaar mee voor de hoogte van iemands bijstandsuitkering. Ook worden de grenzen 
van wat iemand met een bijstandsuitkering mag verdienen, verruimd. 

Beschut werk en banenafspraak 
Iedereen in Nederland verdient een goed bestaan en moet mee kunnen doen, zo staat in het 
coalitieakkoord. De ministers willen zich richten op drie punten. Ten eerste willen ze er 
samen met gemeenten voor zorgen dat mensen die langdurig in de bijstand zitten, actief 
worden benaderd en worden ondersteund en gestimuleerd om te kunnen gaan werken. Ten 
tweede willen ze, onder andere samen met gemeenten en het UWV, meer mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt naar werk begeleiden. Daarvoor is het van belang dat het 
wetsvoorstel Wijziging van de Participatiewet Uitvoeren Breed offensief door de Tweede 
Kamer kan worden behandeld. Het wetsvoorstel maakt het voor werkgevers eenvoudiger om 
deze mensen in dienst te nemen en te houden. Het kabinet wil graag het wetsvoorstel per 1 
januari 2023 invoeren. Daarbij is de banenafspraak een belangrijk instrument om mensen die 
met een steuntje in de rug bij een reguliere werkgever aan de slag kunnen, aan het werk te 
helpen. Ten derde wil het kabinet het aantal werkplekken uitbreiden voor mensen die wel 
kunnen werken, maar dat alleen kunnen in een beschutte en aangepaste omgeving. 

Het wetsvoorstel toekomst pensioenen 
De Wet toekomst pensioenen (WTP) wordt waarschijnlijk vóór 1 april 2022 naar de Kamer 
gestuurd. De afspraken van het pensioenakkoord uit 2019 zijn uitgewerkt in deze wet. Naast 
de herziening van het pensioen voor werknemers (de tweede pijler) zijn in het 
pensioenakkoord ook afspraken gemaakt over een minder snelle stijging van de AOW-
leeftijd, de invoering van een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen en over 
een pakket maatregelen dat als doel heeft om het voor iedereen haalbaar te maken om 
gezond werkend het pensioen te bereiken. De hervorming van het pensioenstelsel staat ook 
op de kennisagenda van de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.tweedekamer.nl/kamerleden-en-commissies/commissies/sociale-zaken-en-werkgelegenheid/kennisagenda
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24. Stemmal vaker ingezet voor blinde en slechtziende kiezers 

Bron: VNG 17-02-2022 

Een recordaantal van 82 gemeenten maakt bij de komende gemeenteraadsverkiezingen 
gebruik van de stemmal, een hulpmiddel waarmee mensen met een visuele beperking 
zelfstandig en met behoud van het stemgeheim kunnen stemmen. Andere gemeenten met 
interesse moeten nog even wachten tot de volgende verkiezingen. 

 
 
De stemmal is een speciale plaat met gaten die over het stembiljet wordt gelegd door een 
stembureaulid. De soundbox met koptelefoon vertelt de blinde of slechtziende kiezer welke 
partijen en kandidaten op de lijst staan en welk nummer daarbij hoort. Op de mal zijn de 
partijen met voelbare cijfers aangegeven, de kiezer vindt de juiste kandidaat door de gaten te 
tellen en kan vervolgens met potlood het gaatje inkleuren. 

Aanmeldingen stemmal gesloten 
In verband met de benodigde voorbereidingen kunnen er op dit moment geen extra 
gemeenten meer een aanvraag doen voor het gebruik van de stemmal bij de 
gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Wel kunnen ze zich melden bij de Oogvereniging om 
te laten weten dat ze bij toekomstige verkiezingen mee willen doen om zoveel mogelijk 
inwoners in staat te stellen om zelfstandig en zonder belemmeringen te kunnen stemmen. 

Andere mogelijkheden 
Mensen met een visuele beperking hebben een aantal mogelijkheden om hun stem uit te 
brengen. Zo is er in elk stemlokaal een loep met verlichting aanwezig om het stembiljet te 
lezen. Veel kiezers zijn ook op de hoogte van de functies die de camera op hun telefoon 
biedt om in te zoomen op het stembiljet. Bovendien mogen kiezers met een visuele 
beperking een begeleider meenemen naar het stembureau of een van de stembureauleden 
om hulp vragen bij het stemmen. 

Actieplan Toegankelijk Stemmen 
Het gebruik van een stemmal past binnen de doelstellingen van het Actieplan Toegankelijk 
Stemmen. Voor meer dan 2 miljoen Nederlanders gaat stemmen niet vanzelf. Om te zorgen 
dat verschillende groepen kiezers ook bij de gemeenteraadsverkiezingen 2022 makkelijker 
kunnen stemmen is een vernieuwd actieplan opgesteld door de ministeries van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Volksgezondheid Welzijn en Sport 
(VWS), de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), de Nederlandse Vereniging voor 
Burgerzaken (NVVB) en de Kiesraad. 
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25. Waarom lukt het gemeenten niet om jeugdhulp effectief en 
doelmatig te organiseren? 

