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01. De vragen van overmorgen in het sociaal domein
Bron: Verwey-Jonker Instituut 30-05-2022

Wat zijn de vragen van overmorgen die voor het sociaal domein van belang zijn? En wat
betekenen die vragen voor bestuurlijk en ambtelijk leiderschap? In de collegereeks van het
Netwerk Directeuren Sociaal Domein (NDSD) hebben directeuren samen met
wetenschappers en praktijkdeskundigen geprobeerd die vragen te beantwoorden. Het
Verwey-Jonker Instituut beschrijft in een essay de rode draden van de collegereeks.

In zes colleges werd er gesproken over de thema’s mentale druk, digitalisering,
individualisering, de veranderende arbeidsmarkt, groeiende ongelijkheid en de worsteling
van beleid en uitvoering om in complexe opgaven beter inzichtelijk te maken wat werkt. In dit
essay worden deze colleges van samenhang voorzien. De belangrijkste conclusie? In tijden
van groeiende onzekerheid, met veel maar ook steeds meer diverse kennis en een groter
wordende ongelijkheid, wordt de kloof tussen waar behoefte aan is en wat daadwerkelijk
gebeurt steeds groter. En hier staan ook de gemeenten aan de lat. Dit vraagt wat van
bestuur en organisatie. Dit is niet op te lossen met alleen een pragmatisch plan van aanpak
of ‘nieuw elan’ in een collegeakkoord. Er is behoefte aan een fundamenteler gesprek, gericht
op een gedeeld besef en nieuwe benaderingswijzen.
Download de publicatie
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02. Kabinet presenteert vernieuwde aanpak dakloosheid: wonen
eerst
Bron: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 02-06-2022

Staatssecretaris Van Ooijen (VWS), minister De Jonge (BZK/VRO) en minister Schouten
(SZW) informeren in een brief aan de Tweede Kamer over nieuwe plannen voor de aanpak
tegen dakloosheid. Huisvesting wordt de kern van de vernieuwde aanpak. Daarnaast gaat er
een grotere samenhang komen tussen de financiële problematiek en de dakloosheid.
Bijzonder aan de nieuwe aanpak is dat ervaringsdeskundigen een belangrijke rol spelen.
Ook komt er structureel 65 miljoen euro per jaar extra beschikbaar. De definitieve plannen
worden eind dit jaar gepresenteerd aan de Tweede Kamer.

Staatssecretaris Van Ooijen: “Het is een grondrecht dat de overheid moet zorgen voor
voldoende woongelegenheid. Het vorige kabinet heeft een goede start gemaakt. Nu ga ik,
samen met mijn collega’s, de volgende stap zetten die structureel van aard is; iemand die
dakloos is, moet niet opgevangen worden in een daklozenopvang, maar we zorgen zo snel
mogelijk voor een huis. Met de structurele investering wil ik volle bak inzetten op preventie
van dakloosheid en zorgen dat daklozen snel een dak boven hun hoofd krijgen.”
Een woning voor iedereen is voor het nieuwe kabinet een prioriteit. Alle relevante kennis die
eerder is opgedaan, krijgt een plek in de nieuwe aanpak dakloosheid. Er komt een langetermijnaanpak dakloosheid 2023-2030 waarbij er een belangrijke rol is voor
ervaringsdeskundigen. Ervaringskennis speelt een belangrijke rol voor het maken, maar ook
voor het toetsen van het beleid. De ministeries van VWS, SZW, BZK en gemeenten trekken
daarnaast op met alle andere betrokken partijen voor de lange-termijnaanpak.
Wonen eerst
Het is bekend dat daklozenopvang het herstel van mensen niet bevordert. In bijna alle
gevallen zijn dakloze mensen die in een opvang verblijven beter af met een eigen woonplek.
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Om menselijk leed en maatschappelijke kosten te voorkomen, moet er voor deze mensen
snel een woonplek gevonden worden.
Daarom moeten er, ook voor mensen die dakloos zijn of dreigen te raken, extra woonplekken
gerealiseerd worden in Nederland. Voor deze groep is in het plan van minister De Jonge
‘een thuis voor iedereen’ expliciet aandacht. Gemeenten gaan in hun woonzorgvisie de
behoefte aan huisvesting, zorg en begeleiding opnemen. Hierbij zal er ook gekeken worden
naar een woning met de juiste begeleiding voor dakloze mensen.
Preventie
In de nieuwe aanpak komt meer nadruk op preventie. Schulden of gezondheidsproblemen
moeten vroeg gesignaleerd worden; dit kan namelijk resulteren in dakloosheid. Hierbij is het
belangrijk dat deze mensen snel de juiste ondersteuning krijgen. Door er eerder bij te zijn en
ervoor te zorgen dat problemen niet verergeren, moet worden voorkomen dat mensen op
straat belanden.
Op dit gebied werkt het ministerie van VWS samen met het ministerie van SZW. Zo wordt er
samengewerkt in programma’s die gericht zijn op preventie van geldzorgen, armoede en
schulden. Ook is in het coalitieakkoord afgesproken dat de kostendelersnorm gewijzigd
wordt en jongeren tot 27 jaar niet meetellen als kostendeler voor de uitkering van
huisgenoten. Dit draagt bij aan het verminderen van dak- en thuisloosheid onder jongeren.
Het kabinet kijkt ernaar uit om de komende jaren gezamenlijk met Rijkspartners, VNG,
gemeenten, woningcorporaties, zorgaanbieders, cliënten- en belangenorganisaties,
ervaringsdeskundigen, wetenschappers, fondsen, burgers en andere relevante lokale en
landelijke (publieke en private) partijen, te werken aan de aanpak van dakloosheid.

03. Bijstandsgerechtigden krijgen hulp naar werk via regionale
hulpteams
Bron: Rijksoverheid 02-06-2022

De 35 zogenoemde Regionale Mobiliteitsteams, die mensen helpen bij het vinden van een
baan, zijn per vandaag ook toegankelijk voor alle bijstandsgerechtigden en nietuitkeringsgerechtigden, dus ook van vóór de coronapandemie. Dat maken ministers Van
Gennip en Schouten van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag bekend.
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Mensen die werkloos (met of zonder uitkering) raakten in de coronapandemie, konden zich
al melden voor hulp naar werk via een Regionaal Mobiliteitsteam (RMT). Per 1 juni kunnen
ook bijstandsgerechtigden en niet-uitkeringsgerechtigden van vóór 12 maart 2020
aanvullend hulp krijgen via de RMT’s. Het RMT kijkt, afhankelijk van de situatie van degene
die zich meldt, wat er nodig is om weer werk te vinden. Dit gebeurt via kosteloze begeleiding,
loopbaanadvies, scholing of praktijkleren.
Minister Karien van Gennip: “De spanning op de arbeidsmarkt is groot. Er zijn op dit
momenteel aanzienlijk meer vacatures, dan mensen die dit werk kunnen doen. Dat is
zorgelijk, maar de huidige situatie biedt ook kansen. Daarom is het belangrijk dat mensen,
die dat willen, hulp krijgen bij omscholing naar nieuw werk.”
Minister Carola Schouten: “Het is daarbij belangrijk dat ieder mens dezelfde kansen krijgt.
Door de mensen die nu langs de zijlijn staan ook actief te helpen via de bestaande
Regionale Mobiliteitsteams, bieden we hen een grotere kans om mee te doen op de
arbeidsmarkt.”
Hulp via de regionale mobiliteitsteams
De Regionale Mobiliteitsteams zijn een samenwerkingsverband tussen gemeenten, UWV,
onderwijs, SBB, vakbonden en werkgeversorganisaties. De bedoeling is om werkloosheid te
voorkomen of zo kort mogelijk te laten duren, door die dienstverlening te bieden die nodig is
voor de (over)stap naar nieuw werk.
De dienstverlening van de RMT’s richt zich op mensen die hun baan zijn verloren of dreigen
kwijt te raken én extra ondersteuning nodig hebben bij het vinden van nieuw werk,
waaronder ook zelfstandig ondernemers en jongeren. Daar komen nu ook
bijstandsgerechtigden en niet-uitkeringsgerechtigden bij.
Meer informatie op www.regionalemobiliteitsteams.nl

04. Rechtbanken gaan mensen met schulden doorverwijzen naar
hulpverlening
Bron: Rechtspraak.nl 04-06-2022

De Rechtspraak wil bij alle rechtbanken schuldenfunctionarissen inzetten, die mensen met
schulden snel in contact brengen met hulpverleners bij de gemeente. De Rechtspraak hoopt
zo bij te dragen aan een oplossing van schuldenproblematiek. In de praktijk blijkt dat mensen
met schulden vaak niet weten welke hulp er beschikbaar is en hoe ze daar een beroep op
kunnen doen. Een proef met schuldenfunctionarissen bij meerdere rechtbanken heeft
uitgewezen dat deze aanpak vruchten afwerpt.
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Cirkel doorbreken
Veel mensen met financiële problemen – bijvoorbeeld als gevolg van een echtscheiding,
verlies van werk of gezondheidsproblemen – komen voor de rechter als ze hun rekeningen
niet meer kunnen betalen. Traditioneel doet de rechter uitspraak in een zaak en daar blijft het
bij, maar de ervaring leert dat mensen met schulden telkens terugkomen; ze hebben
misschien een betalingsregeling voor de huur getroffen, maar kunnen vervolgens de
zorgverzekering of energiekosten niet betalen. Rechters zoeken al jaren naar manieren om
die cirkel te doorbreken, wat in 2019 resulteerde in het Visiedocument schuldenproblematiek
en rechtspraak. Een van de aanbevelingen was: experimenteer met het aanstellen van
schuldenfunctionarissen, die fungeren als tussenpersoon tussen de rechtspraak en de
gemeentelijke schuldhulpverlening.
Pilots
Bij de rechtbanken Den Haag, Rotterdam en Limburg hebben gerechtsjuristen en mediationfunctionarissen de afgelopen jaren de taak van schuldenfunctionaris op zich genomen. Zij
worden gewaarschuwd als een rechter vermoedt dat de gedaagde in een zaak
problematische schulden heeft – ook al gaat de zaak daar misschien niet over – en nodigen
diegene uit voor een gesprek om te onderzoeken wat er speelt en welke hulp er nodig is.
Vervolgens leggen ze meteen contact met de gemeente, die binnen een paar weken een
afspraak inplant. Op die manier zijn in 2 jaar tijd 188 mensen doorverwezen. Driekwart was
niet bekend bij de gemeenten, die verantwoordelijk zijn voor hulp aan mensen met schulden.
Een (extern) evaluatierapport concludeert dan ook dat 'de rechtbank door inzet van
schuldenfunctionarissen bijdraagt aan een waardevolle signalering van mensen met
schulden'.
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Rechtsgelijkheid
Inmiddels hebben ook de rechtbanken Amsterdam en Gelderland schuldenfunctionarissen
aangesteld, maar de overige 6 rechtbanken nog niet. Met het oog op rechtsgelijkheid en
rechtszekerheid vinden de Raad voor de rechtspraak en de rechtbankpresidenten het
belangrijk dat deze ondersteuning in het hele land wordt aangeboden. Wanneer dat geregeld
zal zijn, is nog niet bekend. Dat hangt ook af van de mogelijkheden die gemeenten zien om
hierin samen te werken.

05. Duidelijkheid voor toeslagenouders kan nog jaren duren
Bron: Redactie dagblad de Limburger 08-06-2022

Afbeelding: ANP

Ouders die slachtoffer zijn geworden in het toeslagenschandaal moeten in sommige
gevallen tot 2026 wachten tot begonnen kan worden met de beoordeling van hun zaak.
Dat meldt de politieke redactie van OP1 op basis van een gelekte planning.
De Belastingdienst meldt zelf nog steeds een wachttijd van een jaar die ‘kan oplopen’, maar
in de praktijk weet de dienst intern al dat sommige zaken tot 2026 zijn uitgesteld. Het gaat
om een groep ouders die eerder al 30.000 euro compensatie heeft gehad, maar mogelijk
recht heeft op meer. In totaal wachten nog 14.500 ouders op deze beoordeling. Daarnaast
zijn er nog 19.500 ouders die wachten op deze zogeheten ‘integrale beoordeling’ omdat ze
zijn afgewezen voor die eerste 30.000 euro compensatie. In totaal moet de
Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) nog meer dan 34.000 zaken bekijken. Het is
niet duidelijk hoe lang de UHT nodig heeft per zaak.
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Lees ook: Portretten van slachtoffers toeslagenaffaire pal voor ministerie: ‘Tijd dat dit
hoofdstuk afgesloten wordt’
Volgens de uitgelekte planning kan de UHT in de komende anderhalf jaar beginnen aan de
zaken van ouders die zich tot begin 2021 hebben gemeld. Ouders die zich in na 1 april 2021
hebben gemeld moeten nog 2 tot 3 jaar wachten tot de start van hun beoordeling.

