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Samenvatting
Hoe gaat het in het Amersfoortse sociaal domein na de decentralisaties
per 1 januari 2015? De effecten van deze verandering volgen we in deze
Amersfoortse monitor sociaal domein, om indien nodig op basis hiervan
bij te kunnen sturen. In deze vijfde monitor beschrijven we de nieuwe
beschikbare cijfers en onderzoeken sinds de vorige monitor.
Gevolgen coronacrisis
Het SCP uit enkele zorgen over de mogelijke invloed van de coronacrisis
op ons welbevinden, bijvoorbeeld over de verdubbeling van het aantal
eenzame ouderen en het gedaalde welbevinden onder mensen die
onzeker zijn over hun baan en inkomen. Op langere termijn wordt een
toename verwacht van het aantal mensen in armoede, schulden en
Participatiewet, zoals bijstand. Daarnaast draagt de coronacrisis
mogelijk bij aan kansenongelijkheid in het onderwijs, doordat kinderen
uit kwetsbare groepen mogelijk achterstanden oplopen of uitvallen op
school.
Verder verwacht het SCP dat een deel van de sociale en economische
gevolgen van de coronacrisis nog zichtbaar moet worden, en dat nieuwe
problemen zich stapelen op oude problemen.
Sociale basisinfrastructuur
Sinds 2017 is Indebuurt033 de organisatie die binnen de sociale
basisinfrastructuur een coördinerende rol heeft. Ze hebben tot doel om
samen met inwoners te werken aan een leefbare buurt en een plek waar
iedereen meetelt en meedoet, in samenwerking met inwoners en allerlei
partners in de stad. In 2019 hadden de informatiewinkels en –punten van
Indebuurt033 ruim 7300 unieke bezoekers. Dit is 4,7% van alle inwoners
en een stijging ten opzichte van 2018. Het totale bereik van
Indebuurt033 is hoger, maar niet herleidbaar naar unieke inwoners.
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Partners positief over verbindende rol Indebuurt033, maar kwetsbare
groepen moeilijk bereikt
Uit een spiegelgesprek blijkt dat partners van Indebuurt033 positief zijn
over de betrokkenheid en kennis van medewerkers. Vooral de rol die zij
spelen bij het verbinden van partners in de stad en netwerkopbouw zien
de partners als toegevoegde waarde van Indebuurt033. Een
aandachtspunt is dat kwetsbare groepen (zoals jongeren, ouderen en
mensen met een migratieachtergrond) volgens de partners moeilijk
worden bereikt.
Landelijk minder mantelzorgers beschikbaar per oudere
Het SCP verwacht landelijk dat tot 2040 het aantal mantelzorgontvangers onder zelfstandig wonende 75-plussers met bijna 70% stijgt,
terwijl het aantal mantelzorg-gevers met nog geen 7% toeneemt. “Waar
in 2018 tegenover elke oudere die mantelzorg ontvangt nog bijna 5
mantelzorgers stonden zullen er in 2040 nog slechts 3 mantelzorgers per
mantelzorg-ontvanger beschikbaar zijn.”
Gelukkige jongeren, maar zorgen om stress en laaggeletterdheid
Hoewel de meeste Amersfoortse jongeren gelukkig en voldoende
weerbaar zijn, zijn er ook enkele zorgelijke ontwikkelingen. Zo voelt 49%
van de Amersfoortse 13 tot 17-jarigen zich in 2019 (zeer) vaak gestrest,
vooral door school en huiswerk. Dit is hoger dan landelijk. Andere
zorgelijke ontwikkelingen zijn onder andere dat het zogenoemde binge
drinken onverminderd vaak voorkomt, en dat veel jongeren onvoldoende
bewegen en lang achter een beeldscherm zitten. Verder blijkt in
Amersfoort 12% van de 13 tot 17-jarigen matig tot ernstig eenzaam.
Landelijk valt de toename van laaggeletterdheid onder leerlingen op:
24% van de Nederlandse 15-jarigen is dermate laaggeletterdheid dat zij
niet voldoende kunnen meekomen in de maatschappij, terwijl dit in 2003
nog voor 11% gold. Het is onbekend in hoeverre dit ook voor Amersfoort
geldt.
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Toenemende (gezondheids)verschillen, ook tussen wijken
Een opgave voor de toekomst zijn de toenemende
(gezondheids)verschillen tussen groepen, en naar verwachting ook groter
wordende verschillen tussen wijken. Mensen met een laag inkomen, lage
opleiding of niet-westerse migratieachtergrond zijn hierbij de
kwetsbaarste groepen.
Wijkteams
Als er in de sociale basisinfrastructuur geen oplossing is, kunnen
Amersfoorters in hun eigen wijk een beroep doen op een wijkteam. De
wijkteams bieden ondersteuning dichtbij de inwoner en zijn de toegang
tot gespecialiseerde zorg en ondersteuning. In 2019 heeft 9,3% van de
Amersfoortse huishoudens gebruik gemaakt van wijkteams. Dit is hoger
dan voorgaande jaren.
Meer begeleiding door wijkteam geleverd
In 2019 levert het wijkteam 46% van de totale ambulante begeleiding aan
volwassenen en jongeren. Dit is een lichte toename ten opzichte van
2018 (44%) en 2017 (42%), en dat is dus een gewenste ontwikkeling zoals
beoogd met de maatregel ‘meer begeleiding door wijkteams’. In 2019
werden inwoners in 35% van de afgesloten hulpvragen verwezen naar de
basisinfrastructuur, eigen kracht of eigen netwerk. Dit is hoger dan in
2018 (30%). De meeste van deze inwoners konden verder op eigen kracht
of met eigen netwerk, een kleiner deel werd verwezen naar de sociale
basisinfrastructuur.
Wmo
Onder de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) vallen onder
andere huishoudelijke hulp, hulpmiddelen en voorzieningen, begeleiding,
dagactiviteiten en beschermd wonen.
Lichte afname totaal Wmo, maar toename huishoudelijke hulp
Na een eerdere toename lijkt het aandeel inwoners met Wmo (volgens
voorlopige cijfers) licht af te nemen tussen 2018 en 2019. Als gevolg van
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de invoering van het Wmo-abonnementstarief nam het aandeel cliënten
met huishoudelijke hulp wel met 13% toe van 2018 naar 2019. We zien
we toename vooral onder mensen met een midden (+16%) of hoog (+93%)
inkomen, omdat het voor hen financieel aantrekkelijker is geworden om
huishoudelijke hulp via de Wmo te ontvangen. De toename in Amersfoort
is groter dan landelijk, want Amersfoort heeft relatief veel inwoners met
een hoog inkomen.
Verwachte toename Wmo van 22% in 2030 door vergrijzing
Omdat het aantal ouderen fors toeneemt tussen 2020 en 2030 (38% onder
65-plussers en 49% onder 75-plussers) zal naar verwachting de behoefte
aan Wmo in Amersfoort sterk toenemen. Deze toename in Amersfoort zal
nog sterker zijn dan landelijk, omdat de stijging van 65-plussers in
Amersfoort groter is. Als we het Wmo-gebruik alleen op basis van
leeftijdsontwikkeling – dus bij ongewijzigd beleid – voorspellen, dan zal
het gebruik toenemen van 10.130 Amersfoortse Wmo-cliënten in 2019
naar 11.340 in 2025 en 12.400 in 2030. Dit is een stijging van 12% in 2025
en 22% in 2030.
Door vergrijzing sterke toename dementie en mensen zonder regie
Het aantal mensen met dementie stijgt tussen 2020 en 2030 naar
verwachting met 40% door de vergrijzing. Daarnaast zal het aandeel
mensen dat onvoldoende regie ervaart, toenemen door de vergrijzing en
de complexer wordende samenleving. Dit terwijl er verwacht wordt dat
mensen in toenemende mate zelf de regie nemen bij het regelen van
sociale steun en zorg.
Lichte toename zelfstandig wonende 75-plussers
In Amersfoort woont in 2019 91% van de 75-plussers zelfstandig. Dit is
een lichte toename ten opzichte van 2018 (90%), en een gewenste
ontwikkeling gezien het doel dat meer inwoners (langer) zelfstandig
wonen. Wel is het aandeel in Amersfoort nog iets lager dan gemiddeld in
100.000+ gemeenten, waar het aandeel 92% is.

5

0

Jeugdzorg
Onder de Jeugdwet vallen zowel relatief lichte vormen van jeugdzorg
(zoals begeleiding en behandeling van dyslexie en ADHD) als zwaardere
vormen (zoals ondertoezichtstelling en jeugdreclassering).
Jeugdzorg stabiliseert of neemt licht af
Er lijkt in Amersfoort voor het eerst sinds de decentralisaties sprake van
een verminderd beroep op jeugdzorg, omdat het aandeel jongeren met
jeugdzorg tussen 2018 en 2019 stabiliseert of zelfs licht afneemt.
Onduidelijk is in hoeverre dit het effect is van de maatregelen en in
hoeverre dit samenhangt met de bereikte budgetplafonds bij de Breed
Spectrum Aanbieders. Zwaardere vormen van jeugdzorg, zoals
jeugdbescherming en jeugdreclassering, nemen nog niet af, maar blijven
gelijk. Uit de voorlopige cijfers over het eerste half jaar van 2020 blijkt
dat de jeugdzorg in deze periode afnam, vooral door een sterke daling
van de instroom van trajecten jeugdhulp zonder verblijf (-46%). Dit lijkt
deels door corona te komen.
Toename aantal en aandeel verwijzingen via huisarts
We zien een toename van verwijzingen via de huisarts en een afname
van verwijzingen via de gemeente (dus via de wijkteams). In 2019 kwam
ruim de helft (56%) van alle Amersfoortse jeugdhulpcliënten via de
huisarts, en een kwart (25%) via de gemeente. De rest kwam via overige
verwijzers zoals de jeugdarts en medisch specialist.
Werk en inkomen
Voor iedereen die kan werken, maar het op de arbeidsmarkt zonder
ondersteuning niet redt, is er sinds 1 januari 2015 de Participatiewet. De
wet heeft tot doel dat meer mensen, met en zonder arbeidsbeperking,
werk vinden en meedoen naar vermogen.

Verwachte toename armoede en schulden door coronacrisis, maar duurt
soms lang voor mensen hulp inschakelen
Het aandeel Amersfoortse bijstandontvangers nam licht af tussen 2018 en
2019, maar als gevolg van de coronacrisis wordt een toename verwacht
van het aantal mensen in de Participatiewet, in armoede en met
schulden. Verwacht wordt wel dat het nog een tijd kan duren voordat dit
in de cijfers te zien is. Bijvoorbeeld omdat bedrijven nog gebruik maken
van het ondersteuningspakket van de Rijksoverheid, of omdat mensen
eerst WW krijgen of laat aankloppen voor hulp. Uit kwalitatief onderzoek
blijkt namelijk dat de meeste geïnterviewde Amersfoorters met armoede
of schuldenproblematiek al langere tijd (soms al jaren) in de problemen
zitten voordat ze hulp inschakelen. Dat heeft te maken met
onbekendheid met het aanbod van voorzieningen, gebrek aan vertrouwen
in hulpverlening door slechte ervaringen in het verleden en/of gevoelens
van schaamte over wat gezien wordt als eigen falen. Deze gesproken
inwoners zijn heel tevreden over de ondersteuning als betrokken
organisaties goed samenwerken en persoonlijke aandacht wordt
gecombineerd met concrete praktische hulp. Ontevredenheid lijkt vooral
te maken te hebben met een gebrekkig verwachtingsmanagement.
Eén op tien huishoudens met problematische schulden bereikt
Op 1 januari 2018 had 7,7% van de Amersfoortse huishoudens te maken
met geregistreerde problematische schulden; oftewel 5200 huishoudens.
Slechts één op de tien huishoudens met problematische schulden wordt
bereikt door schuldhulpverlening, en dit geldt zowel landelijk als in
Amersfoort. Huishoudens met schulden ontvangen vier keer zo vaak
bijstand, en gebruiken twee keer zo vaak GGZ of jeugdzorg, vergeleken
met huishoudens zonder schulden.
(Passend) onderwijs
(Lichte) afname speciaal (basis- of voortgezet) onderwijs
In Amersfoort lijken we – in tegenstelling tot landelijk - de gewenste
ontwikkeling te zien dat meer kinderen regulier onderwijs volgen. Het
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totaal aantal leerlingen in de speciaal (basis- of voortgezet) onderwijs in
Amersfoort nam namelijk met 5% af. Een ander belangrijk gewenst effect
is dat jongeren hun talenten kunnen ontwikkelen en ontplooien. In dit
kader is voortijdig schoolverlaten en thuiszitten ongewenst. Het aandeel
voortijdig schoolverlaters en aantal kinderen en jongeren dat langdurig
relatief verzuimt is vergelijkbaar met vorig jaar.
Ongelijke kansen in het onderwijs, mogelijk groter door coronacrisis
Een aandachtspunt binnen het onderwijs lijkt gelijke kansen. Want uit
onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat kinderen van laagopgeleide of arme
ouders of kinderen met een migratieachtergrond vaker een schooladvies
krijgen dat lager is dan wat de eindtoets adviseert. Hierdoor krijgen deze
kinderen geen gelijke kansen. Door de coronacrisis kan de
kansenongelijkheid groter worden.
Sociaal domein breed
Inwoners kritisch over diverse aspecten klacht- en bezwaarprocedure
Klachten en bezwaren binnen het sociaal domein geven – naast
(cliëntervarings)onderzoeken – een beeld over de tevredenheid van
inwoners met hulp en ondersteuning. In 2019 waren er meer klachten en
bezwaren binnen het sociaal domein dan in 2018.
Uit een Amersfoorts onderzoek (onder 51 inwoners met een klacht of
bezwaar) blijkt dat invullers over het algemeen kritisch zijn over
verschillende aspecten van de klacht- en bezwaarprocedure. De meeste
winst lijkt te behalen bij het gevoel van onafhankelijkheid (bijvoorbeeld
tijdens de hoorzitting), duidelijke communicatie over afhandeling en
(verwachtingsmanagement over) de doorlooptijd. Ook uit landelijk
onderzoek blijkt dat de waarderingscijfers vaak laag zijn. Daarnaast
benoemen de Amersfoortse inwoners en professionals ook verschillende
succespunten, zoals het informele traject en het laagdrempelig kunnen
indienen van een klacht of bezwaar. Het (vriendelijke) menselijke
contact lijkt hierin belangrijk voor inwoners.
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Wachttijden bij diverse zorgvormen
Als inwoners wachten op hulp, dan ontvangen ze de benodigde
ondersteuning (nog) niet. Volgens beleidsmedewerkers zijn er bij
verschillende zorgvormen wachttijden en wachtlijsten, zoals bij de Breed
Spectrum Aanbieders (bsa; zowel ambulante jeugdzorg als met verblijf)
en sommige p*q aanbieders (bijvoorbeeld voor dagbehandeling jeugd en
ambulante begeleiding Wmo). Ook bij specifieke vormen van 24uursopvang en ondersteuning met noodzakelijk verblijf zijn wachttijden.
Wachttijden komen onder andere door budgetplafonds,
personeelsschaarste en krapte op de woningmarkt.
Transformatie
Landelijk: transformatiedoelen onvoldoende bereikt
Uit diverse landelijke onderzoeken blijkt dat de doelen van de
transformatie en stelselwijzigingen nog onvoldoende zijn bereikt. Zo
komen wijkteams landelijk volgens Movisie nog onvoldoende toe aan
preventief werken en vroegsignalering. Daarnaast heeft invoering van de
Participatiewet volgens het SCP nauwelijks geleid tot verhoging van de
baankansen, en blijken ook de duidelijkheid en uniformiteit van de
Participatiewet – een andere doel van de wet – in de praktijk tegen te
vallen. Uit andere onderzoeken blijken ook de transformatiedoelen in de
jeugdhulp onvoldoende bereikt. Tot slot zijn ook in het passend
onderwijs niet alle verwachtingen van de stelselwijziging uitgekomen.
Amersfoort herkent deze conclusies grotendeels.
Integraliteit en beschermfactoren belangrijk bij preventie
Preventie kan voorkomen dat inwoners hulp of ondersteuning nodig
hebben. Dit is belangrijk voor bijvoorbeeld de gezondheid van inwoners
zelf, maar ook om de zorgkosten beheersbaar te houden. Uit
verschillende landelijke onderzoeken blijkt het belang van integraliteit
bij preventie. Ook aandacht voor beschermfactoren (zoals welbevinden
en veerkracht) naast risicofactoren (zoals laaggeletterdheid) is van
belang.
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Integrale aanpak beperkt door verkokering
Een van de transformatiedoelen was om integraliteit in hulp en
ondersteuning te bevorderen, maar uit diverse landelijke onderzoeken
blijkt dat er sprake is van verkokering (zowel tussen als binnen wetten).
Daarnaast zien in Amersfoort verschillende professionals en inwoners
verbetermogelijkheden qua samenwerking.
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1 Inleiding
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1. Inleiding
1.1

Kader en achtergrond

Met de decentralisaties per 2015 in het sociaal domein kregen
gemeenten er veel nieuwe taken bij. Met alle veranderingen heeft de
gemeente meer de regie gekregen in het sociaal domein.
Doel monitor: effecten proces volgen om bij te kunnen sturen
De effecten van alle veranderingen volgen we sinds 2015 met de
Amersfoortse monitor sociaal domein. Op basis hiervan kijkt de
gemeente welke resultaten er zijn geboekt en of er al dan niet moet
worden bijgestuurd. Met de monitor brengt de gemeente allerhande
(beleids)informatie over het sociaal domein op een gestructureerde,
samenhangende en herhaalbare wijze in kaart. Desondanks blijft het
lastig om de invloed van het Amersfoortse beleid op de doelen te
monitoren, omdat deze niet op zich staan, maar afhankelijk zijn van
aspecten als landelijk beleid (bijvoorbeeld omtrent het Wmoabonnementstarief) en de landelijke conjunctuur. Om toch een beeld te
krijgen van waar Amersfoort staat, vergelijken we daarom waar mogelijk
met andere 100.000+ gemeenten en landelijk. Het is in het bijzonder
lastig om de doelen van de transformatie te monitoren. Daarom sluiten
we hierbij ook zoveel mogelijk aan bij de landelijke onderzoeken op dit
terrein en wat hierover blijkt uit Amersfoortse cijfers en onderzoeken.
Daarbij is de transformatie geen opzichzelfstaand doel, maar een middel
om uiteindelijk maatschappelijke effecten en doelen te bereiken. In
hoofdstuk 9 gaan we nader in op de Amersfoortse transformatiedoelen.
Deze monitor gaat over de effecten op de doelen in het sociaal domein
en niet over de kosten. Hierover wordt verantwoord via de
begrotingscyclus.
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Voor het monitoren in het sociaal domein volgt de gemeente verder de
cyclus van beleidsplan, uitvoeringsagenda en deze Amersfoortse monitor.
Reikwijdte
De reikwijdte van deze Amersfoortse monitor is het sociaal domein en
bestaat uit Werk & Inkomen, Jeugd & Onderwijs en Zorg & Welzijn. De
drie decentralisaties (‘3D’s’, incl. Passend Onderwijs) nemen we hierin
integraal mee. Daarnaast heeft het sociaal domein raakvlakken met
onderwerpen als veiligheid en wonen, maar deze onderwerpen vallen
buiten de monitor. Deze onderwerpen komen in andere Amersfoortse
monitoren en onderzoeken aan bod.

1.2

Invulling monitor 2020

Dit is de vijfde Amersfoortse monitor sociaal domein. Zoals zichtbaar in
figuur 1 is de gemeenteraad sinds 2014 op verschillende momenten en op
verschillende manieren betrokken bij de invulling en opzet van deze
monitor. Voor deze monitor volgen we de opzet en uitgangspunten zoals
zijn vastgesteld in het ‘Raadsvoorstel Monitoring Sociaal Domein 2018’
en het ‘Voorstel monitor sociaal domein 2020’ dat we 21 januari 2020 in
het kwartaaloverleg Sociaal Domein met de woordvoerders besproken
hebben. Dat betekent onder meer dat we aansluiten bij de
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Figuur 1: Proces monitor

geformuleerde maatschappelijke effecten en richtinggevende doelen (zie
paragraaf 1.3 en de doelenbomen bij elk hoofdstuk) en bij de landelijke
Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD).
Geen themanummer en kwalitatief onderzoek
Andere uitgangspunten zijn dat in de monitor elk jaar een thema
centraal staat en over dat thema dan ook het kwalitatieve onderzoek
gaat (‘tellen en vertellen’). Hier wijken we dit jaar van af. We zoomen
dit jaar niet in op een specifiek thema, omdat 1) er geen duidelijk thema
naar voren kwam uit een inventarisatie onder raadsleden, en 2) een
aantal woordvoerders tijdens de Ronde van 10 december 2019 aangaf dat
de monitor niet altijd even uitgebreid hoeft te zijn. Bij de
laatstgenoemde reden werd expliciet het kwalitatieve casusonderzoek
naar de ervaringen van cliënten genoemd. Daarom is voor de monitor van
2020 geen kwalitatief onderzoek uitgevoerd. Vanzelfsprekend
rapporteren we in deze monitor wel over de cliëntervaringsonderzoeken
en andere (kwalitatieve) onderzoeken die beschikbaar zijn gekomen.
Overigens zijn er sinds de vorige monitor weinig nieuwe
cliëntervaringsonderzoeken uitgevoerd. In de monitor blijft de nadruk –
zoals vastgesteld in het ‘Raadsvoorstel Monitoring Sociaal Domein
2018’ - wel liggen op de outcome-criteria die wat zeggen over het
gewenste maatschappelijke effect, namelijk tevredenheid, doelrealisatie
en uitval.
Extra aandacht voor samenwerking en verschillen tussen groepen
In de monitor 2020 is extra aandacht voor twee voor de raad belangrijke
onderwerpen:
 Samenwerking in de sociale basisinfrastructuur
We vatten informatie samen uit onderzoeken die beschikbaar zijn
gekomen, zoals uit (spiegel)gesprekken bij IndeBuurt033.
 Verschillen tussen groepen
Verdiepende analyse naar verschillen tussen groepen konden we niet
uitvoeren, omdat bijvoorbeeld data van de GGD
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Jeugdgezondheidsmonitor later beschikbaar kwam door de coronacrisis.
Wel vatten we informatie samen uit landelijke onderzoeken over huidige
en toekomstige verschillen tussen groepen en wijken.
Op zoek naar alternatieve manier meten cliëntervaring Jeugd en Wmo
In 2020 voerden we niet opnieuw de cliëntervaringsonderzoeken Jeugd
en Wmo uit. De toegevoegde waarde van dit jaarlijks meten is beperkt,
omdat binnen een jaar zelden statistisch significante verschillen
optreden. Verder voorkomen we dat we cliënten en eventueel
mantelzorgers onnodig belasten met het invullen van vragenlijsten. In
2021 worden de cliëntervaringsonderzoeken Jeugd en Wmo wel weer
uitgevoerd, mits dat gezien de coronacrisis mogelijk en
onderzoekstechnisch verantwoord is.
In de tijd die het niet uitvoeren van de cliëntervaringsonderzoeken de
afgelopen jaren bespaarde, ging de gemeente op zoek naar een
alternatieve manier van cliëntervaring meten, bijvoorbeeld via
Ervaringwijzer.1 Een manier die meer aansluit bij de behoefte om er
meer van te kunnen leren en meer op te kunnen sturen. De gemeente
Amersfoort zou voorjaar 2020, samen met de regiogemeenten, starten
met een pilot met de Breed Spectrum Aanbieders, maar dit moest op het
laatste moment worden uitgesteld door de coronacrisis. Hierdoor kunnen
we geen eerste resultaten tonen in deze monitor. In overleg met de
zorgaanbieders wordt een nieuwe startdatum voor de pilot bepaald. Met
het zoeken naar een alternatieve manier van cliëntervaring meten
(bijvoorbeeld via Ervaringwijzer) speelt de gemeente in op verwachte
wetswijzigingen voor het meten van cliëntervaring. Hierin ontstaat naar
verwachting meer ruimte voor het meten van cliëntervaring die aansluit
bij de individuele behoeften van gemeenten. De gemeente Amersfoort
dacht hiervoor – samen met het ministerie van VWS, de VNG, landelijke
kennisinstellingen (zoals NJi en Movisie), en andere gemeenten – mee
over de mogelijke doorontwikkeling van de landelijk verplichte
cliëntervaringsonderzoeken Jeugd en Wmo.
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Monitor tijdens coronacrisis geschreven
Deze monitor is tijdens de coronacrisis geschreven, maar veel van de
gebruikte cijfers en onderzoeken zijn van voor de tijd. Door de snelle en
onvoorspelbare ontwikkelingen van de coronacrisis komt een deel van de
uitkomsten in een ander daglicht te staan. Waar mogelijk nemen we wel
de maatschappelijke gevolgen van de coronacrisis mee die bijvoorbeeld
het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) verwacht. Wat de precieze
gevolgen in aantallen zijn, is op het moment van het schrijven van deze
monitor niet te voorspellen.

1.3

Maatschappelijke effecten en
richtinggevende doelen

Beoogde maatschappelijke effecten
In deze monitor maken we een koppeling naar de maatschappelijke
effecten en de bijbehorende doelen. De maatschappelijke effecten:
 Meedoen: de Amersfoortse samenleving is inclusief en iedereen
doet mee
 Omzien naar elkaar: Amersfoorters ondersteunen elkaar en
zetten zich actief in voor de samenleving
 Ontwikkelen en opgroeien: de Amersfoortse inwoners
ontwikkelen zich tot weerbare en competente volwassenen
 Thuis in je huis: Amersfoorters zijn in staat zo lang mogelijk te
functioneren in de thuisomgeving
 Gezonde en vitale stad: Een gezond Amersfoort en optimale
kansen voor de gezondheid van Amersfoorters
Voor de beschrijving van de stand van zaken op deze maatschappelijke
effecten en bijbehorende doelen gebruiken we meerdere Amersfoortse
en landelijke onderzoeken evenals (registratie)cijfers. Daarnaast gaan
we in het hoofdstuk transformatie in op de transformatiedoelen. De
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Voorbeeld
Bij de doelenboom hiernaast staat als voorbeeld de indicator: %
zelfstandig wonende 75-plussers (doelrealisatie). Het is een indicator
voor richtinggevend doel 10 (meer ouderen en inwoners met een
beperking wonen (langer) zelfstandig). We zien dat de score hierop in
gewenste richting beweegt en Amersfoort lager is dan gemiddeld in
andere 100.000+ gemeenten.

Maatschappelijke
effecten

Doelenboom: hoe verhouden indicatoren zich tot doelen en
maatschappelijke effecten
Bij alle hoofdstukken beginnen we met een doelenboom waarin
beschreven staat wat de maatschappelijke effecten en richtinggevende
doelen zijn die samenhangen met het onderwerp. In ditzelfde schema
geven we ook de belangrijkste indicatoren weer en hoe deze zich
verhouden tot de doelen. Waar mogelijk kiezen we indicatoren die
aansluiten bij de outcome criteria (tevredenheid, doelrealisatie en
uitval). In de doelenboom staat ook hoe deze indicatoren zich
ontwikkelen in de tijd en indien beschikbaar hoe we in Amersfoort op
deze indicator ‘scoren’ ten opzichte van de andere 100.000+ gemeenten
of Nederland.2

Sociaal domein

Richtinggevende doelen

transformatie van het sociaal domein moet helpen om de gewenste
maatschappelijke effecten te bereiken.

Omzien naar
elkaar

Ontwikkelen en
opgroeien

4. Minder
mensen zijn
sociaal
geïsoleerd of
eenzaam

1. Meer
jeugdigen
ontwikkelen
zich optimaal

3. Meer
sociale
cohesie in de
buurten en
wijken

2. Meer jeugdigen
groeien op in een
veilige en
positieve gezinsen thuissituatie

6. Minder
volwassenen en
kinderen ervaren
financiële
belemmeringen
om 'mee te doen'
7. Meer mensen
met een afstand
tot arbeidsmarkt
werken (incl.
sociale activering
en dagbesteding)

13. Meer
mensen
sporten
en
bewegen

10. Meer
ouderen en
inwoners met
een beperking
wonen (langer)
zelfstandig

8. Meer mensen
functioneren zo
zelfredzaam
mogelijk en krijgen
zo nodig hulp en
ondersteuning

5. Meer
mensen helpen
elkaar of zien
naar elkaar om

Gezonde en
vitale stad

Thuis in je huis

9. Meer
volwassenen
leven in een
veilige
(thuis)situatie

12. Meer
mensen
zijn
sociaal
weerbaar
11. Meer
mensen zijn
in staat
gezond te
leven

Beweging in
gewenste richting

Beweging in
ongewenste richting

stabiel

Lager dan
gemiddeld in 100.000+
gemeenten

(ongeveer) gelijk
aan gemiddeld in 100.000+
gemeenten

Hoger dan
gemiddeld in 100.000+
gemeenten

Indicator

% zelfstandig
wonende 75-plussers
(doelrealisatie)
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Meedoen

Bron

CBS

Indicator blijft

Beweging

Benchmark

2017

2018

2019

-

90%

91%

Richtinggevende
doelen

doel 10
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2 Sociale basisinfrastructuur
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Sociale basisinfrastructuur

Beweging in gewenste richting
Lager dan gemiddeld in Nederland

Beweging in ongewenste richting

Indicator blijft stabiel

(ongeveer) gelijk aan gemiddeld in
Nederland

Indicator

Bron

Hoger dan gemiddeld in Nederland

Beweging
2017

2018

2019

Benchmark

Richtinggevende doelen

% IDB033-cliënten dat vindt dat er passende oplossing bij hun
vraag was (tevredenheid)
% IDB033-cliënten dat vindt dat ze door ondersteuning/
activiteiten meer zelfredzaam zijn (doelrealisatie)
% mantelzorgers dat zich (zeer) zwaar belast of overbelast
voelt
% matig-ernstig eenzame jongeren

Indebuurt033

-

70%

-

-

-

doel 8

Indebuurt033

-

55%

-

-

-

doel 8

O&S

21%

-

22%

-

doel 5

GGD

-

-

12%

% jongeren dat voldoende weerbaar is

GGD

-

-

92%
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doelen 3, 4, en
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doel 12

15

0

2. Sociale

basisinfrastructuur

2.1

Gevolgen coronacrisis op welbevinden

Door coronacrisis meer eenzaamheid en onzekerheid over werk
In maart 2020 veranderde de samenleving als gevolg van de
coronapandemie. Het is nog onduidelijk wat de gevolgen zijn op langere
termijn voor de volksgezondheid, economie en de manier waarop onze
samenleving is ingericht. Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP)3 uit
enkele zorgen over de mogelijke invloed van de coronacrisis op ons
welbevinden. “Een negatieve ontwikkeling is de toegenomen
eenzaamheid. Bij 75-plussers verdubbelde het gevoel van eenzaamheid.”
Vooral emotionele eenzaamheid nam toe: mensen missen een hechte of
betekenisvolle band met een ander. Volgens het SCP spelen de
coronamaatregelen die gericht zijn op het beperken van contacten en
het houden van afstand vermoedelijk een grote rol bij de stijging van de
eenzaamheid.
“Een tweede ontwikkeling is dat meer mensen sinds de coronacrisis
onzeker zijn over hun werk. Het welbevinden is lager bij mensen die
onzeker zijn over hun werk of inkomen.”
Dit zijn volgens het SCP de twee grootste gevolgen van de coronacrisis
voor het sociaal domein (op dit moment). De gevolgen van de
coronacrisis voor specifieke aspecten beschrijven we verder bij de
betreffende hoofdstukken. Dus bijvoorbeeld de mogelijke gevolgen voor
armoede en schulden komen aan bod in het hoofdstuk werk en inkomen,
terwijl we mogelijk toegenomen kansenongelijkheid in het onderwijs
beschrijven in het hoofdstuk passend onderwijs. Volgens het SCP bestaat
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de kans dat ook bij andere groepen op termijn de rek eruit gaat. Ze
verwachten dan ook “dat een deel van de sociale en economische
gevolgen van de coronacrisis nog zichtbaar moet worden.”

2.2

Ontwikkelingen Indebuurt033

Sinds 2017 is Indebuurt033 de organisatie die binnen de sociale
basisinfrastructuur een coördinerende rol heeft. Ze hebben tot doel om
samen met inwoners te werken aan een leefbare buurt en een plek waar
iedereen meetelt en meedoet, in samenwerking met inwoners en allerlei
partners in de stad.
Toename bereik informatiewinkels Indebuurt033
In 2019 hadden de informatiewinkels en -punten van Indebuurt033 ruim
7300 unieke bezoekers.4 Dit is 4,7% van alle inwoners, en een toename
Tabel 1: Indicatoren Indebuurt033

Bron: Indebuurt033
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van 33% ten opzichte van 2018 (zie tabel 1). Deze stijging komt volgens
Indebuurt033 door de extra inzet op de bekendheid en de bereikbaarheid
van hun informatiewinkels. Het totale bereik van Indebuurt033 is hoger,
maar niet herleidbaar naar unieke inwoners. Het betreft bijvoorbeeld
inwoners die in de informatiewinkels binnenlopen voor advies en
informatie of jongeren die een vraag aan een jongerenwerker hebben.
Van deze inwoners worden geen gegevens vastgelegd. Het ging in 2019
om ruim 26.000 contactmomenten. Onbekend is welk deel hiervan unieke
bezoekers betreft. De meeste hulpvragen in de informatiewinkels gingen
over financiën. Verder constateert Indebuurt033 een duidelijke toename
in vragen rondom echtscheiding. Met hun ondersteuning in bijvoorbeeld
de informatiewinkels wil Indebuurt033 (kwetsbare) inwoners versterken
in hun deelname aan de Amersfoortse samenleving.
We kunnen het bereik van Indebuurt033 niet vergelijken met landelijk
gemiddeld of andere gemeenten door verschillen in de lokale inrichting
van de sociale basisinfrastructuur.
Afname collectieve activiteiten en toename bewonersinitiatieven
De sociale basisinfrastructuur en de hulp en ondersteuning van
Indebuurt033 zijn vooral gericht op de gewenste maatschappelijke
effecten ‘meedoen’ en ‘omzien naar elkaar’. Cijfers over onder andere
collectieve activiteiten en bewonersinitiatieven geven zicht op de
realisatie van deze doelen.
In 2019 heeft Indebuurt033 meer collectieve activiteiten aangeboden dan
in 2018, maar het aantal deelnemers nam nauwelijks toe (zie tabel 1).
Dit is volgens Indebuurt033 het gevolg van de gewenste verschuiving naar
activiteiten die via de subsidieregeling Projecten#InDeBuurt zijn
gehonoreerd. In 2019 zijn 13% meer subsidies toegekend in het kader van
de subsidieregeling Projecten#InDeBuurt (ook wel bewonersinitiatieven
genoemd) dan in 2018. Ook het totaal aantal aangevraagde subsidies is
gestegen, met 29%. Volgens Indebuurt033 worden steeds meer
initiatieven aangevraagd die zich richten op senioren, jongeren en/of het
bieden van praktische ondersteuning aan kwetsbare inwoners. Met (de
ondersteuning van) deze initiatieven wil Indebuurt033 bijdragen aan zelf-
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en samenredzaamheid voor alle inwoners en daarmee meer sociale
samenhang in buurten en wijken (meer over sociale samenhang in
paragraaf 2.6). Ook door ondersteuning van mantelzorgers en
vrijwilligers (meer hierover in paragraaf 2.4) wil Indebuurt033 zich
inzetten voor de maatschappelijke effecten ‘meedoen’ en ‘omzien naar
elkaar’. Daarnaast heeft Indebuurt033 in 2019 aan 1025 inwoners
onafhankelijke cliëntondersteuning geboden, een toename van 21%
vergeleken met 2018.

2.3

Ervaring partners van Indebuurt033

De inzet van Indebuurt033 is vooral gericht op de doelen ‘meedoen’ en
‘omzien naar elkaar’. In hoeverre dat lukt, belichten we in deze
paragraaf aan de hand van kwalitatieve gegevens. We beschrijven de
signalen uit drie (spiegel)gesprekken met partners van Indebuurt033. (Als
gevolg van de coronacrisis zijn andere spiegelgesprekken, met inwoners,
uitgesteld.) Een spiegelgesprek is een kringgesprek met als doel om te
leren van de ervaringen van de partners van Indebuurt033. De betrokken
medewerkers van Indebuurt033 waren als toehoorder aanwezig. Het
gesprek was dus niet bedoeld om te monitoren, maar toch levert dit
spiegelgesprek wel een kwalitatief beeld van de ervaringen op. Waar
mogelijk beschrijven we naast deze ervaringen de uitkomsten uit het
laatste cliëntervaringsonderzoek van 2018. De ervaringen uit het
kwantitatieve onderzoek en het spiegelgesprek zijn vaak in lijn met
elkaar.
Partners positief over samenwerking en verbindende rol
Partners van Indebuurt033 zijn tijdens het spiegelgesprek over het
algemeen positief over de medewerkers van en samenwerking met
Indebuurt033. Uit kwantitatief cliëntervaringsonderzoek uit 20185 bleek
dat ook inwoners (zeer) tevreden zijn over de medewerkers van
Indebuurt033, bijvoorbeeld dat ze voldoende kennis bezaten en de
inwoner serieus namen. Tijdens het spiegelgesprek vertellen partners dat
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de professionals van Indebuurt033 (zoals buurtnetwerkers) de wijken
goed kennen en weten wat er speelt. Ze waarderen de kennis en
betrokkenheid van Indebuurt033, en de meestal korte lijntjes. Vooral de
rol die Indebuurt033 speelt bij het verbinden van partners in de stad en
netwerkopbouw zien de partners als toegevoegde waarde.

Figuur 2: Aandeel mantelzorgers en vrijwilligers

… maar ook verbetermogelijkheden
Tegelijkertijd zien partners ook nog wel verbetermogelijkheden. Zo zou
volgens sommige partners de samenwerking tussen bijvoorbeeld welzijn
en sport, of tussen welzijn en specialistische zorg, beter kunnen.
Daarnaast hebben partners het idee dat professionals van Indebuurt033
(zoals kinderwerkers en jongerenwerkers) soms meer zelf zouden kunnen
organiseren als ze daar meer tijd voor zouden hebben of krijgen. Verder
hebben partners moeite met verschillende aspecten van de
subsidieregeling, zoals de financiële onzekerheid als het gevolg van het
incidentele karakter van de regeling.
Kwetsbare groepen moeilijk bereikt
Tot slot merken partners op dat er verschillen tussen wijken zijn. In
bepaalde wijken zien partners minder daadkracht bij inwoners om zelf
initiatieven te starten en uit te voeren. Hierdoor worden volgens hen
minder initiatieven door kwetsbare groepen (zoals jongeren, ouderen en
mensen met een migratieachtergrond) georganiseerd en worden deze
groepen moeilijker bereikt. Volgens de partners is in deze wijken meer
professionele inzet vanuit Indebuurt033 nodig. Voor het bereiken van
(kwetsbare) inwoners vinden ze daarnaast laagdrempeligheid belangrijk,
bijvoorbeeld door (meer) informatiewinkels dichtbij de inwoners.