Desiree van Doremalen (bron: Sociaal Web 17-02-2022) 

 

 

 

Al zeven jaar worstelen gemeenten met het effectief en doelmatig organiseren van 
jeugdhulp. De kosten exploderen, jongeren krijgen veelal geen passende hulp en het aantal 
uithuisplaatsingen wordt niet teruggedrongen. Gemeenten zoeken de oplossing in een 
andere inkoopmethodiek, zonder acht te slaan op onderzoeken die laten zien dat het 
veranderen van de inkoopmethodiek niet werkt. Het leidt per definitie niet tot een 
kostenbesparing op de jeugdhulp, omdat de oorzaak van het probleem niet wordt aangepakt. 

 
 
Oorzaak 
De Nederlandse Jeugdhulp is duur, niet doelmatig en ineffectief. Jongeren krijgen geen 
passende hulp en er vindt veel terugval plaats; ze trekken van interventie naar interventie 
trekken. Dit komt omdat er in Nederland voornamelijk met een stepped care model wordt 
gewerkt. Dit wil zeggen dat we bij problemen eerst lichte zorg inzetten en, als dat niet werkt, 
doorverwijzen en opschalen naar iets zwaardere gespecialiseerde zorg. Als die iets 
zwaardere zorg ook niet werkt, zetten we nog wat zwaardere zorg in enz. Kort gezegd 
komen we er proefondervindelijk achter of een kind voldoende baat heeft bij lichte zorg. Als 
dit niet het geval is, proberen we de verschillende vormen van zorg net zo lang uit tot een 
kind en zijn ouders de juiste zorg(zwaarte) hebben. Daarnaast is binnen het 
Nederlandse stepped care model weinig tot geen aandacht voor het accuraat herkennen van 
problemen, behalve bij zware crisis. De reden daarvoor is dat de jeugdprofessionals in de 
basiszorg en 1e lijn onvoldoende zijn opgeleid om complexe problemen, waarvoor 
zwaardere specialistische hulp nodig is, te herkennen. Jeugdhulp inkopen volgens een 
andere inkoopmethodiek maak dit niet anders. Door die andere inkoopmethodiek zouden 
aanbieders wel eens een financieel belang kunnen hebben om zo lang en zo veel mogelijk 
lichte jeugdhulp aan te bieden. Deze werkwijze baat niet, maar schaadt wel. 

 

https://www.sociaalweb.nl/auteurs/desiree-van-doremalen
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Gevolgen 
Voor jongeren met ernstige problemen en hun ouders heeft dit aanmodderen met veel te 
lichte hulp desastreuze gevolgen. Het kan vele maanden of zelfs jaren duren voordat 
jongeren en hun ouders de zorg krijgen die zij nodig hebben. Tegen die tijd zijn de ouders en 
kinderen vaak gedemotiveerd en heeft de ‘niets-helpt-gedachte’ zijn intrede gedaan. Dit veel 
te lang aanmodderen met lichte hulp, zodat jongeren niet direct de hulp krijgen die 
noodzakelijk is, heeft tot gevolg dat er geen ander Europees land is waar meer jongeren in 
residentiële en gesloten jeugdhulp-instellingen zijn geplaatst dan in Nederland. Daarbij komt 
ook nog dat deze jongeren in hun ‘problematische jeugd’ soms wel 4 tot 5 keer van instelling 
naar instelling worden geplaatst. Er zijn gevallen bekend van elf verschillende jeugdhulp 
instellingen! Deze overplaatsingen en uitval van hulpverlening hebben een zeer ongunstig 
effect op de ontwikkeling van de betreffende jongere. Daarnaast is al jaren duidelijk dat 
herhalende uitval en overplaatsingen invloed hebben op de stabiliteit van de jongeren en op 
het succes van de nieuwe plaatsing in een volgende instelling. 

De nieuwe plaatsing komt in veel gevallen ook weer vroegtijdig ten einde. De jongeren 
moeten steeds weer opnieuw beginnen, zonder succes. Er zijn zelfs jongeren die op de 
verwachting dat de nieuwe plaatsing wederom zal mislukken, anticiperen. Ze laten dan vaak 
sociaal wenselijk gedrag zien ‘om zo hun tijd uit te zitten’. Deze instabiele factoren binnen de 
jeugdhulpverlening verergeren de problematiek waardoor steeds nieuwe interventies nodig 
zijn. Deze jongeren krijgen al snel het etiket ‘multi-probleem’, terwijl dit vaak het gevolg is 
van een falende hulpverlening. Het in de medische wereld toegepaste uitgangspunt van 
Hippocrates abstine in dubio (niet ingrijpen als dat schade kan opleveren) gaat voor de 
jeugdhulp niet op. In de jeugdzorg geldt dat niet-handelen geen optie is ook al bestaat er 
voor dat handelen geen enkele wetenschappelijke onderbouwing. 