06. EU voert ‘fatsoensnorm’ voor minimumloon in
Bron: redactie dagblad de Limburger 07-06-2022

EU-landen moeten voortaan nagaan of hun minimumloon niet achterblijft bij de
gemiddelde lonen. Het minimum moet iedere twee jaar bij de tijd worden gebracht,
hebben de EU-lidstaten en het Europees Parlement afgesproken.
De ‘fatsoensnorm’ waar hun principeakkoord naar verwijst ligt een stuk hoger dan die in
Nederland en veel andere landen.
EU-landen gaan zelf over de hoogte van het minimumloon en dat loopt nogal uiteen. Toch
hebben ze nu regels afgesproken waar het in elke lidstaat aan moet voldoen. Zo moeten ze
kijken of het gelijke pas houdt met andere salarissen, of het aan de toonbank nog wel
dezelfde waarde heeft en of werknemers misschien productiever zijn geworden.
Nu de stookkosten stijgen en de boodschappen duurder worden hebben veel werkenden ook
moeite om rond te komen en groeit de druk om het minimumloon op te schroeven. Onder
andere Nederland heeft een verhoging aangekondigd en Duitsland maakt daar al dit jaar
werk van.
Maar uit het principeakkoord dat onderhandelaars van het Europees Parlement en van de
regeringen van de EU-landen hebben bereikt, vloeit voort dat het nog een stuk hoger moet,
zegt Europarlementariër Agnes Jongerius. De PvdA’er vertegenwoordigde het parlement bij
het overleg. Ze spreekt van „een duidelijk signaal dat we in Nederland moeten verhogen
naar 14 euro”, omdat het minimumloon minstens de helft van het gemiddelde brutoloon en
60 procent van het mediaan brutoloon zou moeten bedragen.
De onderhandelaars moeten de deal nog voorleggen aan hun achterban, het voltallige
parlement en de regeringen van de lidstaten. Als zij inderdaad instemmen, moeten de
lidstaten in het vervolg iedere twee jaar beoordelen of het minimumloon nog toereikend is.
Landen die het minimum altijd al laten meestijgen met de inflatie, mogen het bij eens in de
vier jaar houden.
Het akkoord versterkt volgens Jongerius ook de rol van werknemers bij caoonderhandelingen. Nederland zou bijvoorbeeld een actieplan moeten opstellen om voor
elkaar te krijgen dat er meer werknemers onder een cao gaan vallen. Nederland haalt nu de
afgesproken 80 procent nog niet.
De FNV is blij met de afspraken, maar vindt dat ze veel sneller moeten ingaan. Dat de
lidstaten daarvoor twee jaar de tijd krijgen is „veel te lang”, zegt bestuurslid Petra Bolster. „Er
is nu actie nodig.”
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Het kabinet moet het minimumloon „nu in één klap verhogen naar 14 euro”, vindt Bolster.
„Niet in ministapjes. En de uitkeringen moeten daaraan gekoppeld blijven.”
Het voornemen van het kabinet was om het minimumloon in 2024 en 2025 in totaal met 7,5
procent te verhogen. Een deel van die verhoging is inmiddels vervroegd en zou volgend jaar
al ingaan. Om de 14 euro te halen zou het met een derde omhoog moeten.

07. Nieuwe groepen hulpvragers in aantocht: ‘Ook mensen met
baan en koopwoning komen nu in problemen’
Bron: NVVK 07-06-2022

De energiecrisis verdiept zich naarmate de oorlog in Oekraïne langer duurt. Voor financiële
hulpverleners geldt dat de na-effecten van de coronapandemie daar nog bijkomen. Mensen
met andere achtergronden dan voorheen doen een beroep op financiële hulp, noteren we in
ons jaarverslag over 2021.

Op basis van een verkenning door SEO Stichting voor Economisch Onderzoek rekent de
NVVK voor schuldhulpverleners op een stijging van de hulpvraag tot maximaal 20 %. Veel
hangt af van ontwikkelingen in de nabije toekomst: de effecten van de oorlog, de impact van
nieuw beleid in de Miljoenennota en de mate waarin mensen met financiële zorgen hulp
durven te vragen voor hun problemen.
‘Niet alleen mensen met een minimuminkomen ervaren nu problemen. We zien een nieuwe
groep hulpvragers bij mensen met lagere middeninkomens. Mensen met een baan, met een
koopwoning. Die je normaal niet vaak tegenkomt in de schuldhulpverlening’, aldus NVVKvoorzitter Marco Florijn.
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Te weinig inkomsten
De prijsstijgingen en de gevolgen van de coronapandemie zijn voor deze groep scherp
voelbaar. Florijn: ‘Het betekent voor hen soms dat ze hun kinderen niet meer kunnen geven
wat ze nodig hebben. Dat ze hun huis niet meer kunnen betalen. Zij hebben simpelweg te
weinig inkomsten voor de uitgaven die ze moeten doen. Hun bestaanszekerheid is in het
geding.’
In coronatijd is bij veel ondernemers een enorm bedrag aan eigen vermogen verdampt. Daar
komt de energiecrisis nu overheen. ‘Voor die groep geldt eigenlijk dat we als hulpverleners
een beetje als konijnen in de koplampen staren’, analyseert Florijn de situatie. ‘We zien de
ontwikkeling, maar we kunnen het niet zelf oplossen.’
De oplossingen liggen op het niveau van de rijksoverheid, zoals het verhogen van het
minimumloon en de uitkeringen en het dempen van prijsstijgingen van bepaalde producten.
Aantal aanmeldingen stabiliseerde
Het aantal aanmeldingen voor financiële hulp bij NVVK-leden stabiliseerde vorig jaar, het
aantal overeengekomen schuldregelingen via onze leden nam licht af. Dat is een gevolg van
de situatie een jaar eerder, toen NVVK-leden minder mensen binnenkregen. Enerzijds door
de corona-lockdowns, anderzijds door de grootschalige steunregelingen voor coronagedupeerden.
Het gemiddelde schuldbedrag van hulpvragers daalde, een trend die al een aantal jaren
zichtbaar is. Lokale overheden en schuldeisers steken veel tijd in vroegsignalering, waardoor
eerder hulp mogelijk is. We verwachten dat deze ontwikkeling zich voortzet, omdat
vroegsignalering nog maar sinds 1 jaar verplicht is. Het instrument wordt steeds verder
verfijnd.
Download hier het jaarverslag
Bekijk hier het volledige rapport van de Stichting voor Economisch Onderzoek

08. Tot 1,2 miljoen huishoudens in financiële nood als energie duur
blijft
https://www.rtlnieuws.nl/ (bron: RTL-nieuws 09-06-2022)

ANP/ Hollandse Hoogte/ Richard Brocken
Als de energie- en brandstofprijzen zo hoog blijven als ze nu zijn (of nog verder
stijgen) komen 1,2 miljoen huishoudens in financiële problemen. Dat komt neer op 15
procent van alle huishoudens. Ongeveer een kwart van hen heeft maar voor drie
maanden spaargeld, blijkt uit een stresstest van het Centraal Planbureau (CPB).

In dit onderzoek analyseerde het onafhankelijke instituut, dat het kabinet adviseert op
economisch gebied, welke huishoudens niet genoeg inkomen hebben om hun vaste lasten te
betalen als de energieprijzen hoog blijven.
Donker scenario
In het donkere scenario van het CPB wordt uitgegaan van energieprijzen die tot eind 2023
zeven keer zo hoog liggen als in januari van 2021. In het basisscenario wordt uitgegaan van
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drie keer zo hoge prijzen als begin vorig jaar. Toen hadden al 500.000 huishoudens een
probleem bij het betalen van de rekening.
Op dit moment zitten we ongeveer tussen de twee scenario's in, ziet het CPB. In mei waren
de prijzen ongeveer vijf keer zo hoog als begin 2021.
Lees ook:
 Hoge prijzen raken ook middeninkomens hard: verwarming uit, geen vakantie

Welke mensen krijgen hier nu het meeste last van? Dat is niet heel verrassend: huishoudens
met een laag inkomen. Uit deze groep komt 84 procent in de problemen in het donkere
scenario. In de groep lage tot middeninkomens gaat om een kwart.
In het donkere scenario komen huishoudens in doorsnee 130 euro tekort aan het eind van
de maand. Dat betekent dat de helft van de huishoudens nog meer dan 130 euro tekort
komt, en de andere helft minder dan 130 euro.
Geen nieuwe kleren
Het gaat dan niet om geld dat ze niet meer kunnen uitgeven aan bier in het café of een
vakantie, maar om het uitstellen van onderhoud aan het huis of het kopen van nieuwe kleren.
Het uitstellen van die uitgaven is niet lang vol te houden, en dus moeten huishoudens hun
spaargeld aanspreken. Dat is lang niet voor iedereen mogelijk, want niet ieder huishouden
heeft een even grote buffer. 350.000 huishoudens hebben maximaal drie maanden
spaargeld, constateert het CPB.
Spaargeld gaat eraan
Nog eens 200.000 huishoudens kunnen maar maximaal een jaar interen op hun spaargeld.
Ruim de helft van de huishoudens die in de problemen komt, heeft op zich genoeg buffer om
het wat langer uit te zingen.
Zijn er oplossingen om te voorkomen dat zo'n grote groep Nederlanders in de armoede
komt? Slecht nieuws: op korte termijn niet echt. Een mogelijkheid is om huizen beter te
isoleren voor een lagere energierekening, maar dat kost veel tijd.
Druk op kabinet
Dus wordt de druk op het kabinet groter om toch snel met extra koopkrachtmaatregelen te
komen, constateert Roel Schreinemachers, politiek verslaggever. "Tot nu toe zegt het
kabinet steeds daarmee te wachten tot augustus, als de laatste hand wordt gelegd aan de
begroting voor volgend jaar. Maar de vraag is of dat snel genoeg is, als je ziet hoeveel
huishoudens al na een paar maanden hoge prijzen in de problemen komen."
Andere dilemma's: is er op korte termijn niet meer nodig om te voorkomen dat grote groepen
mensen in de problemen komen? Of de 3 miljard euro die het kabinet heeft gereserveerd
voor koopkrachtondersteuning in 2023 voldoende is, is ook allerminst zeker.
"Als de energieprijzen lang hoog blijven of nog verder stijgen is drastisch ingrijpen
onontkoombaar om te voorkomen dat veel huishoudens de eindjes niet meer aan elkaar
kunnen knopen", verwacht Schreinemachers.
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Als het aan het CPB ligt, verlaagt het kabinet niet opnieuw de belastingen op energie. Dat
heeft maar weinig nut. De verlaging is namelijk te beperkt om echt iets van de financiële
problemen bij de kwetsbare groep op te lossen.
Bovendien profiteren alle huishoudens van zo’n maatregel, ook de grote groep die genoeg
inkomen en/of spaargeld heeft om de hogere prijzen te betalen. En dat is zonde van
belastinginkomsten die de overheid misloopt.
Lees ook:
 CPB: energiecompensatie kabinet mogelijk onvoldoende door hoge gasprijs

Structureel probleem
Het effect van dit soort maatregelen is bovendien snel uitgewerkt, terwijl de kwetsbaarheid
van de groep huishoudens in de gevarenzone een structureel probleem is. Het gaat om
huishoudens die bijvoorbeeld ook in de problemen kwamen door de coronacrisis. De
overheid kan dit oplossen door te zorgen dat hun inkomen omhoog gaat, maar dat is een
politieke kwestie, geeft het CPB aan.
Een optie zou zijn om het minimumloon te verhogen. Een andere optie is om gezinnen met
weinig of geen inkomen hetzelfde belastingvoordeel te geven als werkenden met een hoger
inkomen. Dat houdt in dat zij dit voordeel als geldbedrag op hun bankrekening krijgen
overgemaakt. Dit wordt het 'verzilveren' van de heffingskortingen genoemd.
In politiek Den Haag zijn beide ideeën omstreden, lang niet iedere partij is hier fan van.

09. Energieleveranciers maken zich op voor golf
betalingsproblemen
Bron: redactie dagblad de Limburger 09-06-2022
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Energieleveranciers verwachten dat meer klanten moeite krijgen om hun rekeningen
te betalen door de sterk opgelopen energieprijzen.
Bij Greenchoice is nu al sprake van een geleidelijke toename van het aantal klanten met
betalingsachterstanden. Branchegenoten Vattenfall en Essent zien die stijging nu nog niet,
maar houden hun hart vast voor de nabije toekomst.
De energieleveranciers vrezen vooral het moment dat klanten hun eindafrekening voor het
jaar krijgen. Als zij hun termijnbedrag niet of nauwelijks hebben aangepast aan de gestegen
gas- en elektriciteitsprijzen zullen ze soms een forse nabetaling moeten doen. In sommige
gevallen wordt het moeilijk om die te betalen. Klanten van wie het contract is afgelopen,
zullen bovendien veel hogere maandlasten krijgen doordat in nieuwe contracten de extreme
prijsstijgingen op de energiemarkten worden doorberekend.
Termijnbedrag
Greenchoice kon niet exact aangeven hoeveel meer klanten met betalingsproblemen erbij
zijn gekomen. „Het gaat echt stapje voor stapje”, aldus een woordvoerster. Er was altijd al
een kleine groep die moeite had de rekeningen te betalen, en die zal volgens ramingen van
Greenchoice met zo’n 25 procent groeien.
Vattenfall merkt dat een groep klanten hun termijnbedrag niet of nauwelijks verhoogt. De
energieleverancier vermoedt dat een deel van die klanten al weet dat ze de rekeningen niet
kunnen betalen, maar geen contact opneemt over eventuele betalingsregelingen. „Bij een
paar honderd euro per maand verschil kun je aan het eind van het jaar ineens
geconfronteerd worden met een bedrag van duizend euro. Dat is niet door iedereen zomaar
op te hoesten”, schetst een woordvoerder.
Lees ook:
Nieuwe Limburgse topvrouw Essent: ‘Benodigde extra geld vanwege hoge stookkosten moet via
energiebedrijven lopen’

Bewustwording
Essent ziet op dit moment nog geen toename in het aantal klanten met betalingsproblemen,
maar verwacht dat wel begin volgend jaar. Bij klanten die al voor de energiecrisis een
achterstand hadden, lopen de bedragen nu al op. Een woordvoerster merkt tegelijkertijd op
dat veel klanten zich door het nieuws over energieprijzen en de oorlog tussen Oekraïne en
Rusland heel erg bewust zijn geworden van hun eigen verbruik. Veel telefoontjes naar de
klantenservice gaan dan ook over mogelijke manieren om energie te besparen.
Volgens onderzoekers van TNO hebben inmiddels bijna een half miljoen mensen in
Nederland te maken met energiearmoede, waarvan sprake is als mensen hoge
energiekosten hebben en een laag inkomen. Onlangs zetten grote energieleveranciers met
Geldfit.nl, een initiatief van de Nederlandse Schuldhulproute, een site op met adviezen om
de energierekening betaalbaar te houden. Ook kunnen mensen met te hoge energiekosten
via de gemeente in contact komen met een energiecoach die bespaartips geeft.
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10. Kinderopvang belangrijke randvoorwaarde slagen inburgering
Bron: VNG 09-06-2022

Onder de Wet inburgering 2021 zijn gemeenten niet wettelijk verplicht om kinderopvang te
regelen, maar kinderopvang is wel een belangrijke randvoorwaarde voor
inburgeringsplichtigen.