2.4

Mantelzorg en vrijwilligerswerk

Amersfoort streeft ernaar dat inwoners elkaar helpen en naar elkaar
omzien. Naar elkaar omzien en onderlinge hulp uit zich bijvoorbeeld in
het verlenen van mantelzorg of het doen van vrijwilligerswerk.
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Bron: Stadspeiling, O&S

Aandeel mantelzorgers stabiel
In 2019 geeft 16% van de Amersfoorters mantelzorg.6 Dit is vergelijkbaar
met 2017 en 2016 (zie figuur 2). Het aandeel mantelzorgers verschilt per
wijkteamgebied en ligt tussen de 12% en 20% (zie bijlage rapport
mantelzorg en wijkcijfers). De verschillen zijn waarschijnlijk deels te
verklaren door de samenstelling van de bevolking. Zo geven ouderen
vaker mantelzorg dan jongeren.
Ook aandeel belaste mantelzorgers stabiel
Ook het aandeel belaste mantelzorgers is stabiel. In 2019 voelen de
meeste mantelzorgers zich niet, nauwelijks of enigszins belast (78%).
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Echter, 22% zegt zich tamelijk zwaar belast, zeer zwaar belast of
overbelast te voelen.7 Dit aandeel zwaar belaste mantelzorgers is sinds
2015 stabiel.
Landelijk minder mantelzorgers beschikbaar per oudere
Uit landelijk onderzoek van het SCP blijkt dat er in 2040 minder mensen
zijn die mantelzorg kunnen bieden en er relatief meer mantelzorg komt
van ouderen voor andere ouderen. “Tussen 2018 en 2040 zal naar
verwachting de omvang van de groep ontvangers van mantelzorg onder
de zelfstandig wonende 75 plussers met bijna 70% stijgen […]. Het aantal
mantelzorg-gevers (van 4 uur of meer per week) aan 75 plussers neemt
tussen 2018 en 2040 veel minder toe, namelijk met nog geen 7% […].
Waar in 2018 tegenover elke oudere die mantelzorg ontvangt nog bijna 5
mantelzorgers stonden zullen er in 2040 nog slechts 3 mantelzorgers per
mantelzorg-ontvanger beschikbaar zijn.” 8 Dit is het landelijk
gemiddelde, maar er is sprake van regionale verschillen.
Weinig gebruik van mantelzorgondersteuning door gemeenten
Volgens het SCP bieden vrijwel alle gemeenten een of meer vormen van
mantelzorgondersteuning, “maar het aantal mensen dat hiervan gebruik
maakt is gering. De vindbaarheid van het aanbod speelt daarbij een rol.
Een kwart van de mantelzorgers die geen ondersteuning hebben maar
deze wel zouden willen, kent de weg naar ondersteuning niet.” 9 Het is
niet bekend in hoeverre dit in Amersfoort in dezelfde mate speelt als
landelijk. Dat vergt verdiepend onderzoek. Andere volgens het SCP
belangrijke redenen waarom mensen landelijk geen gebruik maken van
gemeentelijke mantelzorgondersteuning zijn: onvoldoende kennis over
de mogelijkheden, onvoldoende of onduidelijke informatie hierover en
bureaucratie rond de aanvraag van de ondersteuning.
38% van jongeren maakt(e) ziekte of verslaving gezinslid mee
Bijna vier op de tien Amersfoortse 13 tot 17-jarigen heeft te maken
(gehad) met een lichamelijk of psychisch ziek of verslaafd gezinslid. Dit
is in 2019 hoger dan in 2015. Op dit moment maakt 13% dat mee. Dit
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kunnen jonge mantelzorgers zijn, maar het kunnen ook jongeren zijn die
in zo’n situatie opgroeien, maar zelf geen zorg geven. Jongeren die met
een langdurig ziek gezinslid wonen “scoren minder goed op
levenstevredenheid, ervaren gezondheid, psychosomatische klachten en
schooldruk. Het opgroeien met ziekte blijkt meer van invloed op de
kwaliteit van leven van scholieren dan extra tijd besteden aan
(huishoudelijke) taken. Voldoende steun van thuis, vrienden, klasgenoten
en leraren kan de kwaliteit van leven van scholieren met een langdurig
ziek gezinslid verbeteren.”10
Aandeel vrijwilligers blijft gelijk
In 2019 was 39% van de Amersfoorters (van 18 tot 85 jaar) in de
afgelopen 12 maanden actief als vrijwilliger. Dit is vergelijkbaar met
2017 (38%). In de jaren daarvoor was nog sprake van een lichte toename
van vrijwilligerswerk (36% in 2015 en 33% in 2013; zie figuur 2). De
manier waarop vrijwilligerswerk wordt ingezet, verandert volgens
Indebuurt033. Zij zeggen dat flexibel vrijwilligerswerk de trend is, zowel
in Amersfoort als landelijk: vrijwilligers binden zich minder aan een
activiteit of organisatie.11
Het aandeel vrijwilligers verschilt per wijkteamgebied en ligt tussen de
33% en 43% (zie wijkcijfers). De verschillen per wijk zijn waarschijnlijk
deels te verklaren door de samenstelling van de bevolking.

2.5

Ontwikkeling van jongeren

Gelukkige jongeren…
Amersfoort is een echte kinderrijke stad. Amersfoort heeft relatief veel
kinderen en jongeren en zal dat in de toekomst ook houden. Het SCP 12
schetst het volgende beeld over de jeugd in Nederland: “Nederlandse
jongeren behoren tot de gelukkigste van de wereld. Ze zijn in het
algemeen tevreden over hun leven en met hun sociale relaties. Steeds
minder leerlingen worden gepest, steeds minder jeugdigen worden
verdacht van misdrijven en steeds minder jongeren roken.” Ook in

19

0

Amersfoort is 85% meestal (zeer) gelukkig, en neemt roken en pesten
af.13 Verder is 92% van de Amersfoortse 13 tot 17-jarigen voldoende
weerbaar, en weet 95% iemand om naar toe te gaan bij problemen
(sociale steun). En weerbare jongeren zijn minder vaak eenzaam, beter
bestand tegen pesten, voelen zich gezonder, en ervaren minder
psychische problemen.14

Ondanks de economische voorspoed van de laatste jaren nam volgens het
SCP de armoede onder kinderen niet af, wat gevolgen heeft voor het
welbevinden van kinderen, sociale uitsluiting, en probleemgedrag. Ook
zijn er aanwijzingen dat eenzaamheid onder jongeren vaak voorkomt. In
Amersfoort is in 2019 12% van de 13 tot 17-jarigen matig tot ernstig
eenzaam. Hoeveel het daarvoor was is niet bekend.

… maar ook zorgelijke ontwikkelingen zoals stress en veel zitten
achter beeldscherm
Maar er zijn ook zorgelijke ontwikkelingen volgens het SCP. Zo neemt de
druk om te presteren toe, wat gevolgen kan hebben voor de psychische
gezondheid van jongeren. Zo geeft 49% van de Amersfoortse 13 tot 17jarigen aan dat ze zich (zeer) vaak gestrest voelen. De stress komt vooral
door school en huiswerk. Meer Amersfoortse jongeren voelen zich
gestrest dan landelijk. Het is niet bekend waardoor dit komt. Een van de
mogelijke verklaringen is dat het samenhangt met het gemiddeld hogere
opleidingsniveau van ouders en daardoor hogere verwachtingen naar
kinderen. Het lijkt niet samen te hangen met een hoger schoolniveau van
jongeren. De GGD gaat verdiepend onderzoek doen naar stress onder
jongeren.
Hoewel er landelijk en in Amersfoort minder jongeren roken, lijkt de
dalende trend van alcoholgebruik niet door te zetten: het zogenoemde
binge drinken komt onverminderd vaak voor. Van alle Amersfoortse 13
tot 17-jarigen deed 14% de laatste vier weken aan binge drinken en dit is
zelfs 63% onder de drinkers. Verder is het zorgelijk dat in 2019 slechts
18% van 13 tot 17-jarigen dagelijks minimaal een uur beweegt, en dus
voldoet ruim 80% niet aan de beweegnorm. Daarnaast neemt het aandeel
13 tot 17-jarigen dat meer dan drie uur achter een beeldscherm zit
(buiten schooltijd), toe van 41 naar 51% in Amersfoort. Een betrekkelijk
nieuw fenomeen is het problematische gamen (vooral door jongens) of
problematisch gebruik van sociale media (vooral door meisjes). In
Amersfoort loopt 2,6% van alle 13 tot 17-jarigen risico op problematisch
gamen en 8% loopt risico op problematisch gebruik van sociale media.

Het gaat dus niet met alle jongeren goed
“Het gaat dus niet met ieder kind in Nederland goed. Sommigen hebben
bijvoorbeeld te maken met gedragsproblemen, psychische stoornissen of
verstandelijke beperkingen.” Daarmee “kunnen jongeren en hun ouders
terechtkomen bij de jeugdzorg” (zie hoofdstuk 5 voor meer informatie
over jeugdzorg in Amersfoort).
(In de bijlage ‘Staat van de jeugd in Amersfoort 2020’ staat uitgebreider
beschreven hoe het met jongeren in Amersfoort gaat.)
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2.6

Sociale samenhang in de buurt

Amersfoort streeft naar meer sociale samenhang (‘sociale cohesie’) in
buurten en wijken. Het gaat daarbij vooral om het ‘meedoen met’ en het
‘vertrouwen hebben in’ de samenleving.15
Sociale samenhang vergelijkbaar met 2015 en 2017
De sociale samenhang tussen bewoners in een buurt is al jaren stabiel.
Het enige verschil is dat het aandeel bewoners dat vindt dat de mensen
in deze buurt elkaar nauwelijks kennen, licht is gestegen (van 20% in
2017 naar 23% in 2019).16
“De sociale samenhang is niet in alle wijken even sterk. De sociale
samenhang is het sterkst in Amersfoort-Zuid en in de dorpen Hoogland en
Hooglanderveen. De wijken De Koppel, Kruiskamp, Liendert en
Schuilenburg scoren het laagst op sociale cohesie.”17 (zie wijkcijfers)
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2.7

Diversiteit en anti-discriminatie

Diversiteit en discriminatie: grote verschillen in mate van ervaren
discriminatie
Het SCP18 concludeert dat er in Nederland grote verschillen bestaan in de
mate waarin mensen discriminatie ervaren. “Mensen met een
migratieachtergrond, moslims, jongeren, lhbt’ers en mensen met een
beperking ervaren relatief veel discriminatie”. Het SCP beschrijft ook dat
discriminatie ernstige gevolgen kan hebben: “Naarmate mensen
discriminatie op meer verschillende terreinen ervaren, trekken ze zich
meer terug uit de samenleving.” Dit zien we ook in de actuele
maatschappelijke discussies rond Black Lives Matter en zwarte piet.
Grote verscheidenheid naar herkomst in Amersfoort
De WRR19 concludeert dat de huidige groep inwoners met een
migratieachtergrond gegroeid is en dat deze groep ook veel diverser
geworden is. Zo hebben we in Amersfoort zo’n 220 verschillende
herkomstgroepen.20 De WRR concludeert dat deze nieuwe
verscheidenheid naar herkomst een structureel karakter heeft. Verder
zijn er grote verschillen naar de verscheidenheid tussen gemeenten.
Amersfoort hoort volgens de WRR tot de grootstedelijke provinciesteden
waar een zeer hoge diversiteit is, maar het aantal personen met een
Nederlandse achtergrond is in Amersfoort een stuk groter dan in de drie
grootste steden en hun voorsteden. Wel zijn binnen Amersfoort, net als
landelijk, de verschillen in verscheidenheid tussen wijken groot. Waar in
de ene wijk 89% een Nederlandse achtergrond heeft, is dit in een andere
wijk 48%. Verder concludeert de WRR dat in buurten waar veel
verscheidenheid is, het samenleven ingewikkelder is, omdat het
samenhangt met minder cohesie en minder thuisgevoelens.
Zo’n een op vijf Amersfoorters ervaart wel eens discriminatie
Naar schatting21 ervaart 17-20% van de volwassen Amersfoorters wel eens
discriminatie.22 Voor jongeren is dit ongeveer 17% en voor senioren
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ongeveer 10%. Dit is vergelijkbaar met landelijk. Discriminatie op de
arbeidsmarkt wordt het meest ervaren, blijkt uit landelijk onderzoek en
meldingen bij Artikel 1 Midden Nederland. Het gaat hier vooral om
leeftijdsdiscriminatie, gevolgd door het hebben van een beperking of een
migratieachtergrond. Ook in de openbare ruimte wordt relatief veel
discriminatie ervaren, vooral door het hebben van een
migratieachtergrond. Ervaren discriminatie door instanties komt minder
voor.
72% jongeren vindt seksuele diversiteit normaal, maar openheid
hierover ligt lastiger
Van de Amersfoortse 13 tot 17-jarigen vindt 72% het normaal als twee
meisjes / vrouwen of twee jongens / mannen op elkaar verliefd zijn.
Deze groep denkt daarnaast dat het lastig is om hier open over te
vertellen op school. Slechts 26% van deze Amersfoortse leerlingen denkt
dat een leerling die LHBTI (lesbisch, homoseksueel, biseksueel,
transgender of met een intersekse conditie) is dit aan iedereen op school
eerlijk kan vertellen.23 Hoe dit eerdere jaren was of hoe dit ligt onder
volwassenen in Amersfoort, is niet bekend.

2.8

Laaggeletterdheid

Laaggeletterdheid is vaak een beperkende factor voor de mate waarin
iemand zichzelf kan redden en kan meedoen. Laaggeletterden zijn
doorgaans minder zelfredzaam, hebben minder vaak werk, zijn minder
vaak maatschappelijk actief, hebben een slechtere gezondheid en leven
vaker in armoede, waardoor zij vaker een beroep doen op
(gemeentelijke) voorzieningen.24 Laaggeletterdheid hangt sterk samen
met laag opleidingsniveau, hoge leeftijd, en migratieachtergrond.
Minder laaggeletterden dan landelijk
In Amersfoort is circa 8% van de 16 tot 65-jarigen laaggeletterd.25 Dit zijn
naar schatting zo’n 8000 Amersfoorters.26 Het aandeel laaggeletterden in
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Amersfoort is lager dan landelijk gemiddeld (12%). Amersfoort kent
vooral relatief minder ‘sterk’ laaggeletterden; het aandeel ‘mild’
laaggeletterden is vergelijkbaar met landelijk.
17% heeft moeite met taal, rekenen en/of digitale vaardigheden
Naast deze smalle definitie van laaggeletterdheid, is er ook een bredere
definitie. In dat geval zijn mensen niet alleen laaggeletterd als ze moeite
hebben met lezen en schrijven, maar ook als ze laaggecijferd zijn en/of
zwakke digitale vaardigheden hebben. Beheersing van deze
basisvaardigheden “is noodzakelijk om te participeren in de hedendaagse
samenleving en op de arbeidsmarkt.” 27 Volgens die brede definitie is 17%
van de 16 tot 65-jarigen in Amersfoort laaggeletterd (vergeleken met 20%
landelijk).
Landelijk groeit laaggeletterdheid onder leerlingen
De Onderwijsinspectie28 stelt dat “de groep leerlingen die moeite heeft
met lezen groeit. De OESO beschouwt 24 procent van de Nederlandse 15jarigen als dermate laaggeletterd dat zij niet voldoende kunnen
meekomen in de maatschappij [...] In 2003 gold dit nog voor 11 procent
van de leerlingen. […] De leerlingen hebben vooral moeite met het
evalueren van en reflecteren op teksten. Een van de verklaringen voor de
lage leesprestaties is het gebrek aan aandacht in het curriculum voor
vooral het reflecteren op teksten.” Het is onbekend in hoeverre dit ook
voor Amersfoort geldt.

2.9

Ontwikkeling van verschillen tussen
groepen

(Gezondheids)verschillen nemen toe …
Uit de Amersfoortse monitor sociaal domein 2019 bleek al dat er grote
verschillen zijn tussen groepen. Al jaren blijkt dat de levensverwachting
van iemand met een lage sociaaleconomische status zo’n zes jaar lager is
dan iemand met een hoge SES. Het verschil in jaren in goed ervaren
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gezondheid bedraagt zelfs 15 jaar.29 Het SCP30 verwacht dat de
verschillen tussen groepen op verschillende terreinen alleen maar groter
worden, onder andere door de coronacrisis (zie paragraaf 8.1). Zo
verwacht het RIVM dat het aandeel mensen met ernstig overgewicht tot
2030 sterker stijgt onder laagopgeleiden dan onder hoogopgeleiden. Ook
het verschil qua gezond voelen tussen hoog- en laagopgeleiden zal
toenemen. Dit komt doordat het aandeel lager opgeleiden dat zich
gezond voelt afneemt.31
De GGD beschrijft in de Gezondheidsmonitor32 naast mensen met een
laag inkomen en een lage opleiding nog een derde risicogroep. Dit zijn de
mensen met een niet-westerse migratieachtergrond. Deze groep heeft
vaker chronische aandoeningen, een slechtere ervaren gezondheid,
overgewicht of obesitas en is vaker sociaal uitgesloten. Verder zijn ze
ook vaker laag opgeleid.
Diverse landelijke onderzoeken stellen dat er vaak een opeenstapeling
van gezondheids- en sociale problemen is bij kwetsbare groepen.33
… en naar verwachting worden ook verschillen tussen wijken groter
In Amersfoort zien we, net als landelijk, dat de verschillen tussen wijken
groot zijn. Uit landelijk onderzoek blijkt dat de wijken waar veel mensen
met lagere inkomens wonen vaak een opeenstapeling van negatieve
kenmerken hebben, “zoals meer luchtverontreiniging en geluidsoverlast
door de nabijheid van (snel)wegen, slechtere isolatie van woningen, een
minder beweegvriendelijke inrichting van de wijk en een groter aanbod
van ongezond voedsel. Door verdergaande verstedelijking zal er binnen
de steden verdringing plaatsvinden. Zo zorgen stijgende woningprijzen er
voor dat alleen mensen met hoge inkomens zich een woning kunnen
veroorloven in de meest gewilde buurten, vaak in en rond het centrum.
Daardoor verandert de samenstelling van deze buurten, en wordt deze
minder gevarieerd.” Dat kan ook onderwijssegregatie versterken. Want
de belangrijkste verklaring voor onderwijssegregatie is woonsegregatie.34
Deze ontwikkeling van minder gevarieerde samenstelling versterkt de
tweedeling; “er komen wijken met vooral mensen met hogere inkomens
en wijken waarin vooral mensen met lagere inkomens wonen.” 35 Deze
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landelijke ontwikkeling zal naar verwachting ook in Amersfoort gelden en
naar verwachting zal het daardoor ook hier de gezondheidsverschillen
tussen wijken scherper maken.
Complexiteit gezondheidsverschillen, breder dan zorg en gezondheid
De Raad Volksgezondheid & Samenleving (RVS) 36 geeft aan dat de
gezondheidsverschillen complex zijn en niet alleen veroorzaakt worden
door sociaaleconomische ongelijkheid. “In werkelijkheid is de
achterliggende ongelijkheid veel complexer en overstijgt deze vaak de
individuele mogelijkheden om die te beïnvloeden.” Volgens de RVS is de
benodigde inzet breder dan gezondheid en zorg en moet de reikwijdte
eerder collectief dan individueel zijn. Verder verwacht het RVS op basis
van historisch onderzoek, dat de oplossing van deze verschillen gezocht
moet worden op hele andere terreinen zoals gezonde leefomgeving,
meer bestaanszekerheid, meer mentale veerkracht van de samenleving
en minder kansenongelijkheid in het onderwijs.
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3 Wijkteams
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Wijkteams

Beweging in gewenste richting
Lager dan gemiddeld in 100.000+
gemeenten

Beweging in ongewenste richting

Indicator blijft stabiel

(ongeveer) gelijk aan gemiddeld in
100.000+ gemeenten

Indicator

Bron

Hoger dan gemiddeld in 100.000+
gemeenten

Beweging
2017

2018

2019

Benchmark

Richtinggevende doelen

% cliënten ‘wijkteammedewerker heeft goed geholpen’
(tevredenheid)
% cliënten ‘door hulp wijkteammede-werker beter in staat
om eigen problemen op te lossen’ (doelrealisatie)
% uitval cliënten wijkteams

Rekenkameronderzoek
Rekenkameronderzoek
Gemeente

88%

-

-

-

-

doel 8

40%

-

-

-

-

3%

3%

3%

-

doelen 5, 8, en
10
doel 8

% inwoners verder in sbi of op eigen kracht vanuit wijkteams

Gemeente

31%

30%

35%

-

doelen 5 en 8

% inwoners dat begeleiding via wijkteam krijgt tov totaal
begeleiding

Gemeente

42%

44%

46%

-

doel 8
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3. Wijkteams
3.1

Figuur 3: Aandeel huishoudens dat gebruik maakt van wijkteams

Ontwikkelingen

Met de inzet van de wijkteams wil de gemeente de zelfredzaamheid van
inwoners vergroten of behouden, en stimuleren dat meer inwoners elkaar
helpen of omzien naar elkaar. In dat kader kijken we naar hoeveel
mensen na hun contact met het wijkteam verder kunnen op eigen kracht,
al of niet met behulp van hun netwerk, of verder kunnen in de sociale
basisinfrastructuur. Ook het aandeel mensen dat begeleiding krijgt door
het wijkteam geeft inzicht in de doelen.
9,3% huishoudens maakt gebruik van wijkteams
In 2019 maakte 9,3%37 van de Amersfoortse huishoudens gebruik van
wijkteams. Dit betekent dat het bereik van de wijkteams met 9% is
gestegen vergeleken met 2018 (zie figuur 3). We kunnen het bereik van
de wijkteams niet vergelijken met landelijk gemiddeld of andere
gemeenten door verschillen in de lokale inrichting van de wijkteams.
Verschillen tussen wijken
We zien in 2019 dezelfde verschillen tussen de wijkteams als voorgaande
jaren, waarbij gebruik varieert van 3% tot 14% (zie wijkcijfers). In de
zogenaamde prioriteitswijken is het gebruik het hoogst. Dit hangt
waarschijnlijk samen met de verschillen in sociaaleconomische status
(zoals opleidingsniveau en inkomen van de inwoners) tussen de wijken,
en verschillen in mogelijkheden van inwoners om zelf problemen aan te
pakken. Wat opvalt is dat in het Soesterkwartier het gebruik van de
wijkteams niet is toegenomen tussen 2018 en 2019.
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Meer hulpvragen verwezen naar basisinfrastructuur, eigen kracht of
eigen netwerk
In 2019 is 35%38 van de afgesloten hulpvragen alleen doorverwezen naar
de basisinfrastructuur, eigen kracht of het eigen netwerk. Dit is hoger
dan in 2018 (30%). Daarnaast zijn er cliënten die zowel worden verwezen
(naar de basisinfrastructuur, eigen kracht of eigen netwerk) als
aanvullende zorg krijgen. Het is niet exact bekend hoe groot deze groep
is. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om inwoners die naast hulp van een
maatje of buurvrouw ook huishoudelijke hulp krijgen.
Overigens moet worden beseft dat volledig ‘verwijzen’ naar
zelfredzaamheid niet altijd mogelijk is en dat dit in deze gevallen dan
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ook niet plaatsvindt. Zo is het stabiliseren van de problematiek soms het
maximaal haalbare. Ook bij ouderen zal het vaak gaan om het vertragen
van de achteruitgang en het behoud van de beperkte zelfredzaamheid.
De gemeente streeft er naar dat inwoners (langer) zelfstandig kunnen
blijven wonen.
Bijna 5% afgesloten hulpvragen verder in basisinfrastructuur
De meeste van de hulpvragen - die afgesloten zijn naar de
basisinfrastructuur of eigen kracht of eigen netwerk - zijn afgehandeld
op basis van zelfredzaamheid of hulp aan elkaar: in ruim 30% van alle
afgesloten hulpvragen kan de inwoner verder op eigen kracht of met
behulp van zijn of haar netwerk. In bijna 5% van de gevallen zijn
inwoners alleen doorverwezen naar de sociale basisinfrastructuur
(tezamen met terugverwijzen naar eigen kracht of netwerk is dit dus
35%). Daarnaast zijn er – zoals eerder al genoemd - mensen die bij
afsluiting naast hulp in de sociale basisinfrastructuur ook bijvoorbeeld
specialistische hulp krijgen. Deze personen zijn niet in dit percentage
meegenomen, omdat er maar een afsluitreden ingevuld kan worden en
het wijkteam dan afsluit met de reden ‘specialistische zorg’.
Met de nieuwe maatregel ‘stut en steun in de sociale basisinfrastructuur’
zet de gemeente sinds 2020 nog nadrukkelijker in op het bevorderen van
de eigen kracht en het benutten van het eigen netwerk van inwoners van
wie de begeleiding bij de wijkteams stopt. Dit gaat niet om complexe
hulpvragen maar vooral om het in beeld houden en het monitoren van
kwetsbare inwoners en het voorkomen dat escalatie plaatsvindt. Met
deze maatregel wil de gemeente stut en steun dichtbij organiseren en de
sociale basisinfrastructuur beter benutten. De effecten van deze
maatregel zijn vanzelfsprekend nog niet te zien in de cijfers over 2019,
maar monitoren we de komende jaren.
Meer begeleiding door wijkteam geleverd
De gemeente wil zorg graag dichtbij organiseren. Vandaar het streven
naar een toename van het aandeel door Indebuurt033 en de wijkteams
geleverde ondersteuning / begeleiding. De gemeente zet hier vanaf 2019
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(extra) op in met de maatregel meer begeleiding door wijkteams.
Daarmee wil de gemeente dat wijkteams zoveel mogelijk gebruik maken
van het netwerk van de inwoner zelf, de sociale basisinfrastructuur en zo
nodig zelf ondersteuning bieden. Alleen in die situaties waarin dit niet
mogelijk is, wordt nog doorverwezen naar een specialistische
zorgaanbieder. In 2019 levert het wijkteam 46% van de totale ambulante
begeleiding aan volwassenen en jongeren. Dit is een lichte toename ten
opzichte van 2018 (44%) en 2017 (42%), en dat is dus een gewenste
ontwikkeling zoals beoogd met de maatregel. Uit de eerste voorlopige
Amersfoortse cijfers van 2020 lijkt bovendien het aantal inwoners met
ambulante begeleiding (Wmo en Jeugd) bij specialistische zorgaanbieders
licht af te nemen, ook al voor de start van de coronacrisis (zie ook
paragrafen 4.1 en 5.1).39 Ook dat is volgens beleidsmedewerkers
mogelijk het effect van de maatregel meer begeleiding door wijkteams
in plaats van doorverwijzen naar specialistische zorgaanbieders.
Landelijk: wijkteams komen onvoldoende toe aan preventief werken
en vroegsignalering
Volgens landelijk onderzoek van Movisie40 was de ambitie van veel
gemeenten met de wijkteams om dichtbij, laagdrempelig en outreachend
te werken, maar komen veel wijkteams nog steeds onvoldoende toe aan
preventief werken en vroegsignalering. Ook het outreachend werken
wordt herhaaldelijk genoemd als taak waar onvoldoende tijd voor is.
Movisie noemt dit zorgelijk “aangezien de kern van de transitieopgave
hiermee in het gedrang komt”41. Uit de spiegelgesprekken42 (met
Amersfoorters met een hulpvraag bij het wijkteam) bleken vorig jaar dat
de ervaringen met vroegsignalering wisselend waren. Zo vond een deel
van de gesproken inwoners dat het wijkteam goed problemen signaleerde
bij andere gezinsleden, terwijl anderen op dit punt nog wel
verbetermogelijkheden zagen. Volgens beleidsmedewerkers doen
wijkteams op allerlei manieren aan outreachend werken, bijvoorbeeld
door hun aanwezigheid op scholen.

27

0

3.2

Cliëntervaring

middelen. We kunnen uitval bij de wijkteams niet vergelijken met
landelijk gemiddeld of andere gemeenten.

De inzet van wijkteams heeft onder andere tot doel dat meer mensen zo
zelfredzaam mogelijk functioneren en zo nodig hulp en ondersteuning
krijgen. Ook stimuleren wijkteams dat meer mensen elkaar helpen of
naar elkaar omzien. Hoe inwoners met een hulpvraag de ondersteuning,
en partners van de wijkteams de samenwerking, ervoeren, is in de vorige
monitor uitgebreid beschreven naar aanleiding van tien
spiegelgesprekken. Er is sindsdien geen nieuw onderzoek naar de
ervaringen uitgevoerd. In 2021 voert de Stichting Wijkteams Amersfoort
nieuw onderzoek naar de ervaringen uit, mits dat gezien de coronacrisis
mogelijk en onderzoekstechnisch verantwoord is. Ook wordt eind 2020
het onderzoek naar de telefonische bereikbaarheid van de wijkteams
herhaald (zie de monitor 2019 voor de resultaten uit het vorige
onderzoek). Om een effectieve toegangspoort tot zorg te kunnen zijn, is
het namelijk belangrijk dat de wijkteams bekend en bereikbaar zijn bij
inwoners.

3.3

Uitval

Uitval is – naast tevredenheid en doelrealisatie – één van de drie
outcome criteria. Uitval is relevant omdat het een indicatie kan zijn van
ontevredenheid en mismatch tussen vraag en aanbod. Daarnaast kan het
gezien worden als indicatie voor ineffectieve besteding van middelen.43
We meten uitval met het aandeel afgesloten zaken van de wijkteams dat
voortijdig is gestopt op verzoek van de cliënt. Stichting Wijkteams
Amersfoort geeft aan dat ze bij uitval een zorgvuldige werkwijze
hanteren, zeker als ze zich zorgen maken om de cliënt. In 2019 is het
aandeel uitval van cliënten van de wijkteams 3%. Dit is vergelijkbaar met
2018 toen dit aandeel ook 3% was. Er is op grond van deze indicator dus
geen indicatie voor een toe- of afgenomen effectieve besteding van
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4 Wmo

Foto: Ruud van der Graaf

Amersfoortse monitor sociaal domein 2020

29

0

Wmo

Beweging in gewenste richting
Lager dan gemiddeld in 100.000+
gemeenten

Beweging in ongewenste richting

Indicator blijft stabiel

(ongeveer) gelijk aan gemiddeld in
100.000+ gemeenten

Indicator

Bron

Hoger dan gemiddeld in 100.000+
gemeenten

Beweging

Benchmark

2017

2018

2019

Richtinggevende doelen

% Wmo-cliënten dat de ontvangen ondersteuning vindt passen
bij hun hulpvraag (tevredenheid)

CEO Wmo

82%

-

-

doelen 8, 9, en
10

% Wmo-cliënten dat vindt dat ze zich door de ondersteuning
beter kunnen redden (doelrealisatie)

CEO Wmo

81%

-

-

doelen 8 en 10

% zelfstandig wonende 75-plussers (doelrealisatie)

CBS

-

90%

91%

doel 10
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4. Wmo
4.1

Figuur 4: Aandeel inwoners met Wmo

Ontwikkelingen

Een van de doelen van de Wmo is inwoners in staat te stellen (langer)
zelfstandig te wonen. Door hulp en ondersteuning thuis te organiseren,
kunnen inwoners zo lang mogelijk thuis blijven wonen.
Aandeel Wmo neemt voor het eerst licht af, stijgt nog landelijk
Na een eerdere toename lijkt het aandeel inwoners met Wmo af te
nemen (van 6,7% in 2018 naar 6,5% in 2019, volgens voorlopige cijfers
van 2019). Dit aandeel ligt lager dan het landelijk gemiddelde en andere
gemeenten met 100.000 tot 300.000 inwoners (zie figuur 4). In totaal
ontvingen in 2019 circa 10.000 Amersfoorters ondersteuning vanuit de
Wmo.
De verschillen tussen wijken in Wmo-gebruik (variërend van 2% tot 13%)
hangen erg samen met verschillen qua bevolkingsopbouw en ervaren
gezondheid (zie wijkcijfers). Zo is het Wmo-gebruik logischerwijs het
hoogst in de wijken waar het aandeel ouderen en mensen met kwetsbare
gezondheid het hoogst is. Opvallend is dat het Wmo-gebruik in BergNoord heel laag is, terwijl het aandeel ouderen daar hoog is. Mogelijk
wordt hier benodigde ondersteuning vaker particulier ingekocht.
Toename huishoudelijke hulp door invoering Wmo-abonnementstarief
Een onderdeel van de Wmo is huishoudelijke hulp. Het aandeel cliënten
met huishoudelijke hulp nam met 13% toe van 2018 naar 2019. Dit komt
grotendeels door invoering van het Wmo-abonnementstarief op 1 januari
2019. Voor mensen die eerder particuliere hulp ontvingen, is het door
invoering van het abonnementstarief financieel aantrekkelijker geworden
om huishoudelijke hulp via de Wmo te ontvangen. We zien de toename
van huishoudelijke hulp dan ook vooral onder mensen met een midden
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(+16%) of hoog (+93%) inkomen. Ook landelijk zien we een toename van
huishoudelijke hulp onder midden en hoge inkomens, maar de totale
toename in Amersfoort is groter. Dit is begrijpelijk, want Amersfoort
heeft relatief veel inwoners met een hoog inkomen en ook andere steden
met gemiddeld hogere inkomens zien een grotere stijging.
Overigens is het aandeel inwoners met huishoudelijke hulp in Amersfoort
nog steeds lager dan gemiddeld in andere gemeenten met 100.000 tot
300.000 inwoners. Dit komt door het relatief lage aantal ouderen in
Amersfoort. Het gebruik van huishoudelijke hulp hangt namelijk sterk
samen met leeftijd.
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Relatief veel Amersfoorters ontvangen Wmo begeleiding
Een ander onderdeel van de Wmo is ambulante ondersteuning, zoals
begeleiding en dagactiviteiten. Na een eerdere toename is het aandeel
inwoners met deze ondersteuning gelijk gebleven tussen 2018 en 2019.
Wel is dit aandeel in Amersfoort nog steeds hoger dan gemiddeld in
100.000+ gemeenten. Dit komt door het relatief hoge aandeel
begeleiding in Amersfoort. Waarom begeleiding in Amersfoort hoger is
dan in andere gemeenten is lastig vast te stellen. Mogelijk hangt dit
samen met de extramuralisering van de geestelijke gezondheidszorg
(GGZ) en uitstroom uit beschermd wonen en maatschappelijke opvang.
Veel van deze cliënten keren volgens beleidsmedewerkers namelijk niet
terug naar hun oorspronkelijke woongemeente, maar vestigen zich in
Amersfoort. Hierdoor zijn er meer cliënten (met intensieve zorgvragen)
die begeleiding in Amersfoort ontvangen. Daarnaast hangt het volgens
beleidsmedewerkers mogelijk samen met de stagnerende uitstroom,
bijvoorbeeld door de krapte op de woningmarkt of doordat inwoners
soms (te) lang in zorg zijn.
Uit de eerste voorlopige Amersfoortse cijfers van 2020 lijkt het aantal
inwoners met Wmo begeleiding wel licht af te nemen. We zien
tegelijkertijd dat van alle begeleiding een groter deel door het wijkteam
is geleverd (zie paragraaf 3.1). Dit is mogelijk het effect van de
maatregel meer begeleiding door wijkteams in plaats van doorverwijzen
naar specialistische zorgaanbieders. De invloed van de coronacrisis op
het Wmo-gebruik is nog onduidelijk. Hoewel de instroom van nieuwe
cliënten in eerste instantie sterk daalde, is er vooralsnog geen boeggolf
aan (uitgestelde) zorgvragen.
Verwachte toename Wmo van 22% in 2030 door vergrijzing
Omdat het aantal ouderen fors toeneemt tussen 2020 en 2030 (38% onder
65-plussers en 49% onder 75-plussers) zal naar verwachting de behoefte
aan Wmo in Amersfoort sterk toenemen, want gebruik van Wmo hangt
sterk samen met leeftijd.44 Deze toename in Amersfoort zal nog sterker
zijn dan landelijk, omdat de stijging van 65-plussers in Amersfoort groter
is. Als we het Wmo-gebruik alleen op basis van leeftijdsontwikkeling –
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dus bij ongewijzigd beleid – voorspellen, dan zal het gebruik toenemen
van 10.130 Amersfoortse Wmo-cliënten in 2019 naar 11.340 in 2025 en
12.400 in 2030. Dit is een stijging van 12% in 2025 en 22% in 2030.45
Een verwachte toename van dementie met 40%
Door de ouder wordende bevolking neemt ook dementie toe. Het aantal
mensen met dementie stijgt naar verwachting in Amersfoort van 2000 in
2020 naar 2300 in 2025 en 2800 in 2030. Dit is een stijging van 40% en
deze stijging is vergelijkbaar met landelijk.46 Volgens Stichting Alzheimer
Nederland woont driekwart van de mensen met dementie thuis en zij zijn
aangewezen op hulp van gemeenten zoals met huishoudelijke hulp en
respijtzorg. Ook kunnen zij dagactiviteiten vanuit de Wmo krijgen. Het
aantal mensen dat vanwege dementie hierop aangewezen is, zal dus ook
behoorlijk stijgen.
Lichte toename zelfstandig wonende 75-plussers
Een van de doelen van de Wmo is inwoners in staat stellen zo lang
mogelijk in de eigen thuisomgeving te leven. De ontwikkeling van het
aandeel zelfstandig wonende personen van 75 jaar en ouder, geeft zicht
op de realisatie van dit doel. In Amersfoort woont in 2019 91% van de 75plussers zelfstandig. De overige 75-plussers wonen in een zorginstelling.
Dit is een lichte toename ten opzichte van 2018 (90%). Wel is het aandeel
in Amersfoort nog iets lager dan gemiddeld in 100.000+ gemeenten, waar
het aandeel 92% is. Onbekend is waarom dit aandeel in Amersfoort iets
lager is. Landelijk verwacht het SCP dat het aantal zelfstandig wonende
75-plussers tussen 2020 en 2030 zal toenemen, waardoor de vraag naar
zorg en ondersteuning en geschikte ouderenhuisvesting zal stijgen. 47
Meer fitte ouderen verwacht
Nederlanders worden steeds ouder en blijven ook langer gezond.
Hierdoor heeft een groter deel van de bevolking na pensionering nog een
flink aantal jaren voor zich die zij naar eigen wens kunnen invullen. Uit
onderzoek blijkt dat mensen zich na hun pensionering graag nuttig willen
blijven voelen. Dit kan bijvoorbeeld door het geven van zorg of hulp aan
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anderen, door het verrichten van betaalde of onbetaalde arbeid of
vrijwilligerswerk. Dit blijkt ook uit dat steeds meer ouderen na hun 65 e
en 70e door blijven werken.48 Dus naast dat vergrijzing samenhangt met
extra zorgbehoefte, biedt het ook mogelijkheden voor de doelen ‘omzien
naar elkaar’ en ‘meer mensen helpen elkaar’.

het gesprek alleen voeren, alleen lichte invloed heeft op de
tevredenheid over de gekozen oplossing”, maar niet op andere aspecten.

4.2

Uitval is één van de drie outcome criteria, en is relevant omdat het een
indicatie kan zijn van ontevredenheid of het slecht aansluiten van vraag
en aanbod. Daarnaast is het een indicatie voor effectieve besteding van
middelen50.

Cliëntervaring Wmo

De gemeente streeft ernaar dat inwoners (langer) zelfstandig wonen en
daarbij zo zelfredzaam mogelijk functioneren en indien nodig hulp en
ondersteuning ontvangen. Sinds 2018 is er geen nieuw
cliëntervaringsonderzoek uitgevoerd om te meten hoe cliënten met
ondersteuning vanuit de Wmo de kwaliteit en doelrealisatie ervaren (zie
paragraaf 1.2 in inleiding). In 2021 wordt opnieuw de ervaring van
cliënten onderzocht, mits dat gezien de coronacrisis mogelijk en
onderzoekstechnisch verantwoord is. Nu zijn er al nieuwe inzichten uit
landelijk onderzoek.