De oplossing 
Ondanks dat Nederland wereldwijd het meeste geld uitgeeft aan jeugdhulp, wordt nog steeds 
niet gezien dat de (ernstige) problematiek van veel jongeren, door gebrek aan kwaliteit van 
de poortwachter, aan het begin wordt gemist. Als hier op termijn niets aan wordt gedaan 
treedt langdurige zorgafhankelijkheid op. Een ander groot probleem is dat er nog steeds 
weinig bekend is over de effectiviteit van de jeugdhulp. Ongeveer 80% van de interventies in 
de jeugdhulp is bewezen niet effectief en zelfs schadelijk. De oplossing is dat hulpverleners 
die aan de poort gepositioneerd zijn, opgeleid moeten zijn volgens het matched care-
principe. Alleen dat kan er een goede match gemaakt worden tussen de ernst en zwaarte 
van de problematiek van de jongeren en de specifieke competenties van de professional die 
bij de hulpverlening dient te worden betrokken. Om tot matched care hulpverlening te komen 
zijn de volgende stappen noodzakelijk: 

 Klachtanalyse (KA): is het proces van het met de cliënt en zijn context verhelderen van 
de signalen of klachten (in de vorm van zorgen, gevoelens, emoties), met het oog op het 
formuleren van diens expliciete hulpvragen als aanknopingspunt voor verder onderzoek. 
De uitkomst van de klachtanalyse is een verhelderende diagnose van de situatie en wat 
diegene nodig heeft. 

 Probleemanalyse (PA) is de beschrijving, ordening, benoeming en taxatie van de ernst 
van het probleemgedrag in die situatie. De uitkomst van de probleemanalyse is de 
onderkennende diagnose van de situatie en wat diegene nodig heeft. 

 Verklaringsanalyse (VA) is het opstellen en toetsen van wetenschappelijk onderbouwde, 
alternatieve verklaringen voor het onderkende probleem. De uitkomst van de 
verklaringsanalyse is de verklarende diagnose van de situatie en wat diegene nodig heeft. 

 Indicatieanalyse (IA) is het komen tot de keuze van het best passende type aanpak van 
een probleem, gelet op de aard van het specifieke probleem van de cliënt. De uitkomst 
van de indicatieanalyse is de indicerende diagnose van de situatie en wat diegene nodig 
heeft. (1) 
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Pas als men dit bewerkstelligt, zou er vanuit gegaan mogen worden dat kinderen en 
jongeren vaker dan nu de juiste zorg krijgen, en dat de zorggelden doelmatig en 
kosteneffectief worden besteed. 

(1) E.E.J. De Bruyn & A.J.J.M. Ruijssenaars, De Diagnostische Cyclus in de praktijk. Casuïstiek, 
achtergronden, beschouwingen en context (Acco Uitgevrij 2015) pp 21-22. Lees meer hierover. 

 

26. Krachtenbundeling bevordert samenwerking aanpak 
kinderarmoede 

Bron: Divosa 17-02-2022 

In Nederland groeit 1 op de 13 kinderen op in armoede. Dat is een groot probleem dat mens 
en maatschappij raakt. Gemeenten hebben met lokale partners een sleutelrol in de aanpak 
hiervan. Daarom slaan Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ), Jeugdeducatiefonds, 
Sterk uit Armoede, Sociaal Werk Nederland en Divosa de handen ineen. Het doel is de 
komende tijd in gemeenten actief samenwerking te bevorderen voor een duurzame, 
opschaalbare aanpak van kinderarmoede. 

 
 
Weert, Roermond, Almere en Leeuwarden zijn de eerste gemeenten waar 
jeugdgezondheidszorg, onderwijs, ervaringsdeskundigen, sociaal werk en gemeenten een 
stevige, structurele samenwerking opbouwen voor de aanpak van kinderarmoede. Dat 
kunnen zij dankzij: 

 de dagelijkse praktijk van de professionals; 

 de theoretische kennis van wetenschapper Patrick Kenis over samenwerking; 

 de ervaringskennis van Sterk uit Armoede; 

 de drie handreikingen over de aanpak van kinderarmoede voor onderwijs, sociaal domein 
en jeugdgezondheid; 

 het (kennis)netwerk van de samenwerkende organisaties. 

De kennis en inzichten die zij opdoen over samenwerken aan een duurzame, schaalbare 
aanpak van kinderarmoede komt breed beschikbaar. Bovendien worden alle knelpunten in 
het systeem en stelsel teruggekoppeld aan het Rijk. 

Wat vinden de organisaties? 
Armoede is een veelkoppig monster. We krijgen nu de kans dit monster slim aan te pakken. 
Dus niet alleen levens maar generaties te redden. Laten we samen met kinderen en ouders 
armoede de wereld uit helpen. 

https://www.accouitgeverij.nl/sites/default/files/book_pdfs/9789033452987_fragm.pdf
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 Igor Ivakic, directeur NCJ 

Je kunt een kind uit de armoede halen, maar daarmee haal je nog niet de armoede uit een 
kind. Armoede is complex en kent vele aspecten. Wil je armoede daadwerkelijk aanpakken, 
dan zal je de leefwereld centraal moeten stellen en die aspecten in samenhang moeten 
benaderen. 