Geen kinderopvang betekent in sommige gevallen dat inburgeringsplichtige ouders niet
volledig kunnen deelnemen aan alle verplichte inburgeringsactiviteiten.
Tegelijkertijd verkennen gemeenten al bij de brede intake samen met de inburgeraar welke
mogelijkheden er zijn om de kinderen te laten deelnemen aan voorschoolse educatie vanuit
de Wet kinderopvang en de Wet primair onderwijs. De afspraken hierover worden vastgelegd
in het PIP. Het wordt geadviseerd om kinderopvang ook mee te nemen in de brede intake.
Gemeentelijke taken en aandachtspunten
In de factsheet ‘Gemeentelijke taken en aandachtspunten bij inzet kinderopvang voor
inburgeringsplichtigen’ wordt geschetst met welke wetten gemeenten te maken hebben. Ook
zijn hier vragen en aandachtspunten te vinden, die gemeenten kunnen helpen om ervoor te
zorgen dat inburgeraars gebruik kunnen maken van opvang.
Voorbeeld van gemeenten
Gemeenten Midden-Drenthe, Hoogeveen en de Wolden hebben reeds een aanpak voor
kinderopvang voor inburgeraars ontwikkeld, waarbij de beschikbaarheid van de
kinderopvang als uitgangspunt is genomen en het inburgeringstraject daarop is aangepast.
Lees het praktijkvoorbeeld ‘Regelen kinderopvang essentieel voor slagen inburgering’.
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Meer informatie


Factsheet ‘Gemeentelijke taken en aandachtspunten bij inzet kinderopvang voor
inburgeringsplichtigen’

11. Ministerie vraagt organisaties om huishoudens te wijzen op
energietoeslag
Bron: Divosa 08-06-2022

Veel huishoudens die mogelijk recht hebben op de eenmalige energietoeslag van 800 en
deze zelf dienen aan te vragen, hebben zich nog niet gemeld bij de gemeente. Het ministerie
van SZW roept de hulp in van een groot aantal organisaties om de toeslag extra onder de
aandacht te brengen van huishoudens met een laag inkomen. Daarvoor is nu een toolkit
beschikbaar.

Het ministerie verspreidt daarvoor deze week een toolkit onder werkgevers- en
werknemersorganisaties, uitvoeringsinstanties, brancheverenigingen, woningcorporaties,
energieleveranciers, ouderenorganisaties en maatschappelijke partijen waarmee zij hun
achterban kunnen informeren over de eenmalige energietoeslag.
De toolkit bestaat onder meer uit:



een brochure over de energietoeslag
een social media post met tekst en beeld
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een overzicht van regelingen en verwijzingen naar tips bij zorgen door de hoge
energiekosten als hulpmiddel voor organisaties als mensen bij hen aankloppen met
geldzorgen

Aan de brochure en de social-mediapost kunnen organisaties tekst op maat toevoegen om
inwoners te verwijzen naar de website of het loket van de gemeente.
Direct naar de Toolkit voorlichting energietoeslag >

Acties gemeenten
Gemeenten zetten al acties in om huishoudens attent te maken op de energietoeslag. Naast
hun eigen voorlichtingscampagnes houden gemeenten bijvoorbeeld inloopspreekuren om
mensen te helpen bij het doen van een aanvraag en zetten zij energiecoaches in die de
energietoeslag en andere regelingen promoten. Het ministerie hoopt met de toolkit nog meer
mensen te bewegen om de toeslag aan te vragen.
Voorwaarden toeslag
De energietoeslag helpt huishoudens met een laag inkomen om de sterk gestegen
energierekening te betalen. De toeslag van 800 euro is in principe bedoeld voor huishoudens
met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum. Mensen met een uitkering van de
gemeente ontvangen de toeslag automatisch. Zij hoeven hiervoor niets te doen.
Andere huishoudens met een inkomen rond bijstandsniveau – zoals sommige zelfstandigen
en ouderen – doen zelf een aanvraag bij de gemeente. Huishoudens die recht hebben op de
energietoeslag mogen deze houden. Er vindt achteraf geen verrekening plaats. De toeslag
valt onder de bijzondere bijstand en telt niet mee als inkomen voor de Belastingdienst.
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12. Van Astoeblieft tot schatusti: hoe jonge statushouders spelen
met taal om toch mee te kunnen doen in Nederland
Door Judith Janssen (bron: dagblad de Limburger 09-06-2022)

Moos Pozzo / Foto: Johannes Timmermans

Het beheersen van de Nederlandse taal als cruciale voorwaarde om te integreren? De
werkelijkheid is weerbarstiger, zegt de Maastrichtse onderzoeker Moos Pozzo. Taal zorgt er
ook voor dat jongeren zich buitengesloten voelen.
Amar (16) uit Irak verwoordt het zo: „Ik ga met andere jonge vluchtelingen naar school om
Nederlands te leren, maar ik ontmoet zo geen Nederlandse jongeren die me veel beter
zouden kunnen helpen.” Volgens Feras (23) uit Syrië ontstaat er iets heel vreemds zodra
Nederlanders horen dat hij met een accent spreekt: „Ineens gaan ze ervan uit dat ik een
vluchteling ben en zien ze me als een zielig slachtoffer of worden ze bang.”
De Maastrichtse antropologe Moos Pozzo doet sinds 2013 onderzoek naar taalstrategieën
van de jonge statushouders in een asielzoekerscentrum en daarna. Ze creëerde het
onderzoek samen met deze jongeren; in totaal deden zo’n zeventig jongeren mee. Pozzo
promoveerde eind mei met haar proefschrift ‘Language playfulness of contextual navigators’:
Young refugees’ language strategies for inclusion in the Netherlands. Ofwel, hoe gebruiken
jonge statushouders taal om mee te kunnen doen in deze samenleving?
Je hebt het over paradoxen die deze jongeren tegenkomen. Wat bedoel je daarmee?
„Inburgering en participatie begint volgens de overheid allemaal met de Nederlandse taal.
Vluchtelingen met een verblijfsvergunning moeten binnen drie jaar Nederlands leren, op
straffe van boetes en mogelijke weigering van een blijvende verblijfsvergunning. Taal wordt
als dermate cruciaal gezien, dat het niveau van de taaltoets dit jaar wordt opgeschroefd. De
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jongeren willen de taal leren, maar voelen ook die druk. Tegelijkertijd worden ze jarenlang
gescheiden van Nederlanders, in asielzoekerscentra en op school met andere vluchtelingen.
Zo bouwen ze geen Nederlands netwerk op. Hoe kun je dan participeren en integreren met
Nederlanders?”
In je onderzoek bekijk je de jongerenraden die in azc’s zijn opgericht om jongeren te
laten participeren. Wat ging daar mis?
„Volgens het COA moesten jongeren in het azc een stem krijgen, maar in de praktijk werkte
het niet. De tieners kampten met een loyaliteitsprobleem omdat de participatie van hun
ouders werd belemmerd door het beleid. Die kregen bijvoorbeeld geen taallessen. Met die
paradox werd geen rekening gehouden. Sommigen waren bovendien ook niet gewend hun
mening te geven tegenover volwassenen. En toen die schroom was overwonnen, bleek ook
dat ze geen echte inspraak hadden, want met veel kwesties die de jongeren aandroegen
werd niets gedaan. Ze voelden zich niet serieus genomen en trokken zich uiteindelijk terug.’
Welke rol speelt taal hierin?
„Doordat kinderen en jongeren tot 18 jaar naar school gaan, spreken ze veel beter
Nederlands dan hun ouders. De jongeren nemen dan ook vaak de rol op zich van
taalbemiddelaars, als vertalers voor hun ouders en de instanties waarmee ze te maken
krijgen. Die rol zorgt ervoor dat de jongeren actief blijven en dat voelt voor hen als
participeren.”
Tegelijkertijd creëren de jongeren een eigen taal, met nieuwe woorden zoals fakesin,
vakantie, of schatusti, mijn schatje. Waarom?
„Ze hebben allemaal een andere afkomst, maar door te spelen met elkaars talen en het
Nederlands voelen ze zich thuis bij elkaar. Je ziet ook dat jongeren vaak de spot drijven met
zichzelf. Dat ze opzettelijk foutief Nederlands gaan praten, bijvoorbeeld door astoeblief te
zeggen. Of gefeliciterid, gefeliciteerd. Ze zetten zichzelf met humor neer als ‘domme
asielzoeker’, zoals zij in de negatieve beeldvorming worden neergezet. En ze gebruiken die
humor ook om de uitsluiting waar ze vanuit de Nederlandse samenleving mee te maken
krijgen van zich af te schudden. Omdat hun taalcreaties door iedereen in het azc worden
begrepen, creëren ze een positieve identiteit.”
Een azc-taal?
„Onder jongeren die voor 2013 aankwamen in de superdiverse azc’s had je inderdaad één
azc-taal. Dat was een soort Nederlands dat werd gebruikt om met elkaar te kunnen
communiceren. Dan werden zinnen gemaakt als ‘Ik heb negatief’: de IND heeft negatief
geoordeeld op mijn asielaanvraag. De laatste jaren zie je veelal een mengeling van Arabisch
en Nederlands, omdat er nu vooral veel Arabisch sprekende vluchtelingen in een azc
wonen.”
Hoe belangrijk is de Nederlandse taal voor integratie van jongeren?
„De druk vanuit de overheid om de taaltoets te halen is groot, maar daarmee ook de
verwachtingen van de vluchtelingen. Want als taal als zó belangrijk wordt gezien, dan moet
het wel de sleutel zijn tot contact met Nederlanders. Maar in geen enkel onderzoek is aan
jongeren gevraagd of en hoe het leren van de taal hen ook daadwerkelijk helpt om te
integreren.”
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En, helpt het?
„Ik zeg niet dat het Nederlands leren niet nuttig is. Maar de dwang en de druk vanuit
overheidsbeleid schept valse verwachtingen. De taal zorgt er niet voor dat jongeren
vanzelfsprekend kunnen meedoen en worden geaccepteerd, waardoor zij zich verraden
voelen.”
Hoezo verraden?
„Veel jongeren spreken Nederlands met een accent en dat maakt dat mensen ze zien als
vluchtelingen en dat gaat vaak gepaard met vooroordelen. Bovendien, hoe beter de jongeren
Nederlands spreken, hoe meer ze begrijpen hoe negatief er over hen wordt gesproken en
geschreven. Dat is natuurlijk heel bitter en zorgt ervoor dat ze zich meer uitgesloten dan
geaccepteerd voelen.”
Hoe lossen de jongeren dat op?
„Door onderling taalvernieuwingen te creëren die zijn ontstaan in het azc, maar ook door na
het behalen van hun taaltoetsen over te stappen op het Engels. Door Engels te praten
schudden zij het stempel van vluchtelingen van zich af en worden ze positiever benaderd.
Natuurlijk merken ze ook dat bij bedrijven en op universiteiten Engels steeds dominanter aan
het worden is.”
Wat hebben de jonge statushouders nodig?
„Taal is belangrijk, maar nog belangrijker is om met de jongeren te kijken wat ze nodig
hebben en ze een stem te geven. Om goed te kijken naar hun potentieel in plaats van hen te
behandelen als een probleem. De Syrische medewerker spreekt misschien met een accent,
maar hij spreekt meerdere talen en snapt heel goed hoe je om moet gaan met diverse
klanten. Daarmee bereik je meer met integratiebeleid en in de samenleving.”