4.3

Uitval

Vrijwel geen uitval bij Wmo
Het gaat bij uitval om het aandeel Wmo-maatwerkvoorzieningen dat
voortijdig eenzijdig door de cliënt opgezegd is. Dit blijkt zowel in
Amersfoort als in andere gemeenten met 100.000 tot 300.000 inwoners
vrijwel niet voor te komen (minder dan 1%). Dit is begrijpelijk, omdat
voor diverse vormen van Wmo (zoals scootmobiel of vervoerspas) geldt
dat cliënten moeilijk zonder deze ondersteuning kunnen en het dus ook
niet snel (eenzijdig) op zullen zeggen.

Landelijk: toegang Wmo beter ingericht en blijvend belang naasten
I&O Research49 concludeert landelijk “dat gemeenten de toegang steeds
beter hebben ingericht en dat vooral de deskundigheid van de betrokken
medewerkers is toegenomen.” Wel blijkt uit hun analyse dat “55-plussers
over het algemeen beter de weg naar ondersteuning weten te vinden dan
jongere cliënten. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de complexiteit
van de hulpvraag.” Verder blijkt – net als vorig jaar – dat “cliënten die
meer moeite hebben met rondkomen de weg naar de ondersteuning
minder goed kunnen vinden.”
Naasten blijken – eveneens net als vorig jaar - belangrijk voor Wmocliënten. Wat hierbij opvalt is dat “een naaste een positief effect heeft
op de ervaring van het keukentafelgesprek, maar uiteindelijk geen
significant effect op de waardering en passendheid van de uiteindelijk
ontvangen ondersteuning”. Ook valt op dat “het meenemen van een
onafhankelijke cliëntondersteuner naar het gesprek, ten opzichte van
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5 Jeugdzorg

Foto: Freeimages.com / Bart Hickman
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Jeugdzorg

Beweging in gewenste richting
Lager dan gemiddeld in 100.000+
gemeenten

Beweging in ongewenste richting

Indicator blijft stabiel

(ongeveer) gelijk aan gemiddeld in
100.000+ gemeenten

Indicator

Bron

Hoger dan gemiddeld in 100.000+
gemeenten

Beweging
2017

2018

2019

Benchmark

Richtinggevende doelen

% jeugdzorgcliënten dat vindt dat ze vaak of altijd goed
geholpen worden bij de vragen en problemen (tevredenheid)
% jeugdzorgcliënten dat door de jeugdhulp beter de
problemen kan oplossen (doelrealisatie)
% herhaald beroep jeugdhulptrajecten (doelrealisatie)

CEO Jeugd

83%

-

-

-

-

doelen 1 en 2

CEO Jeugd

74%

-

-

-

-

CBS

28%

31%

28%

doelen 1, 2, en
8
doelen 1, 2, en
8

% uitval jeugdhulpcliënten (zonder verblijf)

CBS

-

2,3%

2,7%
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5. Jeugdzorg
5.1

Figuur 5: Aandeel jongeren (tot 23 jaar) met jeugdzorg

Ontwikkelingen

Amersfoort wil jongeren zich optimaal laten ontwikkelen en opgroeien in
een positieve en veilige thuissituatie. Daar waar mogelijk worden eigen
mogelijkheden en/of het sociaal netwerk van de jongere ingezet. In
paragraaf 2.5 beschreven we al dat het met veel jongeren in Nederland
en Amersfoort goed gaat. Maar het gaat niet met alle jongeren goed, en
zij kunnen daardoor terechtkomen bij jeugdzorg.
Totaal jeugdzorg nam licht af in 2019 in Amersfoort, terwijl het
landelijk nog toenam
In totaal ontvingen in 2019 circa 4200 Amersfoortse jongeren tot 23 jaar
ondersteuning vanuit jeugdzorg. Het aandeel jongeren met jeugdzorg
stabiliseert of neemt zelfs licht af (van 9,7% van de jongeren tot 23 jaar
in 2018 naar 9,6% in 2019), terwijl het voorgaande jaren nog toenam. Dit
aandeel ligt lager dan het landelijk gemiddelde en andere gemeenten
met 100.000 tot 300.000 inwoners (zie figuur 5). Er lijkt in Amersfoort
dus voor het eerst sinds de decentralisaties sprake van een verminderd
beroep op jeugdzorg. Onduidelijk is in hoeverre dit het effect is van de
maatregelen en in hoeverre dit samenhangt met de wachtlijsten als
gevolg van de bereikte budgetplafonds bij de Breed Spectrum Aanbieders
(bsa, zie ook paragraaf 8.4). Landelijk en in andere 100.000+ gemeenten
nam jeugdzorg nog steeds toe.
In 2020 sterke daling instroom, sterker dan landelijk en 100.000+
Uit de voorlopige cijfers over het eerste half jaar van 2020, blijkt dat
jeugdzorg in Amersfoort afgenomen is. Dit komt vooral doordat de
instroom van trajecten jeugdhulp zonder verblijf afnam met 46%
(vergeleken met dezelfde periode vorig jaar). Wat opvalt is dat de
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instroom in Amersfoort twee keer zo sterk afnam als gemiddeld in
Nederland (-23%) en in andere 100.000+ gemeenten (-17%). Dit hangt
waarschijnlijk deels samen met de al in gang gezette ontwikkeling van
het jeugdzorggebruik. In Amersfoort nam jeugdzorg in 2019 licht af,
terwijl dat landelijk en in 100.000+ gemeenten nog toenam. Daarnaast is
de lagere instroom een gevolg van de coronacrisis. Welk deel van de
afname door corona komt, en welk deel door andere zaken is op basis
van deze voorlopige cijfers niet te zeggen, omdat er ook landelijk in
januari en februari een daling van gestarte jeugdhulp te zien lijkt.51 Er is
dan ook nog niet te zeggen in welke mate er een boeggolf van
uitgestelde zorgvragen te verwachten is, al lijkt daar volgens
beleidsmedewerkers tot oktober 2020 geen sprake van.
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Nog geen afname zwaardere jeugdzorg
Hoewel er in 2019 sprake is van een stabilisatie of lichte afname, nam
het aandeel Amersfoortse jongeren met jeugdzorg van 2015 tot en met
2019 in totaal met 13% toe. Opvallend is dat het aantal Amersfoortse
jongeren tot 23 jaar in diezelfde periode juist iets afnam. Dit kan volgens
het SCP52 echter niet worden gezien als een maat voor de prestaties van
de gemeente. Een relatief hoog gebruik kan ook betekenen dat de
gemeente mensen met problemen goed bereikt. Ook kan het volgens het
SCP preventief werken voor zwaardere jeugdzorg later, maar deze
ontwikkeling zien we nog niet eenduidig. Het aandeel jongeren met
jeugdhulp met verblijf neemt weliswaar licht af, maar jeugdreclassering
en jeugdbescherming blijven stabiel. Hierbij geven beleidsmedewerkers
aan dat jeugdhulp met verblijf verder had kunnen afnemen, maar dat
uitstroom werd beperkt door onvoldoende huisvesting voor deze
jongeren. In Amersfoort ontvangen relatief minder jongeren deze vormen
van jeugdzorg (jeugdhulp met verblijf, jeugdbescherming en
jeugdreclassering) dan gemiddeld in 100.000+ gemeenten. Voorlopige
cijfers tonen dat er ook in het eerste half jaar van 2020 nog geen afname
van zwaardere jeugdzorg lijkt te zijn.
Meeste jongeren ontvangen relatief lichte vormen van jeugdzorg
Overigens ontvangt maar een beperkt aantal Amersfoortse jongeren deze
zwaardere zorg; de meeste jongeren ontvangen relatief lichte vormen
van jeugdzorg. Volgens beleidsmedewerkers gaan de meeste hulpvragen
over begeleiding bij ADHD, dyslexie, autisme, angststoornissen of
opvoedondersteuning. Van alle jongeren met jeugdzorg ontvangen de
meeste jongeren dan ook jeugdhulp zonder verblijf. Dit aandeel nam
licht af tussen 2018 en 2019 en is lager dan gemiddeld in 100.000+
gemeenten. Ook uit voorlopige cijfers over het eerste half jaar van 2020
lijkt dit aandeel af te nemen, vooral door de sterk afgenomen instroom
(zie eerder in deze paragraaf).
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Lagere kwaliteit van leven in gezinnen met stapeling
Uit landelijk onderzoek blijken vooral gezinnen met jeugdzorg en
bijstand of Wmo kwetsbaar.53 Gezinnen met alleen jeugdzorg, vooral
alleen jeugdhulp zonder verblijf, zijn “relatief weinig kwetsbare
mensen”54 (zie ook paragraaf 8.1).
Wijkverschillen door kenmerken inwoners, maar ook andere factoren
Het gebruik van jeugdzorg verschilt per wijk, en varieert van 5% tot 23%
(zie wijkcijfers). Landelijk onderzoek van het SCP55 laat zien dat die
verschillen meestal samenhangen met kenmerken van inwoners in de
wijk. Zo ligt het gebruik van jeugdhulp zonder verblijf hoger in wijken
met veel eenouderhuishoudens, bijstandsontvangers of leerlingen in het
speciaal onderwijs, terwijl in wijken met veel niet-westerse migranten
het gebruik lager is. “Andere kenmerken – zoals de woningvoorraad,
afstand tot de huisarts, scheidingen en medicijngebruik, of het
opleidingsniveau – houden veel minder verband met het gebruik van
jeugdhulp zonder verblijf.”
Niet alle wijkverschillen hangen echter samen met bovenstaande
kenmerken. Er zijn dus ook andere factoren die het gebruik beïnvloeden,
bijvoorbeeld “informatie over het gevoerde beleid, zoals de inzet en
samenstelling van wijkteams, de aanwezigheid van praktijkondersteuners
jeugd bij huisartsen, verschillen in inkoopcontracten, of informatie over
de gemeentelijke of regionale cultuur (normen en waarden, sociale
binding)”.
Toegang tot jeugdhulp: toename aantal en aandeel verwijzingen via
huisarts
We zien een toename van het aantal en aandeel verwijzingen via de
huisarts. In 2019 kwam ruim de helft (56%) van alle Amersfoortse
jeugdhulpcliënten via de huisarts (zie figuur 6). In andere 100.000+
gemeenten verwijzen huisartsen minder (41%). Beleidsmedewerkers
noemen meerdere mogelijke verklaringen voor het hoge aandeel
verwijzingen via de huisarts. Zo geven huisartsen bij beleidsmedewerkers
aan dat kinderen en ouders vaak vanuit het onderwijs, bso en
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Figuur 6: Aandeel verwijzingen via huisarts of gemeentelijke toegang
naar jeugdhulp

Bron: CBS, bewerking O&S

kinderdagverblijven naar hen worden gestuurd voor een verwijzing naar
een specialistische zorgaanbieder. Ook jeugdartsen verwijzen naar de
huisarts die vervolgens naar specialistische zorg verwijst, terwijl
jeugdartsen ook zelf rechtstreeks kunnen verwijzen. Verder krijgen
beleidsmedewerkers via wijkteams en huisartsen signalen dat sommige
inwoners buiten het wijkteam om zorg willen regelen en dus zelf direct
met de huisarts contact opnemen. Tot slot herkennen
beleidsmedewerkers de constatering van het NJi dat gewone obstakels in
het opgroeien en opvoeden soms een probleem worden waar kinderen en
ouders professionele zorg bij vragen.56
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Tegelijkertijd met de toename van verwijzingen via de huisarts zien we
in Amersfoort een afname van het aantal en aandeel verwijzingen via de
gemeente (dus via de wijkteams). Volgens beleidsmedewerkers zou dit
deels kunnen samenhangen met de maatregel dat wijkteams meer
begeleiding zelf uitvoeren en daardoor minder doorverwijzen naar
specialistische zorgaanbieders. In 2019 werd een kwart (25%) via de
gemeente verwezen naar jeugdhulp, en dit is lager dan gemiddeld in
100.000+ gemeenten (32%). Naast de huisarts en gemeente kwamen
jongeren via overige verwijzers zoals de jeugdarts of medisch specialist.
Ook in de eerste voorlopige Amersfoortse cijfers van 2020 zien we nog
geen afname van verwijzingen via de huisartsen. Met de maatregel die
inzet op de praktijkondersteuner jeugd wordt geprobeerd de instroom in
de specialistische zorg te verminderen, maar mogelijk effect werd
volgens beleidsmedewerkers teniet gedaan door een hoge autonome
groei.57
Landelijk: transformatiedoelen jeugdhulp onvoldoende bereikt
Het Expertiseteam Reikwijdte Jeugdhulp58 stelt dat in de jeugdhulp de
transformatiedoelen nog onvoldoende zijn bereikt, en ziet hiervoor drie
redenen. Ten eerste zijn er maatschappelijke ontwikkelingen (zoals
geloof in maakbaarheid en incidentenvrees), waardoor het onvoldoende
lukt om de jeugdhulp te verbeteren. Ten tweede is er te weinig aandacht
voor de transformatie. “Tot nog toe is er vooral gericht op bestuurlijke
veranderingen en te weinig op een inhoudelijke koersverandering, terwijl
de eerste dienend zou moeten zijn aan de tweede.”59 En ten derde is het
lastig om domein-overstijgend te werken, onder andere door financiële
krapte en verkokering van wetten (zie ook paragraaf 9.4).
Beleidsmedewerkers herkennen de knelpunten en stellen dat Amersfoort
nog midden in de transformatie zit, waarvoor ze samen met partners en
de regio de gewenste beweging proberen te maken.
Volgens het NJi60 was overheveling van jeugdzorg naar gemeenten wel
een logische stap, maar heeft het zorgaanbieders en gemeenten
opgezadeld met een loodzware taak. Zo hebben gemeenten “de opgave
om het zorggebruik te verminderen door een transformatie van het
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stelsel. Maar ze hebben weinig invloed op de instroom via belangrijke
verwijzers naar de jeugdzorg: artsen en rechters. Soms vallen er dingen
onder jeugdzorg, zoals dyslexiezorg, waarvan de vraag is waarom de
gemeente daarvoor verantwoordelijk is. Ook vraagt de transformatie veel
investering in de pedagogische kwaliteit van de leefomgeving en in
preventie – en in de afbouw van intensieve zorg – terwijl gemeenten en
aanbieders door een forse bezuiniging weinig investeringsruimte hebben.
Dat schept de paradoxale situatie dat de vernieuwing van het stelsel
moeilijk van de grond komt, waardoor een verder groeiend zorggebruik
op de loer ligt.” Ook in Amersfoort is de huisarts nog steeds de
belangrijkste verwijzer en namen verwijzingen via de huisarts toe tussen
2018 en 2019. Met inzet van maatregelen probeert de gemeente de
ondersteuning en zorg duurzaam betaalbaar te houden, bijvoorbeeld
door de maatregelen poortwachter dyslexie en praktijkondersteuner
jeugd gericht op minder instroom in de jeugdhulp. Maar door hoge
autonome groei van zorg werd dit effect volgens beleidsmedewerkers
weer teniet gedaan.61

5.2

Figuur 7: Herhaald beroep op jeugdhulp

Herhaald beroep op jeugdzorg

De gemeente streeft ernaar dat Amersfoortse jongeren zich optimaal
kunnen ontwikkelen en opgroeien. Waar nodig ontvangen jongeren
hierbij hulp of ondersteuning, bijvoorbeeld vanuit de Jeugdwet. Sommige
van deze jongeren doen een ‘herhaald beroep’ op jeugdzorg: na
beëindiging van hun traject is binnen vijf jaar opnieuw jeugdzorg
gestart. Herhaald beroep is een aspect van het outcome criterium
doelrealisatie en is relevant omdat een toename hiervan bijvoorbeeld
een indicatie kan zijn van het niet bereiken van doelen of ineffectieve
besteding van middelen.
Een derde van begonnen jeugdhulptrajecten is herhaald beroep
Bij circa een van de drie begonnen jeugdhulptrajecten in 2019 is sprake
van herhaald beroep (32%). Dit zijn jongeren die in 2019 jeugdhulp
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Toelichting: het percentage herhaald beroep is berekend door het aantal
herhaald beroep trajecten ten opzichte van het totaal aantal begonnen
trajecten (herhaald beroep + nieuwe trajecten).
Bron: CBS, bewerking O&S

kregen en ook al ergens in de vijf jaar daarvoor jeugdhulp hebben
ontvangen. Dit aandeel herhaald beroep is vergelijkbaar met 2018 (toen
het 31% was, zie figuur 7). Er is dus geen verandering in de mate van
duurzame uitstroom binnen de jeugdhulp. Herhaald beroep in jeugdhulp
zonder verblijf is hoger dan in jeugdhulp met verblijf.
Voor jeugdbescherming is het aandeel herhaald beroep niet bekend,
omdat het CBS niet rapporteert over aantallen onder de 10.
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Herhaald beroep hoger dan in andere 100.000+-gemeenten, mogelijk
door gemiddeld kortere trajectduur
Het aandeel herhaald beroep in jeugdhulptrajecten in Amersfoort ligt –
net als voorgaande jaren - hoger dan gemiddeld in 100.000+ gemeenten
(29%). Er lijkt in Amersfoort dus sprake van relatief minder duurzame
uitstroom binnen de jeugdhulp dan in andere 100.000+ gemeenten.
Mogelijk hangt dit samen met de gemiddeld kortere trajectduur in
Amersfoort dan landelijk. Uit analyses van het CBS62 blijkt namelijk dat
trajecten jeugdhulp in Amersfoort in 2019 gemiddeld 20% korter duurden
dan landelijk. Het zou kunnen dat hierdoor Amersfoortse jongeren vaker
opnieuw een traject nodig hebben, en daardoor het herhaald beroep in
Amersfoort hoger is dan in andere gemeenten.

5.3

Cliëntervaring jeugd

De gemeente streeft er naar dat jongeren opgroeien in een veilige en
stimulerende omgeving waarbij zij hun talenten kunnen ontwikkelen en
ontplooien. Ook wil de gemeente dat iedereen meedoet, zo zelfredzaam
mogelijk functioneert en waar nodig hulp en ondersteuning ontvangt.
Sinds 2018 is er geen nieuw cliëntervaringsonderzoek uitgevoerd om te
meten hoe tevreden jeugdzorgcliënten en hun ouders zijn met de
kwaliteit en doelrealisatie van de ontvangen jeugdzorg. Doordat de pilot
Ervaringwijzer is uitgesteld door de coronacrisis, zijn ook hieruit nog
geen resultaten bekend (zie paragraaf 1.2 in inleiding). In 2021 wordt
opnieuw cliëntervaringsonderzoek uitgevoerd, mits dat gezien de
coronacrisis mogelijk en onderzoekstechnisch verantwoord is. Nu zijn er
al nieuwe inzichten uit landelijk onderzoek.
Landelijk: tevredenheid over uitvoering jeugdhulp stijgt, maar
toegang blijft aandachtspunt
I&O Research63 concludeert landelijk dat de toegang rond jeugdhulp een
aandachtspunt blijft. “Vergeleken met de Wmo weten bij jeugdhulp
minder cliënten of ouders waar zij terecht kunnen met een hulpvraag en
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worden zij ook minder snel geholpen.” Verder stelt I&O dat “waar de
meeste aspecten die komen kijken bij de tevredenheid over de
uitvoering van jeugdhulp stijgen, opvalt dat het percentage cliënten dat
vindt dat zij snel worden geholpen bij vragen en problemen achter
blijft”.

5.4

Uitval

Uitval is één van de drie outcome criteria, en is relevant omdat het een
indicatie kan zijn van ontevredenheid of het slecht aansluiten van vraag
en aanbod. Daarnaast is het een indicatie voor effectieve besteding van
middelen.64 Het gaat bij uitval om het aandeel jeugdzorgtrajecten dat
voortijdig eenzijdig door de cliënt opgezegd is. Het outcome criterium
uitval is niet van toepassing op jeugdbescherming en –reclassering,
omdat jongeren bij maatregelen niet kunnen besluiten om trajecten
eenzijdig te beëindigen.
Lichte toename uitval jeugdhulp zonder verblijf
In Amersfoort is de uitval voor jeugdhulp zonder verblijf licht
toegenomen (van 2,3% in 2018 naar 2,7% in 2019). In 2019 zijn circa 65
trajecten voortijdig eenzijdig door de cliënten opgezegd.
Voor jeugdhulp met verblijf is dit aandeel niet bekend, omdat het CBS
niet rapporteert over aantallen onder de 10.

Uitval lager dan in andere 100.000+-gemeenten
Het aandeel uitval bij jeugdhulp zonder verblijf is in Amersfoort in 2019
iets lager dan gemiddeld in gemeenten met 100.000 tot 300.000 inwoners
(3,4%). Dit kan een indicatie zijn voor een relatief effectieve besteding
van middelen in Amersfoort.
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Werk en inkomen

Beweging in gewenste richting
Lager dan gemiddeld in 100.000+
gemeenten

Beweging in ongewenste richting
(ongeveer) gelijk aan gemiddeld in
100.000+ gemeenten

Indicator

Rapportcijfer voor dienstverlening sociale dienst als geheel
(tevredenheid)
% re-integratiecliënten dat door het traject meer kans heeft
op het vinden van een betaalde baan (doelrealisatie)
% inwoners dat vanuit bijstand uitstroomt naar werk
(doelrealisatie)
% succesvol afgeronde trajecten schuldhulpverlening
(doelrealisatie)
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Indicator blijft stabiel

Bron

Hoger dan gemiddeld in 100.000+
gemeenten

Beweging

Benchmark

Richtinggevende doelen

2017

2018

2019

KTO W&I

7,7

-

-

-

doel 7

KTO W&I

69%

-

-

-

doelen 6 en 7

W&I

46%

47%

41%

-

doelen 7 en 8

Stadsring51

88%

89%

90%

-

doel 6
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6. Werk en inkomen
6.1

Figuur 8: Aandeel inwoners (van 18 jaar en ouder) met bijstand

Ontwikkelingen werk, bijstand en reintegratie

Minder bijstand dan in andere steden, maar grote wijkverschillen
In 2019 ontving bijna 4% van de Amersfoorters (van 18 jaar of ouder)
bijstand, en dit is iets lager dan in 2018. Ook ligt het aandeel
bijstandontvangers lager dan gemiddeld in gemeenten met 100.000 tot
300.000 inwoners (zie figuur 8).
Het aandeel bijstandontvangers verschilt sterk per wijk. De wijken waar
de sociaaleconomische status (zoals opleidingsniveau en inkomen van
inwoners) lager is, kennen een hoger aandeel bijstandontvangers.
Verwachte toename mensen in Participatiewet door coronacrisis
Het aantal Amersfoorters dat qua leeftijd in aanmerking komt voor de
Participatiewet zal tussen 2020 en 2030 met zo’n 3300 mensen
toenemen. Alleen door deze demografische ontwikkeling zal het aantal
uitkeringen licht kunnen stijgen. Daarnaast verwacht het Centraal
Planbureau (CPB)65 landelijk voor de toekomst op korte termijn een
lichte stijging door de instroom van voormalige Wajong- en WSWdoelgroepen en het beroep dat asielzoekers doen op de bijstand. Maar
het daadwerkelijke aantal mensen in de Participatiewet zal vooral
beïnvloed worden door andere zaken, zoals de ontwikkeling van de
werkgelegenheid in tijden van corona. In Amersfoort zien we hiervan al
de eerste effecten in de stijging van het aantal WW-uitkeringen. Dat nam
in juli 2020 toe met 21,5% ten opzichte van maart. Landelijk is deze
stijging vergelijkbaar (20,1%)66. Sindsdien daalt het aantal WWuitkeringen, onder meer doordat veel jongeren maar kort recht hadden
op een WW-uitkering.67 Tegelijkertijd nam sinds juni landelijk het aantal
ontslagaanvragen fors toe.68 Ook nam het aantal bijstandsuitkeringen in
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2020 toe (in Amersfoort van bijna 2900 uitkeringen begin januari naar
ruim 3000 begin oktober).
Het SCP69 verwacht landelijk dat door de coronacrisis flexibelere
werknemers en mensen met een tijdelijk contract het grootste risico op
baanverlies hebben. Jongeren, migranten, mensen met een
laagopleidingsniveau en mensen met een laag inkomen hebben vaker dan
gemiddeld zo’n flexibel contract en deze groep was ook voor de crisis het
vaakst werkend arm. Verder stelt het SCP70 dat “de achterstand op de
arbeidsmarkt van kwetsbare groepen zoals jongeren, mensen met een
migratieachtergrond en arbeidsbeperkten verder op loopt doordat zij
vaker in een tijdelijk dienstverband werkzaam zijn in een kwetsbare
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sector.” Werkverlies bij deze groepen brengt volgens het SCP een groot
risico op armoede met zich mee. Bovendien zal “een aanzienlijk deel van
de mensen die in deze crisis werkloos worden, op de korte of wat langere
termijn een beroep moeten doen op de Participatiewet.” In het
somberste scenario zal het bijstandsvolume in 2022 51% groter zijn dan in
2019.71
Toename voorkomen uitkeringen door preventie
Het aandeel voorkomen uitkeringen door preventieve maatregelen nam
toe (van 28% in 2018 naar 35% in 2019). In 2019 werden dus relatief meer
inwoners direct ondersteund bij bijvoorbeeld solliciteren om daarmee
nieuwe instroom in de bijstand te voorkomen. De laatste jaren nam het
aandeel voorkomen uitkeringen door preventie juist af door het
aantrekken van de arbeidsmarkt. Meer inwoners konden toen zelf hun
weg naar werk vinden.
Aandeel dat vanuit bijstand uitstroomt naar werk daalt
Het aandeel inwoners dat vanuit de bijstand uitstroomt naar werk is
afgenomen, van 47% in 2018 naar 41% in 2019. Dit komt door de grotere
afstand tot de arbeidsmarkt van de huidige bijstandontvangers. Dit zijn
onder andere mensen die al langdurig in de bijstand zitten en specifieke
doelgroepen (zoals statushouders en mensen met een arbeidsbeperking
die voorheen in de Wsw of Wajong instroomden). Door hun grote afstand
tot de arbeidsmarkt stromen zij moeilijk uit. 72 Waarschijnlijk daalt de
uitstroom naar werk verder in 2020 als gevolg van de verwachte recessie
door de coronacrisis.
Evaluatie Participatiewet: weinig effect op baankansen en niet
kloppende aannames
Uit de evaluatie van de Participatiewet73 blijkt dat de resultaten qua
kans op werk verschillen per doelgroep. Slechts voor een kleine
doelgroep (de oud-Wajongers) is de baankans echt vergroot, maar de
bestaanszekerheid niet. Verder verslechterden de baankansen voor de
Wsw-doelgroep en merkt de grootste groep, de ‘klassieke
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bijstandsgerechtigden’, nauwelijks verbetering. Dit heeft volgens het
SCP onder andere te maken met de financiële prikkelstructuur die het
voor gemeenten voordelig maakt om prioriteit te geven aan mensen met
de kleinste afstand tot de arbeidsmarkt. Zo hebben jonggehandicapten
(oud-Wajongers) over het algemeen een kleinere afstand tot de
arbeidsmarkt dan mensen die voorheen in de Wsw zouden instromen.
Verder is er op de re-integratiebudgetten van gemeenten de afgelopen
jaren bezuinigd, waardoor er volgens de VNG 74 minder werd geïnvesteerd
in toeleiding naar werk. In Amersfoort wordt het beeld van de niet
werkende financieringsystematiek grosso modo herkend.75 Al is het
beleid wel dat iedere klant wordt gestimuleerd om naar vermogen te
participeren. In Amersfoort participeert 84% van de klanten in de
Participatiewet.
Verder concludeert het SCP dat de aannames van de Participatiewet niet
kloppen. Zo is een uitgangspunt van de wet dat de afstand tot de
arbeidsmarkt voor het grootste deel van de doelgroep te overbruggen zou
moeten zijn. Dit terwijl 60% van de klassieke bijstandsgerechtigden naar
eigen inschatting momenteel niet in staat is te werken en ook gemeenten
bevestigen dit beeld. Ook in Amersfoort herkennen de professionals dit
beeld. Zo bleek bijvoorbeeld bij screening van alle mensen op de
wachtlijst voor de Wsw dat er nauwelijks mensen waren die konden of
wilden werken. En verdiepende analyses in de monitor van 2019 76
toonden dat negen op de tien langdurige bijstandontvangers een
zorgbehoefte hadden, hulpverlening ontvingen of alleen sociaal of
maatschappelijk actief waren, en dat dat ook vaak het maximaal
haalbare was.
Een andere aanname is dat instrumenten als loonkostensubsidie en
jobcoaching stimulerend zouden moeten werken voor werkgevers. Uit de
evaluatie van het SCP blijkt echter dat de meerderheid van hen niet op
de hoogte is van het bestaan van de instrumenten. Alhoewel er in
Amersfoort volgens professionals vooral de nadruk ligt op persoonlijk
contact, ontzorgen en ondersteunen bij werkgevers, herkennen ze dat de
bekendheid van de dienstverlening van het Werkgeversservicepunt (WSP)
nog niet optimaal is.
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Daarnaast blijkt dat er geen sprake is van één regeling, omdat er
verschillende regelingen bestaan voor verschillende groepen. “Van een
vermindering van complexiteit of onduidelijkheid is nog geen sprake”. En
het SCP ziet dat de groep werkgevers met mensen met een
arbeidsbeperking in dienst niet groeit. In Amersfoort geven professionals
aan zich wel aan de wet te houden, maar hier wel creatief mee om te
gaan met het doel van de wet voor ogen. En zij geven aan dat ze
daarmee (en door de hoogconjunctuur van de afgelopen jaren) de
behaalde resultaten bereikt hebben. Zoals het ruimschoots behalen van
de doelstellingen op het gebied van de Garantiebanen (zie hieronder). Al
loopt ook Amersfoort aan tegen de schotten die tussen de doelgroepen
en voorzieningen bestaan en de daardoor bestaande ‘concurrentie’
tussen de doelgroepen.
Tot slot blijkt uit de evaluatie niet dat het opleggen van verplichtingen
en sancties activerend werkt voor uitstroom uit de uitkering (terwijl dit
wel een uitgangspunt was). Het werkt niet omdat het korten op de
uitkering de problemen soms alleen maar groter maakt, wat de
toeleiding naar werk juist belemmert. Ook in Amersfoort geven
trajectbegeleiders aan dat persoonlijk contact en intrinsieke motivatie
van de klant belangrijker zijn dan sanctioneren. Hiertoe overweegt men
alleen als iemand willens en wetens weigert aan zijn verplichtingen te
voldoen. Dat dit de insteek in Amersfoort is, bleek ook uit het
casusonderzoek van 201977 waar in verschillende gevallen bewust geen
sanctie ingezet is, omdat het de problemen en dus afstand tot de
arbeidsmarkt volgens trajectbegeleiders zou vergroten.
Aantal Garantiebanen blijft groeien, maar groei vlakt af
Naast het matchen van klanten op regulier werk, zijn - in het kader van
het Sociaal Akkoord - Garantiebanen78 gerealiseerd voor mensen met een
arbeidsbeperking. Deze mensen zijn opgenomen in het doelgroepregister.
Er zijn in 2019 7079 Garantiebanen bijgekomen. In 2019 kwamen er
minder Garantiebanen bij dan in 2018 (142 Garantiebanen). Ook landelijk
kwamen er in 2019 ongeveer de helft minder Garantiebanen bij
vergeleken met 2018. Dit komt ten eerste door een afname van het
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aantal detacheringen vanuit de WSW en Wajong. Dit was verwacht,
omdat beide doelgroepen kleiner worden (sinds 2015 geen instroom meer
in de WSW en instroom in de Wajong beperkt tot mensen zonder
arbeidsvermogen). Ten tweede vlakt de groei van het aantal
Garantiebanen af door kleinere banen met minder uren per baan (en het
aantal Garantiebanen is gebaseerd op de aanstellingsomvang). Het aantal
mensen vanuit de Participatiewet met een Garantiebaan neemt wel nog
steeds toe.
Sinds de nulmeting in 2012 zijn in totaal in Amersfoort 638,5
Garantiebanen gerealiseerd, waarbij inwoners met een arbeidsbeperking
een passende werkplek krijgen aangeboden en op die manier ook
meedoen op de reguliere arbeidsmarkt. Werkgevers hebben eind 2019
meer banen gecreëerd dan het aantal Garantiebanen dat als doel is
gesteld in het kader van de Banenafspraak (namelijk 132 meer banen).
Het effect van de coronacrisis op het aantal Garantiebanen is nog
onduidelijk, maar zou volgens beleidsmedewerkers kunnen leiden tot een
afname van het aantal Garantiebanen.
Belang van (goed) werk, voor mensen met en zonder arbeidsbeperking
Uit landelijk onderzoek blijkt het belang van werk voor mensen met een
arbeidsbeperking veel breder is dan alleen voor de persoon zelf, maar
ook voor de samenleving. “Mensen met een arbeidsbeperking doen
minder vaak een beroep op geestelijke gezondheidszorg en Wmoondersteuning als ze werk hebben. Ook daalt het risico op crimineel
gedrag, dat zo’n 5 procent bedraagt in deze groep. […] Deze voordelen
komen bovenop de maatschappelijke besparingen op uitkeringen en de
immateriële voordelen van werk voor mensen zelf, zoals zelfrespect en
algeheel welbevinden.” 80 Vergelijkbare voordelen van werk gelden voor
mensen zonder arbeidsbeperking.81 Betaald werk heeft een positief
effect op de mentale en lichamelijke gezondheid, en ook
vrijwilligerswerk kan de gezondheid verbeteren. 82 De WRR83 zegt dat dit
effect vooral geldt als het om ‘goed’ werk gaat. Dat is werk met grip op
geld (gepast loon met zekerheden), grip op werk (autonomie en
verbondenheid op werk) en grip op leven (goede balans tussen werk en
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privé). De RVS84 verwacht dat meer bestaanszekerheid ook kan bijdragen
aan het oplossen van gezondheidsverschillen tussen groepen.
Aandeel mensen dat participeert stabiel
In 2019 participeert 84% van de Amersfoortse klanten in de
Participatiewet en doet op die manier mee. Dit is vergelijkbaar met 2017
en 2018 (circa 85%). Klanten voor wie (parttime) werk (nog) niet
haalbaar is, krijgen begeleiding door een trajectbegeleider waarbij het
doel is de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen, bijvoorbeeld via
vrijwilligerswerk. Participeren vergroot het sociale netwerk (en verkleint
dus de kans op sociaal isolement) en het wordt gezien als een eerste stap
op weg naar betaald werk.