 Martin Pragt, ervaringsdeskundige Sterk uit Armoede 

De gevolgen van Kinderarmoede blijven niet tot je kindertijd beperkt, maar bepalen de rest 
van je leven in negatieve zin. Kinderarmoede aanpakken, vraagt om een brede coalitie 
waardoor ouders en opvoeders een huis en werk hebben, kortom bestaanszekerheid 
kennen." 

 Lex Staal, directeur Sociaal Werk Nederland 

Alle kinderen zich maximaal laten ontwikkelen, dat is ons doel. Het is goed voor het kind en 
goed voor de samenleving. Wij zoeken samenwerking met elkaar om te werken aan een 
duurzame, schaalbare aanpak van kinderarmoede, waarbij we het patroon van armoede 
doorbreken en het kind centraal staat. Zo willen wij méér en beter kinderen bereiken en 
generatie doorgegeven armoede doorbreken. 

 Hans Spekman, directeur Jeugdeducatiefonds 

Kinderarmoede is een landelijk probleem waar we allemaal onze verantwoordelijkheid voor 
moeten nemen. De oplossing is niet simpel, want armoede gaat vaak van generatie op 
generatie en heeft zich genesteld in onze samenleving. Maar de oplossing is er wel en begint 
dichtbij kinderen en gezinnen zelf. Daar kunnen we écht het verschil maken voor kinderen en 
gezinnen nu en generaties hierna. 

 Alexandra Bartelds, directeur Divosa 

 

27. Passend werk midden in de maatschappij 

Bron: VGN 18-02-2022 

Op 23 februari 2022 wordt in de Tweede Kamer besproken over de Participatiewet en het 
Breed offensief naar werk. Passend werk is een belangrijke pijler om het leven op een eigen, 
betekenisvolle wijze, in te kunnen vullen. Dit lijkt vanzelfsprekend, maar voor veel mensen 
met een beperking is dit nog niet zo. De VGN heeft de Kamerleden gevraag om aan te 
besteden aan vier belangrijk thema’s, namelijk:  

1. Zorg voor een inclusieve samenleving;  

2. Vereenvoudig de Participatiewet;  

3. Investeer in de talentontwikkeling van mensen met een beperking  

4. Bied perspectief op een volwaardig inkomen. 
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1. Zorg voor een inclusieve samenleving 
De VGN staat voor een inclusieve samenleving: zonder kansenongelijkheid, met onderwijs 
en de mogelijkheid tot een leven lang leren en ontwikkelen voor iedereen. Dus ook voor 
mensen met een beperking. Ons uitgangspunt is: Bied de mensen die willen werken toegang 
tot de arbeidsmarkt en motiveer de werkgevers om mensen met een beperking aan te 
nemen. Laat daarbij zowel de samenleving als het bedrijfsleven zich concentreren op wat 
wél kan. Dit vraagstuk is te groot voor de (gehandicapten)zorg alleen en vraagt om een 
brede maatschappelijke aanpak waarin zowel wonen, inkomen, leren, werk, jeugdhulp, zorg 
en/of ondersteuning aan bod komen. Vereenvoudiging van het beleid en dienstverlening van 
de overheid is juist voor deze burgers belangrijk om mee te kunnen doen. Wij dringen 
eropaan om spoedig met een interdepartementaal plan van aanpak LVB te komen 
overeenkomstig de aanbevelingen uit het IBO LVB uit 2019. 

2. Vereenvoudig de Participatiewet 
Voor mensen met een beperking is het belangrijk dat het overheidsbeleid eenvoudig en 
inclusief wordt ingevuld. Waarbij de mogelijkheden en behoeftes van de mensen om wie het 
gaat centraal staan. En niet het systeem, financieringsstromen en vastgelegde kaders. De 
Participatiewet biedt in principe veel mogelijkheden voor een integrale, domeinoverstijgende 
aanpak, met aandacht voor de groei die mensen met een beperking in de loop van de jaren 
doormaken. Maar is zo ingewikkeld dat dit in de praktijk voor mensen met een beperking 
onvoldoende van de grond komt. Juist hun ontwikkelwensen en mogelijkheden moeten het 
vertrekpunt zijn van het ondersteuningstraject vanuit de gemeente. En dat vraagt maatwerk 
en overzichtelijke regels. Het onderzoek Simpel Switchen op de kaart biedt hiervoor concrete 
handvatten 

3. Investeer in de talentontwikkeling van mensen met een beperking  
Door het ontwikkelen van talent en vaardigheden wordt meedoen in de samenleving 
makkelijker. Mensen met een beperking ontwikkelen zich echter langzamer en op hun eigen 
manier. Dit vraagt om andere, langjarige ontwikkeltrajecten dan het beroepsonderwijs kan 
bieden. Door al vanaf de dagbesteding te investeren in de talentontwikkeling van mensen 
met een beperking kunnen zij vaak doorgroeien naar de best passende plek. Hiervoor is het 
nodig dat geïnvesteerd wordt in doorlopende ontwikkelingstrajecten voor mensen met een 
beperking. Ook nadat zij hun eerste baan hebben gevonden. 