13. Vidar biedt kansen – Millenerpoort
Bron: Vidar 07-06-2022

Vidar helpt mensen bij het vinden van werk. Daarom werd op donderdag 2 juni de
tweede editie van Vidar biedt kansen georganiseerd in tapijtenfabriek Millenerpoort.
Circa 23 deelnemers die graag aan de slag willen, ontdekten tijdens dit evenement of
het werken in een productieomgeving bij hun past.
Een mooie dag vol kansen
Op een viertal tijdstippen werden geïnteresseerden hartelijk ontvangen bij Vidar. Na een kop
koffie of thee met een lekker stuk cake begon het programma. Er werd een korte presentatie
gegeven waarin een bedrijfsvideo van Millenerpoort werd getoond, zodat de deelnemers
alvast een eerste indruk konden krijgen van het totale proces. Daarna werd er ook nog een
video getoond van een textielbedrijf waar momenteel vacatures zijn, zodat de deelnemers
ook van dit bedrijf en de bijbehorende werkzaamheden een goed beeld konden krijgen.
Rondleiding door de tapijtenfabriek
Vervolgens kregen de groepen deelnemers een rondleiding bij Millenerpoort: een van de
grootste Nederlandse producenten van handgemaakte tapijten. Tijdens de rondleiding kon
men zien hoe luxe tapijten met de hand of met robots gemaakt worden. Het was erg
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indrukwekkend om tapijten in allerlei vormen, kleuren en designs te zien. Daarnaast konden
de deelnemers in de praktijk zien wat het werken in een productieomgeving inhoudt en al
hun vragen stellen aan de aanwezige vakmensen. De medewerkers van Millenerpoort waren
ook erg enthousiast. “Ik vind het erg leuk dat mensen komen kijken naar wat wij hier allemaal
doen en wat voor een mooie tapijten wij hier maken. Ik ben blij dat ze niet te snel hoeven
door te lopen, want nu kunnen ze mijn werk extra goed zien”, aldus Pascal (één van de
medewerkers die via Vidar bij Millenerpoort aan de slag is).
Nieuwe mogelijkheden ontdekt
Het doel van Vidar biedt kansen is om een laagdrempelig evenement te organiseren
waaraan mensen vrijwillig mogen deelnemen en zo mensen te ontmoeten die graag willen
werken. Ze worden hierbij meteen op een warme wijze ondersteund en begeleid. Zo werd er
na afloop van de rondleiding, onder het genot van een kop koffie, kort geëvalueerd met de
deelnemers of het werken in een productieomgeving bij hun past of dat ze toch meer
interesse hadden in andere kansen. “Leuk dat Vidar dit organiseert. Het voelt een beetje als
een uitje. Ik weet nu dat werken in een productieomgeving niet het beste bij mij past, maar ik
heb wel een goed gesprek gehad over andere kansen, vacatures en mogelijkheden.
Daarnaast zorgt dit voor extra motivatie om een leuke baan te vinden”, aldus Lieke (één van
de deelnemers). Er waren ook deelnemers die juist erg veel interesse hadden om te gaan
werken in een productieomgeving. Hier worden ook vervolgafspraken mee gepland.
Vervolg
Er zullen in de toekomst nog meer bedrijfsbezoeken worden georganiseerd in het kader van
Vidar biedt kansen. Wil je in de tussentijd al graag geholpen worden bij het vinden van werk?
Geen enkel probleem! Vidar heeft contacten met veel werkgevers en kijkt graag samen met
jou naar mogelijkheden in de buurt. Neem dus gerust vrijblijvend contact op via 046 4777
130. We helpen je met alle plezier verder! Werk voorop, kansen voor iedereen!

14. Sociale Coöperatie Vidi nu op locatie
Bron: Nieuwsbrief gemeente Sittard-Geleen

De gemeente Sittard-Geleen heeft de Sociale Coöperatie Vidi opgericht. Die is bedoeld
voor mensen met een uitkering die een eigen bedrijf willen beginnen. Vidi heeft sinds
10 juni 2022 een eigen plek waar inwoners terecht kunnen. Dat is op Rijksweg Zuid 1B
in Geleen, in het pand waar ook Stadslabs zich bevindt.
“Als gemeente vinden we het belangrijk dat mensen aan het werk zijn en daardoor een
inkomen hebben. Dat biedt zekerheid,” laat wethouder Judith Bühler (Sociale Zaken) weten.
“Tegelijkertijd is een dienstverband niet voor iedereen de beste optie. Er zijn ook mensen
voor wie het beter is dat ze eigen baas zijn. Vidi is er voor deze mensen. Hier hebben ze een
plek van waaruit ze kunnen starten met hun eigen onderneming.”
Tijdens de opening van de locatie werd ook de website van Vidi gelanceerd.
Op www.socialecooperatievidi.nl is informatie terug te vinden over het starten van een eigen
onderneming onder de vleugels van Vidi.
Grote stap
Vidi is er dus voor inwoners met een bijstandsuitkering die een idee hebben voor een
product, dienst of bedrijf. Maar waarvoor de stap naar zelfstandig ondernemerschap nog te
groot is om alleen te nemen. De Sociale Coöperatie Vidi ondersteunt deze starters.
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Contact
Kan Vidi iets voor u betekenen of wilt u de locatie bezoeken? Neem dan contact op met
Marie-José Meijs via 06-25163567 of via marie-jose@socialecooperatievidi.nl.

© Foto: Kasper Treffers
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15. De nieuwe Wet inburgering: een revolutie in inburgeringsland?
Ricky van Oers (bron: Sociaal Web 10-06-2022)

Op 1 januari 2022 is de nieuwe Wet inburgering in werking getreden: de Wi 2021. De wet
werd door Minister Koolmees (Sociale Zaken en werkgelegenheid, D66) gepresenteerd als
een grondige herziening ten aanzien van de vorige wet, de Wi2013. (1) Maar hoe
substantieel zijn de wijzigingen die door de nieuwe wet zijn geïntroduceerd? In deze bijdrage
ga ik in op de te verwachte effecten van de nieuwe wet, op basis van de ervaringen tot nu
toe. Ik zal hierbij met name aandacht besteden aan de positie van de gezinsmigranten onder
de inburgeringsplichtigen, een groep die weinig aandacht heeft gehad in de politieke en
maatschappelijke discussies omtrent inburgering in de aanloop naar de inwerkingtreding van
de nieuwe wet. Ik begin met een kort overzicht van de geschiedenis van inburgering in
Nederland.

Een beknopt overzicht van inburgeringswetgeving in Nederland
Ongeveer 25 jaar geleden werd in Nederland een verplicht inburgeringsstelsel voor
migranten ingevoerd met de Wet inburgering nieuwkomers (WIN). Sinds 1998 is het
inburgeringsbeleid niet alleen regelmatig gewijzigd, er werden ook nieuwe instrumenten
toegevoegd: de Wet inburgering in het buitenland (2006), de Wet inburgering (2007), de
taaleis in de Participatiewet (2015) en de participatieverklaring (2017). De wet inburgering
van 2007 is sinds zijn inwerkingtreding meer dan tien keer gewijzigd. (2)
De WIN werd ingevoerd omdat het toenmalige kabinet teleurgesteld was over de resultaten
van het tot dan toe gevoerde beleid. De wet introduceerde een verplichte inburgeringscursus
voor nieuwkomers die zich langdurig in Nederland vestigden. Hoewel een toets onderdeel
was van de cursus, kende de WIN enkel een inspanningsverplichting: slagen voor de toets
was niet vereist, deelnemen aan de cursus wel. Wie zich verwijtbaar aan de
inburgeringsplicht onttrok, kon een bestuurlijke boete krijgen of gekort worden op zijn of haar
uitkering. (3)
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De WIN werd in 2007 vervangen door de Wet inburgering (Wi), omdat het kabinet opnieuw
teleurgesteld was over de resultaten van het inburgeringsbeleid. Om de vrijblijvendheid te
doorbreken, werd de inspanningsverplichting vervangen door een resultaatsverplichting:
inburgeringsplichtigen moesten binnen een bepaalde tijd na verkrijging van een
verblijfsvergunning slagen voor het inburgeringsexamen. (4) Daarnaast werden
inburgeringsplichtigen zelf verantwoordelijk voor hun inburgering: ze moesten de cursussen
en examens zelf betalen, en zelf op zoek gaan naar een geschikte cursus. Het
cursusaanbod werd overgelaten aan de markt. Net als onder de WIN konden boetes worden
opgelegd, maar nieuw waren de verblijfsrechtelijke consequenties: wie niet slaagde voor het
inburgeringsexamen, kwam vanaf 1 januari 2010 niet in aanmerking voor een permanent
verblijfsrecht of een zelfstandig verblijfsrecht na een verbroken relatie of huwelijk (niet-tijdelijk
humanitair). (5)
Kort na de inwerkingtreding van de Wi bleek dat het aantal migranten dat deelnam aan een
cursus aanzienlijk was gedaald. In het ‘Deltaplan’ stelde het toenmalige kabinet Balkenende
IV (CDA-PvdA-CU) eind 2017 460 miljoen euro beschikbaar, waarmee gemeenten de
inburgering van inburgeringsplichtigen konden betalen, intakegesprekken konden
organiseren en cursussen bij gekwalificeerde opleidingsinstellingen konden inkopen. (6) Het
aantal migranten dat een cursus volgde nam vervolgens weer toe. (7)
Het Deltaplan werd teruggedraaid met een wetswijziging die op 1 januari 2013 in werking
trad. De Wi2013 is een erfenis van het kabinet Rutte I (VVD-CDA, met gedoogsteun van de
PVV). De verantwoordelijkheid voor inburgering kwam opnieuw geheel bij de
inburgeringsplichtige te liggen. Niet alleen in financieel opzicht, maar (opnieuw) ook
organisatorisch, omdat de regierol van de gemeente kwam te vervallen. Asielstatushouders
kregen een aanbod, maar dit aanbod werd omgezet in een lening die ze moesten
terugbetalen indien ze verwijtbaar niet tijdig aan hun inburgeringsverplichting zouden
voldoen. Gezinsmigranten konden een sociale lening afsluiten van maximaal 10.000 euro.
Daarnaast werd de administratieve boete verhoogd tot maximaal 1.250 euro per keer dat de
termijn voor het behalen van het inburgeringsexamen werd overschreden. (8)
De Wi 2021
Vanwege de eigen verantwoordelijkheid van de inburgeringsplichtige voor de financiering en
organisatie van het inburgeringstraject, en de marktwerking in het inburgeringsonderwijs,
bleven veel inburgeringsplichtigen aan het einde van hun inburgeringstermijn achter met een
flinke schuld, zonder aan hun inburgeringsplicht te hebben voldaan. Met alle financiële
(boetes, schulden) en verblijfsrechtelijke gevolgen van dien. De Wi2021 beoogt hierin
verandering te brengen door ‘inburgeringsplichtige, gemeente en de rijksoverheid optimaal in
positie’ te brengen. (9) De nieuwe Wi bevat een aantal belangrijke wijzigingen die kunnen
bijdragen aan het oplossen van de knelpunten uit de oude wet. Dit zijn:




gemeenten worden weer meer betrokken;
asielstatushouders krijgen een inburgeringsaanbod;
de vrije markt voor taalonderwijs wordt beperkt.