6.2

Ontwikkelingen armoede, schulden en
minimabeleid

Evaluatie minimabeleid
De evaluatie van het minimabeleid85 geeft zicht op realisatie van het
doel dat minder mensen financiële belemmeringen ervaren om mee te
doen (zie RIB 2020-064 voor de evaluatie). “Uit de Minimaeffectrapportage 2020 van Nibud blijkt dat veel van de genomen
maatregelen effectief zijn. Veel huishoudens [met een minimum
inkomen, red.] zijn er ten opzichte van 2017 op vooruit gegaan. Alle
onderzochte huishoudens hebben voldoende bestedingsruimte om alle
noodzakelijke uitgaven voor levensonderhoud te kunnen doen. Kijken we
ook naar participatie dan zien we alleen nog tekorten bij (echt)paren
met oudere kinderen, grote gezinnen en paren met oudere kinderen met
zorgvraag. De oorzaken hiervoor zijn gelegen in rijksbeleid.” (zie
collegebericht 2020-083 voor de minima-effectrapportage).
Verder toont de evaluatie van het minimabeleid dat het gebruik van
minimaregelingen toeneemt en gebruikers de regelingen waarderen. Zo
wordt de kledingpas voor kinderen van 12 tot en met 17 jaar zeer
gewaardeerd, en blijkt dat de bijdrage van sport en cultuur voor
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volwassenen volgens gebruikers participatie mogelijk maakt. De laatst
genoemde bijdrage wordt veelal ingezet voor sporten, bijdrage aan
culturele verenigingen en reizen met ov-kortingkaart. Ook de
huiswerkbegeleiding wordt hoog gewaardeerd door zowel ouders, scholen
als huiswerkinstituten. “Schoolresultaten gaan omhoog, achterstanden
worden weggewerkt en de ouders en leerlingen zijn over het algemeen
zeer tevreden over de geboden ondersteuning door de verschillende
aanbieders.”
Verwachte toename armoede door kabinetsbeleid en coronacrisis
Het Centraal Planbureau (CPB) en Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) 86
verwachten dat de armoede in Nederland de komende jaren met ruim
een kwart zal toenemen door de verlaging van de bijstand vanaf 2021.
Door de coronacrisis is het ook op kortere termijn de verwachting dat er
meer armoede komt en de gevolgen hiervan beschrijft het SCP als volgt:
“Een langere periode in armoede moeten leven heeft brede gevolgen
voor het welzijn van mensen. De schaarste die het gevolg is van armoede
leidt tot een focus op de korte termijn, onverstandige uitgaven, en
minder investeringen in menselijk kapitaal. Daarnaast lopen kinderen die
in arme huishoudens opgroeien een groter risico op voortijdige
schooluitval, een laag opleidingsniveau, problemen met de fysieke en
mentale gezondheid en gedragsproblemen. Voor zover de NOW
(Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid, red.) de
toename van de langdurige armoede weet te beperken zal hij positieve
neveneffecten hebben op deze domeinen.”87 Volgens het CPB en SCP is
investeren in menselijk kapitaal, door in te zetten op gezondheid of
opleiding, een optie voor de lange termijn. 88
In totaal ging het in 2017 in Amersfoort om bijna 7600 armen volgens het
niet-veel-maar-toereikendcriterium, waarvan bijna 2500 kinderen (tot 18
jaar).89 Als we kijken naar het aantal kinderen dat opgroeit in een gezin
met bijstand, dan gaat het medio 2020 om 2224 kinderen tot 18 jaar
(6,4% van alle kinderen). Dit is een stijging van 18% ten opzichte van een
half jaar eerder toen het om 1878 ging. Dit komt waarschijnlijk deels
door het effect van corona op de arbeidsmarkt.
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Ook toename aantal mensen met schulden verwacht door coronacrisis
De coronacrisis heeft volgens het SCP90 gevolgen voor het aantal mensen
met schulden. Enerzijds door baanverlies, maar mogelijk ook onder
zelfstandigen die de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig
ondernemers (Tozo) verkeerd invullen en bedragen terug moeten
betalen. Dit risico is volgens het SCP vooral voor zelfstandigen met een
laag inkomen en een laag opleidingsniveau. Het is nog onbekend in
hoeverre dit ook in Amersfoort speelt, omdat controle op de Tozo nog
moet plaatsvinden. De NVVK91 (landelijke organisatie rondom onder
andere schuldhulp) verwacht nieuwe groepen hulpvragers (zoals 35minners die nog weinig WW-rechten hebben opgebouwd en meer 55plussers). Ze verwachten landelijk vanwege de coronacrisis een toename
van hulpvragen met minimaal 30% voor 2020 en daarna. Ook in
Amersfoort verwacht Stadsring51 een toename van schuldhulpvragen.
Vanaf medio maart, toen de coronacrisis begon, daalde het aantal
aanmeldingen voor schuldhulpverleningen juist sterk; volgens Stadsring51
vermoedelijk doordat veel schuldeisers hun invorderingsmaatregelen
tijdelijk stopzetten, waardoor inwoners mogelijk aanmelding voor
schuldhulpverlening hebben uitgesteld. Het aantal klantcontacten bij het
Geldloket was in het eerste halfjaar van 2020 juist hoger dan Stadsring51
verwachtte. Dat kwam volgens hen omdat vooral veel zzp-ers en kleine
ondernemers om advies vroegen tijdens de coronamaatregelen.
Eén op tien huishoudens met problematische schulden bereikt
Op 1 januari 2018 had 7,7% van de Amersfoortse huishoudens te maken
met geregistreerde problematische schulden. 92 Dit aandeel is lager dan
landelijk gemiddeld (8,3%) en stabiel gebleven in de afgelopen jaren
(tussen 2015 en 2018). Landelijk is volgens CBS één op de zeven
huishoudens met geregistreerde problematische schulden in beeld bij
een vorm van hulpverlening; voor één op de tien huishoudens is bekend
dat het specifiek om schuldhulpverlening gaat. Ook in Amersfoort wordt
één op de tien huishoudens met problematische schulden bereikt door
schuldhulpverlening. In 2018 waren er in Amersfoort namelijk 5200
huishoudens met problematische schulden, terwijl in datzelfde jaar 513
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unieke schuldenaren bij Stadsring51 in een schuldregeling terecht
kwamen. Stadsring51 stelt dan ook dat ze “conform het landelijke beeld
in Amersfoort nog steeds een veel te klein deel van de mensen met
problematische schulden bereiken” 93. Het aantal unieke schuldenaren
neemt in Amersfoort de laatste jaren – net als landelijk - af, terwijl CBS
en Stadsring51 stellen dat er niet minder mensen met schulden zijn.
Volgens Stadsring51 is het “aannemelijk dat een deel van de
aanmeldingen voor schuldhulpverlening is verschoven naar het
Geldloket”. In 2019 hielp het Geldloket 969 mensen. Dit is een lichte
daling ten opzichte van 2018 (1019 mensen), maar aanmerkelijk hoger
dan eerdere jaren (811 is 2017 en 550 in 2016).
Nationale Ombudsman: gemeentelijke schuldhulpverlening een van
knelpunten in toegang tot Wsnp; niet herkend in Amersfoort
De Nationale Ombudsman94 stelt: "Steeds meer burgers blijven met hun
schulden zitten, hebben geen toekomstperspectief en belanden
financieel en maatschappelijk – vaak voor lange tijd – op een zijspoor.
Door de coronacrisis komen nog veel meer burgers in problematische
schulden terecht. Hierdoor zal de behoefte aan een goed toegankelijk
Wsnp-traject verder toenemen. Dat maakt de dalende instroom nog
alarmerender en moeilijker te accepteren." De Nationale Ombudsman
ziet diverse knelpunten in de toegang tot de Wsnp, waarvan de
gemeentelijke schuldhulpverlening een knelpunt is. Dit landelijke beeld
wordt niet herkend in Amersfoort. Dat in Amersfoort maar een klein deel
van de schuldenaren instroomt in de Wsnp komt volgens Stadsring51 door
het hoge slagingspercentage van hun minnelijke trajecten, waardoor een
Wsnp-traject niet meer nodig is.
Huishoudens met schulden: veel vaker bijstand, jeugdzorg en GGZ
Uit landelijk onderzoek van het CBS blijkt dat problematische schulden
relatief vaker voorkomen in de leeftijdsgroep tussen 25 en 65 jaar, bij
personen met een niet-westerse migratieachtergrond, laagopgeleiden en
huishoudens met kinderen. Verder hebben huishoudens met schulden
vaker een laag inkomen of een uitkering, vooral bijstand. In ruim een
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kwart van de huishoudens met geregistreerde problematische schulden
heeft minstens een persoon een bijstandsuitkering; ongeveer vier keer zo
vaak als bij huishoudens zonder schulden. Gebruik van GGZ en jeugdzorg
komt twee keer zo vaak voor onder huishoudens met schulden. CBS
concludeert daarom dat “huishoudens met geregistreerde
problematische schulden vaker behoren tot kwetsbare groepen dan
huishoudens zonder probleemschulden.” 95
Terugval van werk naar bijstand belangrijke risicofactor voor schulden
Ook bepaalde ‘life events’ hangen samen met schulden. Terugvallen van
werk naar bijstand, verdacht worden van een misdrijf, voortijdig
schoolverlaten, en het uit elkaar gaan met een partner, zijn life events
met een relatief hoge kans op het ontstaan van geregistreerde
problematische schulden.96 Om deze reden is in Amersfoort het
Geldloket gestart, waarbij de hele dienstverlening gebaseerd is op de
koppeling met ‘life events’. Als gevolg van de coronacrisis gaat naar
verwachting de terugval van werk naar bijstand vaak voorkomen,
waardoor schuldenproblematiek waarschijnlijk gaat toenemen.
Stadsring51 zag daardoor al in het eerste halfjaar van 2020 een stijging
van het aantal klantcontacten bij het Geldloket.
45% schuldenaren ontvangt ook hulpverlening op andere terreinen
De gemeente streeft er onder andere naar dat minder mensen financiële
belemmeringen ervaren om mee te doen. Voor mensen met schulden is
het lastig om te kunnen meedoen. Stress, bijvoorbeeld door schulden,
zet iemands mentale vermogens en daarmee zijn of haar redzaamheid
onder druk.97 Naast stress hebben mensen met schulden volgens
Stadsring51 vaker “een ongezonde leefstijl, een chronische ziekte als
diabetes of hart- en vaatziekten, psychosociale problemen, opvoed- of
relatieproblemen, roken vaker, bewegen minder en participeren
slechter. En juist door de stress van de schuldenproblematiek zijn zij
minder goed in staat deze problemen aan te pakken.” 98 Daardoor
ontvangt in 2019 45% van de Amersfoortse schuldenaren met
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schuldhulpverlening bij Stadsring51, ook hulpverlening op andere
terreinen.
Uitval stabiel en recidive afgenomen
Aandacht voor de outcome criteria uitval en doelrealisatie (in dit geval
het aspect recidive) is relevant, omdat een toename hiervan
bijvoorbeeld een indicatie kan zijn van het niet bereiken van doelen of
ineffectieve besteding van middelen.
In 2019 is in 7% van de beëindigde schuldhulpverleningstrajecten sprake
van uitval: de hulp is stopgezet vanwege onvoldoende medewerking door
de klant. Dit is vergelijkbaar met voorgaande jaren (8% in 2018, 7% in
2017).
De recidive, een zelfde hulpvraag van dezelfde schuldenaar, is in 2019
9%. Dit is (iets) lager dan in 2018 (11%) en 2017 (16%). Dit is dus een
positieve ontwikkeling die duidt op meer duurzame uitstroom.
Doelrealisatie: bijna 90% schuldregelingen succesvol afgerond
Een indicator die iets zegt over de realisatie van het doel – dat minder
mensen financiële belemmeringen ervaren om mee te doen - is het
aandeel succesvol afgeronde trajecten schuldhulpverlening. In 2019 is in
88% van de opgestarte schuldenregelingen een zogenaamde ‘schone lei’
gerealiseerd. Dit is vergelijkbaar met 2018 (89%).

6.3

Cliëntervaring werk en inkomen

De gemeente streeft er onder andere naar dat minder mensen financiële
belemmeringen ervaren om mee te doen. In hoeverre dat is gelukt voor
mensen in armoede of met schulden belichten we in deze paragraaf aan
de hand van kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeken. (In paragraaf
6.2 gaf de evaluatie van het minimabeleid, en de ervaring van gebruikers
van minimaregelingen, ook al zicht op realisatie van dit doel.) Hoe
klanten van Stadsring51 de kwaliteit van de dienstverlening ervaren is in
2019 gemeten in een kwantitatief klanttevredenheidsonderzoek. 99
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Daarnaast beschrijven we ervaringen van inwoners met ondersteuning bij
schulden of armoede aan de hand van kwalitatief onderzoek. 100 Hiervoor
voerde Movisie 13 diepte-interviews (‘klantreizen’) met alleenstaande
Amersfoorters (met en zonder kinderen) met armoede of
schuldenproblematiek en contact met meerdere organisaties. Alhoewel
het kwalitatieve onderzoek een laag aantal geïnterviewden betreft,
levert het wel veel ervaringen op waarvan te leren valt. Verder geven
deelnemende organisaties aan dat de ervaringen van deze
geïnterviewden een goed beeld geven van hun klantenbestand.
In 2021 wordt opnieuw de tevredenheid van klanten van de
gemeentelijke afdeling werk en inkomen (zoals bijstandontvangers)
onderzocht, mits dat gezien de coronacrisis mogelijk en
onderzoekstechnisch verantwoord is.
Vroegsignalering, en vergroten bekendheid en toegankelijkheid,
noodzakelijk
Wat volgens Movisie opvalt is dat de meeste geïnterviewden “al langere
tijd (soms al jaren) in de problemen zitten voordat ze hulp inschakelen.
Dat heeft te maken met onbekendheid met het aanbod van voorzieningen
[…], gebrek aan vertrouwen in hulpverlening door slechte ervaringen in
het verleden en/of gevoelens van schaamte over wat gezien wordt als
eigen falen.” Vooral geïnterviewde inwoners met een migratieachtergrond lijken moeite te hebben om hun weg naar ondersteuning te
vinden. Deze geïnterviewden vertellen dat hun eigen netwerk hen daarin
onvoldoende kan helpen en dat ze worstelen met schaamte en taboes.
Volgens Movisie blijkt uit het onderzoek “dat mensen veel te lang zelf
naar oplossingen zoeken, terwijl er partijen betrokken waren die eerder
hadden kunnen signaleren, bespreken en verwijzen. Daarbij gaat het
vooral om partijen als de eerstelijnsgezondheidszorg (huisartsen,
consultatiebureaus en apothekers), zorgverzekeraars, nutsbedrijven,
woningcorporaties en werkgevers.” Dat terwijl vroegsignalering van
financiële problematiek volgens Movisie van groot belang is, zodat tijdig
passende ondersteuning kan worden ingezet.
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Daarnaast stelt Movisie dat “het vergroten van bekendheid en
toegankelijkheid van voorzieningen op basis van dit onderzoek ook
noodzakelijk lijkt. Wat opvalt is dat sommige inwoners organisaties wel
van naam kennen, maar geen of een verkeerd beeld hebben van de
ondersteuningsmogelijkheden die deze organisaties bieden. Heldere,
gerichte communicatie kan helpen om de drempel te verlagen en
bevordert tevens dat inwoners niet met verkeerde verwachtingen
aankloppen.”
Meer aandacht voor zelfvertrouwen en eigenwaarde nodig
Movisie stelt dat er meer aandacht nodig is voor het versterken of
ontwikkelen van wilskracht, veerkracht, eigenwaarde en zelfvertrouwen.
Armoede of schulden hebben namelijk – door veel schaamte en het
gevoel gefaald te hebben - negatieve gevolgen voor het gevoel van
eigenwaarde en zelfvertrouwen. “Frustraties over eigen falen of gebrek
aan korte termijnperspectief kunnen leiden tot een vicieuze cirkel van
negativiteit en kunnen mensen verlammen in hun handelen. Om dit te
doorbreken is een positieve talentgerichte benadering van mensen nodig
in combinatie met stressreductie door praktische hulp en stabiliserende
voorzieningen.”
Weinig aandacht voor sociaal netwerk
Bij 12 van de 13 klantreizen is er volgens Movisie sprake van multiproblematiek: naast financiële problematiek spelen er nog andere zaken
op meerdere levensdomeinen. Zo ervaren veel geïnterviewden
eenzaamheid of sociale isolatie. Uit het onderzoek “blijkt dat inwoners
geen of een zeer beperkt sociaal netwerk hebben en dat financiële
problemen het sociale isolement nog verder versterken. […] Vanuit de
kennis over wat werkt weten we dat goede sociale netwerken belangrijk
zijn om inwoners steun en advies te bieden, maar ook om gezond
(financieel) gedrag vol te houden.” Echter, “in alle verhalen lijkt er in de
ondersteuning weinig aandacht te zijn voor het sociale netwerk.”
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Behoefte aan regie en continuïteit contactpersoon
“Er is weinig begrip bij inwoners voor het gebrek aan gegevensoverdracht
tussen organisaties; ze ervaren dat ze vaak hun verhaal weer moeten
doen en alle papieren weer opnieuw moeten meenemen. Ook zit er soms
forse vertraging in doorverwijzingen. Alle inwoners geven aan dat ze het
fijn vinden als ze een contactpersoon hebben die het overzicht houdt van
wat er allemaal gebeurt en waar nodig organisaties bij elkaar roept om
een gezamenlijk plan te maken. De wijkteams en minimacoaches nemen
deze rol soms op zich.” Daarnaast leveren volgens Movisie veel personele
wisselingen bij ondersteunende organisaties onrust en stress op bij
geïnterviewden.
Passende ondersteuning: samenwerking organisaties, persoonlijke
aandacht en hulp, en verwachtingsmanagement belangrijk
“Uit de verhalen blijkt dat het inwoners heel tevreden zijn over de hulp
die ze ontvangen, als ze de indruk hebben dat betrokken instanties goed
samenwerken en ze hun verhaal niet steeds weer hoeven te vertellen.
Positief zijn inwoners met name over een combinatie van oprecht
gevoelde aandacht voor hun wensen en verhaal in combinatie met
concrete praktische hulp. Negatieve gevoelens lijken vooral te maken te
hebben met een gebrekkig verwachtingsmanagement; teleurstelling over
tempo of inhoud van de geboden hulp. Enkele respondenten worden heen
en weer gestuurd tussen verschillende organisaties en gemeentelijke
diensten, omdat zij niet in een hokje passen door bijvoorbeeld ziekte,
koopwoning, eigen bedrijf. Passende hulp is soms te afhankelijk van een
hulpverlener die de juiste kennis of contacten heeft of de rek/ruimte in
de regels durft op te zoeken.”

schulden, maar er is bijvoorbeeld nog geen passende woning of sprake
van relationele problematiek. Bij vier inwoners is er (vrijwel) geen
verbetering en is ondersteuning vooral gericht op voorkomen van
verergering. “Er is vaak sprake van (geestelijke of lichamelijke)
gezondheidsproblemen die de kwaliteit van leven negatief beïnvloeden.”
Klanten (zeer) tevreden over dienstverlening Stadsring51
Naast dit kwalitatieve onderzoek vulden voor een kwantitatief
klanttevredenheidsonderzoek, uitgevoerd door een externe partij, 174
klanten van Stadsring51 een vragenlijst in. De meeste van deze klanten
vinden dat Stadsring51 hen tot nu toe goed heeft geholpen: ze gaven
gemiddeld een 8,2; 96% geeft een voldoende. Verder vindt 98% dat
Stadsring51 hun problemen goed begrijpt. Hoewel de meeste klanten
(heel) tevreden zijn, noemen ze ook nog enkele verbeterpunten,
namelijk: verder kijken dan geldzaken, sneller een oplossing en
intensiever samenwerken met ketenpartners. Vergelijking met andere
gemeenten is niet mogelijk.

Doelrealisatie: bij sommige inwoners verbetering, bij anderen niet
De effecten van de ondersteuning zijn wisselend bij de geïnterviewden.
Bij vijf inwoners is de financiële problematiek (bijna) opgelost en zij
kunnen zich (binnenkort) weer (vrijwel) zelfstandig redden. Bij vier
inwoners is er enige verbetering, maar vragen sommige hardnekkige
problemen nog om ondersteuning. Er wordt gewerkt aan aflossing van
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7 (Passend) onderwijs

Foto: Esther Slijkerman - Buddingh
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(Passend) onderwijs

Beweging in gewenste richting
Lager dan gemiddeld in 100.000+
gemeenten

Beweging in ongewenste richting
(ongeveer) gelijk aan gemiddeld in
100.000+ gemeenten

Indicator

% voortijdig schoolverlaters (VO + MBO) (doelrealisatie)
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Indicator blijft stabiel

Bron

DUO

Hoger dan gemiddeld in 100.000+
gemeenten

Beweging

Benchmark

2017

2018

2019

1,6%

1,8%

1,8%

Richtinggevende doelen
doel 1
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7. (Passend) onderwijs

Figuur 9: (Passend) onderwijs in Amersfoort

Amersfoort wil jongeren zich optimaal laten ontwikkelen. Daar waar
mogelijk worden eigen mogelijkheden en/of het sociaal netwerk van de
jongere ingezet. In paragraaf 2.5 beschreven we al dat het met veel
jongeren in Nederland en Amersfoort goed gaat. We zien dit ook terug in
het onderwijs: de meeste kinderen en jongeren in Amersfoort volgen
(regulier) onderwijs (zie figuur 9 en eindnoot101 voor cijfer
verantwoording). Maar het gaat niet met alle jongeren goed, en zij
kunnen daardoor terechtkomen bij jeugdzorg (zie hoofdstuk 5) of lopen
bijvoorbeeld risico op verzuim of voortijdig schoolverlaten.

7.1

Ontwikkelingen

Evaluatie passend onderwijs: verbeterde organisatie, maar ook
verwachtingen die niet zijn uitgekomen
Uit de landelijke evaluatie van het passend onderwijs 102 blijkt dat de
stelselwijziging “heeft geleid tot een minder complexe en minder starre
organisatie van de ondersteuning van leerlingen. […] In de meeste regio’s
is een dekkend aanbod: er zijn voldoende voorzieningen voor het
ondersteunen van verschillende groepen leerlingen.”
Voor verschillende betrokkenen heeft het passend onderwijs
verschillende effecten gehad. Zo waarderen scholen de beleidsvrijheid,
maar ervaren ze wel dat “het lastig is om goede afspraken te maken met
jeugdhulpverleners over ondersteuning van leerlingen die dat nodig
hebben. […] Knelpunten in de afstemming spelen het meeste in het
speciaal onderwijs, waar relatief veel leerlingen met jeugdhulp te maken
hebben.”
Verder blijken niet alle verwachtingen van het passend onderwijs te zijn
uitgekomen. Zo was een verwachting dat de zorgplicht in de wet
thuiszitten zou voorkomen, maar de school blijkt niet altijd de oorzaak
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van thuiszitten en dus is de zorgplicht geen afdoende oplossing voor
thuiszitten. Een andere verwachting was dat het passend onderwijs
moest zorgen voor meer hulp op maat bij leerlingen. Maar uit de
evaluatie blijkt dit effect niet goed vast te stellen. Beleidsmedewerkers
herkennen dit: hoewel ook in Amersfoort maatwerk voorop staat als
kinderen meer ondersteuning nodig hebben op school en thuis, is vanwege een versnipperd zorglandschap en een grote diversiteit aan
scholen - niet direct zichtbaar wat er mist. Volgens onderzoek van de
Kinderombudsman103 is het passend onderwijs met name voor kinderen
met meervoudige of complexe ondersteuningsbehoeften niet toereikend.
Ook in Amersfoort is het volgens beleidsmedewerkers ingewikkeld om
een goede plek te vinden voor kinderen met een complexere hulpvraag
en blijken ouders vaak al een behoorlijke zoektocht te hebben gehad. Dit
geldt volgens beleidsmedewerkers met name voor kinderen met
autismespectrumstoornissen in combinatie met gedragsproblematiek.
Ook voor leraren en ouders heeft de stelselwijziging de verwachting niet
waargemaakt, aldus de landelijke evaluatie. Hoewel de meeste ouders
(en leerlingen) wel tevreden zijn over de geboden ondersteuning, zijn
ouders minder ‘ontzorgd’ dan de verwachting was van de wet. De
zorgplicht van scholen voorkomt namelijk niet dat sommige ouders zelf
blijven zoeken naar een geschikte onderwijsplek voor hun kind.
Volgens de evaluatie is het moeilijk om de effecten van de
stelselwijziging te bepalen. “Dat komt in de eerste plaats doordat de wet
open laat wat passend onderwijs precies is, voor wie het is bedoeld en
wat de beoogde effecten ervan zijn. […] In de tweede plaats is de
ondersteuning van leerlingen per situatie anders. Of een
onderwijsaanbod ‘passend’ is, wordt bepaald door het onderlinge
samenspel van veel mensen en factoren.”
Ongelijke kansen in het onderwijs, mogelijk groter door coronacrisis
Een aandachtspunt binnen onderwijs lijkt gelijke kansen. Want uit
onderzoek blijkt dat kinderen van laagopgeleide of arme ouders of
kinderen met een migratieachtergrond vaker een schooladvies krijgen
dat lager is dan wat de eindtoets adviseert.104 Hierdoor krijgen deze
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kinderen geen gelijke kansen. In hoeverre dit ook in Amersfoort geldt is
onbekend. Hoewel de Onderwijsinspectie105 stelt dat de verschillen de
laatste schooljaren niet groter zijn geworden, stellen het CPB en SCP 106
dat de verschillen kunnen stijgen als gevolg van de coronacrisis. Dit
doordat kinderen uit kwetsbare groepen (leerlingen met een
migratieachtergrond, met ouders met een lagere opleiding of met een
lager huishoudenskomen) mogelijk leerachterstanden en sociale
achterstanden oplopen, waardoor de kans op passende doorstroming
afneemt. Verder kan het volgens het SCP leiden tot schooluitval bij
leerlingen uit sociaal economisch zwakkere gezinnen.
Daarnaast kan er mogelijk sprake zijn van ongelijke kansen, omdat sinds
de invoering van het passend onderwijs het zicht op leerlingen met een
extra ondersteuningsbehoefte ontbreekt. Om deze leerlingen gelijke
kansen op een passend onderwijsaanbod te geven, is volgens de
Onderwijsinspectie107 kennis nodig over welke leerlingen ondersteuning
nodig hebben, waar zij zijn en tegen welke dingen zij aanlopen. Ook
moet onderzocht worden of ze al extra ondersteuning ontvangen en of
die passend en effectief is.
49% voelt zich (zeer) vaak gestrest, vooral door school en huiswerk
De jongeren in Nederland en Amersfoort zijn over het algemeen gelukkig,
maar er zijn ook zorgelijk ontwikkelingen volgens het SCP108. Een
ontwikkeling die gerelateerd is aan het onderwijs is dat de druk om te
presteren toeneemt, wat gevolgen kan hebben voor de psychische
gezondheid van jongeren. Zo geeft 49% van de Amersfoortse 13 tot 17jarigen aan dat ze zich (zeer) vaak gestrest voelen. 109 De stress komt
vooral door school en huiswerk. Meer Amersfoortse jongeren voelen zich
gestrest dan landelijk. Het is niet bekend waardoor dit komt. Een van de
mogelijke verklaringen is dat het samenhangt met het gemiddeld hogere
opleidingsniveau van ouders en daardoor hogere verwachtingen naar
kinderen. Het lijkt niet samen te hangen met een hoger schoolniveau van
jongeren. De GGD gaat verdiepend onderzoek doen naar stress onder
jongeren. (Zie voor meer informatie over de Amersfoortse jeugd
paragraaf 2.5 en de bijlage ‘Staat van de jeugd in Amersfoort 2020’.)
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Een andere opvallende ontwikkeling is dat landelijk de laaggeletterdheid
onder leerlingen groeit; 24% van de Nederlandse 15-jarigen is dermate
laaggeletterdheid dat zij niet voldoende kunnen meekomen in de
maatschappij (zie ook paragraaf 2.8).110 Het is onbekend in hoeverre dit
ook voor Amersfoort geldt.

Naast deze leerlingen op Amersfoortse scholen, zijn er ook nog
Amersfoortse leerlingen die speciaal (basis- of voortgezet) onderwijs
volgen op een school buiten Amersfoort. Dit zijn bijvoorbeeld kinderen
die heel gespecialiseerd onderwijs volgen dat niet in Amersfoort
beschikbaar is.

7.2

7.3

Speciaal onderwijs

Met de inzet van de wet passend onderwijs streeft het onderwijs ernaar
dat jongeren zich optimaal ontwikkelen, indien mogelijk in het reguliere
onderwijs. De gemeente wil dat jongeren hun talenten kunnen
ontwikkelen en ontplooien, en dat ze meedoen in de samenleving. Veel
kinderen binnen het speciaal onderwijs hebben naast ondersteuning op
school ook ondersteuning thuis nodig vanuit de Jeugdwet, de Wmo, de
Zorgverzekeringswet of de Wet langdurige zorg.
(Lichte) afname speciaal (basis- of voortgezet) onderwijs
Op 1 oktober 2019 volgden 1685 leerlingen speciaal (basis- of voortgezet)
onderwijs in Amersfoort. Als gevolg van de coronacrisis, en daardoor
uitgestelde bevolking- en leerlingprognoses, kunnen we – in tegenstelling
tot de vorige monitor - geen onderscheid maken tussen Amersfoortse
leerlingen en kinderen die van buiten Amersfoort komen.
Het totaal aantal leerlingen in Amersfoort nam af vergeleken met 1
oktober 2018 (-5%). We zien vooral een afname binnen het speciaal
onderwijs (-11%) en het voortgezet speciaal onderwijs (-6%), terwijl we
daar vorig jaar nog een lichte stijging zagen. In het speciaal
basisonderwijs zet de daling van vorig jaar licht door (-1%). Landelijk
nam het aantal kinderen in het speciaal (basis- en voortgezet) onderwijs
juist toe.111 In Amersfoort lijken we – in tegenstelling tot landelijk - dus
de gewenste ontwikkeling te zien dat meer kinderen regulier onderwijs
volgen.
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Thuiszitters en voortijdig schoolverlaters

De gemeente Amersfoort streeft ernaar dat alle jongeren zich optimaal
ontwikkelen en meedoen in de samenleving. Als jongeren verzuimen van
school, doen zij niet mee via onderwijs en is hun ontwikkeling mogelijk
niet optimaal. Zo is schoolverzuim een belangrijke risicofactor voor
voortijdig schoolverlaten, en hebben thuiszitters vaak meerdere
problemen tegelijk. Zo stelt de landelijke evaluatie van het passend
onderwijs “dat thuiszitten voorkomt bij leerlingen met heel
uiteenlopende, maar vaak zeer complexe psychische of psychiatrische
problemen en/of thuissituaties. Vooral als een leerling al langere tijd
thuis zit, blijkt het heel moeilijk om hem of haar terug te leiden naar het
onderwijs.”112 Om die reden zijn inzicht in thuiszitters en voortijdig
schoolverlaten relevant.
13 kinderen en jongeren met langdurig relatief verzuim
Volgens leerplichtcijfers waren er op 15 maart 2020 – voor het begin van
de coronacrisis – 13 kinderen en jongeren die langdurig relatief
verzuimen. Dit is vergelijkbaar met eind schooljaar 2018-2019, toen het
om 16 kinderen en jongeren ging. Dit zijn kinderen tussen de 5 en 18 jaar
zonder startkwalificatie, die ongeoorloofd langer dan vier weken niet
naar school gaan (langdurig relatief verzuim). Deze kinderen hebben wel
een schoolinschrijving, maar verzuimen les- of praktijktijd zonder
geldige reden. Deze kinderen zijn volgens beleidsmedewerkers in beeld
bij leerplicht en er wordt intensief actie op ondernomen om ze terug te
krijgen naar school.
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Tabel 2: Vrijstellingen van de Leerplichtwet

Bron: Gemeente Amersfoort
Daarnaast zijn er kinderen en jongeren die wel leer- of
kwalificatieplichtig zijn, maar bij wie de schoolinschrijving ontbreekt
(absoluut verzuim). Dit zijn bijvoorbeeld 5-jarige kinderen van wie de
schoolinschrijving nog niet goed is doorgekomen, kinderen of jongeren
die zijn verhuisd of die wachten op een plek op één van de taalscholen.
Deze situaties zijn vaak binnen enkele weken opgelost.
Bijna 100 kinderen en jongeren met vrijstellingen
Maar meer kinderen en jongeren gaan niet naar school, bijvoorbeeld
vanwege ziekte (geoorloofd verzuim) of vrijstellingen. Eind schooljaar
2018-2019 ging het om 95 leerlingen met een vrijstelling van de
Leerplichtwet (zie tabel 2). De 2 vrijstellingen onder art 11g zijn zeer
tijdelijk, vaak enkele weken. De afname van vrijstellingen onder art 5a
komt mogelijk door de beoordelingstafel, waarbij onderwijs, leerplicht
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en GGD samen kijken of er mogelijkheden zijn voor een kind om naar
school te gaan. Hierdoor is volgens de beleidsmedewerkers voor
meerdere kinderen een plek gevonden binnen het primair onderwijs die
voorheen een vrijstelling kregen.
Voortijdig schoolverlaten stabiliseert
Voortijdig schoolverlaters zijn jongeren (tot 23 jaar) die het onderwijs
hebben verlaten en niet in het bezit zijn van een startkwalificatie.
Schoolverzuim is een belangrijke risicofactor voor voortijdig
schoolverlaten en voortijdig schoolverlaten hangt samen met
bijvoorbeeld een verhoogd risico op werkloosheid, criminaliteit en
slechtere gezondheid.
In het schooljaar 2018-2019 stond volgens voorlopige cijfers in
Amersfoort 1,8% van alle leerlingen (van 12 tot 23 jaar) op het
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voortgezet onderwijs en middelbaar onderwijs (mbo) geregistreerd als
voortijdig schoolverlater. Amersfoort kent relatief minder voortijdig
schoolverlaters dan landelijk.
Na een eerdere toename, is het aandeel voortijdig schoolverlaters in
Amersfoort in schooljaar 2018-2019 vergelijkbaar met voorgaand
schooljaar (zie figuur 10). Landelijk neemt voortijdig schoolverlaten nog
toe. De toename in het voortgezet onderwijs komt vooral door
nieuwkomers die in het onderwijs zijn ingestroomd.113 Zij hebben een
hogere kans om uit te vallen. De toename bij het mbo heeft mogelijk te
maken met verkeerde studiekeuze en een aantrekkende arbeidsmarkt
(voor de coronacrisis).114 Eerder werd ook toenemende
multiproblematiek als oorzaak genoemd, maar nader onderzoek van het
CBS115 toont dat multiproblematiek onder jongeren niet toeneemt. Wel
blijkt er een duidelijk verband tussen multiproblematiek en voortijdig
schoolverlaten, en concludeert het CBS daarom dat als
multiproblematiek vermindert of de zwaarte ervan, dan zal
waarschijnlijk ook het aandeel voortijdig schoolverlaters afnemen.

Figuur 10: Aandeel voortijdig schoolverlaters

Toelichting: schooljaar 2018-2019 zijn voorlopige cijfers. Het gemiddelde van
100.000+ gemeenten is nog niet bekend.
Bron: DUO
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8 Sociaal domein breed

Foto: Freeimages.com / Justine FG
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8. Sociaal domein breed
8.1

Stapeling van voorzieningen

Meeste huishoudens zonder gebruik gemeentelijke voorziening
De meeste Amersfoortse huishoudens (80%) maakten in 2019 geen gebruik
van een voorziening uit de Participatiewet, Wmo en Jeugdzorg.
Huishoudens die gebruik maken van voorzieningen, hebben meestal
voorzieningen uit één wet (17% van alle huishoudens). Een beperkt aantal
huishoudens (circa 3%) heeft te maken met stapeling van voorzieningen
uit de Participatiewet, Wmo en Jeugdzorg. Gebruik van voorzieningen uit
meerdere wetten kan een indicatie zijn van ‘multiproblematiek’.
Overigens kan er ook sprake zijn van ‘multiproblematiek’ bij gebruik van
één of zelfs geen gemeentelijke voorziening, maar bijvoorbeeld wel
gebruik van de Wet langdurige zorg (Wlz) en/of Zorgverzekeringswet
(Zvw).
Stapeling tussen Wmo, Jeugdwet en Participatiewet stabiel
In Amersfoort heeft in 2019 dus circa 3% van de huishoudens te maken
met 2 of 3 wetten. Dit is vergelijkbaar met 2018 en iets hoger dan
gemiddeld in 100.000+ gemeenten (2,7% in 2018). We zien dat onder
andere stapeling met jeugdzorg in Amersfoort iets vaker voorkomt dan in
andere 100.000+ gemeenten, vermoedelijk door het hoge aandeel
huishoudens met kinderen in Amersfoort vergeleken met andere
gemeenten, waardoor er meer kans is op stapeling met jeugdzorg.
Het aandeel huishoudens dat te maken heeft met 2 of 3 wetten verschilt
sterk per wijk, en varieert van minder dan 1% naar bijna 7% (zie
wijkcijfers). Dit hangt waarschijnlijk deels samen met verschillen tussen
wijken in sociaaleconomische status (zoals opleidingsniveau en inkomen
van inwoners).
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Lagere kwaliteit van leven in gezinnen met stapeling …
Volgens het CBS116 groeien jongeren met jeugdzorg vaker op in een
ongunstige omgeving. Het SCP117 stelt daarbij dat de kwaliteit van leven
in zogenaamde ‘multigebruikhuishoudens’ - gezinnen met jeugdzorg én
gebruik van Participatiewet of Wmo - beduidend lager is dan in overige
gezinnen. Vooral huishoudens met jeugdzorg en gebruik Participatiewet
(meestal bijstand) zijn een extra kwetsbare groep. “Ouders uit de
multigebruikhuishoudens scoren slecht op aspecten als tevredenheid met
het leven, sociale contacten, dagelijkse bezigheden en eenzaamheid. Ze
stuiten vaker op problemen met bijvoorbeeld financiën, het zelfstandig
voeren van een huishouden of opvoeding, maar kunnen ook worstelen
met problemen als laaggeletterdheid of een ontbrekend sociaal
netwerk.”
… maar geen slechtere leefsituatie bij gezinnen met alleen jeugdzorg
De leefsituatie van ouders in gezinnen met alleen jeugdzorg, vooral als
er alleen sprake is van jeugdhulp zonder verblijf, lijkt veel op de situatie
van gezinnen die geen sociaaldomeinvoorzieningen gebruiken. Dit sluit
aan bij de conclusie uit eerder onderzoek dat jeugdhulp zonder verblijf
vaker wordt gebruikt door “relatief weinig kwetsbare mensen” 118.
Nieuwe problemen door coronacrisis stapelen zich op oude problemen
Het SCP geeft aan dat nieuwe problemen als gevolg van de coronacrisis
zich stapelen op oude problemen. “De problemen die er waren [voor de
coronacrisis, red.] zijn er nog, en de mensen die het moeilijk hadden,
hebben het nog steeds moeilijk.” Het SCP wijst bijvoorbeeld op de al
bestaande hardnekkige verschillen in de kwaliteit van leven van
verschillende bevolkingsgroepen, en verwacht dat de achterstanden van
een aantal groepen groter zullen worden door de coronacrisis.
Maar ook andere problemen zijn niet weg, bijvoorbeeld rondom de
arbeidsmarkt, zorg (zoals betaalbaarheid en kwaliteit) en onderwijs
(zoals dalende onderwijsprestaties en schooluitval). Ook deze al
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bestaande uitdagingen hebben volgens het SCP aandacht nodig om te
voorkomen dat de coronacrisis deze problemen verergert.