4. Perspectief op volwaardig inkomen 
Door hun beperkingen zijn veel mensen met een beperking niet in staat om fulltime te 
werken. Zij kunnen het werk ook niet altijd volhouden tot aan hun pensioen. Soms moet een 
stap worden teruggezet naar dagbesteding. Met andere woorden: ook als zij werken naar 
vermogen, blijven mensen met een beperking soms hun leven lang aangewezen op een 
(gedeeltelijke) Participatiewet- of Wajonguitkering, het toeslagenstelsel en periodieke 
verrekeningen. Tegelijkertijd is een volwaardig inkomen belangrijk om je leven op je eigen 
wijze in te kunnen vullen. De afspraken in het regeerakkoord om de bijverdienregeling te 
verruimen en de kostendelersnorm voor mensen tot en met 27 jaar zijn stappen in de goede 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/10/04/interdepartementaal-beleidsonderzoek-mensen-met-een-licht-verstandelijke-beperking
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richting. Deze maatregelen moeten zo snel mogelijk worden ingevoerd. Maar er is meer 
nodig. Mensen met een beperking die werken naar hun vermogen zouden via een 
vrijlatingsregeling hun inkomen moeten kunnen aanvulling tot het niveau van het Wettelijk 
minimumloon. 

 

28. Instemming Eerste Kamer motie hervorming jeugdzorgstelstel 

Bron: VNG 22-02-2022 

De VNG is zeer verheugd met het instemmen van de meerderheid van de Eerste Kamer met 
de motie van lid Rosenmöller c.s. Deze motie roept het kabinet op om in overleg met 
gemeenten tot de gewenste hervorming van het jeugdstelsel te komen, zonder de 
voorgenomen bezuiniging van € 500 miljoen. 

 
 
We verwachten dat het kabinet deze motie voortvarend oppakt en met ons in gesprek gaat 
om tot een goede afspraak te komen, zodat de noodzakelijke Hervormingsagenda weer kan 
worden hervat. 

Arbitrageprocedure 
De gemeenten en het rijk hebben de afgelopen jaren lang en intensief gesproken over de 
stijgende vraag en de kosten van de jeugdhulp. Omdat er geen overeenstemming kon 
worden bereikt over de financiële tekorten hebben gemeenten in 2021 uiteindelijk een 
arbitrageprocedure gestart. 

Uitspraak arbitragecommissie honoreren 
In het regeerakkoord is opgenomen dat het kabinet in 2024 € 100 miljoen kort ten opzichte 
van het advies van de Commissie van Wijzen over de jeugdzorg en € 500 miljoen vanaf 
2025. Gekoppeld aan de opgave om via de Hervormingsagenda tot € 1 miljard aan 
kostenbesparingen te komen, telt dat op tot een bezuiniging op de jeugdhulp van € 1,5 
miljard. Deze bezuiniging is niet onderbouwd en raakt op deze manier kwetsbare kinderen. 
Daarnaast legt het kabinet hiermee de uitspraak van de Commissie van Wijzen naast zich 
neer. De VNG is blij dat met het aannemen van de motie van de Eerste Kamer die het 
kabinet oproept om de extra bezuinigingen op de jeugdzorg in het regeerakkoord ongedaan 
te maken, zodat de uitspraak van de arbitragecommissie weer wordt gehonoreerd. 
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29. Zorgverzekeraars Nederland en Vereniging Gehandicaptenzorg 
Nederland sluiten landelijk akkoord voor toekomstbestendige 
gehandicaptenzorg 

Bron: Zorgverzekeraars Nederland 22-02-2022 

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) 
hebben een akkoord gesloten, met als doel om samen een transitie te maken naar een 
duurzame, toekomstbestendige en betaalbare gehandicaptenzorg. Geïnspireerd op het VN 
Verdrag Handicap en in lijn met de visies van VGN en zorgkantoren, zijn in het akkoord vijf 
inhoudelijke ontwikkelthema’s opgenomen. Hierop worden in de komende jaren in de regio 
door zorgaanbieders en zorgkantoren afspraken gemaakt. De gemeenschappelijke ambitie is 
dat de meest kwetsbare mensen met een beperking tijdig betekenisvolle en passende zorg 
kunnen krijgen. Het akkoord is afgesloten voor vijf jaar en loopt tot en met 2026. 

