
 
MIND selectie uit de Miljoenennota 2020  

MIND heeft de miljoenennota doorgenomen en de opvallende punten eruit gehaald waar het de 

hulp aan mensen met psychische problemen betreft en waar kansen liggen voor preventie. In 

onderstaand stuk volgt deze selectie uit de Miljoenennota. 

Werk, inkomen, onderdak 

Het kabinet verwacht dat de werkeloosheid in 2021 zal groeien naar 6 procent tot 8 procent. Het 

steunpakket voor zelfstandigen, bedrijven zal voor 9 maanden worden gecontinueerd. De 

investeringen in dit steunpakket zullen niet ten koste gaan van zorg, onderwijs, veiligheid.  

 

Aanpak schulden en armoede 

Het kabinet constateert dat coronacrisis alle burgers raakt, maar in het bijzonder financieel 

kwetsbare personen. Er is een sociaal pakket van 1,4 miljard euro. Onderdelen van het pakket zijn 

een goede begeleiding van werk(loosheid) naar werk, bij- en omscholing, de aanpak van 

jeugdwerkloosheid en de bestrijding van armoede en schulden. Aan de brede schuldenaanpak die al 

langer loopt zal in 2021 ‘onverminderd en met urgentie’ worden doorgewerkt.  Er is 150 miljoen 

beschikbaar voor het Waarborgfonds problematische schulden. In de Wet gemeentelijke 

schuldhulpverlening krijgt het vroegtijdig signaleren van schuldenproblematiek een wettelijke basis. 

De Wet vereenvoudiging beslagvrije voet dient om het bestaansminimum van mensen met schulden 

beter te borgen. Beide wetten treden op 1 januari in werking. Voor de Wet vereenvoudiging 

beslagvrije voet geldt dan nog wel een korte overgangstermijn, omdat een beperkt aantal partijen op 

1 januari nog niet volledig uitvoering kan geven aan de wet. 



 
Om bestaande en nieuwe risicogroepen als gevolg van het coronavirus niet (verder) in armoede- en 

schuldenproblematiek terecht te laten komen, zijn in de zomer van 2020 ronde tafels georganiseerd. 

Deze ronde tafels moeten volgens het kabinet ‘bijdragen aan een gedragen, versnelde en integrale 

armoede- en schuldenaanpak en waar nodig en mogelijk extra acties’. De resultaten van deze 

(online) bijeenkomsten met tientallen betrokkenen worden in het najaar 2020 naar de Tweede 

Kamer gestuurd. 

In 2021 laat het ministerie onderzoeken hoe de no-riskpolis meer bekendheid kan krijgen. De no-

riskpolis neemt financiële risico’s weg voor werkgevers die mensen met een chronische ziekte of 

beperking in dienst nemen. Ook wordt onderzocht of er mogelijkheden zijn om de no-riskpolis 

eventueel uit te breiden naar een groep chronisch zieken die weliswaar een hoger risico op verzuim 

hebben, maar niet onder de no-riskpolis vallen.  

Gemeenten hebben tijdelijk de ruimte om af te wijken van de vier weken zoektermijn in de 
Participatiewet zodat maatwerk voor jongeren die hun baan verliezen mogelijk is. In het aanvullende 
sociale pakket zijn middelen beschikbaar gesteld via een Waarborgfonds om mensen met 
problematische schulden te ondersteunen. 
De Brede Schuldenaanpak heeft een omslag teweeggebracht in de wijze waarop alle partijen de 
schuldenproblematiek benaderen en in het denken over mensen met schulden. Zowel de wijziging 
van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, waarmee het vroegtijdig signaleren van 
schuldenproblematiek een wettelijke basis krijgt, als de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet zullen 
op 1 januari 2021 in werking treden. De parlementaire behandeling van de wetgeving gericht op 
verbreding van het beslagregister (wetsvoorstel stroomlijning keten voor derdenbeslag) zal in 2021 
plaats vinden. 
 