Het raamwerk van de ‘oude’ wet is echter in stand gebleven. Het systeem van
verblijfsrechtelijke consequenties en financiële sancties is intact gelaten en wordt op
sommige punten zelfs uitgebreid: er zijn drie extra boetemomenten, en de maximaal op te
leggen boete is verhoogd. (10) Daarnaast blijven ook andere knelpunten bestaan. Om te
beginnen is er nog steeds een slaagplicht, waaraan, gebaseerd op de ervaringen met de
huidige wet, niet alle inburgeraars kunnen voldoen. Dat zal des te meer gelden nu het niveau
van het examen is verhoogd naar niveau B1, en de mogelijkheid om te worden ontheven
vanwege ‘aantoonbaar geleverde inspanningen’ is komen te vervallen. (11) De mogelijkheid
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om af te schalen naar niveau A2 brengt zal hierin naar verwachting weinig verandering
brengen.
En tot slot: de financiële verantwoordelijkheid voor de inburgering van gezinsmigranten blijft
intact: deze groep inburgeringsplichtigen moet dus nog steeds zelf voor hun inburgering
betalen. Daarbij komt dat er voor inburgeringsplichtige gezinsmigranten, in vergelijking met
statushouders, veel minder begeleiding is door gemeenten.
Dit alles maakt dat, gebaseerd op de ervaringen met de ‘oude’ wet, te verwachten valt dat
een aanzienlijk deel van met name de gezinsmigranten onder de inburgeringsplichtigen te
maken zal krijgen met de financiële en verblijfsrechtelijke sancties vanwege het niet of niet
tijdig inburgeren.
Allereerst over de verblijfsrechtelijke consequenties. Ook hiervoor is weinig aandacht
geweest in politieke en maatschappelijke debatten, terwijl het grote consequenties heeft voor
de individuele inburgeraar. Als je niet bent geslaagd voor het inburgeringsexamen, kom je
niet in aanmerking voor een permanente of onafhankelijke verblijfsvergunning. Ook kun je
niet naturaliseren.
De cijfers laten zien dat de inburgeringsplicht daadwerkelijk een barrière vormt voor het
verkrijgen van een sterker verblijfsrecht. Sinds 2010 – het jaar waarin deze consequentie van
niet slagen in werking trad – is er een sterke daling zichtbaar in het aantal aanvragen voor
een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd regulier. In 2015 en 2016 lag het aantal
aanvragen voor een verblijfsvergunning onbepaalde tijd regulier en EU-langdurig ingezetene
ruim 60 procent lager dan in 2009. (12) Onvoldoende inburgering vormt een belangrijke
afwijzingsgrond van aanvragen voor een permanente verblijfsvergunning. We kunnen dus
aannemen dat veel lang legaal verblijvende immigranten afzien van de aanvraag van een
sterker verblijfsrecht als ze het examen nog niet hebben gehaald. Die aanvraag zal immers
bijna altijd op die grond worden afgewezen, en de bijna 200 euro aan leges zijn ze kwijt.
Wanneer migranten geen vergunning voor onbepaalde tijd kunnen verkrijgen en niet kunnen
naturaliseren, blijven er meer mogelijkheden bestaan om het verblijf te beëindigen. Een
groep migranten blijft dus uitzetbaar vanwege hun niet-permanente verblijfsrecht. Uitsluiting
van een permanent verblijfsrecht of naturalisatie leidt tot onzekerheid en stress.
Dan over de financiële gevolgen. De kosten voor inburgering bestaan uit de kosten voor
deelname aan het examen dat bestaat uit een taaltoets (lezen, schrijven, spreken, luisteren;
50 euro per onderdeel) en een toets kennis van de Nederlandse samenleving (50 euro), en
uit kosten voor cursussen ter voorbereiding op het examen. (13) Onder het vorige stelsel
leenden gezinsmigranten gemiddeld een bedrag van 3.626 euro. (14) Bijna een derde van
de gezinsmigranten maakte onder dat stelsel gebruik van een lening. Omdat het vereiste
niveau wordt verhoogd en afschaling pas mogelijk is nadat een inburgeringsplichtige
aanzienlijke inspanningen heeft geleverd om B1 te bereiken, is het te verwachten dat meer
gezinsmigranten worden genoodzaakt een lening af te sluiten en hogere bedragen te lenen.
Hierbij geldt dat hoe meer moeite iemand heeft het niveau te bereiken, hoe meer hij of zij zal
moeten lenen. De schuld die inburgeringsplichtigen met een DUO-lening onder de Wi2021
maakten, hangt bij hen ‘als een molensteen om de nek’. (15)
Wat betreft de boetes: onder de huidige wet legde DUO 7.617 boetes op aan inburgeraars
die in de jaren 2013-2018 inburgeringsplichtig werden. (16) Aan de nieuwe wet zou in eerste
instantie een ‘hardheidsclausule’ worden toegevoegd. Die zou moeten voorkomen dat
boetes zouden worden opgelegd indien dit zou leiden tot een ‘onbillijkheid van overwegende
aard’. (17) Van het introduceren van een dergelijke bepaling heeft de minister inmiddels
afgezien, omdat ‘de Wi2021, in combinatie met verschillende bepalingen uit de Algemene
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wet bestuursrecht (Awb) voldoende mogelijkheden bevat om de evenredigheid bij
boeteoplegging te waarborgen én in voorkomende gevallen de boete op nul vast te stellen’.
(18) Om ervoor te zorgen dat de bestaande mogelijkheden voor verlaging of nihil-stelling van
de boetes daadwerkelijk worden benut wanneer de situatie daar om vraagt, heeft de minister
begin 2022 met DUO en de VNG afgesproken om deze mogelijkheden in beleidsregels vast
te leggen. (19) Deze beleidsregels zullen “pas na verloop van tijd” worden opgesteld “op
basis van casuïstiek en voorbeelden uit de uitvoeringspraktijk die DUO en gemeenten zullen
aandragen”. (20)
Ondanks de mogelijkheden voor verlaging of nihil-stelling van boetes, is vanwege de
verhoging van het niveau, het introduceren van meer boetemomenten en hogere boetes is te
verwachten dat onder de nieuwe wet meer en hogere boetes worden opgelegd, zeker nu
mogelijkheid om te worden ontheven vanwege ‘aantoonbaar geleverde inspanningen’ is
afgeschaft. Deze ontheffingsgrond is komen te vervallen vanwege de introductie van de ‘Zroute’. (21) Omdat de maximale DUO-lening (€10.000) niet zal volstaan om de Z-route (800
uur onderwijs) te dekken, is de B1 route vaak de enige route die voor de gezinsmigrant
openstaat. Of het opleggen van boetes vanwege (verwijtbare) overschrijding van de
inburgeringstermijn kan worden voorkomen door intensievere begeleiding door gemeenten is
maar zeer de vraag. Onder de oude wet (niveau A2) werd 21 procent van de
inburgeringsplichtigen ontheven, meestal op grond van aantoonbaar geleverde
inspanningen. (22) Deze inburgeringsplichtigen slaagden er dus niet in binnen de
(verlengde) termijn niveau A2 te behalen. Gebaseerd op ervaringen uit het verleden is te
verwachten dat onder de nieuwe wet meer inburgeringsplichtigen er niet in zullen slagen
binnen de termijn op het vereiste niveau in te burgeren. Omdat er significant minder
begeleiding en ondersteuning is voor gezinsmigranten, staat de aanname van snelle
inburgering op hoog niveau met name voor hen onder druk.
Afsluitend
Het overzicht van de geschiedenis van inburgering in Nederland laat zien dat wijzigingen met
betrekking tot de wetgeving op het gebied van inburgering elkaar in de afgelopen 25 jaar in
rap tempo hebben opgevolgd. Opeenvolgende kabinetten hebben keer op keer de conclusie
getrokken dat het tot dan toe gevoerde beleid had gefaald en moest worden vervangen. Dit
resulteerde bijna altijd in een onder verhoging van de eisen en de sancties. Dat is met de
invoering van de Wi2021 niet anders.
Omdat het raamwerk van de ‘oude’ Wi in stand blijft, gezinsmigranten nog steeds zelf
moeten betalen voor hun inburgering en het niveau van het examen is verhoogd, valt, gezien
de ervaringen uit het verleden, te vrezen dat een groot deel van de inburgeringsplichtigen in
hun eerste jaren in Nederland zal worden opgezadeld met een aanzienlijke schuld en te
maken zal krijgen met verblijfsonzekerheid. De zwaarste last rust op de zwakste schouders.
Het is de vraag in hoeverre dat bijdraagt aan integratie en het de doelen van de wet
inburgering frustreert in plaats van bevordert.
1. TK 2019-2020, 35483, nr. 3, p. 7.
2. Groenendijk, C. (2019), ‘Nederlandse strengheid en wetgevend perfectionisme werken
contraproductief’, Asiel- en Migrantenrecht 2019(6/7): 278-286.
3. Immigranten die zich niet bij lokale autoriteiten meldden voor een intakegesprek, konden een
boete krijgen van maximaal € 2.269.
4. TK 2005-2006, 30308, nr. 3, p. 2.

Pagina 26 van 44
5. TK 2005-2006, 30308, nr. 3, p. 24-25. Deze consequenties van niet slagen zijn nog steeds van
toepassing, zie art. 21 lid 1 sub g, art. 34 lid 1 en art. 45b lid 2 sub g Vw 2000 en art. 3.51 lid 1 sub
a jo. art. 3.80a Vb 2000.
6. Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu, Deltaplan inburgering: vaste voet
in Nederland, gepubliceerd als bijlage bij TK 2006-2007, 31143, nr. 1; Algemene Rekenkamer
(2017), Inburgering. Eerste resultaten van de Wet inburgering 2013, p. 15.
7. Significant, Evaluatie Wet Inburgering, Barneveld: Significant 2010, p. 21, 23.
8. Ook werden nieuwe verblijfsrechtelijk consequenties van toepassing. Vanaf 1 januari 2016 kan het
niet behalen van het inburgeringsexamen leiden tot de afwijzing van het verzoek om verlenging
van een reguliere verblijfsvergunning voor bepaalde tijd (bijvoorbeeld voor verblijf bij partner of
echtgenoot), of intrekking van deze vergunning. Deze sancties worden in de praktijk niet
toegepast omdat dit in strijd wordt geacht met het recht op gezinsleven (art 8 EVRM).
9. TK 2019-2020, 35483, nr. 3, p. 8.
10. In de nieuwe wet legt de gemeente aan inburgeringsplichtigen die niet meewerken aan de brede
intake een boete op van € 250, en een boete van maximaal € 800 aan degenen die het
Persoonlijk Plan Inburgering en Participatie niet naleven (art. 22 en 23 jo art 26 Wi 2021). DUO
legt een boete van maximaal € 340 op aan inburgeringsplichtigen die de Module Arbeidsmarkt en
Participatie niet tijdig afronden (art. 24 jo 26 Wi 2021). Deze sancties zijn door de Wi2021
geïntroduceerd.
11. Ontheffing was mogelijk indien een inburgeringsplichtige minimaal 600 lesuren had gevolgd bij
een taalschool en het examen ten minste vier keer zonder succes had afgelegd. De aanvraag kon
op zijn vroegst zes maanden voor het verstrijken van de inburgeringstermijn worden ingediend
(art. 2.8b Besluit inburgering (oud) jo 2.4b Regeling inburgering (oud)).
12. Bron: IND/INDIGO/METIS. Cijfers in het bezit van de auteur. De cijfers zijn ook gepresenteerd in
het artikel ‘Lessen van 25 jaar inburgering in Nederland’ dat in het Nederlands Juristenblad is
gepubliceerd (NJB 2021(33):2722-2732).
13. Aan de inburgeringsplicht heeft iemand in de B1-route pas voldaan indien diegene ook de module
arbeidsmarkt en participatie (MAP) heeft afgelegd en heeft deelgenomen aan het
participatieverklaringstraject (PVT). Deze onderdelen worden door de gemeente aangeboden.
14. TK 2019-2020, 35483, nr. 13, p. 83.
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15. ‘Kopzorgen om de “nieuwe armen”: Syriërs en Eritreeërs’, Cyril Rosman in De Gelderlander, 1
februari 2022.
16. Van deze groep inburgeringsplichtigen is de inburgeringstermijn reeds
verstreken. https://duo.nl/data/Totaal%20Nederland.pdf, peildatum 1 januari 2022, site bezocht op
7 juni 2022.
17. Voorstel tot wijziging van de wet inburgering in verband met het opnemen van een
hardheidsclausule en aanpassing van het overgangsrecht
, https://internetconsultatie.nl/wijzigingwetinburgering2021, site bezocht op 7 juni 2022. De termijn
van de consultatie is op 25 oktober 2021 geëindigd.
18. TK 2021-2022, 32824, nr. 359, p. 4-5, p. 21. Op grond van artikel 5:41 van de Awb wordt geen
boete opgelegd als de overtreder geen verwijt treft. Uit artikel 5:46 lid 3 van de Awb volgt dat de
boetes onder de Wi2021 lager of op nul worden gesteld, indien de overtreder aannemelijk maakt
dat de vastgestelde boete wegens bijzondere omstandigheden te hoog is. Hierbij kan worden
gedacht aan een verminderde verwijtbaarheid, beperkte ernst van de overtreding en een geringe
financiële draagkracht (TK 2021-2022, 32824, nr. 359, p. 21). Artikel 7.1 lid 6 besluit inburgering
bepaalt dat gemeenten bij het opleggen van de boete rekening houden met bijzondere
omstandigheden die bij hen bekend zijn.
19. TK 2021-2022, 32824, nr. 359, p. 5.
20. TK 2021-2022, 32824, nr. 359, p. 5.
21. TK 2019-2020, 35483, nr. 3, p. 41.
22. 21% van de inburgeringsplichtigen die inburgeringsplichtig werden in de jaren 2013-2018 (en bij
wie de inburgeringstermijn is verstreken), https://duo.nl/data/Totaal%20Nederland.pdf, peildatum 1
januari 2022, site bezocht op 7 juni 2022. Van de inburgeraars die in 2013 inburgeringsplichtig
werden en een ontheffing kregen, kreeg driekwart deze op basis van aantoonbaar geleverde
inspanningen, Significant, Inburgering: systeemwereld versus leefwereld. Evaluatie Wet
inburgering 2013, Barneveld: Significant 2018, p. 78 en 80-81.
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16. Kamerbrief over vervolgaanpak actieprogramma Kansrijke Start
2022-2025
Maarten van Ooijen (bron: Sociaal Web 13-06-2022)

Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) informeert de Tweede Kamer over de vervolgaanpak
actieprogramma Kansrijke Start 2022-2025.

Geachte voorzitter,
Op het fundament van de eerste 1000 dagen, vanaf 10 maanden voor de geboorte tot
ongeveer 2 jaar, bouwen we de rest van ons leven verder. De omgeving waarin een kind
wordt geboren, groeit en zich ontwikkelt in de eerste 1000 dagen, bepaalt in grote mate de
kansen voor later. Door nu te investeren in een goede, kansrijke start voor elk kind, bouwen
we aan een gezonde generatie in de maatschappij van morgen.
Met deze aanpak geeft het kabinet invulling aan het vervolg op het actieprogramma
Kansrijke Start, dat in september 2018 werd gelanceerd. Ik vind het mooi en hoopvol om te
zien dat dankzij de inzet van veel partijen en professionals er een vruchtbare bodem ligt om
op door te bouwen. De samenwerking binnen de 272 lokale coalities Kansrijke Start die er op
dit moment zijn heeft in veel gemeenten al positieve impact op het werk van professionals en
de ondersteuning aan (aanstaande) ouders in een kwetsbare situatie. Maar er is ook nog
veel te doen.
De sleutel voor een kansrijke start voor elk kind ligt bij de (aanstaande) ouders. Zij hebben
een cruciale rol tijdens de eerste 1000 dagen. Centraal in de aanpak staat daarom de
hulpbehoefte van (aanstaande) ouders in een kwetsbare situatie. Ouders moeten zich
optimaal ondersteund voelen tijdens de eerste 1000 dagen, doordat aan hen vanuit hun
hulpbehoefte tijdig de juiste zorg, ondersteuning en interventies worden aangeboden. Soms
betekent dat intensieve hulp, maar ook een klein steuntje in de rug tijdens de eerste 1000
dagen kan al een wereld van verschil maken. De keten van zorg- en hulpverlening tijdens de
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eerste 1000 dagen moet voor de (aanstaande) ouders zo sluitend mogelijk zijn, van
ondersteuning bij een bewuste keuze over kinderwens en het voorkomen van onbedoelde
zwangerschappen, gezond zwanger worden en een gezonde zwangerschap tot stevig en
liefdevol ouderschap en hulp op andere levensdomeinen.
Hierbij is de zorg en hulp van professionals uit het medisch en sociaal domein belangrijk,
maar ook steun vanuit het informele netwerk. Als ouders zich gesteund voelen, worden zij
versterkt in hun ouderschap en zijn zij beter in staat om hun kind een goede start te bieden.
De ambitie van deze vervolgaanpak is dat er in elke gemeente structureel een lokale
Kansrijke Start-aanpak komt (inclusief de inzet van interventies), zodat (aanstaande) ouders
tijdig de juiste zorg en ondersteuning ontvangen, aansluitend op hun hulpbehoefte. Deze
ambitie volgt uit het coalitieakkoord waarin is opgenomen dat het kabinet inzet op een
gezonde generatie 2040 en dat er in iedere gemeente Kansrijke Start komt. Hiertoe zijn in
het coalitieakkoord ook structureel middelen gereserveerd. In het coalitieakkoord is ook
opgenomen dat het kabinet inzet op het voorkomen van onbedoelde zwangerschappen.
Omdat de ondersteuning rondom het voorkomen van onbedoelde zwangerschappen
onderdeel vormt van de keten rondom de zorg en hulpverlening tijdens de eerste 1000
dagen, wordt de uitwerking daarvan in nauwe samenhang met de vervolgaanpak Kansrijke
Start vormgegeven.
De vervolgaanpak Kansrijke Start zet in op het versterken, uitbouwen en het structureel
verankeren van de lokale Kansrijke Start – aanpak.
In de vervolgaanpak worden acties ingezet langs 2 lijnen:




Professionals en informeel netwerk ondersteunen (aanstaande) ouders
optimaal: Het versterken van vakmanschap en samenwerking professionals (o.a. via
opleidingen en zorgstandaarden) & versterken van het informeel netwerk. Professionals
signaleren risico’s, kunnen elkaar en het informele netwerk optimaal vinden, vullen elkaar
aan en kunnen samen tijdig de juiste zorg en ondersteuning organiseren
Lokale en regionale afspraken zorgen voor juiste zorg dichtbij (aanstaande)
ouders: Duurzame lokale en regionale afspraken en het realiseren van andere
randvoorwaarden voor samenwerking tussen medisch en sociaal domein in alle
gemeenten.