 
 
De gehandicaptensector staat voor grote uitdagingen om de zorg toegankelijk en betaalbaar 
te houden. Voldoende beschikbaar personeel en passende zorg; dat is de uitdaging. Met 
name de krimpende arbeidsmarkt zet voor mensen met een beperking de mogelijkheden 
onder druk om de ondersteuning te krijgen waardoor zij een betekenisvol leven kunnen 
leiden. Zeker als de zorg op dezelfde wijze aangeboden blijft zoals nu, is de verwachting dat 
in de toekomst niet iedereen de zorg kan ontvangen die nodig is. Aanleiding voor VGN en 
ZN om met elkaar in gesprek te gaan. “We moeten voor de cliënten én voor de medewerkers 
in de gehandicaptenzorg oplossingen vinden en dat lukt alleen in partnerschap”, aldus Boris 
van der Ham, bestuursvoorzitter van de VGN. 

Kanslijnen 
Toekomstbestendige gehandicaptenzorg vraagt om andere, vernieuwende manieren om de 
zorg te organiseren, stellen ZN en VGN. De organisaties hebben de ambitie om gezamenlijk 
de transitie in gang te zetten die daar voor nodig is. “Het is heel mooi én belangrijk dat we als 
brancheorganisaties van zorgkantoren en zorgaanbieders elkaar gevonden hebben op 
inhoud. We zien dezelfde opgave en voelen de verantwoordelijkheid om die gezamenlijk op 
te pakken”, stellen namens ZN, Marieke Braks, directeur Langdurige Zorg bij VGZ en Marti 
Paardekooper, directeur Zorginkoop Langdurige Zorg bij Zilveren Kruis. “En dat niet alleen in 
een gedeelde ambitie voor de transitie maar ook in hoe die transitie eruit gaat zien”. Die 
transitie krijgt vorm op vijf thema’s of wel kanslijnen: 

1. Elke cliënt krijgt een betekenisvolle daginvulling passend bij de wensen, talenten en 
vermogens. 

2. Bewezen arbeidsbesparende technologieën worden door alle zorgorganisaties 
geïmplementeerd in de eigen zorgpraktijk. 

3. Alle cliënten ontvangen een passend zorgniveau bij hun zorgvraag. 

4. Elke cliënt die dat aankan krijgt een zo zelfstandig mogelijke, eigen veilige plek in de 
samenleving. 



Pagina 41 van 45 
 

   

5. Bij elke cliënt wordt een (eigen) netwerk gestimuleerd en gefaciliteerd om een rol te 
spelen in de zorg en ondersteuning. 

Door het slimmer, anders en vernieuwend organiseren van de zorg wordt met deze 
kanslijnen een bijdrage geleverd aan het optimaal inzetten en faciliteren van 
zorgprofessionals en het betaalbaar houden van de zorg. 

Inkoop 
“Wij zien in de kanslijnen dé weg om mensgerichte zorg, waarbij meedoen in en met de 
samenleving voorop staat, de komende jaren nog meer toekomstbestendig en betaalbaar 
vorm te geven”, aldus Arend Vreugdenhil, bestuurslid van de VGN. De kanslijnen vormen de 
basis voor de sectorale inhoud van het inkoopkader van de zorgkantoren. Zorgaanbieders 
gaan in samenspel met cliëntenraden en zorgkantoren de kanslijnen verder uitwerken tot 
resultaatafspraken. Onderdeel van die afspraken kunnen nieuwe vormen van inkoop zijn. 
Zorgaanbieders en zorgkantoren gaan ruimte creëren om te experimenteren, zich te 
ontwikkelen op de kanslijnen en te investeren om de gemaakte resultaatafspraken te 
realiseren. Op basis van de ervaringen worden de gezamenlijke ambities ieder jaar 
aangescherpt, met onder andere als inzet dat voorbeelden van koplopers worden 
overgenomen door andere zorgaanbieders. “We zijn er trots op dat we als 
brancheorganisaties tot dit akkoord gekomen zijn”, stelt Wout Adema, directeur Zorg ZN. 
“Het is een inspirerend voorbeeld van hoe je met elkaar kan samenwerken aan 
toekomstbestendige zorg.” 

Met het bestuurlijk akkoord voor de gehandicaptenzorg zijn VGN en ZN voorlopers in de 
langdurige zorg. Hiermee zetten de partijen zich maximaal in voor passende 
toekomstbestendige gehandicaptenzorg voor wie dat nodig heeft, nu en in de toekomst. 

 

30. Kamerleden willen geen verplichte terugvordering meer bij fout 
met uitkering 

Bron: NOS 23-02-2022 

 
© ANP Uitkeringsinstantie UWV  
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Een brede coalitie in de Tweede Kamer wil dat mensen met een uitkering niet langer altijd 
gestraft worden als ze te veel geld hebben gekregen. In een initiatiefwetsvoorstel dat de 
ChristenUnie, samen met D66, CDA, SP, GroenLinks en PvdA vandaag indient, wordt 
geregeld dat gemeenten en uitvoeringsinstanties als UWV en SVB meer ruimte krijgen voor 
maatwerk. 