8.2

Figuur 11: Aantal ontvangen klachten en bezwaren sociaal domein
per jaar

Klachten en bezwaren sociaal domein

Klachten en bezwaren binnen het sociaal domein geven – naast
(cliëntervarings)onderzoeken – een beeld over de tevredenheid van
inwoners met hulp en ondersteuning. In deze paragraaf beschrijven we
cijfers over het aantal ingediende klachten en bezwaren (zie bijlage voor
het jaarverslag van de klacht- en bezwaarcommissie), en de ervaringen
van inwoners met een klacht of bezwaar.
Toename aantal bezwaren en klachten
In 2019 zijn 226 bezwaarschriften ingediend: 182 over de Participatiewet
en 44 over de Wmo en Jeugdwet. Dit is een toename vergeleken met
2018 (zie figuur 11). Die toename komt door meer bezwaarschriften
tegen besluiten van de wijkteams over de Wmo en Jeugdwet. Qua
tevredenheid kan dit gezien worden als een negatieve ontwikkeling. Het
kan echter – in het kader van beheersbaarheid van de kosten en daarmee
samenhangend een strenger toewijzingsbeleid bij Wmo en Jeugdwet –
ook als een positieve ontwikkeling gezien worden.
In 2019 behandelde de klachten- en bezwarencommissie 70 bezwaren: 55
over de Participatiewet, 11 over de Wmo, 2 over schuldhulpverlening en
2 over de Jeugdwet. Van de door de commissie afgehandelde bezwaren
was 16% (deels) gegrond en 64% ongegrond. De rest was niet
ontvankelijk, ingetrokken of er is nog geen besluit over genomen.
Verder zijn in 2019 71 klachten ontvangen door de klachten- en
bezwarencoördinator binnen het sociaal domein: 36 over de wijkteams,
31 over de afdeling Werk, Inkomen en Zorg, en 4 overige. Dit aantal ligt
hoger dan in 2018, en dit komt door meer klachten over de wijkteams
(zie figuur 11). Volgens de beleidsmedewerker komt dit mogelijk door
verbeterde registratie en richtlijnen bij het wijkteam, waardoor klachten

Amersfoortse monitor sociaal domein 2020

Toelichting: Cijfers over klachten zijn sinds de tweede helft van 2017
beschikbaar. Daarom ontbreken jaarcijfers over 2016 en 2017.
Bron: Klachten- en bezwarencommissie sociaal domein, bewerking O&S.

meer zichtbaar worden. Van de klachten in 2019 zijn er 67 informeel
afgehandeld en vier formeel bij de commissie behandeld.
Gezien het totale aantal cliënten in het sociaal domein dient een relatief
klein deel een klacht of bezwaar in. Tegelijkertijd zal niet iedereen die
ontevreden is een formele klacht of bezwaar indienen. Vergelijking met
andere gemeenten is niet mogelijk.
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Signalen uit onderzoek naar ervaringen inwoners met klacht en/of
bezwaar
Er is ook een onderzoek uitgevoerd naar de ervaringen van inwoners en
professionals met de nieuwe ‘Regeling behandeling klachten en bezwaren
sociaal domein 2018’ (zie bijlage 2 bij RIB 2020-075 ‘Voortgang
werkwijze klachten- en bezwarenprocedures in het sociaal domein’ voor
het rapport). In totaal vulden 51 inwoners, van wie een klacht of
bezwaar behandeld was, een vragenlijst in. Door de lage en selectieve
respons, beschrijven we de uitkomsten als signalen van de inwoners: de
resultaten zijn niet generaliseerbaar naar alle inwoners met een klacht
of bezwaar in het sociaal domein. Verder deelden professionals van
behandelende afdelingen (die met een klacht of bezwaar van een
inwoner te maken hadden) en professionals van de afdeling Juridische
Dienstverlening en Advies (die werkzaam zijn in de klacht- en
bezwaarprocedure) hun ervaringen tijdens twee spiegelgesprekken (in
totaal 13 professionals).
Uit onderzoeken andere gemeenten blijkt dat waardering afhandeling
vaak laag is
Uit analyses van I&O Research119 - op basis van verschillende
Rekenkameronderzoeken - blijkt dat in andere gemeenten de
waarderingscijfers voor de afhandeling van klachten en bezwaren van
inwoners over het algemeen laag zijn. Verder blijkt hieruit dat vooral de
uitkomst van het proces (het al dan niet in gelijk gesteld worden)
bepalend is. Ook blijkt dat informeel afgehandelde trajecten vaker tot
een positief oordeel leiden dan formele procedures. In verband met de
lage respons, zijn dit soort uitsplitsingen in het Amersfoortse onderzoek
niet te maken, al zijn er geen redenen om aan te nemen dat dit in
Amersfoort anders ligt.
Respondenten overwegend positief over indienen van klacht of
bezwaar, over telefonisch contact en over correspondentie
De meeste inwoners die meededen aan het onderzoek ervoeren het
indienen van hun klacht of bezwaar als laagdrempelig (een uitgangspunt
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van de procedure): ze konden goed vinden waar ze terecht konden en
vonden het indienen niet moeilijk. Ook over het telefonisch contact met
de afdeling Juridische Dienstverlening en Advies (JDA) en de brieven en
e-mails waren inwoners over het algemeen positief. Opvallend is dat voor
enkele inwoners hun klacht of bezwaar nog niet voelt afgehandeld,
terwijl dat voor de gemeente wel het geval is.
Respondenten wisselend over informeel traject, professionals positief
Een uitgangspunt van de klacht- en bezwaarprocedure was dat zoveel
mogelijk wordt ingezet op informele afhandeling (door de organisaties /
afdelingen zelf). De 13 inwoners die ingevuld hebben dat hun traject
informeel afgehandeld is, voelen zich enerzijds overwegend vriendelijk
behandeld, serieus genomen en ze konden hun eigen standpunt goed
verduidelijken. Anderzijds leidde het gesprek volgens hen bijvoorbeeld
niet tot beter begrip van het beleid rond hun zaak, niet tot een
positiever beeld van de betrokken medewerker of organisatie, en heeft
het voor de meerderheid van deze inwoners ook niet geleid tot intrekking
van de klacht of het bezwaar. Professionals van JDA en de behandelende
afdelingen zijn positief over het informele traject.
Hoorzitting niet in ontspannen sfeer, professionals zien meerwaarde
Negen inwoners van de vragenlijst zijn bij een hoorzitting geweest
(formele traject). Alhoewel de meesten van hen een vriendelijke houding
en voldoende tijd ervoeren, vond geen van hen de sfeer tijdens de
hoorzitting ontspannen. Professionals herkennen de gespannen sfeer,
maar vinden dat zo’n formele zitting wel een functie heeft en ze zien de
meerwaarde, vooral voor complexere zaken, waar de commissie met een
frisse blik naar kan kijken. Desalniettemin zijn deze negen inwoners
kritisch over diverse aspecten van de hoorzitting. Een meerderheid voelt
zich (helemaal) niet serieus genomen, vindt dat er onvoldoende begrip
voor hun zaak werd getoond tijdens het gesprek en vindt dat er
(helemaal) niet naar oplossingen werd gezocht.
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Meeste respondenten kritisch over onafhankelijkheid, doorlooptijd en
totaaloordeel
Uitgangspunt van de procedure was onafhankelijkheid in het proces,
maar een meerderheid (20 van de 32 inwoners) ervoer het proces als
onvoldoende onafhankelijk. Verschillende inwoners noemen bijvoorbeeld
dat ze het idee hadden dat de uitkomst bij voorbaat al vaststond of dat
de commissie aan de kant van de gemeente staat. Professionals van de
behandelende afdelingen ervaren de commissie wel als onafhankelijk.
Daarnaast zijn inwoners die de vragenlijst invulden kritisch over de
doorlooptijd. Een meerderheid (21 van de 31 inwoners) vond de
procedure te lang duren. Uit de cijfers van JDA blijkt dat in 2019 de
meeste bezwaren wel binnen de wettelijke termijn van 18 weken
afgehandeld zijn (71% van de Wmo-bezwaren, en 88% van de bezwaren
bij de Participatiewet).
Verder zijn de inwoners die meededen aan het onderzoek kritisch in hun
totaaloordeel over de wijze waarop ze te woord zijn gestaan door
medewerkers van de klacht- en bezwaarprocedure. 14 van de 31
inwoners zijn hier (vooral) negatief over. Daarnaast is een relatief groot
deel (10 inwoners) niet positief, maar ook niet negatief. Dit negatieve
oordeel lijkt deels te maken te hebben met hun oordeel over
onafhankelijkheid.
Overkoepelende succes- en aandachtspunten
Over het algemeen zijn de inwoners kritisch over verschillende aspecten.
De meeste winst lijkt te behalen bij het gevoel van onafhankelijkheid
(bijvoorbeeld tijdens de hoorzitting), duidelijke communicatie over
afhandeling en (verwachtingsmanagement over) de doorlooptijd.
Daarnaast benoemen de inwoners en professionals ook verschillende
succespunten, zoals het informele traject en het laagdrempelig kunnen
indienen van een klacht of bezwaar. Het (vriendelijke) menselijke
contact lijkt hierin belangrijk voor inwoners. Verder geven professionals
van behandelende afdelingen aan (nog) meer te willen leren van de
Beslissing op Bezwaar, zodat ze de kwaliteit van hun besluit en
dienstverlening kunnen verbeteren. Dit lijkt dus een verbeterkans.
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8.3

Fraudepreventie en –bestrijding

In het kader van het doel hulp krijgen als het nodig is en efficiënte inzet
van de financiële middelen is fraudepreventie en –bestrijding van belang.
Het doel is om vanuit verschillende wet- en regelgeving waar het kan op
één gelijke wijze en in samenhang fouten en fraude te voorkomen. Dit
voorkomt dat problematiek verergert en het bespaart de gemeente geld.
Fraudepreventie en –bestrijding worden bij bijstand al jaren gemonitord.
Voor het sociaal domein breed (met verbreding naar Wmo en Jeugdwet)
zijn er cijfers vanaf 2019, toen ook het Fraudebeleidskader Sociaal
Domein is vastgesteld.
Cijfers fraudepreventie en –bestrijding bijstand stabiel
Het doel van fraudepreventie en –bestrijding is om fouten door
complexiteit van regelgeving, of het opzettelijk in strijd met wet- en
regelgeving handelen, aan de voorkant van het proces te voorkomen. Bij
bijstand worden vijf indicatoren (zie tabel 3) gebruikt om de effectiviteit
van fraudepreventie en -bestrijding te monitoren. De cijfers over 2019
tonen een vergelijkbaar beeld als voorgaande jaren.
Eerste jaarcijfers fraudepreventie en –bestrijding sociaal domein
In totaal zijn er in 2019 29 meldingen van fraude geregistreerd binnen
het sociaal domein (exclusief bijstand). Al deze meldingen zijn opgepakt,
verrijkt en besproken in het casusoverleg. In zeven gevallen was er een
vermoeden van fraude en is er in het casusoverleg besloten om een
onderzoek te starten. In twee gevallen was er geen sprake van
oneigenlijk gebruik. In vier gevallen was daar wel sprake van. Er is een
bedrag van € 15.836 aan Wmo en Jeugdwet teruggevorderd. Een bedrag
van € 8.368 is niet tot uitbetaling gekomen vanwege een valse factuur.
Eén onderzoek loopt nog.
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Tabel 3: Indicatoren bijstandsfraude

1 De

bedragen geïnd aan fraudevorderingen in 2017 en 2018 verschillen van de bedragen zoals weergegeven in de monitor sociaal domein 2019. Die bedragen bleken bij
nader inzien onjuist.
Bron: Gemeente Amersfoort

8.4

Wachtlijsten en wachttijden

De gemeente wil dat Amersfoorters de hulp en ondersteuning ontvangen
die ze nodig hebben. Als inwoners wachten op hulp, dan ontvangen ze de
benodigde ondersteuning (nog) niet. Soms ontvangt men dan wel
overbruggingszorg. Overigens kunnen wachttijden ook ontstaan doordat
inwoners zelf per se bij een bepaalde aanbieder terecht willen.
In Amersfoort ontbreken cijfers over wachttijden en wachtlijsten in de
jeugdzorg, Wmo en maatschappelijke opvang. Daarom nemen we in deze
paragraaf kwalitatieve gegevens op op basis van de kennis van de
praktijk van beleidsmedewerkers. De gemeente heeft wel cijfers over
het aantal wachtenden op ondersteuning met noodzakelijk verblijf
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(beschermd wonen). Volgens beleidsmedewerkers zijn er bij
verschillende zorgvormen wachttijden en wachtlijsten. Hieronder
beschrijven we de situatie per zorgvorm.
Jeugd: wachtlijsten door onder andere budgetplafonds en
personeelsschaarste
De druk op de specialistische jeugdhulp is in de afgelopen jaren
toegenomen. Dit is niet alleen een regionale maar ook landelijke trend.
Enerzijds wordt er meer problematiek gesignaleerd en opgeschaald naar
de specialistische zorg. Anderzijds is ook een trend zichtbaar dat het
lastig is om ‘af te schalen’ en jongeren weer met lichtere
ondersteuningsvormen thuis te ondersteunen. Een knelpunt in de
afschaling bij jeugdhulp met verblijf is onvoldoende huisvesting voor
jongeren.
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Bij de Breed Spectrum Aanbieders (bsa) voor specialistische jeugdhulp
(zowel ambulant als met verblijf), ontstonden eind 2019 wachtlijsten
doordat de budgetplafonds bereikt waren. Doordat we niet precies weten
hoeveel jeugdigen moesten wachten op zorg door het bereiken van de
budgetplafonds, is niet te zeggen in hoeverre dit samenhangt met het
verminderde beroep op jeugdzorg (zie paragraaf 5.1). De wachtlijsten
bestaan najaar 2020 nog steeds, maar nemen wel geleidelijk af. Aan de
voorkant wordt gescreend (‘triage’) welke jeugdigen niet kunnen
wachten en als er sprake is van spoed, worden jongeren met voorrang
geholpen.
Daarnaast zijn er wachtlijsten bij sommige p*q aanbieders en dan met
name bij de aanbieders voor complexere problematiek, waaronder
dagbehandeling. Dit heeft, naast de algemene trend van meer vraag naar
specialistische jeugdhulp, ook te maken met de wachttijden bij de bsa.
Verder staan er bij sommige p*q aanbieders die specialistische jeugdhulp
bieden, kinderen gericht op een wachtlijst, omdat ze specifiek bij deze
aanbieder geholpen willen worden. Een andere verklaring is dat er sprake
is van personeelsschaarste in de jeugd GGZ, waardoor het moeilijk is om
de capaciteit te vergroten als de vraag toeneemt.

stonden er 92 mensen uit de regio Amersfoort op de wachtlijst, waarvan
53 Amersfoorters. In geval van spoed komen mensen niet op de
wachtlijst, maar worden ze direct geplaatst.
Van de 92 mensen op de wachtlijst zijn er 73 'actief wachtend'. Deze
cliënten worden actief benaderd als ze qua aanmelddatum aan de beurt
zijn en er een geschikte plek beschikbaar komt. Daarnaast zijn er 12
‘wens wachtenden’. Deze mensen wonen al in een beschermd
wonenlocatie, maar hebben de wens om in een andere specifieke
beschermd wonenlocatie te gaan wonen. Tot slot zijn 7 mensen op de
wachtlijst niet direct actief bemiddelbaar. Dit zijn bijvoorbeeld mensen
die in klinische behandeling zijn, maar waarbij nog geen einddatum
bekend is. Of bijvoorbeeld mensen die al in een beschermd wonenlocatie
wonen, maar op termijn overgaan naar een andere beschermd
wonenlocatie, vanwege een specifiek aanbod dat de huidige locatie niet
biedt. Of bijvoorbeeld mensen die nog thuis wonen met ambulante
ondersteuning.

Wmo: vrijwel geen wachtlijsten
Bij het overgrote deel van de Wmo zijn er volgens beleidsmedewerkers
geen signalen over wachtlijsten. Bij ambulante begeleiding zijn er nu
incidenteel wel signalen over wachtlijsten. Deze worden veroorzaakt
doordat aanbieders anticiperen op de effecten van de maatregel ‘minder
beschikken / meer begeleiden door wijkteams’, waardoor de vraag naar
specialistische begeleiding af gaat nemen en vertrekkend personeel niet
meer (volledig) wordt vervangen.

De regionale wachtlijst is tussen 1 oktober 2019 en 31 juli 2020 met 43
mensen afgenomen. Dit komt door een administratieve opschoning van
verouderde wachtlijsten: meerdere cliënten hadden inmiddels al een
plek, of er was geen sprake meer van noodzaak tot verblijf. Verder heeft
de coronacrisis in 2020 gezorgd voor een stagnatie in de doorstroom.
Daarnaast wordt de uitstroom uit ondersteuning met noodzakelijk
verblijf bemoeilijkt door de krapte op de woningmarkt.
In 2021 gaan mogelijk sommige cliënten over van de wachtlijst voor
ondersteuning met noodzakelijk verblijf naar de Wet langdurige zorg
(Wlz). Op 1 januari 2021 wordt de Wlz namelijk opengesteld voor
cliënten met langdurige psychische problematiek.

Ondersteuning met noodzakelijk verblijf (beschermd wonen):
wachtlijst
In januari 2019 is de regio gestart met een centrale wachtlijst voor
ondersteuning met noodzakelijk verblijf (beschermd wonen). Daardoor
heeft de gemeente nu zicht op het aantal wachtenden. Op 31 juli 2020

Maatschappelijke opvang: druk op dag- en nachtopvang en
vrouwenopvang door coronacrisis
Of er sprake is van wachttijd verschilt per type maatschappelijke
opvang. Normaal gesproken is er voor de dag- en nachtopvang en voor de
opvang van alcoholverslaafden (Kleine Haag) geen wachttijd volgens de
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beleidsmedewerkers. Als gevolg van corona en het hanteren van de
landelijke 1,5-meter-afstand-richtlijnen in de maatschappelijke opvang
is de capaciteit van de dag- en nachtopvang afgenomen. Hierdoor kan
het zijn dat de plekken nachtopvang allemaal bezet zijn. Streven blijft
ervoor te zorgen dat niemand tegen zijn zin op straat slaapt. In
collegebericht 2020-100120 staat meer informatie over de ondernomen
coronamaatregelen in de maatschappelijke opvang, zoals het realiseren
van tijdelijke opvanglocaties.
Voor de vrouwenopvang (als gevolg van huiselijk geweld) is het doel
zoveel mogelijk opvang te bieden in de eigen regio, maar regio’s vangen
ook vrouwen (en kinderen) op uit andere regio’s, als dat vanwege
veiligheid of directe beschikbaarheid noodzakelijk is. Hierover zijn
landelijke afspraken gemaakt. Op deze landelijke toegankelijkheid van
noodbedden staat grote druk volgens de beleidsmedewerkers, maar in
nood lukt het altijd om vrouwen ergens onder te brengen.

coronacrisis de druk op met name de dag- en nachtopvang en de
vrouwenopvang toe. Welke gevolgen de coronacrisis op langere termijn
heeft op het aantal mensen dat dak- en thuisloos is, zal moeten blijken.
Onbekend is wat de gevolgen zijn voor de toename van armoede of
verlies van werk en of dat ook leidt tot grotere druk op voorzieningen
voor onder meer maatschappelijke opvang.
“Wachten op hulp onvermijdelijk”
Een belangrijk aandachtspunt bij wachttijden en wachtlijsten is volgens
landelijk onderzoek van het NJi122 dat “wachten op hulp onvermijdelijk
is. Naarmate hulp meer toegesneden moet zijn op individuele vragen en
behoeften en meer integraal van karakter moet
zijn, wordt de kans dat die hulp niet onmiddellijk en volledig beschikbaar
is groter. Wachten hoort erbij.”

Bij specifieke vormen van 24-uursopvang (begeleid-wonen-plekken in de
opvang) is een wachttijd, namelijk de opvang van gezinnen, opvang van
jongeren vanaf 18 jaar en opvang van jonge moeders. Hiervoor zijn niet
permanent per direct plekken beschikbaar. Er is een wachttijd voor deze
groepen om op de juiste plek terecht te kunnen, maar in de tussentijd
wordt er volgens beleidsmedewerkers contact onderhouden en/of een
tijdelijke oplossing gezocht.
De druk op de maatschappelijke opvang wordt mede veroorzaakt door de
druk op de woningmarkt. Ook met een urgentie is de wachttijd op een
woning een aantal maanden. Mensen verblijven daardoor vaak langer op
een opvangplek dan nodig is. Ook vinden mensen die dakloos worden,
door een krappe woningmarkt moeilijk zelf weer onderdak.
Landelijk is sinds 2009 het aantal en aandeel dak- en thuislozen
verdubbeld.121 In Amersfoort is er ook sprake geweest van een
toenemend beroep op de maatschappelijke opvang. In 2020 nam door de
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9 Transformatie
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9. Transformatie
9.1

Transformatie

Amersfoort stelde in 2019 verschillende maatregelen vast. De
maatregelen maken onderdeel uit van de in gang gezette transformatie
van het sociaal domein en moeten een bijdrage leveren aan het
duurzaam betaalbaar houden van ondersteuning en zorg mét behoud van
de toegang tot en kwaliteit van ondersteuning en zorg. In deze monitor
benoemen we kort de relevante maatregelen. (Zie voor een
uitgebreidere beschrijving de ‘rapportages maatregelen betaalbaarheid
zorg en ondersteuning' bij RIB 2020-30 en RIB 2020-079.)
Landelijke doelen transformaties onvoldoende bereikt
Landelijk zijn er geen onderzoeken verschenen die een overkoepelend
beeld geven van de transformatie in het sociaal domein. Wel geven
diverse onderzoeken zicht op de transformatie binnen een onderdeel van
het sociaal domein. Hieruit blijkt dat landelijk de doelen van de
transformatie en stelselwijzigingen nog onvoldoende zijn bereikt bij
onder andere de wijkteams, in de jeugdzorg en bij de Participatiewet. In
grote lijnen herkennen beleidsmedewerkers in Amersfoort de genoemde
knelpunten uit de evaluaties, waardoor de doelen onvoldoende bereikt
zijn. Dat de doelen niet gehaald worden, heeft verschillende redenen,
zoals verkeerde aannames in de wet, onduidelijkheid over gewenste
effecten, verkokering, de wijze van financieren, maatschappelijke
ontwikkelingen en te weinig aandacht voor de transformatie,
integraliteit en preventie (zie ook paragrafen 3.1, 5.1, 6.1 en 7.1).
Het Expertiseteam Reikwijdte Jeugdhulp123 geeft aan dat gemeenten en
zorgaanbieders een zware taak hebben gekregen, omdat de gewenste
transformatie veel investering vraagt, terwijl gemeenten en aanbieders
door een forse bezuiniging weinig investeringsruimte hebben.
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Invloed coronacrisis op transformatie nog onduidelijk, maar integraal
beleid belangrijk
De mate waarin de coronacrisis de transformatie raakt is nog onduidelijk.
Landelijk adviseert Platform31124: “intensiveer de toch al voorgenomen
of ingezette transformaties en vernieuwingen van het sociaal domein,
waarbij het gaat om (nog) meer integraal beleid, samenhang en
benodigde samenwerking tussen de verschillende sociale
beleidsterreinen. En: ga daarbij uit van de wijk, met extra aandacht voor
kwetsbare wijken, omdat verschillende kwetsbaarheden zich daar
opstapelen.” Uit de monitor 2019125 bleek al dat je ook in Amersfoort de
grote verschillen tussen groepen vooral terug ziet in de wijken, en in
paragraaf 2.9 beschreven we dat deze wijkverschillen in de toekomst
naar verwachting groter zullen worden.

9.2

Bevorderen eigen mogelijkheden en sociaal
netwerk

Belang bevorderen eigen mogelijkheden en sociaal netwerk
Een van de transformatiedoelen was om de inzet van eigen
mogelijkheden en/of het sociaal netwerk te bevorderen. En daarmee er
aan bijdragen dat inwoners hun zelfredzaamheid en regie over het eigen
leven behouden of bevorderen. In het kader van de transformatie en de
beheersbaarheid van kosten, treft Amersfoort verschillende maatregelen
op dit gebied. Zoals de maatregelen gericht op meer begeleiding door
wijkteams en praktijkondersteuner jeugd en de nieuwe maatregel ‘stut
en steun in de sociale basisinfrastructuur’. (Voor een uitgebreidere
beschrijving van de maatregelen en resultaten zie RIB 2020-30 en RIB
2020-079.)
Grenzen aan eigen mogelijkheden door vergrijzing en complexer
wordende samenleving
In toenemende mate wordt verwacht dat mensen zelf de regie nemen bij
het regelen van sociale steun en zorg. Veel mensen willen dat ook. Maar
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er zijn ook mensen die hier moeite mee hebben of dat niet willen. Door
de vergrijzing en complexer wordende samenleving zal het aantal
mensen dat onvoldoende regie ervaart daarom toenemen volgens het
RIVM en SCP126. Dit leidt dus tot een situatie waarin er onder andere
meer ouderen zullen zijn met complexe problemen en er meer verwacht
wordt van de actieve rol van ouderen bij het oplossen hiervan, terwijl de
groep ouderen die hier moeite mee heeft groeit. Dit zal ook in
Amersfoort gelden, want naar verwachting neemt het aantal 75-plussers
met 49% toe tussen 2020 en 2030.
Ook grenzen aan eigen netwerk door relatief minder mantelzorgers
Behalve grenzen aan de eigen mogelijkheden zijn er ook grenzen aan de
inzet van het eigen netwerk voor mantelzorg. Landelijk zal namelijk
tussen 2018 en 2040 naar verwachting de groep ontvangers van
mantelzorg onder de zelfstandig wonende 75-plussers met bijna 70%
stijgen, terwijl het aantal mantelzorg-gevers met nog geen 7% toeneemt.
“Waar in 2018 tegenover elke oudere die mantelzorg ontvangt nog bijna
5 mantelzorgers stonden zullen er in 2040 nog slechts 3 mantelzorgers
per mantelzorg-ontvanger beschikbaar zijn.” Hoewel de belasting van
mantelzorgers in Amersfoort al jaren stabiel is (zie paragraaf 2.4), zal de
belasting door deze ontwikkelingen waarschijnlijk stijgen. Hoeveel de
groei van het aantal mantelzorg-ontvangers en mantelzorg-gevers precies
zal zijn in Amersfoort is niet bekend. Maar aangezien de vergrijzing de
komende jaren al inzet en de stijging van ouderen sterker is dan
landelijk, zal dit onderwerp zeker gaan spelen in Amersfoort.

9.3

Preventie

intensieve hulp nodig is. Dit sluit aan bij de Amersfoortse doelstelling:
versterken sociale basisinfrastructuur en de civil (pedagogische) society
waar preventie en vroegsignalering onderdeel van uitmaken.
Het belang van (universele) preventie
Zoals uitgebreider beschreven in de startfoto van het beleidskader
Inclusieve Stad (zie RIB 2020-083) kan preventie bijdragen aan
gezondere inwoners. Daarnaast is gezondheid volgens ZonMw 127 een
middel dat bijdraagt aan het realiseren van andere individuele en
maatschappelijke doelen. Want het stelt mensen in staat om deel te
nemen aan het economische en maatschappelijke leven. Dit levert niet
alleen welvaart op, maar het draagt volgens ZonMw ook bij aan de
sociale samenhang. “Preventie is een kosteneffectieve manier om de
volksgezondheid te bevorderen, met potentieel een positieve impact op
de kwaliteit van leven, de kwaliteit van de samenleving, de zorgkosten
en de economie als geheel.” Zoals figuur 12 van de Universiteit Twente
toont, is het zinvol om beleid te richten op alle inwoners (en niet alleen
inwoners met een ziekte). Want kleine verschillen op de hele bevolking,
kunnen leiden tot grote verschillen in gezondheid.
In het kader van de transformatie en duurzame betaalbaarheid van zorg
en ondersteuning, heeft Amersfoort verschillende maatregelen ingezet
op het gebied van vroegsignalering en preventie om daarmee het aandeel
(dure) specialistische zorg te beperken. Zoals meer samenwerking met
huisartsen en jeugdartsen, poortwachter dyslexie en het werken met een
praktijkondersteuner jeugd. (Voor een uitgebreidere beschrijving van de
maatregelen en resultaten zie RIB 2020-30 en RIB 2020-079.)
Daarnaast doet Amersfoort in het kader van preventie mee aan het
‘IJslandse Model’ gericht op het voorkomen van alcohol- en drugsgebruik
onder jongeren.

Een aanname van de transformatie is dat meer inzet op preventie op
termijn de inzet van duurdere specialistische zorg en ondersteuning kan
voorkomen en/of verminderen. Vroegsignalering kan voorkomen dat er
problematiek ontstaat of verergert, waarvoor mogelijk (langdurig)
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Figuur 12: Effect van verschuiven gemiddelde gezondheid

Bron: Universiteit van Twente, bewerking O&S

Extra belang preventie door toenemende zorgkosten
Preventie kan ook van groot belang zijn bij het beheersen van de
zorgkosten, wat voor gemeenten en zorgverzekeraars een grote uitdaging
is. Want hoewel er ook de afgelopen jaren is ingezet op preventie, leidde
dit niet tot minder specialistische zorg. Integendeel, want sinds de
decentralisaties in 2015 nam landelijk en in Amersfoort het aantal
inwoners met gebruik van jeugdzorg en Wmo toe. Wel lijkt in 2019 voor
het eerst het aandeel Amersfoorters met Wmo en jeugdzorg licht af te
nemen of te stabiliseren. Dit is een belangrijke ontwikkeling vanwege de
beheersbaarheid van de kosten.
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Aandacht voor verschillen tussen groepen qua gezondheid belangrijk
De tweede grote uitdaging op het gebied van gezondheid en preventie is
het terugdringen van de gezondheidsverschillen. De verschillen tussen
mensen met een hoge en lage sociaaleconomische status (SES, zoals
opleidingsniveau en inkomen) nemen de laatste tijd namelijk toe (zie
paragraaf 2.9).
Integrale aanpak van belang
Uit verschillende onderzoeken blijkt ook dat integraliteit bij preventie
heel belangrijk is. ZonMw beschrijft het belang als volgt: “De ideale
preventieve interventie is zowel ‘op maat’, toegesneden op het individu,
als integraal, met aandacht voor de vele relevante factoren in de
context. Voorbeelden van deze samenhangende factoren zijn de sociaalculturele en de fysieke leefomgeving (bijvoorbeeld de hoeveelheid
groen, sportfaciliteiten, inrichting van openbare ruimtes),
verontreiniging van lucht, water en bodem, het klimaat (zoals
temperatuur en extreme weersomstandigheden), de woning, de werk- of
schoolomgeving, sociale media, het sociale netwerk en de mate van
sociale participatie, gezondheidsvaardigheden en genetische aanleg. […]
Voor de organisatie van een brede, integrale aanpak is samenwerking
nodig. […]”
Belang van inzet op beschermende factoren en risicofactoren
Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt wat belangrijke preventieve
risicofactoren en beschermende factoren zijn op het gebied van
gezondheid. Belangrijke risicofactoren zijn bijvoorbeeld laag inkomen
en/of schulden, laaggeletterdheid, roken en alcoholgebruik, ongezond
eten en onvoldoende bewegen. Deze factoren gaan vaak samen met een
slechte gezondheid en/of andere problemen. Als beschermende factoren
gaat het om aspecten als positieve mentale gezondheid, welbevinden,
veerkracht en sociale steun.128 Deze aspecten kunnen compenserend
werken bij negatieve invloeden. Het gaat om een balans tussen deze
aspecten en als deze balans tussen beschermende en risicofactoren niet
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sterk genoeg is, dan leidt dat vaker tot ongezonde keuzes. Dit is ook van
invloed op toekomstige generaties, want de gezondheid van kinderen in
de eerste levensjaren is een belangrijke voorspeller van
(gezondheids)problemen op latere leeftijd. De grote uitdaging op het
gebied van preventie lijkt om ook groepen met een lage
sociaaleconomische status te bereiken. Preventieve maatregelen en
campagnes hebben namelijk vaak een relatief kleine impact op deze
extra kwetsbare groepen en soms zelfs een averechts effect.

Belang van een integrale aanpak
Het bevorderen van integraliteit in hulp en ondersteuning was een van de
transformatiedoelen. Een integrale aanpak is bijvoorbeeld belangrijk bij
preventie (zie paragraaf 9.3), maar zeker ook bij inwoners met een
complexe of meervoudige hulpvraag. Om meer integraal problemen te
kunnen benaderen is een van de maatregelen de doorbraakaanpak
complexe casuïstiek. Daarentegen moet de maatregel ‘verbreding
toegang wijkteams’ juist helpen om de integrale afweging bij de toegang
te vergroten door het verbeteren van de samenwerking bij de toegang
(gezamenlijke ‘triage’). Ook de maatregelen om in alle wijken bij de
huisarts in te zetten op een praktijkondersteuner jeugd en om meer
samen te werken met huisartsen en jeugdartsen moeten onder andere
bijdragen aan meer integraliteit. (Voor een uitgebreidere beschrijving
van de maatregelen en resultaten zie RIB 2020-30 en RIB 2020-079.)

op de jeugdhulp om een integrale aanpak met hulp van andere
beleidsterreinen, zoals onderwijs, armoede, en wonen, maar ook
samenwerking met bijvoorbeeld de Wlz en Zvw. Ook het NJi130 stelt op
basis van de evaluatie van het passend onderwijs dat het zorgstelsel nog
steeds te verkokerd is. Dit geldt niet alleen voor het onderwijs en de
jeugdzorg, maar bijvoorbeeld ook voor gemeentelijke voorzieningen
zoals huisvesting en schuldhulpverlening. Volgens het NJi zijn de
stelselwijzigingen in de jeugdzorg en het passend onderwijs “niet
afdoende om de ontkokering in de praktijk ook werkelijk te realiseren”.
Het SCP131 ziet ook verkokering in de ondersteuning aan volwassenen en
ouderen. Die ondersteuning en zorg is sinds de decentralisaties bij meer
verschillende wetten ondergebracht. Daarbij “komen de baten van
investeringen niet altijd bij die partij terecht die ook de investeringen
deed. Investeringen in de zorg en ondersteuning van gemeenten (bv.
huishoudelijke hulp) levert dan wellicht besparingen op voor de
zorgverzekeraars in plaats van voor de gemeenten. […] Het is de vraag
hoe dergelijke financiële prikkels op de langere termijn zullen
uitwerken. […] Voor de toekomst van zorg en ondersteuning voor de
meest kwetsbare groepen in onze samenleving is het dan ook van belang
de vraagstukken hierbij integraal te bekijken.”
Behalve verkokering tussen wetten, zijn er ook kokers binnen een wet.
Zo blijkt uit de evaluatie van de Participatiewet dat er geen sprake is
van één regeling, omdat er verschillende regelingen bestaan voor
verschillende groepen.132 Ook Amersfoort loopt aan tegen de schotten
die tussen de doelgroepen en voorzieningen bestaan en de daardoor
bestaande ‘concurrentie’ tussen de doelgroepen van de Participatiewet.

Integrale aanpak beperkt door verkokering
Uit diverse landelijke onderzoeken blijkt dat een integrale aanpak wordt
beperkt door verkokering. Zo stelt het Expertiseteam Reikwijdte
Jeugdhulpplicht129 dat het niet lukt om goede en duurzame
samenwerking op te bouwen op de grensgebieden met aanpalende
terreinen, onder andere door financiële krapte en verkokering van
wetten. Volgens het expertiseteam vraagt een goede inhoudelijke sturing

Verbetermogelijkheden voor samenwerking
Ten behoeve van de integraliteit in de hulp en ondersteuning is
samenwerking tussen organisaties en medewerkers essentieel. Uit het
spiegelgesprek met partners van Indebuurt033 blijkt dat zij over het
algemeen tevreden zijn over de samenwerking in de sociale
basisinfrastructuur. Vooral de rol die Indebuurt033 speelt bij het
verbinden van partners in de stad en netwerkopbouw zien de partners als

9.4

Integraliteit
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toegevoegde waarde. Tegelijkertijd zou volgens sommige partners de
samenwerking tussen bijvoorbeeld welzijn en sport, of tussen welzijn en
specialistische zorg, beter kunnen. Ook klanten van Stadsring51 zien een
intensievere samenwerking, tussen Stadsring51 en ketenpartners, als
verbeterpunt. En landelijk ziet de evaluatie van het passend onderwijs
knelpunten in de afstemming tussen onderwijs en jeugdhulp.
Ook uit onderzoek onder inwoners met armoede of schuldenproblematiek
blijkt dat zij verbetermogelijkheden zien qua samenwerking. Zo blijken
deze inwoners heel tevreden te zijn over de hulp die ze ontvangen, als
ze de indruk hebben dat betrokken instanties goed samenwerken en ze
hun verhaal niet steeds weer hoeven te vertellen. Maar er is soms sprake
van gebrek aan gegevensoverdracht tussen organisaties en forse
vertraging in doorverwijzingen. Enkele geïnterviewden worden heen en
weer gestuurd tussen verschillende organisaties en gemeentelijke
diensten, omdat zij niet in een hokje passen door bijvoorbeeld ziekte,
koopwoning, eigen bedrijf. Alle geïnterviewden hebben behoefte aan een
contactpersoon die regie houdt; de wijkteams en minimacoaches nemen
deze rol soms op zich.
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10 Slotbeschouwing

Foto: Simon Lamme
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10.

Slotbeschouwing

Verwachte (lange termijn) gevolgen coronacrisis
In maart 2020 veranderde de samenleving als gevolg van de
coronapandemie. Het SCP uit enkele zorgen over de mogelijke invloed
van de coronacrisis op ons welbevinden, bijvoorbeeld over de
verdubbeling van het aantal eenzame ouderen en het gedaalde
welbevinden onder mensen die onzeker zijn over hun baan en inkomen.
Op langere termijn worden een toename van kansenongelijkheid in het
onderwijs en mensen met bestaansonzekerheid verwacht, maar veel
gevolgen moeten - ook in Amersfoort - nog zichtbaar worden,
bijvoorbeeld voor gebruik van Wmo en jeugdzorg en de beoogde
transformatie. Het SCP verwacht dat nieuwe problemen als gevolg van de
coronacrisis zich stapelen op oude problemen.
Transformatiedoelen nog onvoldoende bereikt …
Al voor de coronacrisis bleek uit diverse landelijke onderzoeken dat de
transformatiedoelen nog onvoldoende zijn bereikt, en deze conclusie
wordt in Amersfoort grotendeels herkend. We zien dezelfde knelpunten
voor de transformatiedoelen als in de monitor sociaal domein 2019,
namelijk grenzen aan de inzet van eigen kracht en eigen netwerk,
wachttijden en krapte op de woningmarkt. Een ander knelpunt is
verkokering tussen en binnen wetten, wat integraliteit in hulp en
ondersteuning beperkt.
… maar wel zorg dichterbij en voor het eerst verminderd beroep op
Wmo en jeugdzorg
De cijfers in de monitor tonen tegelijkertijd enkele gewenste
ontwikkelingen, zoals zorg dichtbij organiseren. Meer inwoners zijn
namelijk vanuit de wijkteams verwezen naar de sociale
basisinfrastructuur, eigen kracht of het eigen netwerk. En als
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aanvullende ondersteuning nodig is, dan zijn wijkteams die relatief vaker
zelf gaan leveren dan specialistische zorgaanbieders. Verder lijkt er in
Amersfoort voor het eerst sinds de decentralisaties sprake van een
verminderd beroep op Wmo en jeugdzorg. Het aandeel inwoners met
Wmo en aandeel jongeren met jeugdzorg lijkt te stabiliseren of licht af
te nemen tussen 2018 en 2019. Dit is een belangrijke ontwikkeling
vanwege de beheersbaarheid van de kosten. Overigens nemen zwaardere
vormen van jeugdzorg, zoals jeugdbescherming en jeugdreclassering, nog
niet af. En ook zien we juist een toename van het aandeel cliënten met
huishoudelijke hulp als gevolg van de invoering van het Wmoabonnementstarief. Het is lastig bepalen of deze ontwikkelingen in 2020
doorzetten, omdat de invloed van de coronacrisis nog onduidelijk is.
Vergrijzing grote opgave voor de toekomst
Als gevolg van de vergrijzing neemt het gebruik van Wmo in Amersfoort
naar verwachting met 22% toe in 2030 (op basis van alleen
leeftijdsontwikkeling dus bij ongewijzigd beleid). Ook zal door de
vergrijzing naar verwachting het aantal mensen met dementie met 40%
toenemen tussen 2020 en 2030. Verder zal door de vergrijzing en
complexer wordende samenleving het aantal mensen dat onvoldoende
regie ervaart toenemen, terwijl in toenemende mate wordt verwacht dat
mensen zelf de regie nemen bij het regelen van sociale steun en zorg.
Behalve grenzen aan eigen mogelijkheden zijn er ook grenzen aan de
inzet van het eigen netwerk voor mantelzorg. Want het aantal
mantelzorg-ontvangers stijgt naar verwachting tot 2040 met bijna 70%,
terwijl het aantal mantelzorg-gevers met nog geen 7% toeneemt. Deze
onderwerpen zullen zeker in Amersfoort gaan spelen, omdat de stijging
van ouderen hier sterker is dan landelijk.
Ook toenemende (gezondheids)verschillen opgave voor de toekomst
In de monitor van 2019 schreven we al dat er grote en hardnekkige
verschillen zijn tussen groepen, waarbij mensen met een laag inkomen,
lage opleiding of niet-westerse migratieachtergrond de kwetsbaarste
groepen zijn. Het SCP verwacht dat de achterstanden van een aantal
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groepen groter zullen worden door de coronacrisis. Maar ook voor de
coronacrisis was al de verwachting dat de verschillen tussen groepen op
verschillende terreinen alleen maar groter worden. En naar verwachting
worden ook de verschillen tussen wijken groter. Door verdergaande
verstedelijking zal er binnen steden verdringing plaatsvinden en dat
versterkt de tweedeling; “er komen wijken met vooral mensen met
hogere inkomens en wijken waarin vooral mensen met lagere inkomens
wonen.” Deze landelijke ontwikkeling zal naar verwachting ook in
Amersfoort gelden en naar verwachting zal het daardoor ook hier de
gezondheidsverschillen tussen wijken scherper maken.
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Noten en bronvermelding

Foto: Simon Lamme
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Noten en bronvermelding
1

De Ervaringwijzer is een eenvoudige app waarmee cliënten hun ervaring
met de zorg kunnen delen. De vragenlijst is kort en eenvoudig in te
vullen door een van de vijf smileys te selecteren. De gemeente kan
hierin de landelijk verplichte cliëntervaringsaspecten verwerken en de
uitkomsten per aanbieder monitoren. De aanbieder kan de ervaringen
van cliënten met hun organisatie monitoren. De gemeente Utrecht,
Amsterdam en Ede werken al op deze manier.
2
Indien we in deze rapportage spreken van verschillen in tijd of met
andere 100.000+-gemeenten of landelijk, dan gaat het bij
steekproefonderzoek om statisch significante verschillen.
3
Sociaal Cultureel Planbureau (SCP, 2020). De sociale staat van
Nederland 2020 op hoofdlijnen: kwaliteit van leven in onzekere tijden.
Den Haag: SCP. Citaten in deze alinea uit nieuwsbericht, via
www.scp.nl/actueel/nieuws/2020/09/10/de-sociale-staat-vannederland-2020 (geraadpleegd op 11 september 2020)
4
Bron van alle cijfers in deze paragraaf (tenzij anders vermeld):
Indebuurt033 (2020). Jaarverslag 2019. Amersfoort: Indebuurt033.
5
BMC (2018). Cliëntervaringsonderzoek Indebuurt033. Rijswijk: BMC.
6
We gebruiken de definitie die de GGD hanteert bij haar periodieke
gezondheidsmonitor. Iemand wordt als mantelzorger gedefinieerd als hij
of zij voor minstens 3 maanden of minimaal 8 uur per week mantelzorg
verleent.
7
Deze cijfers lijken niet vergelijkbaar met cijfers uit GGD-onderzoek
naar belasting van Amersfoortse mantelzorgers. Waarschijnlijk heeft dit
te maken met dat de vragen onderdeel zijn van een andere vragenlijst en
dat de vragenlijst vanuit de gemeente is verstuurd in plaats van door de
GGD. Hierdoor kunnen mensen geneigd zijn (subjectieve) vragen anders
te beantwoorden. Wij rapporteren over de cijfers uit eigen onderzoek,
omdat we dit onderzoek frequenter uitvoeren en cijfers recenter zijn
dan uit het vierjaarlijkse GGD-onderzoek.
8
Citaat uit persbericht bij Sociaal Cultureel Planbureau (SCP, 2019).
Toekomstverkenning mantelzorg aan ouderen in 2040: een verkenning
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van de regionale ontwikkelingen voor de komende 20 jaar. Den Haag:
SCP.
9
Citaat p.4 uit visual ‘Druk op de mantelzorger’, behorend bij Sociaal
Cultureel Planbureau (SCP, 2019). Mantelzorgers in het vizier:
beleidssignalement mantelzorg. Den Haag: SCP.
10
Sociaal Cultureel Planbureau (SCP, 2020). Bezorgd naar school:
kwaliteit van leven van scholieren met een langdurig ziek gezinslid. Den
Haag: SCP. Citaat uit nieuwsbericht, via
www.scp.nl/actueel/nieuws/2020/02/12/een-op-vijf-scholierenwoont-samen-met-een-langdurig-ziek-gezinslid-en-heeft-eenverhoogde-kans-op-psychosomatische-klachten (geraadpleegd op 7
augustus 2020)
11
Indebuurt033 (2020). Jaarverslag 2019. Amersfoort: Indebuurt033.
12
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Mantelzorg en vrijwilligerswerk 2019
Onderzoeksopzet
In deze notitie beschrijven we de resultaten voor mantelzorg, belasting en
vrijwilligerswerk uit de meest recente Stadspeiling uitgevoerd door Onderzoek en
Statistiek (O&S). Voor deze peiling is een steekproef getrokken uit de Basisregistratie
Personen (BRP). De Stadspeiling is in het najaar van 2019 gehouden onder 10.000
Amersfoorters van 18 tot 85 jaar, exclusief bewoners van instellingen en tehuizen. In
totaal vulden bijna 4200 Amersfoorters de vragenlijst digitaal of op papier in. Dit betekent
een respons van 42%.