In 2021 wordt verder gewerkt aan de maatschappelijke beweging aanpak burn-out, waarbij tevens 

de hernieuwde aandacht voor thuiswerken en de consequenties daarvan voor de vitaliteit en het 

welbevinden van werkenden worden betrokken. Eind 2020 verschijnt een onderzoeksrapport over 

achterliggende oorzaken van burn-out klachten in de beroepsbevolking in relatie tot werk-privé 

omstandigheden. Dit thema is met het massale thuiswerken in coronatijd extra actueel geworden. 

Werkgelegenheid mensen met een arbeidsbeperking 

De gevolgen van de coronacrisis op de werkgelegenheid van mensen met een arbeidsbeperking 

kunnen groot zijn. ‘Het Breed Offensief’, een aanpak die het kabinet al eerder gestart was, moet 

ervoor zorgen dat meer mensen met een beperking aan het werk komen en blijven. Belangrijke 

onderdelen zijn het vereenvoudigen van de inzet van het instrument loonkostensubsidie, het 

bevorderen van ondersteuning op maat, en het werken lonender maken voor mensen met een 

beperking. Voor 2020 en 2021 heeft de regering in totaal € 53 miljoen vrijgemaakt. Ook is er € 40 

miljoen structureel beschikbaar gesteld voor de nieuwe vrijlating van arbeidsinkomsten voor mensen 

die in deeltijd met loonkostensubsidie werken; in gewone taal: hierdoor wordt een deel van het 

arbeidsinkomen niet afgetrokken van de uitkering, waardoor het voor mensen met een 

arbeidsbeperking ook aantrekkelijker wordt om in deeltijd te gaan werken. 

Dak- en thuisloosheid 



 
Volgens schattingen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) telt ons land bijna 40.000 dak- 
en thuislozen. Elke dakloze heeft een eigen verhaal, maar bij allemaal is er sprake is van veel 
persoonlijk leed. Het kabinet wil dak- en thuisloosheid zoveel mogelijk voorkomen en ervoor zorgen 
dat niemand op straat hoeft te slapen. Het kabinet stelt voor de aanpak van dak- en thuisloosheid 
een financiële impuls beschikbaar van in totaal € 200 mln. voor de jaren 2020 en 2021. Hiervan wordt 
vooralsnog een bedrag van € 73 mln. in 2020 en € 77,5 mln. in 2021 aan gemeenten verstrekt.  

WIA-criterium voor werknemers met loonkostensubsidie 
UWV en SZW zijn in gesprek over de criteria om in aanmerking te komen voor de WIA voor 
werknemers die met loonkostensubsidie werken in de Participatiewet en vervolgens ziek worden. 
Voor deze groep geldt namelijk dat zij volgens de criteria van de WIA altijd volledig arbeidsongeschikt 
zijn, omdat er getoetst wordt of zij functies kunnen vervullen tegen minimaal het minimumloon. Dat 
is per definitie niet het geval, waardoor de uitkomst van de WIA-beoordeling (volledig 
arbeidsongeschikt) geen recht doet aan hun feitelijke mogelijkheden om te participeren. In de 
tweede helft van 2020 zal de Tweede Kamer worden geïnformeerd over het vervolg. Een aanpassing 
in de criteria zal op zijn vroegst plaats kunnen vinden per 1 januari 2022, een jaar later dan gemeld in 
de begroting van 2020. 
 
Maatregelen loondoorbetaling bij ziekte 
Met het wetsvoorstel «RIV-toets UWV door arbeidsdeskundigen» wordt geregeld dat in 2021 het 
advies van de bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer leidend wordt bij de RIV-toets 
door UWV. Deze maatregel komt voort uit de afspraken die gemaakt zijn met werkgevers en 
werknemers over het alternatieve pakket voor de regeerakkoordmaatregelen Loondoorbetaling bij 
ziekte en WIA (Kamerstukken II 2018/19, 29 544, nr. 873 en Kamerstukken II 2018/19, 32 716, nr. 
37). De RIV-toets zal in 2021 volledig uitgevoerd worden door arbeidsdeskundigen van UWV. Als 
werkgever en werknemer de re-integratie-inspanningen hebben gepleegd die passend zijn bij het 
medisch advies van de bedrijfsarts, kan een RIV-toets niet meer leiden tot een sanctie. Hiermee 
wordt onzekerheid voorkomen over het te voeren re-integratietraject voor werkgever en 
werknemer. 
 