Het voorstel kan waarschijnlijk op steun van een meerderheid rekenen. Volgens de indieners 
is het "een belangrijke stap in het terugbrengen van de menselijke maat bij uitkeringen". 

Nu staat in de wet nog dat er altijd geld moet worden teruggevorderd als er iets fout is 
gegaan bij de vaststelling van de hoogte van de uitkering. Bijvoorbeeld als iemand niet of 
verkeerd heeft opgegeven hoeveel hij heeft bijverdiend, maar ook als de fout bij de 
uitkeringsinstantie ligt. Vaak wordt er ook nog een boete opgelegd. 

Tas boodschappen 

Dat leidt te vaak tot schrijnende situaties, vinden de initiatiefnemers. Zo was er in 2020 veel 
ophef toen een bijstandsgerechtigde vrouw in eerste instantie 7000 euro moest terugbetalen, 
omdat ze regelmatig een tas boodschappen kreeg van haar moeder. Dat is volgens de wet 
een gift die opgegeven moet worden, maar dat had de vrouw niet gedaan. Later werd het 
bedrag dat ze moest terugbetalen, verlaagd. 

"Geef ruimte aan barmhartigheid en zet niet het systeem, maar de mens centraal", zegt 
Kamerlid Don Ceder van de ChristenUnie. "Zo voorkomen we dat mensen door een kleine 
fout in grote problemen komen", meent Anne-Marijke Podt van D66. 

Te hardvochtig 

Er kan nu alleen een uitzondering worden gemaakt op de terugvordering als er bijzondere 
omstandigheden zijn, bijvoorbeeld als verplicht terugbetalen "onaanvaardbare 
consequenties" zou hebben voor kinderen. Dat is te hardvochtig, vinden de initiatiefnemers. 

Ze vinden nog steeds dat er na een fout een herziening van de uitkering moet plaatsvinden, 
want fraude mag niet lonen. "Het principe blijft 'ja, tenzij'. Maar tenzij wordt wel verruimd", 
staat in een toelichting. Dat betekent dat er meer speelruimte komt om in voorkomende 
gevallen geen geld terug te vorderen. 

Het wetsvoorstel is een uitbreiding van het initiatief waar de partijen vorig jaar mee kwamen. 
Toen ging het alleen om bijstandsuitkeringen, maar nu willen ze dat hetzelfde gaat gelden 
voor bijvoorbeeld de WW, de WIA (arbeidsongeschiktheid) en toeslagen. 

Bijverdienen in de bijstand 

In het regeerakkoord is afgesproken dat er ruimere mogelijkheden komen om bij te 
verdienen in de bijstand, maar dat plan moet nog verder worden uitgewerkt. Er wordt 
onderzoek gedaan naar de mogelijkheden. De resultaten daarvan worden in het tweede 
kwartaal van dit jaar verwacht. 

De partijen die de initiatiefwet indienen denken dat het nog steeds nodig is om de 
mogelijkheden tot maatwerk te vergroten, ook als bijstandsgerechtigden meer mogen 
bijverdienen. 

 

https://nos.nl/artikel/2363540-kamer-wil-snel-af-van-terugvorderen-bijstand-voor-wekelijkse-tas-boodschappen
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31. Opleggen inburgeringsplicht hervat 

Bron: Rijksoverheid 23-02-2022 

DUO hervat uiterlijk 1 maart het opleggen van de inburgeringsplicht aan gezinsmigranten. 
Uiterlijk 25 maart wordt het proces voor alle inburgeraars onder de Wet inburgering 2021 
(Wi2021) weer opgestart. DUO had het proces van opleggen van de inburgeringsplicht onder 
de nieuwe wet tijdelijk stilgelegd wegens een complicatie. 

 
 
Sinds 1 januari is de Wi2021 in werking. Inburgeraars kunnen echter ook nog onder de oude 
wet uit 2013 worden geplaatst. Dat hangt af van de datum waarop zij inburgeringsplichtig zijn 
geworden. Is dat voor 1 januari 2022, dan vallen zij onder Wi2013. De regimes van beide 
wetten verschillen. Nieuwkomers die onder de Wi2021 inburgeren, krijgen begeleiding van 
de gemeente bij het inburgeringsproces. Onder de oude Wi2013 moeten nieuwkomers hun 
inburgering zelf regelen. 

Half januari kwam aan het licht dat een aantal inburgeringsplichtigen ten onrechte onder de 
Wet inburgering 2021 was geplaatst. Ze hadden onder de wet uit 2013 moeten vallen. Op 
verzoek van minister Karien van Gennip had DUO het proces tijdelijk stilgezet. Sinds die tijd 
hebben SZW en partners in de uitvoering hard gewerkt aan een oplossing. DUO heeft 
uiterlijk 1 maart de systemen aangepast, zodat gezinsmigranten weer een kennisgeving van 
hun inburgeringsplicht kunnen ontvangen. Zij kunnen dan aan de slag met hun inburgering. 