In mei heb ik de wethouders uit de 77 gemeenten die nog geen lokale coalitie Kansrijke Start
hebben nader geïnformeerd over Kansrijke Start en de beschikbare financiële middelen.
Daarbij heb ik hen opgeroepen om de beschikbare middelen in te zetten om een lokale
coalitie Kansrijke Start te vormen of te versterken, ervaringen en resultaten van de aanpak te
delen en deel te nemen aan het stimuleringsprogramma.
Komende periode zal ik als onderdeel van de vervolgaanpak inzetten op (bestuurlijke)
afspraken over inzet en verankering Kansrijke Start met relevante partijen in het sociaal
domein en de geboortezorg. Lokale coalities, regionale samenwerking en interventies zullen
duurzaam worden gefinancierd en waar nodig kijken we of regelgeving passend kan worden
ingezet om de vrijblijvendheid van de inzet op Kansrijke Start af te halen. Daarnaast zet ik in
op een duurzame leerinfrastructuur met alle relevante partijen, waardoor alle kennis rondom
het thema Kansrijke Start ook voor de toekomst beschikbaar blijft en verder kan worden
uitgebouwd. Tot slot is het belangrijk om Kansrijke start te verbinden als startpunt aan
andere relevante beleidsthema’s zoals preventie, kansengelijkheid en armoede.
Iedereen kan een bijdrage leveren aan het creëren van een maatschappij waarin elk kind de
kans krijgt zich optimaal te ontwikkelen, vanaf het prilste begin. De meeste gezondheidswinst
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en gelijke kansen zijn te bereiken door een goede start. Ik kijk ernaar uit om de komende
jaren samen met alle partners verder te bouwen aan Kansrijke Start als basis voor vele
gezonde generaties!
Hoogachtend,
de staatssecretaris van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,
Maarten van Ooijen

17. Bied mensen met een beperking bestaanszekerheid en werk!
Manifest van de Werkcoalitie
Sinds de decentralisatie in 2015 gaan elk jaar 14.000 mensen met een beperking,
chronische ziekte of psychische aandoening een onzeker bestaan tegemoet. Voorheen
kwamen zij in de Wajong, nu zijn zij aangewezen op de Participatiewet. Ook voor mensen
die minder dan 35% inkomensverlies hebben door een beperking en daardoor niet in de WIA
komen, ontbreekt nu een vangnet.
In de Participatiewet hebben mensen met een beperking een te lage uitkering om rond te
komen én nauwelijks ondersteuning om te werken. Werken naast de uitkering leidt door
ingewikkelde verrekeningen tot schulden en stress. Voor mensen met een medische
urenbeperking is werken sowieso onvoldoende lonend. Daar komt nog bij dat de sociale
werkvoorziening niet meer beschikbaar is voor werkzoekenden als de stap naar de
arbeidsmarkt te groot is. Voor beschut werk zijn er nog lang niet genoeg werkplaatsen
beschikbaar. Tot slot zijn er ook nog veel mensen met een beperking die onvoldoende
toegang hebben tot regelingen die hun deelname aan de arbeidsmarkt bevorderen.
De Werkcoalitie – de Landelijke Cliëntenraad, FNV, VCP, CNV, Wij Staan Op!, MIND,
Coalitie voor inclusie, Stichting studeren en werken op maat en Ieder(in) - roept het kabinet
op om de bestaanszekerheid van mensen met een beperking snel te verbeteren. We doen in
dit manifest daarvoor vier voorstellen. Daarnaast is het belangrijk dat er structureel overleg
komt tussen het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en mensen met een
beperking. Alleen zo komt een inclusieve samenleving met bestaanszekerheid voor mensen
met een beperking in zicht.
1. Maak een regeling voor mensen met een beperking die bestaanszekerheid biedt
Een beperking is meestal levenslang. En soms is werken vanwege de
gezondheidsproblemen überhaupt niet mogelijk. Ook rondkomen van werk is voor mensen
met een beperking veel lastiger dan voor mensen zonder beperking. Veel regelingen zijn
versnipperd en werken elkaar soms zelfs tegen. Daarbij hebben mensen vaak extra zorg- en
ondersteuningskosten.
Wij stellen voor:
 Erken dat niet iedereen kan werken, hoe graag men dat ook wil
 Verhoog de uitkering
 Schrap de partner- en vermogenstoets
 Maak bijverdienen eenvoudiger
 Zorg dat wie naar vermogen werkt, met inkomensondersteuning minimaal het
functieloon ontvangt
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2. Zorg dat iedereen met een beperking recht heeft op passende ondersteuning
Mensen met een beperking hebben geregeld passende ondersteuning nodig om werk te
vinden en te behouden. Maar ze weten vaak niet bij wie ze voor ondersteuning moeten
aankloppen. Daar komt nog bij, dat de ondersteuning per regeling of gemeente verschilt. En
dat de gemeenten krap bij kas zitten, waardoor ze de hand op de knip houden. Niet de
behoefte aan ondersteuning is dan leidend, maar het beschikbare budget.
Wij stellen voor:
 Maak één loket waar mensen zich voor ondersteuning kunnen melden
 Zet de expertise van UWV en Regionale Mobiliteitsteams in voor ondersteuning en
bemiddeling
 Maak ondersteuningsmogelijkheden voor iedereen gelijk toegankelijk
 Betrek mensen zelf bij de keuze voor de aard van de ondersteuning
 Regel één centraal budget
Werken op de reguliere arbeidsmarkt is voor sommige mensen met een beperking een te
grote stap om in één keer te nemen. Om deze mensen toch perspectief op werk te bieden,
pleiten we ervoor dat sociale ontwikkelbedrijven die ondersteuning gaan bieden. In de
sociale ontwikkelbedrijven kunnen mensen met een beperking werkervaring opdoen en zich
professioneel ontwikkelen. Daarna kunnen ze mogelijk wel op de reguliere arbeidsmarkt aan
de slag. Verder kunnen de sociale ontwikkelbedrijven ook dienen als vangnet voor mensen
bij wie het werken op de reguliere arbeidsmarkt even niet lukt.
3. Bied een alternatief voor wie de stap naar de arbeidsmarkt te groot is
Wij stellen voor:
 Bied bestaanszekerheid en werkzekerheid via sociale ontwikkelbedrijven
 Betaal de werknemers een cao- of functieloon
 Investeer daarnaast in de verdere ontwikkeling van praktijkleren en leerwerkplekken
Het ontbreekt nu aan systematisch inzicht in hoe het mensen met een beperking vergaat op
de arbeidsmarkt. Mensen die geen werk en geen uitkering hebben, zijn helemaal uit beeld
verdwenen. En in de Participatiewet gaan mensen met een beperking op in het
bijstandsregime zonder dat duidelijk is of zij met specifieke ondersteuning aan de slag
kunnen. Ook over werkenden met een beperking ontbreekt overzicht. Kunnen ze eigenlijk
wel rondkomen als ze door hun beperking slechts parttime kunnen werken? Hebben ze
dezelfde carrièremogelijkheden als anderen?
4. Houd veel beter in de gaten hoe het mensen met een beperking vergaat
Wij stellen voor:
 Onderzoek veel beter hoe het mensen met een beperking mét en zonder baan
vergaat. Zodat ze gerichter en beter kunnen worden ondersteund
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18. Parlement is aan zet bij aanpak discriminatie
Bron: Movisie 15 juni 2022

Bij het maken van wetten moet beter worden nagegaan of ze onbedoeld tot discriminatie
kunnen leiden. Daarbij is ook het parlement als medewetgever aan zet. Dat concludeerde de
parlementaire onderzoekscommissie van de Eerste Kamer die onderzoek heeft gedaan naar
de effectiviteit van antidiscriminatie wetgeving. De commissie concludeerde in haar
eindrapport dat de wetgever een steviger rol nodig heeft om discriminatie effectiever tegen te
gaan. Hanneke Felten en Amma Asante zaten namens Movisie en KIS in de klankbord en
ook Movisie-directeur Saskia Keuzenkamp is gehoord door de commissie.
Er bestaat een diepe kloof tussen wetgeving op papier en hoe deze regels in de praktijk
uitpakken. Het parlement moet daarom scherper opletten of wetsvoorstellen niet onbedoeld
tot meer discriminatie leiden. Dat concludeert de onderzoekscommissie van de Eerste
Kamer dinsdag 14 juni 2022 in het rapport ‘Gelijk recht doen’. De commissie onder leiding
van GroenLinks-senator Ruard Ganzevoort heeft het afgelopen jaar onderzocht wat de
wetgever (het kabinet en het parlement) kan doen om discriminatie tegen te gaan. Natuurlijk
publiceerden de media volop over dit rapport. Zowel Hanneke Felten als Amma Asante (ook
vanuit haar rol als voorzitter van de Landelijke Cliënten Raad – LCR) kwamen bijvoorbeeld
op NU.nl aan het woord over het rapport ‘Gelijk recht doen’.
Toetsen aan de hand van zes kernpunten
De onderzoekers adviseren het parlement om in de toekomst een afwegingskader te
gebruiken als het wetsvoorstellen beoordeelt. Dat kader bestaat uit een lijst met zes
aandachtspunten die de wetgever bij langs moet gaan. Die aandachtspunten zijn
vertrouwen, aandacht, normering en taalgebruik, eenvoud, verantwoordelijkheid en
leiderschap, en heldere en effectieve (klacht)procedures. NU.nl: “Allereerst is het belangrijk
dat de wetgever er bij het schrijven van een wet van uitgaat dat burgers "goedwillend en
deugdzaam" zijn. Ook moet ermee rekening gehouden worden dat niet elke burger hetzelfde
denk- en doenvermogen heeft. Met andere woorden: niet elke burger kan zichzelf evengoed
redden. Ten tweede moet de wetgever continu aandacht hebben voor discriminatie en voor
de mensen die dat ervaren. De commissie adviseert de wetgever om de groep burgers op
wie een wet effect heeft proactief bij het wetgevingsproces te betrekken.
'De commissie stelt voor om waar mogelijk in elke wet een expliciete verwijzing naar het
verbod op discriminatie op te nemen'
Een belangrijk mechanisme om racisme te voorkomen
Movisie en KIS mochten voor het verschijnen van het rapport commentaar leveren op de
inhoud. Movisie is er met name positief over dat de onderzoekscommissie heeft
gebruikgemaakt van onderdelen van de aanpak van discriminatie die bewezen werken. "We
weten uit onderzoek dat wanneer mensen weten dat zij de kans lopen om zich te moeten
verantwoorden over hoe zij gelijkheid en non-discriminatie hebben gewaarborgd in de
processen in hun organisatie, zij meer hun best hiervoor doen", reageert Hanneke Felten op
NU.nl. "Dit is een belangrijk mechanisme om bijvoorbeeld institutioneel racisme te
voorkomen." Amma Asante vult aan: "In dit rapport is veel aandacht besteed aan de burger
en diens realiteit. Begrip vanuit de overheid en een basishouding van vertrouwen zoals de
commissie in het rapport verwoordt, moeten resulteren in wetten die minder snel tot
discriminatie leiden."
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Niet meer uitgaan van de normburger
De wetgever moet dus niet meer standaard uitgaan van de "normburger" en moet er op
stigmatiserend taalgebruik worden gelet. Dat zijn termen als thuiszitters, laagopgeleiden en
niet-westerse allochtonen. De commissie stelt voor om waar mogelijk in elke wet een
expliciete verwijzing naar het verbod op discriminatie op te nemen. Verder moet een wet
eenvoudig zijn. Mensen vinden vaak hun weg naar het recht niet. Of ze nemen het initiatief
niet, omdat ze niet weten hoe een wet in elkaar zit. Daarnaast moeten burgers makkelijker
een klacht kunnen indienen of hun recht halen. Tot slot vindt de commissie het cruciaal dat
er goed wordt toegezien op eventuele discriminatoire effecten bij de uitvoering van wetten.
Uitvoeringsorganisaties, werkgeversinstellingen en onderwijsinstellingen moeten expliciet de
verantwoordelijkheid krijgen om discriminatie tegen te gaan. De wetgever kan bijvoorbeeld
een rapportage eisen. Deze organisaties moeten hiervoor wel voldoende middelen, zoals
opleiding, tijd en mankracht, krijgen. Door op deze zes thema's te toetsen moet het
parlement beter kunnen meewegen of er een discriminerend effect kan optreden in de
praktijk, zegt de onderzoekscommissie.