Mantelzorg
We gebruiken de definitie die de GGD hanteert bij haar periodieke gezondheidsmonitor.
Iemand wordt als mantelzorger gedefinieerd als hij of zij voor minstens 3 maanden of
minimaal 8 uur per week mantelzorg verleent.
Aandeel mantelzorgers stabiel sinds 2016
In 2019 geeft 16% van de Amersfoorters mantelzorg. Dit is vergelijkbaar met 2017 en 2016
(zie figuur 1).
Figuur 1
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Bron: Stadspeiling, O&S

Minste mantelzorgers in Nieuwland en Vathorst / Hooglanderveen
Het aandeel mantelzorgers per wijkteamgebied varieert in 2019 tussen de 12% en 20%. In
de wijkteamgebieden Nieuwland en Vathorst / Hooglanderveen verlenen relatief de minste
Amersfoorters mantelzorg (respectievelijk 12% en 13%). Hoogland / Kattenbroek kent met

20% relatief de meeste mantelzorgers. De verschillen per wijk zijn waarschijnlijk deels te
verklaren door de samenstelling van de bevolking. Zo geven ouderen logischerwijs
aanmerkelijk vaker mantelzorg dan jongeren.
Het aandeel mantelzorgers per wijk(teamgebied) is stabiel in de tijd. De percentages in
2019 verschillen niet statistisch significant van 2017.
Belasting mantelzorgers blijft gelijk
Ook het aandeel belaste mantelzorgers is stabiel. In 2019 voelen de meeste mantelzorgers
zich niet, nauwelijks of enigszins belast (78%). Echter, 22% zegt zich tamelijk zwaar belast,
zeer zwaar belast of overbelast te voelen.1 Dit aandeel zwaar belaste mantelzorgers is
sinds 2015 stabiel.

Landelijk onderzoek mantelzorg
Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) publiceerde in 2019 een toekomstverkenning
(samen met het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)), en een beleidssignalement over
mantelzorg. De belangrijkste conclusies zijn dat er in 2040 minder mensen zijn die
mantelzorg kunnen bieden en er relatief meer mantelzorg komt van ouderen voor andere
ouderen. Verder stelt het SCP dat momenteel weinig mensen gebruik maken van
mantelzorgondersteuning door gemeenten, onder andere omdat mensen de weg niet
kennen. Het is niet bekend in hoeverre dit in Amersfoort in dezelfde mate speelt als
landelijk. Dat vergt verdiepend onderzoek. Wel weten we dat Indebuurt033, namens de
gemeente, actief inzet op naamsbekendheid en mantelzorgondersteuning. Dit doen ze
bijvoorbeeld in hun aanjaagrol naar andere organisaties en naar bewoners door het geven
van voorlichtingsbijeenkomsten en presentaties. Indebuurt033 zette zich recent
bijvoorbeeld in voor jonge mantelzorgers en voor mantelzorgers van GGZ-cliënten.
Landelijk minder mantelzorgers beschikbaar per oudere
“Tussen 2018 en 2040 zal naar verwachting de omvang van de groep ontvangers van
mantelzorg onder de zelfstandig wonende 75 plussers met bijna 70% stijgen […]. Het aantal
mantelzorg-gevers (van 4 uur of meer per week) aan 75 plussers neemt tussen 2018 en
2040 veel minder toe, namelijk met nog geen 7% […]. Waar in 2018 tegenover elke oudere
die mantelzorg ontvangt nog bijna 5 mantelzorgers stonden zullen er in 2040 nog slechts 3
mantelzorgers per mantelzorg-ontvanger beschikbaar zijn.” (Citaat SCP persbericht) Dit is
het landelijk gemiddelde, maar er is sprake van regionale verschillen.
Weinig gebruik van mantelzorgondersteuning door gemeenten
Volgens het SCP bieden vrijwel alle gemeenten een of meer vormen van
mantelzorgondersteuning, “maar het aantal mensen dat hiervan gebruik maakt is gering.
De vindbaarheid van het aanbod speelt daarbij een rol. Een kwart van de mantelzorgers
die geen ondersteuning hebben maar deze wel zouden willen, kent de weg naar
1
Deze cijfers lijken niet vergelijkbaar met cijfers uit GGD-onderzoek naar belasting van Amersfoortse
mantelzorgers. Waarschijnlijk heeft dit te maken met dat de vragen onderdeel zijn van een andere vragenlijst
en dat de vragenlijst vanuit de gemeente is verstuurd in plaats van door de GGD. Hierdoor kunnen mensen
geneigd zijn (subjectieve) vragen anders te beantwoorden. Wij rapporteren over de cijfers uit eigen
onderzoek, omdat we dit onderzoek frequenter uitvoeren en cijfers recenter zijn dan uit het vierjaarlijkse
GGD-onderzoek.

ondersteuning niet.” (Citaat p.4 uit visual ‘Druk op de mantelzorger’) Andere volgens het
SCP belangrijke redenen waarom mensen landelijk geen gebruik maken van gemeentelijke
mantelzorgondersteuning zijn: onvoldoende kennis over de mogelijkheden, onvoldoende of
onduidelijke informatie hierover en bureaucratie rond de aanvraag van de ondersteuning.

Vrijwilligerswerk
Aandeel vrijwilligers blijft gelijk
In 2019 was 39% van de Amersfoorters (van 18 tot 85 jaar) in de afgelopen 12 maanden
actief als vrijwilliger. Dit is vergelijkbaar met 2017 (38%). In de jaren daarvoor was nog
sprake van een lichte toename van vrijwilligerswerk (36% in 2015 en 33% in 2013, zie figuur
2).
Figuur 2

Aandeel vrijwilligers

50%
40%
30%
20%
10%
0%

2013

2015

2017

2019

Bron: Stadspeiling, O&S

Meer vrijwilligers in Schothorst / Zielhorst, minder in Hoogland / Kattenbroek
Het aandeel vrijwilligers verschilt per wijkteamgebied en ligt tussen de 33% en 43%. In
Schothorst / Zielhorst (43%) zijn in 2019 de meeste Amersfoorters actief als vrijwilliger en
dit is een toename ten opzichte van 2017 (37%). Wijkteamgebieden Liendert / Rustenburg
(33%) en Hoogland / Kattenbroek (35%) kennen relatief de minste vrijwilligers. Het aandeel
vrijwilligers in Hoogland / Kattenbroek is afgenomen sinds 2017 (42%), toen hier juist nog
relatief veel vrijwilligers actief waren. De verschillen per wijk zijn waarschijnlijk deels te
verklaren door de samenstelling van de bevolking.
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1. Inleiding
Doel van dit rapport
Dit rapport beschrijft de situatie voor jongeren in Amersfoort. Het doel
is: informatie verzamelen over hoe het ervoor staat met de jeugd in
Amersfoort en wat hierbij belangrijke punten van aandacht zijn. En op
deze manier beleidsmedewerkers input geven bij het maken van keuzes.

Aanleiding
Jeugd is een belangrijke doelgroep binnen het sociaal domein. De
gemeente Amersfoort wil hierbij vooral inzetten op preventie, om zoveel

Gebruik van cijfers en tabellen
We gaan uit van alle jongeren die leven, wonen of naar school gaan in
Amersfoort en beschrijven de stand van zaken met bestaande cijfers. Als
leeftijd voor ‘jeugd’ houden we 0 t/m 23 jaar aan. Maar: dit is niet voor
het hele rapport mogelijk, omdat gebruikte leeftijden in bestaande
onderzoeken van elkaar kunnen verschillen. In alle gevallen gebruiken we
de meest recente informatie. We vergelijken indien mogelijk met de
regio (alle gemeenten in de provincie Utrecht, exclusief de gemeente
Utrecht), met andere grote steden (100.000 tot 300.000 inwoners) of met
landelijke cijfers.

mogelijk de inzet van (specialistische) zorg en ondersteuning te

Rapport tijdens coronacrisis opgesteld
Dit rapport is tijdens het eerste half jaar van de coronacrisis

voorkomen (Coalitieakkoord 2018-2022). Van de 100.000+ gemeenten is

geschreven, maar veel van de gebruikte cijfers en onderzoeken zijn

Amersfoort qua leeftijdsopbouw de op-één-na jongste stad van

van voor die tijd. Door de snelle en onvoorspelbare ontwikkelingen

Nederland (Waarstaatjegemeente.nl, 2019). Daarom is er behoefte aan

van de coronacrisis kunnen sommige uitkomsten in een ander daglicht

wetenschappelijk onderbouwde informatie over alle relevante thema’s

komen te staan. Waar mogelijk nemen we in dit rapport wel de

rondom jeugd. Wat valt op in Amersfoort en hoe verhoudt dit zich tot de

maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen mee die het

landelijke trends? Wat zijn landelijk de meest zorgwekkende

Sociaal en Cultureel Planbureau in verschillende publicaties heeft

ontwikkelingen en zien we dit lokaal ook terug? Aan Onderzoek en

beschreven. Maar wat de precieze gevolgen zijn, is op het moment

Statistiek (O&S) is gevraagd om ook deze extra informatie rondom jeugd

van het schrijven van dit stuk niet goed te voorspellen.

te verzamelen in deze ‘Staat van de jeugd in Amersfoort’.
Op basis van dit rapport hopen we tot beter onderbouwde beslissingen te

Verschillen tussen wijken en groepen

kunnen komen, gebaseerd op cijfers en wetenschappelijke inzichten. Het

Veel van de cijfers uit dit rapport zijn ongunstiger voor de

rapport biedt op deze manier ondersteuning bij de keuzes die gemaakt

prioriteitswijken dan voor de andere wijken in Amersfoort. Dit komt

moeten worden voor het nieuwe beleidskader sociaal domein en de

onder andere door de grote verschillen tussen wijken qua

evaluatie van het Uitvoeringsprogramma Jeugd en Onderwijs (UPJO).

bevolkingsopbouw en sociaal-economische status. Ook het SCP (2019b)
spreekt landelijk over “grote en hardnekkige verschillen tussen
bevolkingsgroepen in de kwaliteit van leven. Dit is een stabiel beeld en
er kan dan ook gesproken worden van een aantal hardnekkige verschillen
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in de kwaliteit van leven, zoals verschillen naar opleiding of inkomen en
verschillen tussen mensen met en zonder werk, of met en zonder
aandoening of ziekte.” Ook uit de Amersfoortse cijfers blijken dit soort
verschillen tussen groepen met een hoge en lage sociaal-economische
status. Zo zien we bij Amersfoortse jongeren met een lager
opleidingsniveau bijvoorbeeld een hoger middelengebruik (dagelijks
roken, binge-drinken), meer eenzaamheid, minder sociale steun, meer
slachtoffers van pesten, een minder goede thuissituatie en meer
afwezigheid op school door ziekte en spijbelen.
Er zijn ook verschillen tussen jongens en meisjes, waarbij voor het ene
probleem jongens, en voor het andere probleem meisjes gunstiger
uitkomen.
In dit rapport vermelden we voor sommige cijfers verschillen tussen
groepen, maar omwille van de leesbaarheid – en omdat we weten dat het
merendeel van de problemen vaker voorkomt onder jongeren met een
lagere sociaal-economische status- hebben we dit niet overal vermeld.

Staat van de jeugd in Amersfoort 2020

4

0

Hoeveel jongeren leven in
Amersfoort?
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2. Hoeveel kinderen en jongeren leven in
Amersfoort?

Figuur 2.1 Aantal inwoners naar leeftijd in Amersfoort

Amersfoort is jong, maar weinig 21-23-jarigen
Allereerst is Amersfoort momenteel een echte kinderrijke gemeente, een
echte gezinsstad. Van alle 100.000+ gemeenten1 is Amersfoort de
gemeente met het hoogste aandeel jongeren in de leeftijd van 4 tot 11
jaar. En er zijn slechts drie steden met meer jongeren in de leeftijd van
12 tot 17 jaar. Daarentegen hebben we relatief juist weinig jongeren in
de leeftijd van 21 tot 23 jaar.

Bron: Amersfoort in Cijfers, 2020
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Aantal jongeren blijft gelijk, verschil met Nederland hierdoor kleiner

39.400.2 De grootste leeftijdsgroepen zijn dan baby’s, peuters, kleuters

Uit de bevolkingsprognoses (figuur 2.2) blijkt dat Amersfoort ook in de

en jongeren van 17 en 18 jaar.

toekomst relatief meer jongeren zal houden dan landelijk. In 2030 is in
Amersfoort 23% tussen de 0 en 20 jaar, landelijk is dit 21%. Zowel in

Figuur 2.3 Prognose aantal inwoners naar leeftijd in Amersfoort 2030

Amersfoort als landelijk neemt het aandeel jongeren in de bevolking af.
Maar omdat deze afname landelijk minder groot is dan in Amersfoort,
wordt het verschil tussen Amersfoort en landelijk iets kleiner dan nu.
Wel is er een hogere stijging van het totale aantal Amersfoortse inwoners
vergeleken met Nederland. Daarom blijft, ondanks een dalende lijn, het
aantal jongeren wel ongeveer gelijk tussen 2020 en 2030. Dit blijft zo’n

Figuur 2.2 Bevolkingsprognose Amersfoort

Bron: Amersfoort in Cijfers, 2020

Bron: Amersfoort in Cijfers, 2020
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3. Groeien jongeren gezond op?

Figuur 3.1 Vaccinatiegraad zuigelingen Amersfoort

Lichamelijke gezondheid

vaccinatie DKTP

Vaccinatiegraad zelfde als 2016; 82% zwangerschapsbegeleiding
Tussen 2013 en 2018 had 82% van de vrouwen vóór week 10 van de
zwangerschap zwangerschapsbegeleiding. Dit is een fractie hoger dan in
de regio (provincie) Utrecht (77%). Per 1.000 geboorten stierf tussen

vaccinatie Hib

2013 en 2018 één baby meer in Amersfoort dan in de regio (tabel 3.1).
Het aantal kinderen dat in die periode te vroeg werd geboren en/of een
te laag geboortegewicht had was in Amersfoort vergelijkbaar met de

vaccinatie BMR

regio. De vaccinatiegraad van zuigelingen was in 2019 rond de 95% en
vergelijkbaar met 2016 (figuur 3.1, GGD Atlas regio Utrecht, 2020).
Tabel 3.1

20%

Vroeggeboorte en/of te laag
geboortegewicht

Amersfoort

regio1

5

4,2

149

147

Deze regionale cijfers zijn inclusief de stad Utrecht, omdat alleen

recente regionale cijfers inclusief de gemeente Utrecht beschikbaar
waren.
Bron: GGD Atlas regio Utrecht, 2020
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Bron: GGD Atlas regio Utrecht, 2020
Overgewicht neemt deels af in prioriteitswijken, rest constant
Het percentage Amersfoortse jongeren met overgewicht blijft over de
jaren relatief constant (figuur 3.2; GGD Atlas regio Utrecht, 2020).
Grofweg wijken de Amersfoortse gemiddelden nauwelijks af van de
landelijke cijfers (Gezondheidsenquête, CBS i.s.m. RIVM, 2019b).3 De
percentages liggen in de Amersfoortse prioriteitswijken een paar procent
hoger dan het Amersfoorts gemiddelde: van de 13-14 jarigen heeft in
deze wijken rond de 20% overgewicht en van de 5-11 jarigen rond de
15%.4 Voor deze laatste groep is het percentage sinds 2012 wel gedaald
(het was 19%). Voldoende bewegen, beperkte beeldschermtijd en een
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gezond voedingspatroon (minder zoete drankjes) zijn belangrijk als het
gaat om gezond gewicht, zie hieronder.

Gezonde leefstijl
Meeste jongeren bewegen te weinig

Figuur 3.2 Percentage overgewicht Amersfoortse jongeren

Veel jongeren bewegen te weinig: slechts één op de vijf jongeren van 13
t/m 17 jaar beweegt elke dag minimaal één uur (figuur 3.3, GGD regio
Utrecht, 2020).5 Dit is in 2019 vergelijkbaar met 2011 en 2015. Regionaal

13-14 jarigen

en landelijk zien we hetzelfde beeld. Als we kijken naar minimaal 5
dagen in de week één uur bewegen, dan haalt nog steeds maar de helft
van de jongeren dit. Wat betreft het buiten spelen van kinderen (10-11
jaar) gaat het wat beter, al speelt toch nog bijna 20% minder dan 3

10-11 jarigen

Figuur 3.3 Bewegen en zoete drankjes 10-11 en 13-17 jaar (2019)
speelt minimaal 3 dagen per
week buiten 10-11 jaar

5-6 jarigen

beweegt elke dag minimaal 1
uur

2-3 jarigen

0%
2012

5%
2013

2014

10%
2015

Bron: GGD regio Utrecht, 2020

2016

2017

15%
2018

drinkt meer dan 2 glazen zoete
drank per dag 10-11 jaar
drinkt dagelijks drankjes met
suiker 13-17 jaar
0%
Amersfoort
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Bron: GGD regio Utrecht, 2020; GGD Atlas regio Utrecht, 2020
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dagen per week buiten (GGD Atlas regio Utrecht, 2020). Voldoende
bewegen helpt niet alleen tegen overgewicht, maar ook om eenzaamheid

Figuur 3.4 Media gebruik 13-17 jaar (2019)

en depressie te voorkomen (GGD Atlas regio Utrecht, 2020). Bovendien is
de kans groot dat kinderen die niet gewend zijn om voldoende te
bewegen, op volwassen leeftijd ook inactief zullen zijn (SCP/Mulier
Instituut 2018). Er zijn aanwijzingen dat jongeren door de corona
maatregelen nog minder bewegen (SCP, 2020e).

buiten schooltijd 3u of meer
zittend/liggend naar beeldscherm
kijken
buiten schooltijd 6u of meer
zittend/liggend naar beeldscherm
kijken
zorgelijk social media gebruik

Helft jongeren zit minimaal drie uur achter scherm
Volgens de GGD is langer dan drie uur zittend of liggend achter een
beeldscherm (TV, computer, tablet, smartphone) doorbrengen ook een
voorspeller van overgewicht op volwassen leeftijd. Van de Amersfoortse

zorgelijk gamegedrag

jongeren van 13-17 jaar brengt 51% buiten schooltijd drie uur of langer

0%

achter een beeldscherm door (figuur 3.4, GGD regio Utrecht, 2020). Dit is

Amersfoort

10% meer dan in 2015. Regionaal zien we hetzelfde beeld. 12% kijkt zelfs

20%
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80%
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regio

langer dan zes uur per dag (net als in 2015).
Bron: GGD regio Utrecht, 2020

Drinken zoete drank afgenomen

dan bij jongens. En 2,6% vertoont zorgelijk gamegedrag, dit zijn vooral

Het percentage 10-11 jarigen dat meer dan twee glazen zoete drank per

jongens. Regionaal en landelijk zien we dezelfde percentages.

dag drinkt is wel flink afgenomen tussen 2015 (29%) en 2019 (12%, figuur

Vergeleken met andere Europese landen en Canada is het problematisch

3.3). Van de 13-17 jarigen drinkt een derde elke dag drankjes met suiker

sociale mediagebruik in Nederland het laagst (Stevens e.a., 2020).

(alleen in 2019 uitgevraagd), net als in de regio en gemiddeld in
Nederland (GGD regio Utrecht, 2020).

Twee op de vijf afgelopen maand gedronken, binge-drinken blijft hoog
Figuur 3.5 toont het alcoholgebruik onder 15-16 jarigen in Amersfoort,

Zorgelijk social media gebruik en gamen zelfde als regio en landelijk

vergeleken met landelijke, Europese en IJslandse cijfers. 8 De cijfers zijn

Intensief gebruik van sociale media kan positief bijdragen aan de sociaal-

niet geheel vergelijkbaar, omdat het om verschillende onderzoeken gaat,

6

emotionele ontwikkeling van jongeren (Stevens e.a., 2018) , maar kan

maar het geeft grofweg wel een beeld. Wat we zien is in lijn met

ook zorgelijk worden. Van de Amersfoortse jongeren rapporteert 8%

conclusies van de GGD (2020) en het Sociaal Cultureel Planbureau

7

zorgelijk gebruik van sociale media (figuur 3.4). Dit is bij meisjes hoger
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(2020c): Nederland doet het qua alcoholgebruik onder jongeren goed in

vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde. Het roken van e-sigaretten

vergelijking met Europa en het aantal drinkende jongeren is sinds 2007

komt onder Amersfoortse jongeren bijna niet voor.

flink gedaald. Toch heeft nog zo’n 40% in de afgelopen maand
gedronken, een hoog percentage als je kijkt naar de gevolgen van alcohol
op het puberbrein. En van de drinkende jongeren is het percentage dat
de afgelopen maand dronken is geweest (oftewel: ‘binge-drinkt’)
vergeleken met Europa hoog. Hoe hoger het onderwijsniveau, hoe hoger

Figuur 3.5 Alcoholgebruik Amersfoortse jongeren 15-16 jaar,
landelijk, in Europa en in IJsland
90%

het percentage jongeren dat alcohol drinkt. Al komt binge-drinken het

80%

meest voor bij jongeren op het VMBO.

70%

Meesten drinken thuis bij vrienden

60%

Als Amersfoortse jongeren tussen de 13 en 17 jaar in 2019 alcohol

50%

dronken, dan was dit thuis bij vrienden (83%). Dit is hoger dan in de regio

40%

(74%), waar jongeren weer vaker bij een concert, festival of keet drinken
(GGD regio Utrecht, 2020). We zien dat risicofactoren vanuit het gezin

30%

bij drinkende jongeren vaker voorkomen. Zo keuren ouders van

20%

drinkende jongeren het alcoholgebruik minder vaak af en weten zij

10%

minder vaak waar hun kind is. Jongens hebben hierbij minder ouderlijk
toezicht dan meisjes en meisjes doen het meer stiekem. Jongens drinken
dan ook vaker thuis en meisjes vaker bij vrienden. Als we de cijfers
vergelijken met IJsland, zien we dat er nog veel te winnen valt. IJsland is
in het kader van het ‘IJslands Model’ al 20 jaar bezig met het
terugdringen van middelengebruik onder de jeugd. 9 De gemeente
Amersfoort doet sinds 2018 mee aan een pilot van het IJslandse Model in

0%
dronken geweest
afgelopen 30
dagen
IJsland 2015

ooit dronken
geweest
Europa 2015

afgelopen 30
dagen gedronken
landelijk 2017

ooit gedronken

Amersfoort 2018

Bron: Gemeente Amersfoort & ICSRA, 2019; Stevens e.a., 2018; ESPAD,
2015; ICSRA, 2015

Nederland.

Aantal tienermoeders neemt af
Steeds minder jongeren roken

Het aantal tienermoeders in Amersfoort is van 30 in 2015 afgenomen

Steeds minder Nederlandse jongeren roken (NJI, 2019) en dit geldt ook

naar 13 in 2019. In 2015 had Amersfoort nog twee keer zoveel

voor Amersfoort (GGD, 2020 en 2016b): 2% van de 13-17 jarige

tienermoeders als in de regio. Nu is dit percentage ongeveer gelijk (GGD

Amersfoorters rookte in 2019 dagelijks (GGD regio Utrecht, 2020). Dit is

Atlas regio Utrecht, 2020).
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Sociaal-emotionele gezondheid
Meeste jongeren gelukkig, weerbaar en goede sociale omgeving
Nederlandse jongeren behoren tot de gelukkigste van de wereld (Inchley

Tabel 3.2: Geluk, sociale omgeving, eenzaamheid en weerbaarheid
(%, 2019)

Meestal (zeer) gelukkig (13-17 jr)

Amersfoort

Regio

Nederland

85

87

84

81

80

-

94

95

-

85

85

-

95

96

-

97

97

-

een net zo hoog percentage als in 2015 en vergelijkbaar met de regio en

Gaat naar ouders/verzorgers bij
problemen (13-17 jr)
Voelt zich thuis meestal-altijd gelukkig
(13-17 jr)
Voelt zich meestal-altijd door ouders
begrepen(13-17 jr)
Weet iemand om naar toe te gaan bij
problemen (13-17 jr)
Heeft voldoende
vriendjes/vriendinnetjes (10-11 jr)

Nederland. Zo’n één op de acht jongeren van 13-17 jaar voelt zich matig

Ernstig-matig eenzaam (13-17 jr)

12

12

-

tot ernstig eenzaam (7% ernstig eenzaam, niet in tabel), net als in

Voldoende weerbaar (13-17 jr)

92

91

90

gemiddeld in de regio. Of dit een hoog percentage is, is lastig te

Voldoende weerbaar (10-11 jr)

89

90

-

e.a., 2016). In Amersfoort is dat niet anders. Verreweg de meeste
jongeren voelen zich gelukkig, hebben een goede relatie met hun ouders
en hun sociale omgeving (tabel 3.2; GGD regio Utrecht, 2020; GGD Atlas
regio Utrecht, 2020). Jongeren die een positieve relatie met hun ouders
hebben, hebben veel minder vaak gedrags- of sociaal emotionele
problemen (GGD regio Utrecht, 2018). Ook is 92% voldoende weerbaar,

zeggen.10 Er zijn aanwijzingen dat de eenzaamheid onder jongeren
tijdens de corona-lockdown is toegenomen (SCP, 2020e), maar tijdens de

Bron: GGD regio Utrecht, 2020; GGD Atlas regio Utrecht, 2020.

versoepeling van de maatregelen snel weer afnam (SCP, 2020f).

sociaal netwerk zijn volgens de GGD de belangrijkste beschermende
factoren om het ouderschap niet als zwaar belastend te gaan ervaren. 11

Een op de acht ouders ervaart ouderschap als zwaar belastend
Bijna een op de acht Amersfoortse ouders (13%) geeft aan dat zij het

Kwart jongeren verhoogd risico op psychosociale problematiek

ouderschap zwaar belastend vinden (GGD regio Utrecht, 2018). Dit

Ondanks de hoge scores op geluk en weerbaarheid, had bijna een kwart

percentage is in de regio Utrecht even hoog (13%). Als ouders het

van de Amersfoortse jongeren (24%) in de 2e en 4e klas van het

ouderschap als zwaar belastend ervaren, dan is dit belemmerend voor

voortgezet onderwijs in 2019 een verhoogd risico op psychosociale

het gezinsfunctioneren, wat weer kan leiden tot sociaal-emotionele

problemen (GGD regio Utrecht, 2020). Dit is gelijk aan het percentage in

problemen bij het kind. Ouders met lichamelijke of psychische

2015 en aan het Nederlands gemiddelde. Een verdiepende studie van het

gezondheidsklachten en ouders die leven in armoede ervaren het

RIVM, het Trimbos-instituut en het Amsterdam UMC naar psychische

ouderschap veel vaker als zwaar dan gezonde ouders. Kennis over

problemen bij jongeren in de laatste tien jaar, toont aan dat het

ouderschap en opvoeding, algemene levensvaardigheden en een goed

percentage psychische problemen bij jongeren stabiel is gebleven. Op
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basis van onderzoek bij eerdere crises en huidig voorlopig onderzoek

regio Utrecht, 2020). De grootste stressfactor is school of huiswerk, waar

verwacht het Sociaal en Cultureel Planbureau een negatieve invloed van

38% (zeer) vaak gestrest door is, gevolgd door ‘alles wat hij/zij moet

de corona-maatregelen op de psychische gezondheid van jongeren. Dit

doen’ (25%, figuur 3.6).

komt vooral door een vergroot risico op eenzaamheid en door angst of
stress bij jongeren op de arbeidsmarkt. Een kleinere groep lijkt ook
positieve gevolgen te ervaren, zoals meer rust en verbondenheid met
familie (SCP, 2020e & 2020f).

Oorzaak hoger percentage stress in Amersfoort nog onbekend
Vooral meisjes voelen zich vaak gestrest (59%) en dit is in de regio ook
zo. Stress komt in Amersfoort het meeste voor bij havo leerlingen,
gevolgd door vmbo-gt leerlingen. Stress lijkt in Amersfoort dus niet

Helft jongeren ervaart stress, hoger dan regionaal en landelijk
Bijna de helft (49%) van de 13-17 jarige Amersfoorters voelt zich (zeer)
vaak gestrest. Dit is hoger dan in de regio en landelijk (beide 44%; GGD

samen te hangen met een hoger schoolniveau van kinderen. Een deel van
de verklaring voor het hogere stressniveau in Amersfoort zou kunnen zijn
dat stress samenhangt met het gemiddeld hogere opleidingsniveau van
ouders in Amersfoort en daardoor met hogere verwachtingen naar de
kinderen. Bovendien blijkt uit een extra analyse van de GGD dat het

Figuur 3.6 Redenen van stress bij jongeren

percentage Amersfoortse jongeren met stress nog steeds hoger is dan in
de regio na correctie van de achtergrondvariabelen geslacht,
opleidingsniveau, migratie-achtergrond en gezinssamenstelling. De GGD
school of huiswerk

gaat nog verdiepend onderzoek doen naar stress onder jongeren.

zijn/haar situatie thuis

Nog onduidelijk of stress onder jongeren toeneemt, gevolgen

eigen problemen

onbekend
Dit is de eerste keer dat stress onder Amersfoortse jongeren is gemeten,

wat anderen van hem/haar
vinden
alles wat hij/zij moet doen

dus trendgegevens zijn niet beschikbaar. Landelijk zijn er wel

bijbaan

waaruit blijkt dat de ervaren druk al sinds 2006 gelijk blijft (SCP, 2018b).

sociale media

aanwijzingen dat de prestatiedruk onder jongeren sinds 2001 sterk
toeneemt (RIVM, 2019, Stevens e.a., 2017). Maar er is ook onderzoek
Landelijke onderzoeken noemen als mogelijke oorzaken van de ervaren
druk de eisen van ouders over schoolprestaties (Stevens e.a, 2017), de
versobering van studiefinanciering voor studenten (RIVM, 2018), veel
huishoudelijke taken en mantelzorg verlenen en intensief gebruik van

Bron: GGD regio Utrecht, 2020

sociale media (SCP, 2018). We zien zowel landelijk als in Amersfoort
(nog) geen directe gevolgen van deze ervaren prestatiedruk als het gaat
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om welzijn of psychosociale problemen.12 De GGD gaat extra onderzoek
doen naar stress en psychisch welbevinden.
Aandeel jongeren met jeugdzorg stabiliseert of neemt licht af

Figuur 3.7 Aandeel jongeren (tot 23 jaar) met jeugdzorg
12%

In totaal ontvingen in 2019 circa 4.200 Amersfoortse jongeren tot 23 jaar
ondersteuning vanuit jeugdzorg. Het aandeel jongeren met jeugdzorg
stabiliseert of lijkt in de voorlopige cijfers zelfs licht af te nemen (van
9,7% van de jongeren tot 23 jaar in 2018 naar 9,6% in 2019, volgens
voorlopige cijfers van 2019), terwijl het in eerdere jaren nog toenam

11%
10%
9%

(CBS Statline, 2020). Dit aandeel ligt lager dan het landelijk gemiddelde
en andere gemeenten met 100.000 tot 300.000 inwoners (zie figuur 3.7).
Er lijkt in Amersfoort dus voor het eerst sinds de decentralisaties
mogelijk sprake van een verminderd beroep op jeugdzorg, terwijl dit
aandeel landelijk en in andere 100.000+ gemeenten nog steeds toe
neemt.

8%
7%
6%
2015

Nog geen eenduidige afname zwaardere jeugdzorg
Van alle jongeren met jeugdzorg ontvangen de meeste jongeren relatief
lichte jeugdzorg (jeugdhulp zonder verblijf). Dit aandeel nam licht af

2016

Amersfoort

2017

2018

100.000+ gemeenten

2019
Nederland

Bron: CBS, 2020

tussen 2018 en 2019 en is lager dan gemiddeld in 100.000+ gemeenten.
Een beperkt aantal Amersfoortse jongeren ontvangt zwaardere jeugdzorg
(jeugdhulp met verblijf, jeugdbescherming en jeugdreclassering). In
Amersfoort ontvangen relatief minder jongeren deze zwaardere
jeugdzorg dan gemiddeld in 100.000+ gemeenten. We zien in Amersfoort
nog geen eenduidige afname van zwaardere jeugdzorg. Het aandeel
jongeren met jeugdhulp met verblijf neemt weliswaar licht af, maar
jeugdreclassering en jeugdbescherming blijven stabiel (CBS Statline,
2020).
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Conclusie: wat valt op?

ervaren, vindt 13% van de ouders het ouderschap zwaar belastend.

•

jongeren.

Dit is een risicofactor voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van

Overgewicht problematisch, vooral te weinig beweging
Overgewicht is nog steeds een probleem onder jongeren, ook in
Amersfoort. In de prioriteitswijken komt overgewicht het meest



Aantal tienermoeders sterk afgenomen

voor. Veel jongeren bewegen te weinig, wat een belangrijke

Het aantal tienermoeders is sinds 2015 meer dan gehalveerd. De

voorspeller is voor overgewicht én weinig beweging op volwassen

gemeente Amersfoort scoort hierop nu niet meer hoger dan de regio.

leeftijd. Een mogelijke oorzaak van het tekort aan beweging is het
toegenomen intensieve beeldschermgebruik van jongeren en het





zitten of liggen dat daarmee gepaard gaat. De inname van zoete

Vergeleken met de regio Utrecht en het Nederlands gemiddelde,

drankjes is de afgelopen jaren wel flink gedaald, wat een positieve

ervaren meer Amersfoortse jongeren stress. Het gaat om de helft van

ontwikkeling is als het gaat om overgewicht.

de Amersfoortse jongeren dat zich (zeer) vaak gestrest voelt. School
en huiswerk zijn de grootste stressfactoren. Het is nog onduidelijk of

Binge-drinken zorgwekkend

dit ook tot meer psychische problemen leidt.

Nederland en Amersfoort doen het goed ten opzichte van Europa als
het gaat om het percentage jongeren dat alcohol drinkt, al kan het
nog veel beter (vergeleken met de succesvolle aanpak in IJsland).



op psychosociale problematiek en dit percentage is in de afgelopen

wordt of binge-drinkt is zorgwekkend, zowel in Amersfoort als

jaren niet gedaald. Het is nog onduidelijk hoeveel invloed ervaren

landelijk. De houding van de ouders op dit punt kan beter.

(prestatie)stress heeft op psychosociale problematiek. Mogelijk
beschermt de gunstige thuissituatie van veel jongeren hen tegen de

Veel jongeren zijn weerbaar en hebben goede relatie met ouders

invloed van stress op de psychische gezondheid. Er zijn aanwijzingen

De meeste jongeren zijn voldoende weerbaar en hebben een goede

dat de coronacrisis een negatief effect heeft op de psychische

relatie met hun ouders. Vergeleken met andere landen is de relatie

gezondheid van jongeren.

van Nederlandse jongeren met hun ouders bijzonder goed.
Weerbaarheid en een goede relatie met de ouders zijn belangrijke
beschermende factoren voor tal van problemen.


Een op acht jongeren heeft ouder die ouderschap zwaar vindt
Hoewel de relatie van jongeren met hun ouders vaak als goed wordt
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Risico op psychosociale problemen niet gedaald
Een kwart van de Amersfoortse jongeren hebben een verhoogd risico

Het percentage van de drinkende jongeren dat regelmatig dronken



Zorgwekkend aantal jongeren met stress, Amersfoort scoort hoog



Stabilisatie of lichte afname jeugdzorg
Het aandeel jongeren met jeugdzorg stabiliseert zich of lijkt in de
voorlopige cijfers zelfs licht af te nemen. Dit is belangrijk vanwege
de beheersbaarheid van de kosten.
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Nog geen eenduidige afname zwaardere jeugdzorg
Het aandeel jongeren met jeugdhulp met verblijf neemt weliswaar
licht af, maar jeugdreclassering en jeugdbescherming blijven stabiel.



Jeugdhulp zonder verblijf door relatief weinig kwetsbaren
Waar de meeste voorzieningen in het sociaal domein vooral gebruikt
worden door mensen die een lagere kwaliteit van leven ervaren,
wordt jeugdhulp zonder verblijf volgens het SCP (2018a) vaker
gebruikt door “relatief weinig kwetsbare mensen”. Zo hebben
jongeren met jeugdhulp zonder verblijf een hogere kwaliteit van
leven dan niet-gebruikers.13
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Hebben jongeren een veilige
omgeving?
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4. Hebben jongeren een veilige
omgeving?

Nederland vergelijken. Wel hebben we Amersfoortse cijfers over enkele
aspecten gerelateerd aan kindermishandeling, maar hierin ontbreken ook
aspecten, zoals verwaarlozing (WODC, 2019). We zien dat onder 15-16
jarige Amersfoorters het getuige zijn van verbale mishandeling het meest

Veilige thuissituatie

voorkomt (zie tabel 4.1; extra analyses op dataset ICSRA & Gemeente
Amersfoort, 2019).