Voor de andere groepen, waaronder de asielstatushouders, neemt dat omwille van 
zorgvuldigheid iets meer tijd in beslag. Dat heeft mede te maken met een benodigde 
aanpassing in de gegevensuitwisseling tussen het COA en DUO. Die hebben ze uiterlijk 25 
maart in hun systemen verwerkt. Daarnaast wordt nog gekeken naar een oplossing voor de 
inburgeringsplichtigen die begin dit jaar ten onrechte onder de Wi2021 zijn geplaatst. 

De Tweede Kamer wordt geïnformeerd als DUO het inburgeringsproces heeft hervat. 
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32. Participatiewet en breed offensief 

Bron: Tweede Kamer der Staten-Generaal 23-02-2022 

De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid spreekt op 23 februari van 
18.00 tot 22.00 uur over de Participatiewet en het breed offensief om meer mensen met een 
arbeidsbeperking aan een baan te helpen en aan het werk te houden. Hiervoor komt minister 
Carola Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen naar de Kamer. 

 
 
Verbetering Participatiewet 
De Participatiewet wordt door burgers en professionals als hard ervaren. Het kabinet wil hier 
samen met gemeenten, deskundigen, maatschappelijke organisaties en de mensen die 
bijstand ontvangen mee aan de slag. Om te beginnen wordt er gekeken wat er nu al anders 
kan. Bijvoorbeeld het verruimen van de grenzen van wat iemand met een bijstandsuitkering 
mag bijverdienen. In het voorjaar stuurt minister Schouten een beleidsplan voor een 
herziening van de Participatiewet naar de Tweede Kamer. 

Uitvoeren breed offensief 
Het breed offensief is een pakket maatregelen om meer mensen met een arbeidsbeperking 
aan een baan te helpen en aan het werk te houden. Het wetsvoorstel Uitvoeren breed 
offensief maakt het voor werkgevers eenvoudiger om mensen met een arbeidsbeperking aan 
te nemen. Het kabinet wil het wetsvoorstel graag per 1 januari 2023 invoeren. In het 
wetsvoorstel wordt ook de wijziging van de kostendelersnorm opgenomen. Bij de 
kostendelersnorm telt nu het aantal huisgenoten vanaf 21 jaar mee voor de hoogte van 
iemands bijstandsuitkering. Het kabinet wil dit wijzigen naar 27 jaar. 

Loonkostensubsidie en loondispensatie 
De regelingen loonkostensubsidie en loondispensatie compenseren de werkgever in de 
loonkosten als hij een werknemer met een arbeidshandicap met verminderde 
arbeidsproductiviteit in dienst neemt. Als een werkgever iemand uit de doelgroep van de 
banenafspraak in dienst neemt, kan hij bij de gemeente loonkostensubsidie aanvragen. 
Heeft een werknemer een Wajong-uitkering, dan kan de werkgever loondispensatie 
aanvragen. De werkgever betaalt tijdelijk minder loon en het UWV vult het loon dan aan tot 
maximaal het bedrag dat de werknemer ontving voordat hij ging werken. Er zijn dus 
verschillende regelingen voor mensen met een Wajong-uitkering en mensen uit de doelgroep 
banenafspraak. Het kabinet wil toewerken naar een uniform systeem onder andere om de 
administratieve lasten van de werkgevers te verminderen. 

Wajong 
Sinds 1 januari 2021 zijn de regels voor Wajong veranderd. Wajongers die (meer) gaan 
werken krijgen een hoger inkomen. Ook kunnen zij hun uitkering behouden als zij een 
opleiding gaan doen. Wajongers hoeven ook minder bang te zijn om hun uitkering kwijt te 
raken. Bijvoorbeeld als ze aan het werk gaan, of als hun baan stopt. Zij kunnen altijd 

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?cfg=wetsvoorsteldetails&qry=wetsvoorstel%3A35394
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terugvallen op de Wajong als de gezondheid is verslechterd. Of de wet heeft geleid tot een 
betere inkomenspositie van Wajongers is nog niet bekend. De Tweede en Eerste Kamer 
ontvangen na de zomer een voortgangsrapportage. De wet wordt in 2023 geëvalueerd. 

Banenafspraak 
Het kabinet wil er samen met gemeenten voor zorgen dat mensen die langdurig in de 
bijstand zitten actief worden benaderd en worden ondersteund en gestimuleerd naar werk. 
Ook wil het kabinet samen met sociale partners, gemeenten en het UWV meer mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk begeleiden. Daarbij is de banenafspraak een 
belangrijk instrument. De banenafspraak houdt in meer banen voor mensen met een 
arbeidsbeperking. Deze afspraak is door het kabinet samen met organisaties voor 
werkgevers en werknemers (sociale partners) gemaakt. Werkgevers (waaronder ook de 
rijksoverheid) zorgen elk jaar voor een afgesproken aantal banen voor mensen met een 
arbeidsbeperking. 

 

 