19. Minister Schouten: Menselijke maat voorop bij
bijstandsverlening
Bron: Rijksoverheid 21-06-2022

Omzien naar elkaar. Het is niet zomaar de titel van het huidige coalitieakkoord. Het is ook de
gedachte achter aanpak van de Participatiewet die minister Schouten vandaag presenteert.
Met haar plannen zet ze de eerste stappen op weg naar een wet met een menselijker maat
die leidt naar wat die zegt: participatie.

Binnen redelijkheid giften mogen ontvangen. Naast de uitkering voor een langere periode
wat bijverdienen als opstap naar werk. Aanspraak maken op een budget om schommelende
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inkomsten per maand aan te vullen. Gegevensuitwisseling vergemakkelijken zodat mensen
niet telkens hun gegevens opnieuw moeten delen. Het zijn enkele voorstellen die minister
Schouten vandaag doet in haar beleidsplan ‘Participatiewet in balans’.
Aanleiding is de huidige Participatiewet, met als doel om mee te doen in de samenleving en
waar mogelijk op de arbeidsmarkt, die door de jaren heen uit balans is geraakt. “Bij hulp
richting bijstandsgerechtigden zijn we te veel uitgegaan van hoe het moet in plaats van hoe
het kan. We hebben met de beste intenties een wet opgesteld die te strikt is geformuleerd.
Die uitging van een rationeel calculerende burger die alles overziet. Maar complexe regels
maken dat heel moeilijk, wat in de praktijk soms hard uitwerkt.”
Boete op compassie verleden tijd
Met een ander mensbeeld is minister Schouten naar de wet gaan kijken. Met in de hand een
uitgebreide analyse van de wet die het afgelopen jaar is uitgevoerd in samenwerking met
vakbonden, werkgevers, gemeenten en bijstandsgerechtigden zelf. Uit het rapport blijkt dat
zowel professionals als de bijstandsgerechtigden de wet soms hard vinden uitpakken. Te
strikte regels kunnen het leven van iemand in de bijstand behoorlijk ingewikkeld maken.
“Er zijn veel verplichtingen waaraan je moet voldoen. En hulp van vrienden en familie wordt
afgestraft, een zogezegde boete op compassie,” stelt Schouten. “Ook zelf hulp aanbieden
door iemand in nood tijdelijk onderdak te bieden, kan gevolgen hebben voor jouw uitkering.
Net als het verlenen van mantelzorg. Als omzien naar elkaar niet meer kan, wordt het een
heel kille samenleving. Tijd dus voor aanpassing, zodat de menselijke maat terugkomt en
iedereen kan meedoen naar vermogen.”

20. VNG: Structurele financiering nodig voor onderwijs
inburgeraars
Bron: VNG 22-06-2022

Gemeenten hebben nog steeds onduidelijkheid over de structurele financiering van de
onderwijsroute. Daardoor verkeren inburgeraars en gemeenten in onzekerheid. De VNG
roept het rijk op om zijn verantwoordelijkheid te nemen en voor 1 juli de financiering van de
onderwijsroute te garanderen.

© COA
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Gemeenten hebben sinds 1 januari 2022 de regie op de inburgering van nieuwkomers.
Gemeenten hebben steeds gepleit voor een uitvoerbare én betaalbare Wet Inburgering,
zodat ze kunnen doen wat nodig is voor de integratie van nieuwkomers. De onderwijsroute het traject dat gemeenten inburgeraars aanbieden ter voorbereiding op het reguliere
onderwijs - is cruciaal voor een goede en duurzame inburgering. De financiële onzekerheid
van gemeenten over de bekostiging van dit traject gaat ten koste van de inburgeraars en de
partners waarmee gemeenten samenwerken.
Stijgend aantal inburgeraars
Tot op heden is er één keer een bedrag toegekend voor de onderwijsroute in 2022 van € 24
miljoen. Dit bedrag biedt geen mogelijkheid voor gemeenten om meerjarige contracten (van
4 tot 6 jaar) af te sluiten met het onderwijsveld. Zeker niet nu we in een opvangcrisis zitten
waarbij een groot aantal asielzoekers in aanmerking zal komen voor een verblijfsstatus.
Gemeenten moeten de komende jaren dus een stijgend aantal inburgeraars een passende
inburgering en integratie aanbieden.
Inburgeraars in de wachtstand
De onderwijsroute is een essentieel onderdeel van de Wet Inburgering voor de verdere
integratie van de nieuwkomer in Nederland. Niet goed voorbereid zijn op het reguliere
onderwijs betekent dat de inburgeraar in de wachtstand zit. Daarbij is het ook
maatschappelijk onverantwoord met deze huidige krappe arbeidsmarkt waarbij we in zoveel
sectoren tekorten aan arbeidskrachten hebben.
De VNG gaat ervan uit dat de rijksoverheid een betrouwbare en faciliterende partner is. Wij
ervaren de laatste maanden echter geen luisterend oor, maar een dichte deur en een niet
transparant proces. In plaats daarvan willen wij graag samenwerken aan het realiseren van
een robuust en uitvoerbaar stelsel, dat bijdraagt aan een goede integratie van inburgeraars
en het creëren en behouden van draagvlak in de samenleving.
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21. Tips laaggeletterden aan gemeente Sittard-Geleen voor
begrijpelijke brieven: ‘Ouderwetse woorden? meteen schrappen’
Door Marjolein Welling (bron: dagblad de Limburger 23-06-2022)

De meeleesgroep in Geleen.
© Afbeelding: Rob Oostwegel

Elke maand neemt een meeleesgroep met daarin mensen die laaggeletterd zijn brieven
van de gemeente Sittard-Geleen door. Hoe kan de boodschap zo worden
opgeschreven dat iedereen het begrijpt? „Vaak haal ik het einde van een brief niet
eens, zo ingewikkeld zijn ze.”
‘In uw bezwaarschrift ontbreken de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit,
oftewel de gronden van bezwaar. Hierdoor bent u in verzuim. Als u niet (op tijd) reageert, kan
uw bezwaar niet-ontvankelijk worden verklaard.’ Gronden van bezwaar. In verzuim. Nietontvankelijk.
Een brief van de gemeente Sittard-Geleen roept flink wat vraagtekens op bij de
meeleesgroep. Elke maand ontmoeten de deelnemers elkaar in het stadskantoor in Geleen
om teksten van de gemeente door te nemen. Welke moeilijke termen komen ze tegen?
Staan er lange zinnen in? Is de tekst overzichtelijk genoeg? „Ouderwetse woorden? Meteen
schrappen.”
Laaggeletterd
In de groep zitten zo’n tien mensen die laaggeletterd zijn. Zij kunnen wel lezen, schrijven en
rekenen, maar hebben hier veel moeite mee. „Laaggeletterdheid heeft niets met een gebrek
aan intelligentie te maken”, benadrukt een deelneemster, die na een herseninfarct teksten
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minder goed kan volgen. De weg vinden, iets bestellen van een menukaart en brieven lezen
van de overheid kan voor laaggeletterden een grote opgave zijn.
Binnen de groep zijn er ook leden die om andere redenen moeite hebben met begrijpend
lezen„ Vaak haal ik het einde van een van de overheid brief niet eens, zo ingewikkeld zijn
ze”, zegt een deelnemer met dyslexie. „Die teksten kunnen veel eenvoudiger en korter.”
Lees ook: Theo (60) uit Spaubeek overwon zijn schaamte en helpt nu andere
laaggeletterden: ‘Ik kon vroeger nooit de weg vinden’
Tips
Zin voor zin leest de groep twee brieven van de gemeente. De belangrijkste tips: laat
onnodige zinnen eruit. Verwijs zo min mogelijk naar ingewikkelde wetten. Begin in een
opsomming elk nieuw punt met een cijfer. En zorg voor een contactpersoon waar je
terechtkunt met vragen over de brief. Zet de gegevens hiervan bovenaan, zo hoef je niet
eerst de hele tekst door om er te komen.
Bewustwording
Een communicatiemedewerker van de gemeente schrijft alle adviezen op, zodat haar
collega’s met deze tips aan de slag kunnen om de teksten aan te passen. Ook de schrijver
van één van de behandelde brieven luistert mee.
„Door alle opmerkingen die ik van jullie hoor, ben ik me er bewust van geworden dat er
mensen zijn die om allerlei redenen een brief niet meteen goed begrijpen of daarin extra
uitleg nodig hebben. Ik ga er daarom zeker op letten om waar het kan ingewikkelde
juridische termen achterwege te laten.”
Lees ook: Midden-Limburgse gemeenten gaan samen met partners aan de slag met
laaggeletterdheid
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22. Eerste Stand van de uitvoering sociale zekerheid 2022 klaar
Bron: Rijksoverheid 22-06-2022

Aan de vooravond van de 'Dag van de publieke dienstverlening' zijn de Stand van de
uitvoering sociale zekerheid en de knelpuntenbrieven van UWV en de SVB aangeboden aan
de Eerste en Tweede Kamer door minister Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
en minister Schouten (Armoede, Participatie en Pensioenen). Met de Stand van de
uitvoering worden de Eerste en Tweede Kamer halfjaarlijks geïnformeerd over wat er speelt
in de uitvoering van de sociale zekerheid. De knelpuntenbrieven geven inzicht in knelpunten
in de uitvoering die goede dienstverlening in de weg staat.

Knelpuntenbrieven UWV en de SVB
UWV en de SVB leveren dienstverlening aan miljoenen mensen en nemen elke dag
beslissingen die mensen raken. Regelmatig levert dit situaties op waarbij burgers door
bestaande wet- en regelgeving in de knel komen en het de uitvoeringsorganisaties niet lukt
om een passende oplossing te bieden. Met de knelpuntenbrieven bieden de
uitvoeringsorganisaties inzicht in deze situaties. Dit helpt om het beleid beter aan te laten
sluiten op wat de uitvoering nodig heeft. Om zo burgers goede dienstverlening te kunnen
bieden. Het delen van knelpunten bevordert een goede dialoog. En die dialoog is belangrijk,
want door met elkaar het gesprek aan te (blijven) gaan, kan worden toegewerkt naar
oplossingen. Het nader onderzoeken en oplossen van knelpunten met wet- en regelgeving
heeft de hoogste prioriteit.
De SVB stipt onder andere aan gegevens efficiënter te willen gebruiken om bijvoorbeeld de
AIO-uitkering (Aanvullende inkomensvoorziening ouderen) gericht te kunnen uitkeren. UWV
noemt de hoge woonlasten voor mensen die enkel van de beslagvrije voet dienen rond te
komen. Aan beide aandachtspunten wordt gewerkt. Net als aan het terugdringen van nietgebruik van uitkeringen, een belangrijk onderdeel van het bestrijden van armoede.

Pagina 39 van 44
Stand van de uitvoering en de Vereenvoudigingsagenda
Twee keer per jaar wordt de 'Stand van de uitvoering' opgesteld. Het rapport dat vandaag is
gepresenteerd is de eerste Stand van de uitvoering sociale zekerheid van SZW sinds het
aantreden van het kabinet-Rutte IV. Niet geheel onverwacht komt het rapport vandaag, op
de vooravond van de Dag van de Publieke Dienstverlening, waar uitgebreid wordt stilgestaan
bij de manier waarop beleid uitwerkt in de praktijk.
Nieuw dit jaar is de toevoeging van de vereenvoudigingsagenda. De wet- en regelgeving die
inkomensondersteuning regelt is in de loop der jaren behoorlijk ingewikkeld geworden.
Mensen weten soms niet waar ze recht op hebben, of wat ze moeten doen om ergens
aanspraak op te maken. Ook weten ze lang niet altijd waar ze moeten aankloppen. Er wordt
daarom gewerkt aan vereenvoudiging van het socialezekerheidsstelsel. Om wet- en
regelgeving te maken die begrijpelijk, werkbaar en uitvoerbaar is. Met de
Vereenvoudigingsagenda laat SZW zien hoe wordt gewerkt aan het oplossen van concrete
knelpunten die burgers, werkgevers en uitvoering ervaren.
Kamerbrief+Vereenvoudigingsagenda+Sociale+Zekerheid.pdf