Meeste jongeren voelen zich veilig thuis
In 2019 voelde 40% van de Amersfoortse jongeren (13-17 jaar) zich wel
eens ergens onveilig (GGD regio Utrecht, 2020). Dit is vergelijkbaar met

Tabel 4.1: Aspecten gerelateerd aan kindermishandeling, onder 1516 jarige Amersfoorters

de regio. De meesten voelen zich thuis wel veilig: slechts 2% voelde zich
wel eens onveilig thuis. Het is echter onduidelijk hoe jongeren deze
vraag hebben opgevat. Zo blijkt een hoger percentage jongeren aspecten
gerelateerd aan kindermishandeling te hebben meegemaakt (zie
volgende paragraaf). En uit landelijk onderzoek blijkt dat ongeveer een
derde van 11-jarige kinderen heftige gebeurtenissen (exclusief
echtscheiding) binnen het gezin heeft meegemaakt, zoals verwaarlozing
of een psychisch zieke ouder, wat sterk samenhangt met psychische en
lichamelijke problemen op latere leeftijd (TNO, 2016).
Omvang kindermishandeling moeilijk meetbaar

Amersfoort
Is ooit getuige geweest van verbale (met woorden)
mishandeling in zijn/haar eigen huis waarbij een
volwassene betrokken was

15%

Is ooit getuige geweest van lichamelijk geweld of
mishandeling in zijn/haar eigen huis waarbij een
volwassene betrokken was

8%

Is ooit betrokken geweest bij lichamelijk geweld in
zijn/haar eigen huis waarbij een volwassene betrokken was

8%

Is ooit slachtoffer geweest van seksueel misbruik (ook
buiten het eigen huis)

4%

Bron: ICSRA & Gemeente Amersfoort, 2019.

Kindermishandeling is een moeilijk meetbaar fenomeen (WODC, 2019).
Op basis van signalen van professionals zou in 2017 landelijk ongeveer 3%
van alle kinderen (0-18 jaar) met één of meerdere vormen van
kindermishandeling te maken hebben gehad. Cijfers gebaseerd op
zelfrapportage door leerlingen (in groep 7 en 8 en de eerste vier jaar van
de middelbare school) liggen aanmerkelijk hoger: landelijk heeft circa
een kwart van hen naar eigen zeggen ooit in het leven te maken gehad
met kindermishandeling (NJI, 2019b). Doordat kindermishandeling
moeilijk is te meten, hebben we geen cijfers over de exacte omvang van

Toename ziek of verslaafd gezinslid
38% van de jongeren van 13-17 jaar heeft in 2019 te maken gehad met
een lichamelijk of psychisch ziek of verslaafd gezinslid (GGD regio
Utrecht, 2020). Dit is hoger dan in 2015 (32%) en vergelijkbaar met de
regio. De GGD noemt deze jongeren ook wel ‘jonge mantelzorgers’.
Jonge mantelzorgers “scoren minder goed op levenstevredenheid,
ervaren gezondheid, psychosomatische klachten en schooldruk.

kindermishandeling in Amersfoort en kunnen we Amersfoort niet met
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Voldoende steun van thuis, vrienden, klasgenoten en leraren kan de
kwaliteit van leven van scholieren met een langdurig ziek gezinslid
verbeteren.” (SCP, 2020d). Op basis van eerdere GGD berekeningen liep
in 2019 naar schatting ongeveer 7% van de jonge mantelzorgers risico om
zelf toekomstige problemen te krijgen, zoals angst, somberheid,
teruggetrokken gedrag of lichamelijke klachten (GGD regio Utrecht,
2016)14. Meisjes, vmbo-leerlingen en jongeren van niet-westerse
herkomst lopen het meeste risico (GGD regio Utrecht, 2016a).
Een kwart maakt scheiding ouders mee

Figuur 4.1 Aandeel minderjarige kinderen in armoede
14%
12%

10%
8%
6%

24% van de Amersfoortse jongeren van 13- 17 jaar heeft een

4%

echtscheiding van de ouders meegemaakt. Dit is vergelijkbaar met

2%

regionale en landelijke cijfers (GGD, 2020). De GGD beschikt niet over
trendgegevens, maar uit eerder onderzoek van de gemeente Amersfoort
(2018), blijkt dat het aantal scheidingen met thuiswonende kinderen

0%
2011

2013
Amersfoort

sinds 2012 licht is toegenomen. Dit komt deels doordat het aantal

2015

2017

NL

huishoudens met thuiswonende kinderen is toegenomen. In de wijken

Toelichting: figuur toont het percentage 0 tot 18-jarigen in huishoudens met

waar relatief veel huishoudens met kinderen wonen, zien we ook het

een inkomen onder het niet-veel-maar-toereikendcriterium.

hoogste percentage echtscheidingen. Het NJI geeft aan dat chronische

Bron: SCP, 2019a

conflicten tussen ex-partners de grootste oorzaak van problemen zijn bij
kinderen van gescheiden ouders (NJI, 2020a). Het is onbekend hoe hoog
het percentage scheidingen is dat niet harmonieus verloopt. Met gebruik
van gegevens van de rechtbank en de Raad van de Kinderbescherming
wordt geschat dat dit zo’n vijftien tot twintig procent van het totaal
aantal scheidingen betreft (NIP, BPSW & NVO, 2020). Verder is nog
onbekend of en welk effect de coronacrisis heeft op het percentage
echtscheidingen.

Toename kinderen in bijstandsgezin, waarschijnlijk door coronacrisis
In Amersfoort leefde in 2017 7,1% van de minderjarige kinderen in
armoede volgens het niet-veel-maar-toereikendcriterium15, en dit was
lager dan landelijk (8,1%, zie figuur 4.1). Dit waren in 2017 bijna 2.500
kinderen (tot 18 jaar). Als we kijken naar het aantal kinderen dat
opgroeit in een gezin met bijstand, dan gaat het half 2020 om 2.224
kinderen tot 18 jaar (6,4% van alle kinderen). Dit is een stijging van 18%
ten opzichte van een half jaar eerder toen het om 1.878 ging. Dit komt
waarschijnlijk deels door het effect van de coronacrisis op de
arbeidsmarkt. Het SCP (2020b) verwacht dat door de coronacrisis
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flexibelere werknemers en mensen met een tijdelijk contract het
grootste risico op baanverlies hebben. Jongeren, migranten, mensen met
een laagopleidingsniveau en mensen met een laag inkomen hebben vaker

Tabel 4.2: Gevoelens van onveiligheid, onder 13-17 jarige
Amersfoorters

dan gemiddeld zo’n flexibel contract en deze groep was ook voor de

Voelt zich wel eens onveilig …

crisis het vaakst werkend arm. Behalve een toename van werkloosheid en

… op school

armoede, verwacht het SCP (2020b) dat de coronacrisis ook gevolgen

… op straat in eigen woonbuurt

heeft voor het aantal mensen met schulden. Kinderen uit gezinnen met
armoede en schulden hebben vaker psychosociale problemen dan

Amersfoort
5,1%
6%

Bron: GGD regio Utrecht, 2020.

kinderen uit financieel gezonde gezinnen (GGD regio Utrecht, 2018).

Pesten neemt af bij 13-17 jarigen, maar op basisschool nog hoog

257 multiprobleemgezinnen in Amersfoort

Wat betreft pesten is de ontwikkeling positief. Het percentage

Amersfoort telt naar schatting 257 multiprobleemgezinnen (NJI, 2017).

Amersfoortse jongeren van 13-17 jaar dat de laatste drie maanden

Een multiprobleemgezin heeft problemen op sociaal-economisch gebied

slachtoffer was van pesten op school is tussen 2015 en 2019 afgenomen

en problemen op psychosociaal gebied bij zowel de volwassene(n) als

van 11% naar 7% en vergelijkbaar met de regio en landelijk (tabel 4.3).

kind(eren). De problemen zijn chronisch, complex en met elkaar

Ook het percentage dat wekelijks gepest wordt is gedaald (3,2% in 2015)

verweven. Een kind dat opgroeit in een multiprobleemgezin loopt een

en ook het cyberpesten neemt af. Voor de basisschoolkinderen (10-11

groot risico op gedrags- en/of ontwikkelingsproblemen.

jaar) is het beeld minder rooskleurig: daar werd in 2019 één op de zes
gepest (op of buiten school). Een vergelijking met eerdere jaren is niet
mogelijk. Wel hebben de meeste basisschoolkinderen van 10-11 jaar
voldoende vriendjes of vriendinnetjes (zie hoofdstuk 3, tabel 3.2).

Veilig op school en in de wijk/stad

Tabel 4.3: Pesten in de afgelopen 3 maanden

Meeste jongeren voelen zich veilig op school en in eigen buurt
Jongeren voelen zich het vaakst onveilig op straat buiten de eigen
woonbuurt en in het openbaar vervoer. In de eigen buurt en op school
voelen de meeste jongeren zich veilig (zie tabel 4.2). In de regio zijn de
percentages vergelijkbaar.

Afgelopen 3 maanden op school gepest
(13-17 jr)
Afgelopen 3 maanden wekelijks op school
gepest (13-17 jr)
Afgelopen 3 maanden gepest (10-11 jr)

Amersfoort

Regio

Nederland

7%

7%

8%

1,7%

2%

2,4%

17%

18%

-

Bron: GGD regio Utrecht, 2020; GGD Atlas regio Utrecht, 2020.
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Een op zes ervaart discriminatie
17% van de Amersfoortse 13-17 jarigen heeft zich, net als in de regio, in

Jeugdcriminaliteit

het afgelopen jaar wel eens gediscrimineerd gevoeld (GGD regio Utrecht,
2020). Dit is vergelijkbaar met landelijk. Om welke vorm van
discriminatie het gaat, is onbekend. Verder vindt 72% het normaal als
twee meisjes / vrouwen of twee jongens / mannen op elkaar verliefd
zijn. Maar toch denkt slechts 26% van deze Amersfoortse leerlingen dat
een leerling die LHBTI (lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender
of met een intersekse conditie) is dit aan iedereen op school eerlijk kan
vertellen. Ook deze cijfers zijn vergelijkbaar met de regio.

Cijfers fluïde netwerken nog in ontwikkeling
Het aantal problematische jeugdgroepen op straat daalt en is vervangen
door meer fluïde groepen die online en offline contact hebben met
elkaar (Raadsinformatiebrief 1279330, 2020). De gemeente brengt sinds
2019 deze fluïde jeugdnetwerken beter in kaart via de ‘Monitor Fluïde
Jeugdnetwerken’. De pilotwijken waarin getest is – en waar nu cijfers
over bekend zijn - zijn Randenbroek, Schuilenburg, Nieuwland, Vathorst
en Kruiskamp/ Koppel (tabel 4.4). Het is lastig te zeggen of dit grote

Digitale veiligheid

aantallen zijn, omdat er geen vergelijking mogelijk is met andere
gemeenten of in de tijd. Bovendien ontbreekt, voor zover wij weten,
recent landelijk onderzoek op dit gebied. In 2020 worden de wijken

Vooral jongeren slachtoffer van cybercrime

uitgebreid. Ook worden er dan preventiegroepen in beeld gebracht van

Van alle vormen van criminaliteit maakt cybercriminaliteit de meeste

kwetsbare jongeren met een verhoogd risico op criminele beïnvloeding.16

slachtoffers (SCP, 2017). Jongeren zijn hierbij de meest kwetsbare
groep: uit de Veiligheidsmonitor van het CBS blijkt dat 18% van de
Nederlandse jongeren van 15 tot 25 jaar slachtoffer geweest is van

Tabel 4.4: Aantal jongeren in fluïde netwerken in pilotwijken

cybercrime, tegenover 14% van de 25-65 jarigen (CBS, 2019a).

doelgroep

Aankoopfraude en hacken zijn bij zowel jongeren als volwassenen het
grootste probleem. Jongeren zijn daarnaast vaker slachtoffer van inbraak
op hun website/profielsite, cyberpesten, laster, stalking en bedreiging
met geweld. Amersfoortse cijfers naar leeftijdsgroep ontbreken, maar er
zijn geen redenen om aan te nemen dat de verdeling in Amersfoort

gemiddelde leeftijd

aantal

Jonge aanwas1

17 jaar

41

Rising stars2

19 jaar

33

1

Aanwijzingen van bedreigingen, intimidatie, woninginbraak, straatroof of overvallen.
De criminele activiteiten worden steeds belangrijker en professioneler.

2

Bron: Raadsinformatiebrief 1279330, 2020.

anders zal zijn dan landelijk.
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Conclusie: wat valt op?




Eén op zes gediscrimineerd; openheid LHBTI ligt gevoelig
Eén op de zes jongeren voelt zich wel eens gediscrimineerd. En

Toename scheidingen, gevolgen onbekend

hoewel de tolerantie van LHBTI jongeren hoog is, denken velen dat

Het percentage jongeren dat een scheiding heeft meegemaakt neemt

je er op school maar beter niet tegen iedereen open over kunt zijn.

toe. Maar gegevens om in te schatten hoe ernstig de gevolgen
hiervan voor jongeren zijn, ontbreken. Zo is het onduidelijk welk



Jongeren zijn online niet veilig

percentage van de echtscheidingen gepaard gaat met chronische

Zo’n één op de vijf jongeren wordt slachtoffer van cybercrime, maar

conflicten tussen de partners.

dat zijn landelijke cijfers. Amersfoortse cijfers over cybercrime
onder jongeren ontbreken, al zullen deze waarschijnlijk



Toename jongeren met ziek gezinslid

vergelijkbaar zijn met het landelijke beeld.

Het percentage jongeren met een langdurig lichamelijk of psychisch
ziek of verslaafd gezinslid is toegenomen. Het percentage jongeren
dat hierdoor zelf problemen krijgt (7%) neemt hiermee ook iets toe.


Toename kinderen in bijstandsgezin, waarschijnlijk door
coronacrisis
In het eerste half jaar van 2020 is het aantal kinderen dat opgroeit in
een gezin met bijstand met 18% gestegen. Dit komt waarschijnlijk
grotendeels door het effect van de coronacrisis op de arbeidsmarkt.



Pesten neemt af bij 13-17 jarigen, 10-11 jaar nog één op zes
In Amersfoort is pesten op school bij 13-17-jarigen afgenomen van
11% in 2015 naar 7% in 2020. Bij de 10-11 jarigen is het percentage
gepeste kinderen met één op de zes een stuk hoger, hoewel het daar
niet alleen om situaties op school gaat.
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Groeien jongeren kansrijk op?
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5. Groeien jongeren kansrijk op?
Zinvolle vrijetijdsbesteding
Vier op de vijf jongeren sporten wekelijks

Figuur 5.1 Sporten en verenigingslidmaatschap

sport wekelijks bij
sportvereniging of sportschool
13-17 jaar (2020)

Het percentage Amersfoortse jongeren van 13-17 jaar dat wekelijks sport
bij een sportvereniging of sportschool is met 79% (figuur 5.1) hetzelfde

lid vereniging 13 - 17 jaar (2020)

als in 2015. Tot 2015 was er een stijgende trend (GGD regio Utrecht
2016b en 2020, Gemeente Amersfoort, 2016), maar deze is nu dus
gestabiliseerd. De cijfers zijn vergelijkbaar met de regio en Nederland.
Sporten is een belangrijke vrijetijdsbesteding voor jongeren, maar de

lid culturele vereniging 10-22
jaar (2015)

meeste jongeren bewegen nog steeds onvoldoende (zie hoofdstuk 3). Om
overgewicht onder jongeren te voorkomen, is voldoende
lichaamsbeweging (naast sporten) een belangrijke factor.
Vier op de vijf jongeren zijn lid van een vereniging

0%

20%

40%

60%

Amersfoort

80%

100%

regio

Bron: GGD regio Utrecht, 2020; Gemeente Amersfoort, 2016

Van de 13-17 jarige Amersfoorters was in 2019 80% lid van een vereniging
of organisatie, net als in de regio het geval is (figuur 5.1, GGD regio
Utrecht, 2020). Dit is in veel gevallen de sportvereniging of sportschool.
Ongeveer een kwart van de Amersfoortse jongeren (10-22 jaar) was in
2015 lid van een culturele vereniging, zoals Scholen in de Kunst

Optimale schoolloopbaan en behalen
startkwalificatie

(Gemeente Amersfoort, 2016). Een relatie met landelijk onderzoek is
hierbij niet te maken. Uit onderzoek onder 10-11-jarigen blijkt dat

13 kinderen en jongeren met langdurig relatief verzuim

kinderen met financiële problemen thuis minder vaak lid zijn van een

Volgens leerplichtcijfers waren er op 15 maart 2020 13 kinderen en

club (29% geen lid, tegenover 9% geen lid van de kinderen zonder

jongeren die langdurig relatief verzuimen. Dit is vergelijkbaar met eind

financiële problemen thuis, GGD regio Utrecht, 2019).

schooljaar 2018-2019, toen het om 16 kinderen en jongeren ging. Dit zijn
kinderen tussen de 5 en 18 jaar zonder startkwalificatie, die
ongeoorloofd langer dan vier weken niet naar school gaan (langdurig
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relatief verzuim). De NRO (2020) stelt in de landelijke evaluatie van het
passend onderwijs “dat thuiszitten voorkomt bij leerlingen met heel
uiteenlopende, maar vaak zeer complexe psychische of psychiatrische
problemen en/of thuissituaties. Vooral als een leerling al langere tijd
thuis zit, blijkt het heel moeilijk om hem of haar terug te leiden naar het
onderwijs.” Maar meer kinderen en jongeren gaan niet naar school,
bijvoorbeeld vanwege ziekte (geoorloofd verzuim), vrijstellingen of

Figuur 5.2 Aandeel voortijdig schoolverlaters
3,0%
2,5%
2,0%

omdat een schoolinschrijving ontbreekt (absoluut verzuim).
Schoolverzuim is een belangrijke risicofactor voor voortijdig
schoolverlaten (NJI, 2014).

Voortijdig schoolverlaten stabiliseert
Volgens voorlopige cijfers over het schooljaar 2018-2019 stonden 242
leerlingen in Amersfoort geregistreerd als nieuwe voortijdig

1,5%

1,0%
0,5%
0,0%
2014-2015

schoolverlater. De meeste voortijdig schoolverlaters zaten op het mbo.

Amersfoort

In totaal stond in Amersfoort 1,8% van alle leerlingen (van 12 tot 23 jaar)
op het voortgezet onderwijs en middelbaar onderwijs (mbo)
geregistreerd als voortijdig schoolverlater. Dit is lager dan landelijk. In
Amersfoort is het aandeel voortijdig schoolverlaters vergelijkbaar met
vorig schooljaar, terwijl het landelijk nog toeneemt (zie figuur 5.2).

2015-2016

2016-2017

2017-2018

100.000+ gemeenten

2018-2019
Nederland

Toelichting: schooljaar 2018-2019 zijn voorlopige cijfers. Het gemiddelde van
100.000+ gemeenten is nog niet bekend.
Bron: DUO

Landelijk stellen ze dat de toename in het voortgezet onderwijs vooral
komt door nieuwkomers die in het onderwijs zijn ingestroomd

Minder Amersfoortse jongeren zonder werk of opleiding dan landelijk

(Kamerbrief, 2019). Zij hebben een hogere kans om uit te vallen. De

Een indicatie voor de overgang tussen onderwijs en arbeidsmarkt is het

toename bij het mbo heeft mogelijk te maken met verkeerde

aandeel NEETs. NEETs zijn jongeren die geen opleiding volgen en niet

studiekeuze, toenemende multiproblematiek onder jongeren en een

werken (Not in Employment, Education or Training). In 2017 telde

aantrekkende arbeidsmarkt (voor de coronacrisis) (Kamerbrief, 2020).

Amersfoort 781 NEET-jongeren van 16 tot 23 jaar (NJI, 2019a). Dit is 6,1%
van alle jongeren in die leeftijdscategorie en dit is lager dan landelijk
(8,1%). Landelijk blijkt de groep NEETs divers. Ze bestaat bijvoorbeeld
uit werklozen, maar ook uit jongeren die vanwege ziekte of
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arbeidsongeschiktheid niet kunnen of willen werken. Daarnaast heeft 51%
van de NEETS (nog) geen startkwalificatie voor de arbeidsmarkt.
Desondanks volgde landelijk “gemiddeld een derde van de NEETS in 2017
na drie maanden weer onderwijs of was aan het werk” (CBS, 2018b).
Voor Amersfoort zijn hierover geen specifieke cijfers beschikbaar.

Werk en woning vinden
Jeugdwerkloosheid daalde, maar toename verwacht door coronacrisis
De jeugdwerkloosheid daalt de laatste jaren, maar dit zal de komende
tijd waarschijnlijk gaan toenemen als gevolg van de verwachte recessie
door de coronacrisis. Het SCP (2020b) verwacht dat door de coronacrisis
flexibelere werknemers en mensen met een tijdelijk contract het
grootste risico op baanverlies hebben. Omdat jongeren vaker dan
gemiddeld zo’n flexibel of tijdelijk contract hebben, zullen zij naar

Figuur 5.3 Jeugdwerkloosheid (15 t/m 24-jarigen)
15%
12%
9%
6%
3%
0%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Amersfoort

Steden 100.000+

verwachting zwaarder getroffen worden. In Amersfoort zien we al de
eerste effecten van de coronacrisis in de stijging van het aantal WWuitkeringen (niet specifiek onder jongeren). Dat nam in april 2020 toe
met 12,7% ten opzichte van de maand ervoor. Landelijk is deze stijging
nog iets sterker (16,7%; UWV, 2020). De laatste jaren lag de
jeugdwerkloosheid in Amersfoort meestal onder het gemiddelde van
andere 100.000+ steden (zie figuur 5.3). Landelijk blijken jongeren

Toelichting: Het cijfer ‘steden 100.000+’ is gebaseerd op het gewogen
gemiddelde van Amersfoort, Almere, Apeldoorn, Arnhem, Breda, Dordrecht,
Ede, Eindhoven, Emmen, Enschede, Groningen, Haarlem, Haarlemmermeer,
Leiden, Maastricht, Nijmegen, Den Bosch, Tilburg, Zaanstad, Zoetermeer en
Zwolle.
Bron: CBS, Enquête Beroepsbevolking

Meeste jongeren in particuliere huurwoning

zonder startkwalificatie gemiddeld bijna twee keer zo vaak werkloos als

In Amersfoort wonen zo’n 300 jongeren t/m 22 jaar zelfstandig.17 Dit zijn

jongeren met startkwalificatie. Hetzelfde geldt voor jongeren met een

vooral eenpersoonshuishoudens. Iets meer dan een derde woont in een

migratieachtergrond: zij zijn ongeveer twee keer zo vaak werkloos als

sociale huurwoning en de helft huurt particulier (de rest woont in een

jongeren met een Nederlandse achtergrond (NJI, 2020b). Voor

koopwoning) (Amersfoort in Cijfers, 2020). Dat de meeste jongeren in

Amersfoort zijn geen specifieke cijfers beschikbaar.

een particuliere huurwoning wonen, komt door de lange wachttijden in
de sociale huur en het feit dat veel jongeren nog geen hypotheek kunnen
krijgen (Gemeente Amersfoort, 2020). In 2019 ging ruim 3% van de
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sociale huurwoningen naar jongeren t/m 22 jaar. In dat jaar hebben 30
jongeren een sociale huurwoning toegewezen gekregen, waarvan 9 met
een urgentieverklaring. Van de jongeren t/m 22 jaar die in 2019 een
sociale huurwoning hebben, woont bijna twee derde in het goedkoopste
prijssegment (432 euro per maand). Van degenen die particulier huren
betaalt bijna twee derde maximaal 720 euro per maand (Amersfoort in
cijfers, 2020).
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Conclusie: wat valt op?


van de Nederlandse 15-jarigen als dermate laaggeletterd dat zij niet
voldoende kunnen meekomen in de maatschappij [...] In 2003 gold
dit nog voor 11 procent van de leerlingen. […] De leerlingen hebben

Veel jongeren doen mee, maar valt nog winst te behalen

vooral moeite met het evalueren van en reflecteren op teksten. Een

Veel jongeren doen mee in Amersfoort: het lidmaatschap van

van de verklaringen voor de lage leesprestaties is het gebrek aan

verenigingen is hoog. Het gaat hierbij vooral om sportverenigingen.

aandacht in het curriculum voor vooral het reflecteren op teksten.”

Toch is 20% van de 13-17 jarigen nergens lid van. Van de 10-11

Het is onbekend of dit in het basisonderwijs of voortgezet onderwijs

jarigen zijn kinderen uit gezinnen met financiële problemen veel

speelt, en in welke mate dit ook voor Amersfoort geldt.

minder vaak lid van een vereniging.




Verwachte toename bijstandontvangers en jeugdwerkloosheid

Ongelijke kansen in het onderwijs, mogelijk groter door corona

door coronacrisis

Een aandachtspunt binnen onderwijs lijkt gelijke kansen. Want uit

We zien dat vooral jongere bijstandsontvangers (tot 35 jaar) de

landelijk onderzoek blijkt dat kinderen van laagopgeleide of arme

laatste jaren profiteerden van het economisch herstel; hun aandeel

ouders of kinderen met een migratieachtergrond vaker een

in de bijstand nam af. Maar sinds maart groeit landelijk, vooral bij

schooladvies krijgen dat lager is dan wat de eindtoets adviseert (CBS,

mensen tot 35 jaar, de instroom in de bijstand als gevolg van de

2018a; CPB, 2020; sociaaldomeinonline, 2020). Hierdoor krijgen deze

coronacrisis (Divosa, 2020). Verder zien we dat de jeugdwerkloosheid

kinderen geen gelijke kansen. Hoewel de Onderwijsinspectie (2020)

de laatste jaren daalde. Maar ook dit zal de komende tijd

stelt dat deze verschillen de laatste schooljaren niet groter zijn

waarschijnlijk gaan toenemen als gevolg van de verwachte recessie

geworden, stellen het CPB (2020) en SCP (2020a & 2020b) dat de

door de coronacrisis. Zo ervaarde bij het begin van de coronacrisis

verschillen kunnen stijgen als gevolg van de coronacrisis. Dit komt

landelijk al 33% van de 18 tot 25-jarigen een inkomensterugval

doordat kinderen uit kwetsbare groepen (leerlingen met een

(Nibud, 2020a). Ook maakten jongeren zich destijds, maar ook nog in

migratieachtergrond, met ouders met een lagere opleiding of met

juni, vaker dan gemiddeld zorgen over het behoud van hun baan en

een lager huishoudenskomen) mogelijk leerachterstanden en sociale

het wegvallen van hun inkomen (Nibud, 2020a, 2020b). Het SCP

achterstanden oplopen, waardoor de kans op passende doorstroming

(2020b) verwacht ook dat jongeren zwaarder dan gemiddeld

afneemt. Verder kan het volgens het SCP leiden tot schooluitval bij

getroffen zullen worden door de coronacrisis, omdat zij relatief vaak

leerlingen uit sociaal economisch zwakkere gezinnen.

een flexibel of tijdelijk contract hebben, en die groep het grootste
risico op baanverlies heeft.



Toename van laaggeletterdheid onder leerlingen
Landelijk stelt de Onderwijsinspectie (2020) dat “de groep leerlingen
die moeite heeft met lezen groeit. De OESO beschouwt 24 procent
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Lichte toename jonge schuldenaren verwacht
Jonge schuldenaren (tot 24 jaar) waren de afgelopen jaren een
nieuwe risicogroep. Volgens Stadsring51 lijkt - door inzet op
preventie en ontwikkeling van een jongerenaanpak
schuldhulpverlening - het aantal jonge schuldenaren licht te zijn
gedaald (van 12% van alle schuldenaren in 2016 naar 8% in 2018;
Stadsring51, 2018, 2019). Voor 2019 verwachtte Stadsring51 weer
een lichte stijging, en mogelijk neemt het aantal jonge schuldenaren
de komende jaren verder toe als gevolg van de coronacrisis.



Huurwoning moeilijk verkrijgbaar voor jongere met minimumloon
Jongeren moeten lang wachten op een sociale huurwoning en kunnen
vaak geen hypotheek krijgen. Een groot deel komt daardoor terecht
in de vaak duurdere particuliere huur. Voor jongeren zonder
urgentieregeling en met een minimumloon is het vermoedelijk
moeilijk om een betaalbare huurwoning in Amersfoort te vinden.
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Risico- en beschermfactoren
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6. Risico- en beschermfactoren

‘emotionele en sociale vaardigheden’. Het inzetten hierop biedt voordeel
voor een grote groep jongeren, voorkomt problemen op verschillende
thema’s en heeft een positieve invloed op andere risico- en

Wat zijn risico- en beschermfactoren?

beschermfactoren. Na emotionele en sociale vaardigheden zijn

Om problemen bij jongeren te voorkomen en een positieve ontwikkeling
te stimuleren, zijn risico- en beschermfactoren belangrijk. Elk probleem
heeft een unieke en vaak omvangrijke set aan risico- en

Figuur 6.1 Ranglijst van risico- en beschermende factoren jeugd

beschermfactoren. Zo zijn de risico- en beschermfactoren voor overmatig
alcoholgebruik bijvoorbeeld (onder andere) geslacht, afkomst,
opleidingsniveau, leeftijd van starten met drinken, sociale omgeving, de
voorbeeldrol van ouders en psychische problemen/verslaving van de
ouders. Overmatig alcoholgebruik bij jongeren is op zichzelf ook weer
een risicofactor voor andere problemen (bijv. verstoorde
hersenontwikkeling, depressie, angst, delinquentie en suïcide) (Trimbos
Instituut, 2020). Elk probleem kent dus een reeks van risico- en
beschermfactoren, die ook weer met andere problemen samenhangen.
Emotionele en sociale vaardigheden belangrijkste factor
Sommige risico- en beschermfactoren hebben invloed op tal van
problemen en verschillende thema’s, terwijl andere slechts invloed
lijken te hebben op één probleem. Een voorbeeld van een bekende
risicofactor die op veel problemen en thema’s invloed heeft, is een lage
sociaal economische status. De gemeente Rotterdam heeft, in
samenwerking met het NJI en verschillende universiteiten, op basis van
wetenschappelijk literatuuronderzoek een ranglijst ontwikkeld van de
belangrijkste risico- en beschermfactoren voor jongeren, oftewel het
‘Factorenmodel’(figuur 6.1, Gemeente Rotterdam & NJI, 2019). De
factor die bovenaan de ranglijst staat komt het meest voor, levert de
grootste bijdrage aan het kansrijk, gezond en veilig opgroeien van
jongeren én heeft de meeste invloed op andere factoren. Deze factor is
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ouderlijke psychopathologie, sociaal economische status en
opvoedvaardigheden de belangrijkste factoren. De ouders zijn dus een
zeer belangrijke factor als het gaat om de ontwikkeling van jongeren.
Dat blijkt ook uit het IJslands Model, de pilot waaraan de gemeente
Amersfoort deelneemt om meer data-gestuurd en preventief te werken.
Het Rotterdamse factorenmodel kan dan ook gezien worden als een
bredere en uitgebreidere versie van het IJslands Model (dat vooral over
middelengebruik onder jongeren gaat).
Van factoren naar interventies
Om risicofactoren te verminderen en beschermfactoren te versterken
zijn interventies nodig. Interventies waarvan de werking
wetenschappelijk is aangetoond én die in samenhang worden ingezet
hebben de grootste kans van slagen (NJI, 2018). Met ‘in samenhang’
bedoelen we dat de interventie niet alleen in bijvoorbeeld de wijk wordt
ingezet, maar ook op school en binnen het gezin.

Staat van de jeugd in Amersfoort 2020

33

0

Slotbeschouwing

Fotopagina Slotconclusie + titel groot erin:
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7. Slotbeschouwing

En: soms verdienen weinig voorkomende problemen veel aandacht
Sommige jongeren hebben te maken met heftige zaken als een
vechtscheiding of kindermishandeling. Hoewel het vermoedelijk om een

Over het algemeen gaat het goed met Amersfoortse jongeren

relatief kleine groep gaat, is de kans groot dat deze gebeurtenissen grote

Met de meeste jongeren in Amersfoort gaat het op veel aspecten van hun

gevolgen hebben voor de rest van hun leven.

leven goed. Soms doen we het vergeleken met de regio of andere steden
beter. Bijvoorbeeld als het gaat om jeugdzorg, voortijdig schoolverlaters
of jeugdwerkloosheid. En soms doen we het als Nederland, inclusief
Amersfoort, heel goed vergeleken met andere Europese landen. Denk aan
het hoge percentage jongeren dat zich gelukkig voelt en een goede band
met ouders heeft. Of de afname van het aantal jongeren dat rookt.
Verder zien we dat sommige problemen minder voorkomen dan een
aantal jaar geleden. Zo is het pesten op het voortgezet onderwijs
afgenomen, drinken minder jongeren te vaak zoete drankjes, lijkt het
aantal jongeren met jeugdzorg licht af te nemen en is het aantal
tienermoeders gehalveerd.

Daarnaast nog enkele negatieve ontwikkelingen
Naast de grote verschillen tussen groepen en de kleine groep met heftige
problemen zijn er nog een aantal ontwikkelingen die aandacht nodig
hebben. Zo bewegen veel jongeren te weinig en zitten zij langdurig
achter een scherm. Dit zijn belangrijke risicofactoren voor overgewicht.
Een andere zorgelijke ontwikkeling is dat de helft van de Amersfoortse
jongeren zich vaak gestrest voelt, vooral door school(taken). Amersfoort
scoort hierop hoger dan de regio en Nederland. Verder is binge-drinken
(en de tolerantie van ouders hiervoor) een punt van aandacht, vooral
gezien de negatieve effecten van alcohol op de ontwikkeling van
jongeren. Daarnaast is het percentage jongeren met een lichamelijk of

Maar: grote verschillen tussen groepen

psychisch ziek of verslaafd gezinslid toegenomen. Deze jongeren hebben

Groepsverschillen zijn een aandachtspunt. Vooral jongeren uit gezinnen

over het algemeen een lager welzijn en een lagere psychische

met een lage sociaal-economische status lopen meer risico op problemen

gezondheid. Tot slot lijkt laaggeletterdheid bij jongeren ook voor

en hebben minder kans op beschermende factoren, zoals een goede

Amersfoort een nieuw aandachtspunt.

thuissituatie en sociale steun. Als we problemen bijvoorbeeld uitsplitsen
naar opleidingsniveau, dan zien we vaak dat jongeren met een lager
opleidingsniveau er slechter vanaf komen. Denk aan een hoger
middelengebruik (dagelijks roken, binge-drinken), meer eenzaamheid,
minder sociale steun, meer slachtoffers van pesten en meer afwezigheid
op school door ziekte en spijbelen. Er zijn bovendien ongelijke kansen in
het onderwijs voor kinderen van laag opgeleide of arme ouders.

Extra uitdagingen door coronacrisis
Het is een uitdaging om sommige positieve punten te behouden en
bestaande problemen niet verder te laten verergeren tijdens deze
coronacrisis en de gevolgen daarvan. Er zijn aanwijzingen dat sommige
problemen verergeren, zeker in tijden van aangescherpte maatregelen.
Aandachtspunten voor jongeren zijn: beweging, eenzaamheid, psychische
gezondheid, armoede, ongelijke kansen in het onderwijs, schooluitval,
jeugdwerkloosheid en jonge schuldenaren. Naar verwachting worden
jongeren als groep relatief zwaar getroffen door de gevolgen van de
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coronacrisis, onder andere op de arbeidsmarkt. De kans is groot dat de
hierboven beschreven ongelijkheidsverschillen hierdoor nog verder
toenemen.
We kunnen niet alles: werken met risico- en beschermfactoren
Een manier om op basis van wetenschappelijke kennis aan de slag te
gaan met de zorgelijke ontwikkelingen en aandachtspunten is door te
kijken naar risico- en beschermfactoren. We bepalen dan op welke
factoren we moeten inzetten om de belangrijkste problemen aan te
pakken. Tegelijkertijd kijken we naar welke factoren breder bijdragen
aan preventie van problemen voor alle jongeren. Bijvoorbeeld: jongeren
die sociaal-emotionele vaardigheden leren, zijn beter beschermd tegen
de emotionele gevolgen van een vechtscheiding, maar het aanleren van
deze vaardigheden helpt ook tegen tal van andere problemen, zoals
schooluitval en ongelijkheidsverschillen. Vervolgens is het belangrijk om
te werken met wetenschappelijk effectief bewezen interventies en deze
in samenhang in te zetten (school, wijk én gezin). Cruciaal hierbij is dat
de interventies de ongelijkheidsverschillen verkleinen of in ieder geval
niet vergroten.
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9. Noten

1

Inclusief de grote steden Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht (zogenaamde G4).
Alle prognosecijfers zijn op basis van de prognoses van het CBS. Omdat deze prognoses uit september 2019 zijn, betreffen de cijfers over 2020 ook prognoses.
3 Vergelijking met landelijke cijfers is niet geheel mogelijk, omdat de Amersfoortse cijfers echte metingen bij het consultatiebureau zijn, terwijl de landelijke cijfers
gebaseerd zijn op zelfrapportage van het gewicht in vragenlijstenonderzoek. Voor de 2-3 jarigen zijn geen landelijke cijfers bekend.
4 Niet voor alle prioriteitswijken zijn de cijfers beschikbaar. We hebben het gemiddelde berekend van de prioriteitswijken waarvoor wel cijfers beschikbaar zijn.
5 Het gaat hier nog om de oude beweegnorm. Voor de nieuwere 'beweegrichtlijn' zijn nog geen cijfers op gemeenteniveau beschikbaar. De nieuwe beweegrichtlijn bevat,
net als de oude, 1 uur per dag matig intensief bewegen. En daar komt nog 3x per week spier- en botversterkende activiteiten bij.
6
Dit komt mede doordat gevoelens en gedachten gemakkelijker via sociale media geuit worden. Ook de sociale component bij games kan hiertoe bijdragen.
7
Denk bij zorgelijk media gebruik of gamen aan jongeren die het eigen gebruik niet meer goed onder controle hebben en bijvoorbeeld verminderde schoolprestaties of
minder interesse in andere hobby’s hebben. Over de gevolgen van zorgelijk social media gebruik en gamegedrag is nog weinig bekend, omdat dit een betrekkelijk nieuw
fenomeen is (Stevens e.a., 2018). Verslechterde schoolprestaties, risico op overgewicht en slecht slapen zijn wel als mogelijke gevolgen bekend.
8 Het opleidingsniveau van de respondenten wijkt niet veel af van de verdeling van opleidingsniveau onder de 15-16-jarigen in Amersfoort.
9 Door het aanpakken van risico- en beschermende factoren heeft IJsland de omgeving van jongeren dusdanig weten te veranderen dat zij van het land met het hoogste
alcoholgebruik van Europa gedaald zijn naar het best scorende land.
10
Eenzaamheid kan deels bij de puberteit horen (Movisie, 2019), maar niet als deze chronisch is. Om chronische eenzaamheid vast te stellen zijn echter meerdere
meetmomenten nodig, iets waar nog geen onderzoek naar is gedaan.
11
Meer specifiek gaat het hier om: het hebben van kennis over opvoeding, verzorging en ontwikkeling van het kind, maar ook kennis over wat ouderschap inhoudt en hoe je
leven verandert als je een kind krijgt; algemene levensvaardigheden, zoals goed voor jezelf kunnen zorgen en goed kunnen communiceren over de taakverdeling binnen het
gezin; een goed sociaal netwerk voor praktische en emotionele steun.
12 Het RIVM kon in hun onderzoek naar de gevolgen van stress geen conclusies trekken, omdat onderzoekers vaak verschillende definities en meetinstrumenten gebruiken.
Hierdoor zijn de uitkomsten van onderzoeken niet goed te vergelijken en ontstaat er geen duidelijk overkoepelend beeld (RIVM, 2019). Het ministerie van VWS heeft als
ambitie dat onderzoeksinstituten in 2024 eenduidige definities en meetinstrumenten hanteren en dat er een grootschalig onderzoek naar de gevolgen van druk bij
studenten aan het HBO en Universiteiten (Ministerie van VWS, 2020).
13 Het SPC definieert ‘niet-gebruikers’ als mensen die eigenlijk in aanmerking komen voor een maatwerkvoorziening, maar daar geen gebruik van maken.
14
In de GGD Jeugdmonitor van 2015 hebben de respondenten die te maken hebben (gehad) met een lichamelijk of psychisch ziek of verslaafd gezinslid de SACZO
vragenlijst ingevuld. Van de respondenten die deze vragenlijst heeft ingevuld had toen 19% een hoge kans om somber, angstig en/of teruggetrokken gedrag en/of
lichamelijke klachten te ontwikkelen vanwege deze thuissituatie. Berekend voor alle Amersfoortse jongeren was dat 6%.
15
Het niet-veel-maar-toereikendcriterium houdt naast minimale (vrijwel) onvermijdbare uitgaven ook rekening met de minimale kosten van ontspanning en sociale
participatie (zoals lidmaatschap van sport- of hobbyclub, of een jaarlijkse korte vakantie).. Luxegoederen, zoals een auto, ontbreken. In 2017 € 1.135 per maand voor een
alleenwonende en € 2.100 per maand voor een paar met twee kinderen.
16
Het aantal meldingen van overlast van jongeren is overigens tijdens de coronacrisis flink toegenomen, maar het gaat hierbij vooral om meldingen van jongeren die zich
niet aan de corona-maatregelen houden. Verder gaat het om kleine incidenten, want vandalisme, geweldpleging en baldadigheid vallen niet onder overlast.
17
Er zijn geen cijfers beschikbaar over jongeren die op kamers wonen .
2
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JAARVERSLAG 2019

Van de Commissie behandeling klachten en bezwaren Sociaal Domein
Gemeente Amersfoort

VOORWOORD
Voor u ligt het jaarverslag over 2109 van de commissie behandeling klachten en bezwaren Sociaal Domein
gemeente Amersfoort (hierna: de commissie). De commissie in haar huidige vorm is ingesteld op 1 mei
2018 en heeft tot taak de advisering omtrent bezwaarschriften en klachten waarvoor in het informele
traject nog geen oplossing is gevonden op te pakken en op een goede manier vorm te geven.
Met de komst van deze nieuwe commissie is er ook een nieuwe werkwijze ingezet. Zo worden de
adviezen naar aanleiding van de hoorzitting nu allemaal schriftelijk opgesteld en samen met de beslissing
op bezwaar naar de bezwaarde toegestuurd zodat het voor de burger duidelijk is wat het advies van de
commissie is geweest. Ook nieuw is dat de behandeling van klachten die niet in het informele traject
kunnen worden afgedaan bij de commissie is belegd. Hiermee beoogt de gemeente Amersfoort de burger
de gelegenheid te geven zijn of haar klacht bij een onafhankelijke commissie ten gehore te brengen
alvorens eventueel de officiële weg richting Ombudsman bewandeld wordt.
Een goed werkende commissie kan bijdragen aan een goede relatie tussen de gemeente en haar burgers.
Immers de burgers zijn verzekerd van een onafhankelijk oor als zij het niet eens zijn met de gemeente, zij
voelen zich serieus genomen en gehoord. De inzet van deze commissie is om op een professionele en
objectieve manier de beschikkingen van de gemeente alsmede de handelswijze van de gemeente richting
burger op het Sociaal Domein te beoordelen en te becommentariëren in haar adviezen. De commissie
hoopt dat zij door haar onafhankelijke rol kan bijdragen aan het vertrouwen van de burger in de overheid.
Daarnaast hoopt de commissie voor de gemeente Amersfoort bij te dragen aan een goede heroverweging
van de besluiten en mee te denken in de wijze waarop geschillen kunnen worden beslecht.
Wij hopen ons de komende jaren hiervoor te kunnen blijven inzetten.
Yayeri Blijdenstein – van der Does,
voorzitter
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1. INLEIDING
Op 1 mei 2018 is de Commissie behandeling klachten en bezwaren Sociaal Domein gemeente Amersfoort
(hierna: de commissie) ingesteld. De commissie hoort en adviseert bij bezwaren tegen besluiten op grond
van de Wet maatschappelijke ondersteuning (verder: Wmo),de Jeugdwet en de Participatiewet. De
commissie hoort bezwaarmakers en geeft een advies over de te nemen beslissing op bezwaar. Het
bestuursorgaan beslist uiteindelijk zelf op het bezwaarschrift. Daarnaast is de commissie belast met de
behandeling van en advisering over ingediende klachten binnen het Sociaal Domein.
De commissie brengt jaarlijks verslag uit over haar werkzaamheden in het voorliggende jaar. De
commissie heeft het verslag bedoeld voor de burgers, het gemeentebestuur en de ambtelijke organisatie
van de gemeente Amersfoort. Het jaarverslag bevat cijfers over het aantal afgehandelde
bezwaarschriften, de onderwerpen waar de bezwaren betrekking op hadden en de besluiten die op het
bezwaar genomen zijn. In dit jaarverslag gaat ook in op zaken die informeel worden behandeld door de
afdeling Juridische Dienstverlening en Advies. De commissie adviseert alleen met betrekking tot de
bezwaarschriften, waar het informele traject niet tot een oplossing heeft geleid. Daarnaast zal dit
jaarverslag meer inhoudelijk op leerpunten ingaan, die uit de behandeling van bezwaarschriften voren
komen zodat dit in de gemeentelijke organisatie kan worden opgepakt.
In dit verslag wordt de procedure van een bezwaarschrift gevolgd. Daarom worden eerst de behandelde
bezwaarschriften, de uitkomst daarvan en de duur van de behandeling besproken (hoofdstuk 2). Ook
worden de binnengekomen en behandelde klachten geduid en besproken (hoofdstuk 3). Daarna
beschrijft de commissie haar werkwijze en de behandeling van klachten en bezwaren in de commissie
(hoofdstuk 4). In een apart hoofdstuk worden de beroepszaken besproken (hoofdstuk 5). Tot slot doet de
commissie voor zover aan de orde aanbevelingen aan het bestuursorgaan en de ambtelijke organisatie
(hoofdstuk 6).
NB: Door de behandelaars van de gemeente Amersfoort worden tevens de bezwaarschriften van de
gemeente Leusden op het gebied van de Participatiewet behandeld. De gemeente Leusden beschikt over
een eigen commissie. Cijfers in dit verslag betreffen alleen de gemeente Amersfoort.

2. BEZWAREN
2.1. Ingediende bezwaren
Het verloop van het aantal ontvangen bezwaarschriften over de afgelopen jaren is te zien in onderstaande
grafiek. Er is over 2019 geen significant verschil met het aantal ontvangen bezwaren in andere
gemeenten. Na een jaarlijkse daling van het aantal ontvangen bezwaarschriften vanaf 2015, is in 2019
sprake van een toename van het aantal ontvangen bezwaarschriften ten opzichte van 2018. Het aantal
bezwaarschriften blijft echter nog steeds lager dan de jaren ervoor.
Hoewel het aantal bezwaarschriften op het gebied van de Participatiewet hoger ligt dan de bezwaren op
het gebied van de Wmo en de Jeugdwet, is de toename ten opzichte van vorig jaar toe te schrijven aan
bezwaarschriften op het gebied van de Wmo en de Jeugdwet.
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AANTAL ONTVANGEN
BEZWAARSCHRIFTEN PER JAAR
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Onder bezwaren op het gebied van de Participatiewet vallen naast bezwaren op grond van deze wet voor
dit verslag ook de besluiten die betrekking op aanverwante regelingen (zoals minimabeleid, re-integratie
en schuldhulpverlening). In paragraaf 2.3 vindt u een nadere specificatie per onderwerp.
In 2019 zijn 182 bezwaren op dit gebied ingediend. De reden voor het verhoudingsgewijs grote deel
bezwaren naar aanleiding van besluiten op grond van de Participatiewet, is gelegen in de strikte
wetgeving op dit gebied, waardoor het college weinig beleidsvrijheid heeft, zodat dit lastig is te
voorkomen. Wel is gebleken dat de commissie bij de besluiten Participatiewet vaak heeft geadviseerd de
juridische grondslag aan te vullen of besluiten duidelijker te motiveren. Een duidelijk besluit kan het
aantal bezwaren wellicht nog iets verminderen.
Uit de cijfers blijkt dat het aantal ontvangen bezwaarschriften op het gebied van de Participatiewet al
jaren afneemt. Deze afname kan onder andere worden verklaard door het contact dat de afdeling met de
burgers legt om bezwaren te voorkomen. Bij een afwijzende beschikking wordt geprobeerd contact op te
nemen met de burger en het besluit uit te leggen. Naast uitleg geven over het besluit, probeert de
afdeling zelf ook met de burger tot een oplossing te komen, de commissie merkt op dat dit een positief
effect heeft op het aantal bezwaarschriften.
In 2019 zijn 44 bezwaren op het gebied van Wmo en Jeugd ingediend, het merendeel betreft bezwaren
naar aanleiding van Wmo-besluiten. Voor wat betreft besluiten op grond van de Wmo en de Jeugdwet
geldt dat deze wetten meer insteken op besluiten die samen met de burger zijn genomen. De burger kan
zich bij de gemeente melden bij een probleem op het gebied van zelfredzaamheid en participatie als
gevolg van ondervonden beperkingen. Het college heeft na deze melding de taak de hulpvraag van de
burger te verduidelijken en te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om aan deze hulpvraag te voldoen.
Er is een grote mate van beleidsvrijheid voor de gemeente, waardoor maatwerk voor de individuele
burger geboden kan worden. Hierdoor is te verklaren dat het aantal bezwaarschriften op deze terreinen
lager is. Toch is er in 2019 sprake van een toename ten opzichte van de aantallen van 2018. Omdat het
nog maar één enkel jaar betreft, kan dit nog niet als bestendige lijn worden aangemerkt. Wel blijkt uit de
adviezen van de commissie dat een aantal onderwerpen vaker terugkomt. Het is voor deze onderwerpen
wellicht mogelijk de besluitvorming in de primaire fase te verbeteren (zie paragraaf 2.4).
2.2 Afgehandelde bezwaarschriften
In 2019 zijn 226 bezwaarschriften bij het college ingediend tegen besluiten op het gebied van het sociaal
domein. In 2019 zijn in totaal 164 bezwaarschriften afgehandeld door de afdeling Juridische
Dienstverlening en Advies (JDA). Deze aantallen zijn niet gelijk, aangezien de afgehandelde
bezwaarschriften gedeeltelijk afhandeling van ingediende bezwaren in 2018 betreft en er daarnaast
bezwaren zijn ingediend die nog afgehandeld dienen te worden. Van de, door JDA, afgehandelde
bezwaren zijn 70 bezwaren aan de commissie voorgelegd, zie hiervoor hoofdstuk 4.
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Het verloop van het aantal afgehandelde bezwaarschriften over de afgelopen jaren is te zien in
onderstaande grafiek.
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Waar in eerdere jaren sprake van een daling van het aantal ingediende bezwaren en een daling van het
aantal afgehandelde bezwaren, neemt in 2019 het aantal ingediende bezwaren toe.
Een reden voor de afname van het aantal behandelde bezwaren is onder andere capaciteitsproblemen op
de afdeling Juridische Dienstverlening en Advies in dit jaar. De afdeling zet zoveel mogelijk in op een
informele aanpak van bezwaarschriften. Door capaciteitsproblemen werden bezwaren echter later
afgehandeld dan gebruikelijk en is gebleken dat dit de informele afhandeling niet ten goede komt. Om tot
een oplossing te komen in het informele traject is namelijk van cruciaal belang dat zo spoedig mogelijk
contact op wordt genomen met bezwaarmaker. Nu dit niet in alle gevallen mogelijk is gebleken, betekent
dit dat daardoor ook in meer gevallen het formele traject gevolgd moest worden. Dit wil zeggen dat het
bezwaar voorgelegd is aan de commissie waarna een besluit op bezwaar is genomen (zie paragraaf 4.4).
Om het aantal afgehandelde bezwaren weer gelijk te trekken met het aantal ontvangen bezwaren zijn in
het laatste kwartaal van 2019 een aantal stappen gezet; het aantal binnengekomen en afgehandelde
bezwaren wordt wekelijks gemonitord, bezwaren worden direct toegewezen aan een behandelaar zodat
deze kort na de ontvangst van het bezwaar contact op kan nemen met bezwaarde en de medewerkers
hebben een training gevolgd in het kader van informeel oplossen.
2.3 Bezwaren per onderwerp
Van de afgehandelde bezwaarschriften hebben 135 bezwaren betrekking op besluiten op grond van de
Participatiewet. Deze zaken zijn in onderstaand overzicht onderverdeeld in een twaalftal categorieën.
Opvallend is dat in de categorie bijzondere bijstand de meeste bezwaarschiften zijn afgehandeld. Deze
bezwaren leiden in veel gevallen niet tot een advies het bezwaar gegrond te verklaren. De vraag is
derhalve of voor burgers voldoende duidelijk is voor welke kosten zij bijzondere bijstand aan kunnen
vragen en of een afwijzend besluit voldoende duidelijk is voor de burger.
Het is gebruikelijk dat het aandeel bezwaarschriften op het gebied van boete, maatregel en in- en
terugvordering hoog is, omdat hier veelal sprake is van negatieve besluitvorming.
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Ook de Wmo-bezwaren zijn in categorieën onderverdeeld. Onderstaande grafiek geeft de verdeling van
de afgehandelde Wmo-bezwaarschriften in de verschillende categorieën weer. De categorie begeleiding is
het grootst, er is hier ook sprake van een toename ten opzichte van eerdere jaren. Omdat het totaal
aantal bezwaarschriften op het gebied van de Wmo laag is, is het lastig om er een trend in te herkennen.
Evenals bij de bijzondere bijstand, ziet de commissie ook bij deze besluiten dat zij vaak voor de burger
onvoldoende duidelijk maakt wat het besluit inhoudt en hoe het college tot haar besluit is gekomen.
Wellicht liggen hier kansen om de besluitvorming te verbeteren.
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2.4 Resultaat bezwaarbehandeling
Voor het jaarverslag is een onderscheid gemaakt tussen bezwaren die in het informele traject
(voortraject) zijn afgehandeld en bezwaren die via de formele weg zijn afgehandeld. Voor bezwaren, die
in het voortraject zijn afgehandeld, betekent het dat de bezwaarmaker het bezwaarschrift heeft
ingetrokken. Het bezwaar laten intrekken door bezwaarde kan door het geven van een nadere uitleg van
het besluit, het herstellen van een fout in het primaire besluit door een nieuw besluit te nemen of het
bieden van maatwerk door het bestuursorgaan. Door de afdeling JDA wordt erop ingezet via contact met
de bezwaarde en de uitvoerende afdeling zoveel mogelijk bezwaarzaken in het voortraject op te lossen.
Ook is het mogelijk dat door het meenemen van nieuwe gegevens, die bezwaarde in bezwaar aangeeft,
de afdeling tot een ander besluit kan komen. Deze bezwaren zijn dus niet in de commissie behandeld en
er is geen besluit op bezwaar genomen.
Een bezwaarschrift is niet-ontvankelijk, wanneer er geen procesbelang is, er geen sprake is van een voor
bezwaar vatbaar besluit of het bezwaarschrift te laat is ingediend. Een bezwaarschrift kan ook nietontvankelijk worden verklaard, wanneer het niet aan één van de in de wet gestelde vormvereisten
voldoet, bijvoorbeeld wanneer er geen gronden zijn ingediend. In een aantal van deze gevallen heeft de
commissie bezwaarmaker wel gehoord, om te achterhalen of sprake was van een verschoonbare
termijnoverschrijding, omdat in dat geval niet-ontvankelijkverklaring achterwege dient te blijven.
In onderstaande grafieken zijn de resultaten van de afgehandelde bezwaarschriften weergegeven,
onderverdeeld in Participatiewet en Wmo-zaken.

Resultaat afgehandelde bezwaarschriften
Participatiewet

1%

17%

(deels) gegrond
ongegrond

40%

niet-ontvankelijk
voortraject

30%

overig

12%

Voor wat betreft de gegrondverklaring van bezwaren op het gebied van de Participatiewet geldt dat dit
niet specifiek bij één onderwerp voorkomt. Wel is door behandeling van een aantal bezwaren in de
commissie gebleken dat één verordening niet was gepubliceerd, waardoor besluiten een onjuiste
grondslag hadden. Dit is met de afdeling gecommuniceerd, de besluiten zijn hierop aangepast. Daarnaast
is van één regeling gebleken dat deze niet begrijpelijk was, ook dit is met de afdeling gedeeld.
De commissie merkt op dat in het kader van de Participatiewet veel richtlijnen worden toegepast door de
gemeente Amersfoort die voor burgers en anderen niet toegankelijk zijn, doordat ze niet zijn
gepubliceerd. Dit heeft als voordeel dat het beleid op deze wijze snel kan worden aangepast. Dit maakt
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echter wel dat besluiten uitgebreider dienen te worden gemotiveerd, de uitvoerende afdeling dient zich
hiervan bewust te zijn.

Resultaat afgehandelde Wmo
bezwaarschriften
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voortraject
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overig

Een groot percentage van de bezwaren op het gebied van de Wmo zijn in het voortraject opgelost.
Hiervoor zijn meer mogelijkheden dan bij besluiten op het gebied van de Participatiewet, doordat het
college binnen deze regelgeving meer maatwerk kan bieden. Hier wordt goed op ingezet. Voor wat
betreft de bezwaren die (deels) gegrond zijn of waarvoor eerst nader onderzoek nodig is, geldt dat dit
vaak is terug te voeren op de wijze van het doen van onderzoek door het wijkteam. De afgelopen jaren is
duidelijke jurisprudentie ontstaan over de wijze waarop dit onderzoek plaats dient te vinden. De Centrale
raad van Beroep heeft een aantal stappen geformuleerd aan de hand waarvan het onderzoek moet
plaatsvinden. Indien het college niet voldoet aan deze wijze van onderzoek is wellicht niet de verkeerde
voorziening verstrekt, maar zorgt dit wel voor een onzorgvuldig besluit. Hierdoor kan het bezwaar
gegrond worden verklaard of worden vastgesteld dat alsnog zorgvuldig onderzoek dient te worden
gedaan.
Het opnieuw moeten doen van een onderzoek heeft echter wel tot gevolg dat de termijn van afhandelen
van het bezwaarschrift oploopt, zie hiervoor paragraaf 2.5.
De wijkteams voeren vanaf 2015 de Wmo en de Jeugdwet uit waarbij maatwerk geboden moet worden
binnen de juridische kaders van deze wetten. De commissie heeft geconstateerd dat nu vanuit deze
wetgeving jurisprudentie ontstaat over de wijze van uitvoering, het wijkteam deze jurisprudentie ook zal
moeten integreren in hun werkwijze. In 2019 is naar aanleiding van bezwaarprocedures gebleken dat het
doen van onderzoek en het opvragen van extern medisch onderzoek niet op de juiste wijze was
vormgegeven, dit is inmiddels met de afdeling overlegd.
Besluiten op bezwaar
Doorgaans neemt het bestuursorgaan de adviezen van de commissie over. In 2019 werd één keer het
advies van de commissie om een besluit te herroepen niet overgenomen. De reden hiervoor was
praktisch van aard. De commissie had geadviseerd nader onderzoek te doen, maar vanwege het verzoek
tot het opleggen van een dwangsom bij niet tijdig beslissen, is besloten zonder aanvullend onderzoek een
besluit te nemen. (NB: er loopt een beroepsprocedure bij de rechtbank tegen dit besluit van het
bestuursorgaan)
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2.5 Termijnen en tijdigheid
De termijn voor de afhandeling van bezwaarschriften is, indien een bezwaaradviescommissie is ingesteld,
wettelijk (artikel 7:10 Algemene wet bestuursrecht, Awb) bepaald op twaalf weken. De termijn loopt niet,
wanneer deze is opgeschort. De Awb bepaalt om welke redenen de termijn is of kan worden opgeschort.
De termijn kan daarnaast eenmalig worden verlengd met zes weken of, wanneer alle belanghebbenden
daarmee instemmen, voor een langere tijd. Hiervan moet wel schriftelijk bericht gedaan worden aan
bezwaarde. Er is in 2019 voor gekozen de afhandelingstermijn standaard met zes weken te verlengen,
waarmee de afhandelingstermijn voor een bezwaarschrift op achttien weken staat.
Gemiddelde behandeltijd
In 2019 kwamen 164 bezwaarprocedures door het nemen van een besluit op bezwaar door het
bestuursorgaan of intrekking door de bezwaarmaker ten einde (135 Pw-zaken en 29 Wmo-zaken).
De behandeling van bezwaarschriften op het gebied van de Participatiewet worden over het algemeen
tijdig afgehandeld. Bij een klein percentage, 11,7% duurt de afhandeling langer dan de voornoemde
achttien weken. Bij de Wmo geldt voor 28,57% van de bezwaren dat de afhandeling langer duurt dan deze
achttien weken. Een verklaring voor deze langere duur van afhandeling van bezwaar, is dat in het kader
van het onderzoek nodig kan zijn een medisch deskundige in te schakelen. Het is gebleken dat het
opvragen van medisch advies in de bezwaarprocedure niet goed verloopt, in 2019 is een aanzet gegeven
dit te verbeteren. Overigens kan het bezwaar ook buiten de termijn van achttien weken tijdig zijn
afgerond, indien hierover in overeenstemming met bezwaarde afspraken zijn gemaakt.
Bezwaarde heeft de mogelijkheid het bestuursorgaan in gebreke te stellen wanneer niet tijdig een besluit
wordt genomen waardoor de gemeente een dwangsom moet betalen. Hiervan is in 2019 geen gebruik
gemaakt.
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3. KLACHTEN

Ook bij de behandeling van klachten heeft de commissie een adviserende functie en neemt het college
van burgemeester en wethouders het besluit. De klachten komen in eerste instantie binnen bij de
klachtencoördinator sociaal domein die zorgdraagt voor het informele traject. Dit houdt in dat de
coördinator de betrokken afdeling en/of medewerker(s) informeert over de klacht en samen met deze
afdeling of medewerker en de klager probeert tot een oplossing van de klacht te komen. Indien dit niet
lukt, wordt de klacht overgedragen aan de secretaris van de commissie behandeling klachten en
bezwaren Sociaal Domein, waarna de zaak in de commissie wordt behandeld.
In 2019 zijn 71 klachten met betrekking tot het Sociaal Domein ontvangen bij de coördinator klachten en
bezwaren. Deze klachten gingen in 36 gevallen over de wijkteams, 31 klachten hadden betrekking op de
afdeling Werk, Inkomen en Zorg en de overige 4 klachten hadden betrekking op overige afdelingen (1x
JDA, 1x Samen Leven, 1x gemeente, 1x aanbieder).
Het merendeel van deze klachten is in het informele traject opgelost, dit geldt voor 67 van de 71 klachten.
Ook bij de behandeling van klachten is gebleken dat het snel contact leggen met de klager van cruciaal
belang is en de meeste mogelijkheden geeft om tot een oplossing te komen.
De vier overige klachten zijn formeel behandeld bij de commissie. Door de commissie is geadviseerd één
klacht gegrond, één klacht ongegrond en één klacht niet-ontvankelijk te verklaren. Daarnaast is er één
klacht door de klager ingetrokken.
De onderwerpen die bij de klachtbehandeling geregeld terugkwamen is de wijze van bejegening door de
ambtenaar, de voortvarendheid en betrokkenheid van de ambtenaar en het gevoel niet serieus genomen
te worden, omdat niet aan de hulpvraag tegemoet werd gekomen. Opmerkelijk is dat klagers veelal
kampen met diverse problematiek, waardoor communicatie tussen burger en gemeente vaak niet op
dezelfde wijze wordt ervaren. Klachtbehandeling kan er dan aan bijdragen begrip voor elkaars standpunt
te krijgen.
De klacht, die gegrond is verklaard zag met name op het niet juist volgen van de vastgestelde procedure
voor het afhandelen van een melding, doen van onderzoek, de aanvraagprocedure en het afgeven van
een besluit aan de burger. Deze klacht had betrekking op de Wmo, ook naar aanleiding van
bezwaarschriften kwam dit onderwerp in de commissie aan de orde (zie 2.4 voor meer informatie).
Het college van burgemeester en wethouders heeft het advies van de commissie inzake deze klacht
overgenomen.
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4. DE BEZWAARSCHRIFTENCOMMISSIE
De commissie bestaat uit personen die niet bij de gemeente in dienst zijn en vanuit hun achtergrond
kennis hebben van het sociaal domein. Zij kunnen daarom een onafhankelijk en deskundig oordeel geven
over het besluit. Zoals uit voorgaande blijkt, behandelt de commissie bezwaarschriften tegen
beschikkingen op grond van de Wmo, de Participatiewet en de Jeugdwet. Tevens behandelt de commissie
klachten die zijn ingediend tegen medewerkers in het Sociaal Domein. Bezwaren en klachten die zijn
binnengekomen, maar waar de afdeling JDA al op een ‘informele’ wijze tot een oplossing is gekomen,
worden niet meer in de commissie behandeld.
4.1 Commissie
In 2019 is mevrouw C.C. Treurniet in dienst getreden bij de gemeente Amersfoort en derhalve gestopt als
lid van deze onafhankelijke commissie. Mevrouw mr. S. Ouali heeft, vanwege persoonlijke
omstandigheden, vanaf 1 juni 2019 geen zittingen meer bijgewoond. Het is mogelijk gebleken met de
overgebleven commissieleden de zittingen in te vullen, omdat een aantal leden graag meer zittingen
wilde bijwonen. Commissieleden hebben elkaar nu goed leren kennen, na de start in 2018. Het feit dat er
nu minder commissieleden zijn, komt de samenwerking eveneens ten goede.
De commissie bestaat uit
voorzitter: mevrouw mr. C.Y.A. Blijdenstein – van der Does
plv. voorzitter en lid: de heer A.M. Dekker
leden: de heer J.B. Aalberts
mevrouw mr. M. Kool
mevrouw drs. S. van der Kroon - Pantelić
mevrouw mr. S. Ouali
mevrouw mr. M. Tracey
mevrouw S.J.M. van Zuidam-De Valk
De leden van de commissie zijn bij collegebesluit van 1 april 2018 benoemd voor een periode van vier
jaar.
De commissie wordt ondersteund door een secretariaat, bestaande uit:
Tot 1 mei 2019 extern secretaris: mevrouw mr. M. Gardenier,
Vanaf 1 mei 2019 : mevrouw C.C. Treurniet van Jurdische Dienstverlening en Advies
Adm. ondersteuning: mevrouw L. Konte-Oude Vrielink.
De secretaris ondersteunt de commissie bij het opstellen van verslagen, adviezen en het jaarverslag. Het
secretariaat zorgt daarnaast voor het samenstellen van de dossiers, het plannen van hoorzittingen en het
registreren van gegevens over bezwaarschriften.
4.2 Werkwijze
Het bezwaar komt binnen bij de afdeling Juridische Dienstverlening en Advies (JDA). Als het mogelijk is om
het probleem op te lossen door het geven van uitleg over het besluit, het herstellen van een fout of het
bieden van maatwerk en dit leidt tot intrekking van het bezwaarschrift dan wordt het bezwaarschrift niet
voor advies aan de commissie voorgelegd. Wordt het bezwaarschrift niet ingetrokken, dan volgt de
formele procedure, waarbij het bezwaarschrift aan de commissie wordt voorgelegd.
De behandelend ambtenaar stuurt voor het volgen van de formele procedure de schriftelijke reactie
namens het college op het bezwaarschrift met een afschrift van de relevante stukken naar de commissie,
waarna een hoorzitting wordt gepland. Voor een hoorzitting worden de bezwaarmaker, de behandelend
ambtenaar en de eventuele andere belanghebbenden uitgenodigd. Alle relevante stukken worden op
voorhand aan de commissie en belanghebbenden toegestuurd. In 2019 is besloten deze stukken eerder
toe te zenden, omdat is gebleken dat partijen soms laat op de hoogte waren. Hierdoor kunnen alle
partijen goed voorbereid op de hoorzitting komen, dit komt de bespreking ten goede. De partijen kunnen
tijdens de hoorzitting hun standpunt mondeling toelichten. De commissie stelt vervolgens nadere vragen
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aan partijen. De hoorzittingen zijn niet openbaar. Van de hoorzitting wordt een kort verslag gemaakt,
welke wordt opgenomen in het advies. Tevens wordt van de hoorzitting een geluidsopname gemaakt. Van
deze geluidsopname kan op verzoek een uitgebreider verslag worden gemaakt. Na de hoorzitting
beraadslaagt de commissie achter gesloten deuren over de inhoud van het advies dat zij aan het
bestuursorgaan zal uitbrengen. De commissie vraagt soms om nadere informatie of laat een aanvullend
onderzoek verrichten indien dit noodzakelijk wordt geacht voor een zorgvuldige belangenafweging. In
2019 is gebleken dat vooral in Wmo-zaken om nadere informatie gevraagd is, omdat de overgelegde
stukken onvoldoende informatie gaven om tot een advies te komen.
In het advies beoordeelt de commissie eerst de ontvankelijkheid van het bezwaarschrift en vervolgens het
besluit: is het besluit in overeenstemming met de geldende regels (rechtmatigheid) en is het juiste besluit
genomen (doelmatigheid). Het advies wordt uitgebracht aan het bestuursorgaan dat het besluit heeft
genomen, in het geval van de commissie is dat het college van burgemeester en wethouders. De
bezwaarmaker ontvangt bij het besluit op bezwaar ook een afschrift van het advies van de commissie.
Het bestuursorgaan neemt uiteindelijk een besluit op het bezwaarschrift en neemt daarbij het advies van
de commissie over of wijkt daar gemotiveerd van af. Voor belanghebbenden staat beroep bij de rechter
open tegen het besluit op bezwaar van het bestuursorgaan.
4.3 Zittingen
De commissie komt in beginsel om de week op donderdagmiddag samen om partijen te horen.
Het horen vindt plaats in een samenstelling van de (plaatsvervangend) voorzitter en twee leden.
Het aantal hoorzittingen en het aantal behandelde zaken per hoorzitting hangt af van de hoeveelheid
ingediende bezwaarschriften. In 2019 heeft de commissie 21 hoorzittingen gehouden.
Per hoorzitting werden gemiddeld vier bezwaarschriften behandeld. Naast de reguliere hoorzittingen,
besprak de commissie tijdens haar jaarvergadering het functioneren van de commissie, ontwikkelingen in
wetgeving en beleid, het vergaderrooster en werd gesproken met een delegatie van de gemeente,
bestaande uit behandelaars van de bezwaarschriften en de manager van de afdeling.
4.4. Behandelde bezwaren en klachten
Er zijn in 2019 70 bezwaarschriften door de commissie behandeld. Dit betreft 42% van de in totaal
afgehandelde bezwaarschriften. In 11 gevallen betrof het een bezwaar tegen een Wmo-besluit, 2
bezwaren hadden betrekking op een besluit schuldhulpverlening en twee bezwaren op een besluit op
grond van de Jeugdwet, in de overige 55 zaken betrof het een bezwaar tegen een besluit op grond van de
Participatiewet.
Er zijn naast de afgehandelde bezwaren ook 3 klachten behandeld bij de commissie, die betrekking
hadden op het handelen van medewerkers, zie hiervoor hoofdstuk 3.
In 2018 is één klacht aan de commissie ter behandeling voorgelegd van de 61 ingediende klachten, in
2019 3 klachten van de 71 ingediende klachten, zodat dit in absolute getallen moet worden gezien een
toename is van klachtbehandeling in het formele traject. Gezien het nog steeds geringe aantal klachten in
de commissie en het feit dat maar één van de drie behandelde klachten gegrond is verklaard, kan de
commissie nog niet aangeven wat de oorzaak is van de toename.
In de behandelde bezwaarzaken door de commissie, heeft de commissie voor 45 bezwaren geadviseerd
het bezwaarschrift ongegrond te verklaren, in 11 gevallen (deels) gegrond of gegrond (waarvan 8
bezwaren Participatiewet, 1 bezwaar Jeugd en 2 bezwaren Wmo), vier keer niet-ontvankelijk, vier keer is
het bezwaar alsnog ingetrokken tijdens of na de hoorzitting en voor 6 zaken die op de hoorzitting zijn
geweest, is nader onderzoek opgevraagd, zodat voor deze zaken geldt dat op 31 december 2019 nog geen
besluit op bezwaar is genomen.
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Er is voor wat betreft het soort adviezen geen significante wijziging ten opzichte van 2018. Wel is het
aantal bezwaren dat in de commissie is behandeld toegenomen van 55 zaken in 2018 naar 70 zaken in
2019. Dit is deels te verklaren, doordat de commissie pas vanaf 1 mei 2018 ook adviseert over bezwaren
in het kader van de Wmo en de Jeugdwet. Hoewel al veel zaken in het informele traject worden opgelost
blijkt de commissie dat zij nog een aantal zaken op een hoorzitting heeft behandeld die in een informeel
traject opgelost hadden kunnen worden. De commissie geeft aan dat in het voortraject meer contact
tussen bezwaarmaker en de behandelaar of de betrokken uitvoerende afdeling gewenst is, bijvoorbeeld
om na te gaan wat de huidige situatie van bezwaarmaker is en of dit van invloed kan zijn op de
afhandeling van het bezwaar. De commissie adviseert aan de afdeling JDA om meer pogingen te
ondernemen om er informeel uit te komen met een bezwaarmaker. Dit is inmiddels in het vierde kwartaal
2019 opgepakt, waarbij nu met iedere bezwaarde kort na ontvangst van het bezwaarschrift contact wordt
opgenomen.
Daarnaast is de commissie gebleken dat bezwaarde en/of gemachtigde meer dan gebruikelijk niet
aanwezig zijn op de hoorzitting. De commissie geeft dan wel advies, maar er is geen sprake meer van
horen door de commissie. Nu er met alle bezwaarden eerder in het traject en vaker in het traject contact
wordt opgenomen, wordt ook met bezwaarde besproken of deze behoefte heeft aan de mogelijkheid
gehoord te worden. Hierdoor is het mogelijk van te voren afspraken te maken, wat de planning van de
hoorzittingen ten goede komt.
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5. BEROEP
Er zijn in 2019 24 beroepszaken en 8 hoger beroepzaken aangespannen en 5 voorlopige voorzieningen
gevraagd. Er zijn in 2019 17 beroepszaken ten einde gekomen en 9 hoger beroepszaken. Het college heeft
geen invloed op de afhandeling van deze zaken. De zaken worden door de rechtbank ingepland, waardoor
het ook oudere zaken kunnen betreffen. Niet alle beroepszaken hebben hierdoor betrekking op adviezen
die door de commissie in huidige samenstelling zijn gegeven. De hoger beroepszaken hebben geen van
alle betrekking op adviezen die door deze commissie zijn gegeven.
Van de beroepszaken is er één beroep door de rechtbank niet-ontvankelijk verklaard en drie beroepen
zijn ingetrokken. Van de beroepszaken die wel inhoudelijk zijn behandeld, zijn er 11 beroepen ongegrond
verklaard en 2 beroepen (deels) gegrond. Voor wat betreft de beroepszaken is er één beroepszaak die
voor deze commissie relevant is. Het betreft het enige besluit waarbij het college contrair is gegaan, dus
afwijkend van het advies van de commissie in 2018 heeft beslist om het bezwaar ongegrond te verklaren.
Er is bij dit beroep sprake van een advies van de huidige commissie. De rechtbank volgt hierbij de
commissie op alle punten, wat inhoudt dat het beroep gegrond is verklaard.
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6. AANBEVELINGEN
De commissie hoopt met haar adviezen in bezwaarzaken bij te dragen aan de juridische kwaliteit van de
besluiten. Daarom worden de adviezen ook onder de aandacht gebracht van de personen die in eerste
aanleg de beschikkingen maken. Daarnaast hoopt de commissie dat door het houden van een hoorzitting
bezwaarden zich ook daadwerkelijk gehoord voelen en ook indien hun bezwaar niet gegrond is beter
begrijpen waarom ze een afwijzende beschikking hebben ontvangen.
Participatiewet
Vanuit dit jaarverslag wordt duidelijk dat de commissie voor wat betreft de bezwaren Participatiewet
veelal heeft geadviseerd deze ongegrond te verklaren. Vaak adviseert de commissie bij bezwaren
Participatiewet wel de juridische grondslag aan te vullen of besluiten duidelijker te motiveren. De
commissie wil dan ook als aanbeveling meegeven een duidelijk gemotiveerd besluit aan de burger te
verzenden. De commissie verwacht dat het aantal bezwaren hiermee wellicht nog iets verminderd kan
worden.
Daarnaast valt het de commissie op dat in de categorie bijzondere bijstand de meeste bezwaarschiften
zijn afgehandeld. Hoewel deze bezwaren niet leiden tot het advies van de commissie om een ander
besluit te nemen vraagt de commissie zich wel af of voor burgers voldoende duidelijk is voor welke
voorzieningen zij bijzondere bijstand aan kunnen vragen en of het besluit voldoende duidelijk maakt aan
de burger waarom de aanvraag is afgewezen. De commissie geeft dan ook als aanbeveling het besluit
duidelijk te motiveren, dit geldt des te meer wanneer onderliggende richtlijnen niet openbaar zijn
gepubliceerd.
WMO en Jeugdwet
Gezien de toename van het aantal bezwaarschriften op het terrein van de Wmo en de adviezen die de
commissie op dit terrein heeft gegeven het afgelopen jaar, adviseert de commissie de uitvoerende
wijkteams het onderzoek zorgvuldig te verrichten en hierbij het stappenplan, zoals in de jurisprudentie
veelvuldig is aangehaald, te volgen. Daarnaast zal het wijkteam zo nodig gebruik moeten maken van
externe advisering door medisch deskundigen, indien het besluit tot inzet van een bepaalde voorziening,
de vorm van de voorziening en/of de omvang van de voorziening op basis van de beschikbare gegevens
onvoldoende (medisch) kan worden gemotiveerd.
Informele aanpak
De commissie heeft gemerkt dat een groot deel van de bezwaren in het informele traject wordt afgedaan.
Toch beveelt de commissie aan het zoeken naar oplossingen in het informele traject nog verder te
intensiveren. De commissie heeft hierbij het afgelopen jaar gemerkt dat de tijd tussen de ontvangst van
het bezwaar en het inplannen op de hoorzitting soms lang was, zodat de commissie begrijpt dat het lastig
is dan in het informele traject tot een oplossing te komen. Wel heeft de commissie gezien dat de
behandelaar namens het college bereid was een oplossing te zoeken, zodat dit soms op de hoorzitting
nog mogelijk was.
Daarnaast beveelt de commissie aan ook met bezwaarde afspraken te maken over de hoorzitting.
Wanneer bekend is of bezwaarde gehoord wil worden, komt dit de planning van de hoorzittingen ten
goede.
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