23. Kim Putters: ‘Er is meer maatschappijvisie nodig’
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek 27-06-2022

Na negen jaar verlaat Kim Putters het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) om het
voorzitterschap van de SER van Mariëtte Hamer over te nemen. Twee grote instituten,
middenin de Nederlandse samenleving. Er staat in Nederland veel op het spel. Grote
thema’s als duurzaamheid, woningbouw, energievoorziening en kansenongelijkheid moeten
met grote urgentie aangepakt worden. Overheid en burgers zouden daarbij de handen ineen
moeten slaan. Maar het onderlinge vertrouwen is laag.
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Kim Putters bepleit bij zijn afscheid van het SCP een nieuw ‘sociaal contract', dat gaat over
wat burgers, overheden, bedrijven en instellingen in de komende jaren van elkaar mogen
verwachten, en welke rechten, plichten en vrijheden daarbij horen. Feitenkennis van
maatschappelijke ontwikkelingen – het domein van samenwerkingspartners SCP en CBS
– is daarbij onontbeerlijk.
Hoe belangrijk is het SCP in de Nederlandse politiek-bestuurlijke omgeving?
‘Het SCP is, net als het CBS, een onmisbaar kennisinstituut in de Nederlandse politiekbestuurlijke omgeving. Ik hoop dat het ook in de toekomst de stem van burgers, maar vooral
ook de leefsituatie en werkelijkheid van mensen bij beleid en politiek op tafel blijft leggen. Dat
is in zichzelf al van heel grote waarde. Als dat namelijk niet structureel en op vaste plekken
zou gebeuren, dan komen al die inzichten niet op de plek waar beslissingen genomen
worden. Kennisdeling is niet van toeval afhankelijk, politici en beleidsmakers moeten
luisteren. Niemand kan zeggen dat iets niet gedeeld of gezegd is. Dat is een belangrijke
schakel in de werking van onze democratische rechtsstaat en in het bijzonder van de
rijksdienst. Als het SCP nog niet bestond dan zou ik het oprichten, het is meer nodig dan
ooit.’
Met wat voor gevoel trekt u de deur bij het SCP achter u dicht?
‘Het SCP is een prachtige organisatie met slimme en betrokken onderzoekers en
medewerkers, waar ik negen jaar lang met ongelooflijk veel plezier heb gewerkt. Samen
hebben we keer op keer bij beleidsmakers en politici de stem van de samenleving op tafel
gelegd. Over maatschappelijke scheidslijnen, over tevredenheid met het leven, over
perspectieven voor de toekomst. Ik vertrek met een enorm trots gevoel, omdat het
doorgronden van wat zich in onze samenleving voltrekt op basis van feiten en gedegen
analyses in ons land ertoe doet. De politiek wordt voortdurend de spiegel voorgehouden.’
Wat is de relatie tussen het SCP en het CBS?
‘Het werk van het SCP en het CBS is heel complementair. Cijfers, data en kwalitatief
onderzoek vullen elkaar naadloos aan, geven elkaar meer waarde. Na negen jaar ervaring
bij het SCP pleit ik er voor om die ‘mixed methods’ nog veel vaker toe te passen. Het is
immers onmogelijk om de ingewikkelde maatschappelijke werkelijkheid met alleen cijfers te
begrijpen. Want wat gaat er achter die cijfers schuil? Daar is dan meer kwalitatief onderzoek
voor nodig, in een zoektocht naar mechanismen en verklaringen voor vraagstukken als
ongelijkheid of ervaren discriminatie. Het is ook geen kwestie van harde data en zachte
duiding. Sommige zaken kunnen lange termijn of zacht lijken – bijvoorbeeld hoe vertrouwen
in de politiek of in elkaar zich ontwikkelt – en dat krijg je op enig moment keihard in het
gezicht terug als je het zicht erop onderweg verloren bent. Een vurig pleidooi dus voor mixed
methods, en constructieve dialoog tussen disciplines en methodieken.’
Hoe kijkt u terug op de samenwerking met het CBS?
‘Het CBS is voor een planbureau als het SCP een van de belangrijkste
samenwerkingspartners, eigenlijk de belangrijkste! De samenwerking op het terrein van
dataverzameling, maar ook het na– en meedenken over de vraagstukken van de toekomst
en hoe we die met elkaar kunnen blijven doorgronden en onderzoeken, maakt dat we het
ook echt als teamwork zien en ervaren. Zo hebben we rond het onderzoeken van brede
welvaart met elkaar stappen kunnen zetten, maar is het CBS ook betrokken bij onze nieuwe
data–infrastructuur ‘Nederland in Beeld’. Medewerkers hebben al jarenlang goede contacten
en weten elkaar makkelijk te vinden. En ook op directieniveau is er regelmatig contact en is
er een open, constructieve samenwerking. Ik kijk daar met plezier op terug.’
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Wat zouden het CBS en het SCP met elkaar moeten afspreken om een relevante
bijdrage aan het publieke discours te kunnen blijven leveren?
‘De huidige samenwerking met kracht en plezier voortzetten. Nederland mag trots zijn op het
CBS en de verzameling van feiten en inzichten over onze samenleving en economie. En
Nederland mag ook trots zijn op het SCP dat met data van het CBS en ook eigen
dataverzameling de verbinding naar het beleid en de politiek maakt. Dat is complementair en
blijft zeker relevant. Het is wel van belang om ook de dataverzameling en de manier van
kijken naar data steeds weer tegen het licht te houden. Maatschappelijke vraagstukken
veranderen, en als dataverzameling veroudert en niet meer de kern van die kwesties pakt
dan loop je achter de feiten aan. We zullen dus steeds opnieuw de bereidheid moeten
hebben elkaar in de ogen te kijken en de vraag te stellen: doen we nog het goede en doen
we dat goed genoeg?’
Ondanks de grote hoeveelheid beschikbare feiten en cijfers en de vele kundige
onderzoeksinstituten die maatschappelijke ontwikkelingen in kaart brengen en duiden,
lijkt het maatschappelijke debat alleen maar meer door emoties gevoed. Hoe verklaart
u dat?
‘We leven in een wereld die steeds meer en steeds sneller gebeurtenissen deelt en
communiceert, waarbij het onderscheid steeds lastiger te maken is tussen feit en fictie, korte
en lange termijn, maar ook tussen groot en klein leed. Veel berichtgeving en debat vindt
plaats in het hier en nu, kortstondig en steeds heftiger gebracht. In die omgeving is het niet
altijd eenvoudig om rust en vertraging in te bouwen. De coronacrisis liet bijvoorbeeld zien dat
de korte termijn effecten en de druk om gelijk te handelen het zicht op lange termijn effecten
voor samenleving en economie belemmert. Het is de taak van de wetenschap om zich daar
niet in mee te laten slepen, maar om steeds andere perspectieven en vergezichten op tafel
te leggen. Dat zullen we wel steeds persoonlijker en toegankelijker moeten doen. Mensen
willen een boodschap best vertrouwen, maar dan moet ook de boodschapper met gezag en
vertrouwen de boodschap over kunnen brengen en zich kunnen verantwoorden over de
onderbouwing ervan. Investeren in sterke en verantwoorde wetenschapscommunicatie is de
komende jaren cruciaal voor de plek van wetenschap in onze samenleving en in het
maatschappelijke debat.’
In uw laatste boek ‘Het einde van de BV Nederland’ bepleit u een nieuw sociaal
contract, een overheid met visie en het herstel van het onderlinge vertrouwen tussen
burgers en overheid. Hoe kan dat tot stand komen?
‘Inderdaad, er is meer maatschappijvisie nodig die de richting wijst hoe we met elkaar met de
vraagstukken van duurzaamheid en inclusie om willen gaan naar de toekomst toe. Het
sociaal contract is overdrachtelijk bedoeld, maar geeft aan wat burgers, overheden, bedrijven
en instellingen op weg naar die toekomst van elkaar mogen en moeten kunnen verwachten.
Dat is niet zomaar een makkelijk verhaal, het vraagt geven en nemen. Solidariteit vraagt
offers van iedereen. Onze samenleving verandert snel en met forse impact. Deze periode is
een overgang van type samenleving. Dat gebeurt eens in de zoveel tijd. Alle sociale,
economische en politieke relaties en systemen staan onder druk staan en kraken en schuren
soms. Dat is begrijpelijk, want het loslaten van oude patronen gaat niet zo makkelijk. Twee
grote kwesties spelen daarbij nu steeds een rol, namelijk hoe kunnen we een meer
duurzame manier van samenleven en omgaan met onze leefomgeving en het klimaat
ontwikkelen, opdat ook generaties na ons kunnen leven. En daarnaast is de vraag hoe
inclusief die samenleving is, wie mee kan doen en wie niet in alle snelheid en
veranderingen.’
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Met andere woorden: het zijn complexe vragen, vooral omdat ze vanuit alle lagen van
de samenleving beantwoord moeten worden?
‘Ja, het sociaal contract is van iedereen, niemand is er alleen de eigenaar van. De politiek
kan het ons dus ook niet zomaar opleggen. Er is dialoog nodig, samenwerking met burgers
en bedrijven. Onze traditie van polderen kan daarbij helpen, we hebben instanties als de
SER en sectorale overleggen. Maar ook burgerberaden en andere manieren om mensen bij
die toekomst te betrekken zijn cruciaal, om de samenleving in een verhaal over ons land
mee te nemen. In wat voor land willen we leven over vijftien tot twintig jaar? De wetenschap
is ook een cruciale partner in het sociaal contract, want kennis en inzicht helpen, net als het
verkennen van oplossingen voor ingewikkelde kwesties, net als hun effectiviteit en het
draagvlak ervoor.’
Wat gaat u nu doen?
‘Eerst deze zomer goed uitrusten en op me in laten werken hoe mooi de periode is geweest
die ik samen met het SCP mocht oplopen. U vindt deze zomer een dankbaar mens aan de
Hollandse kust, en wellicht nog ergens anders.’
Famous last words voor het SCP?
‘Prof. dr. Karen van Oudenhoven krijgt de mooiste baan van Nederland met geweldige
collega’s, en haar toekomstige collega’s krijgen een geweldige directeur!’

24. Wetsvoorstel Wet hersteloperatie toeslagen naar Tweede Kamer
Bron: Rijksoverheid 28-06-2022

Staatssecretaris van Financiën Aukje de Vries (Toeslagen en Douane) heeft vandaag het
wetsvoorstel Wet hersteloperatie aangeboden aan Tweede Kamer. Met dit wetsvoorstel
wordt weer een goede stap gezet.
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“Deze wet geeft verder duidelijkheid aan de gedupeerden van de
kinderopvangtoeslagaffaire, maakt inzichtelijker waaruit de hersteloperatie toeslagen bestaat
en welke gedupeerden aanspraak kunnen maken op een bepaalde regeling”, aldus
Staatssecretaris de Vries. “Een belangrijk onderdeel in het wetsvoorstel is de kindregeling.
Hiermee wordt geregeld dat kinderen ook een financiële vergoeding krijgen. Ouders geven
aan dat zij ook vooral duidelijkheid willen voor hun kinderen”
Wetsvoorstel wet hersteloperatie toeslagen
In het wetsvoorstel worden onder meer de bestaande Catshuisregeling opgenomen, die
zorgt dat gedupeerden een eerste uitkering krijgen van € 30.000 en hulp bij de aanpak van
hun schulden. Ook de regeling voor verdere financiële tegemoetkoming in gevallen waarin
de werkelijke schade hoger is dan de eerste uitkering, wordt opgenomen in het wetsvoorstel.
In het wetsvoorstel zijn ook een aantal nieuwe regelingen opgenomen, zoals de kindregeling.
Deze zorgt er voor dat ook kinderen van gedupeerde ouders een financiële vergoeding
ontvangen. Ook bevat het wetsvoorstel een regeling voor gedupeerden in de zorgtoeslag,
huurtoeslag of het kindgebonden budget. Daarnaast wordt via het wetsvoorstel onder meer
de ondersteuning voor ouders in het buitenland geregeld en wordt de voor het herstelproces
benodigde gegevensdeling vastgelegd.
Kind- en andere regelingen
Het streven is om al aan een deel van de gedupeerde kinderen voor het einde van dit jaar
een bedrag uit te keren. Dit is afhankelijk van het goedkeuren van een wetsvoorstel door de
Tweede en Eerste Kamer. In de tussentijd kunnen kinderen al ondersteuning krijgen via de
hulp van gemeenten aan gezinnen. Naar verwachting kan de uitvoering van de regeling voor
gedupeerden van huurtoeslag, zorgtoeslag en kindgebonden budget dan vanaf april 2023
starten. Ook hiervoor geldt dat de wet eerst moet zijn vastgesteld. Over beide regelingen
krijgen gedupeerden bericht van Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen. Dit gebeurt
automatisch. Aanmelden hiervoor is niet nodig.

25. Brede steun voor breed offensief en wijzigingen Participatiewet
in Kamer
Bron: Divosa 29-02-2022

Er lijkt brede steun te zijn voor aanpassingen van de Participatiewet. Dat bleek afgelopen
maandag tijdens de bespreking van het wetsvoorstel Breed offensief in de Tweede Kamer.
De oorspronkelijke wetswijziging is aangevuld met maatregelen uit het regeerakkoord, zoals
de afschaffing van de kostendelersnorm tot 27 jaar.
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De volgende wijzigingen zijn onderdeel van de wetswijziging breed offensief:







Een aanvraagrecht voor werknemers en werkgevers voor persoonlijke ondersteuning
op maat, zoals een jobcoach.
De mogelijkheid voor werkgevers en werknemers om loonkostensubsidie aan te
vragen bij gemeenten.
Een extra vrijlatingsregeling voor inwoners met een arbeidsbeperking die (deeltijd)
werken en daarnaast een aanvullende bijstandsuitkering ontvangen. Deze
vrijlatingsregeling geldt 1 jaar en kan worden verlengd.
Een extra verordeningsplicht voor gemeenten waarin het ondersteuningsaanbod is
uitgewerkt.
De vier-weken zoektermijn voor jongeren met een arbeidsbeperking wordt afgeschaft.

Een ruime meerderheid van de Kamer sprak steun uit voor het wetsvoorstel Breed offensief
Daarnaast reageerde veel partijen positief op het beleidsplan ‘Participatiewet in balans’,
dat vorige week door minister Schouten werd aangeboden aan de Kamer. Dit beleidsplan
moet leiden tot een verbetering van de Participatiewet.
Zorgen over breed offensief
Divosa heeft voor het Kamerdebat met deze brief aandacht gevraagd voor een aantal
zorgen die er vanuit gemeentelijk perspectief zijn over het wetsvoorstel Breed offensief. De
belangrijkste zorg betreft het aanvraagrecht. Deze maatregel heeft ongedekte financiële
gevolgen en we verwachten dat de maatregel in de huidige financiële context van schaarste
vooral zal leiden tot juridisering. Verschillende Kamerleden hebben minister Schouten
gevraagd naar deze zorgen, maar die leek hier niet gevoelig voor.
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