Scholingsexperiment voor WGA-gerechtigden 
Conform het regeerakkoord is het scholingsexperiment voor WGA-gerechtigden in verdere 
voorbereiding (Kamerstukken II 2018/19, 29 544, nr. 922). Doel van het scholingsexperiment is in de 
praktijk beproeven in hoeverre gerichte scholing WGA-gerechtigden dichter bij de arbeidsmarkt 
brengt en hun werkhervattingskansen vergroot. 
 
Aanpassing AO-tegemoetkoming 
Bij de behandeling van het wetsvoorstel Wajong maatregelen heeft de Staatssecretaris van SZW aan 
de Eerste Kamer toegezegd het overgangsrecht voor een specifieke groep werkende Wajongers aan 
te passen. De kosten voor deze wijziging bedragen naar schatting € 2,5 miljoen per jaar en worden 
gedekt door verlaging van de AO-tegemoetkoming. De AO-tegemoetkoming komt hierdoor vanaf 
2021 € 2,- netto per jaar lager uit dan anders het geval geweest zou zijn.  
 
Verlies van werk of een terugval in inkomen leidt op persoonlijk niveau vaak tot onzekerheid en 
stress, maar maakt de Nederlandse economie als geheel ook kwetsbaar. De grote 
flexibele/zelfstandige schil zorgt er ook voor dat de sociale zekerheid bij een economische terugval 
minder stabiliteit kan bieden. Meer duurzame arbeidsrelaties zijn dus gewenst. Dit jaar is de Wet 
arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking getreden, die het aantrekkelijker maakt om een vast 



 
contract aan te bieden, en die groepen flexwerkers meer zekerheid biedt. Ook heeft het kabinet het 
fiscale verschil tussen zelfstandigen en werknemers verkleind, door de zelfstandigenaftrek vanaf 
2020 in negen jaarlijkse stappen te beperken. In deze Miljoenennota zet het kabinet een verdere 
stap, door de zelfstandigenaftrek verder en sneller te beperken tot aan 2036. Er is echter meer werk 
te doen om te komen tot een echt duurzame arbeidsmarkt. In januari heeft de Commissie Regulering 
van werk haar eindrapport opgeleverd, dat uitgebreid ingaat op een duurzame arbeidsmarkt.59 De 
commissie adviseert onder andere om werknemers en zelfstandigen fiscaal gelijk te behandelen, de 
regels rond vast werk (zoals de transitievergoeding) aan te passen, een basisverzekering voor 
werkenden aan te bieden en te zorgen voor meer toegankelijke scholing. 
 

Toeslagenstelsel toont het belang van zekerheid en doen vermogen van mensen aan 

Via het toeslagenstelsel ontvangen 5 miljoen huishoudens jaarlijks 13 miljard euro aan zeer gerichte 

inkomensondersteuning. Daarmee is de financiële toegankelijkheid van de zorg, kinderopvang en 

huurwoningen voor burgers gewaarborgd. Doordat de inkomensondersteuning is gebaseerd op 

complexe, gerichte en actuele grondslagen, leidt dit stelsel tot een zeer hoog aantal 

terugvorderingen en nabetalingen. Zo zijn er jaarlijks 2,3 miljoen terugvorderingen, waarvan er 300 

duizend in de dwanginvordering komen. Het is pijnlijk dat een systeem dat huishoudens financieel 

moet steunen, extra financiële onzekerheid toevoegt, juist ook bij kwetsbare groepen. Bovendien 

wordt er ook een groot beroep gedaan op het doenvermogen van burgers om de informatie correct 

door te geven. Het kabinet concludeert dat het huidige stelsel voor een te grote groep mensen niet 

werkt en dat een ander stelsel noodzakelijk is. Het kabinet biedt dit jaar een contourennota aan 

waarin de mogelijkheden voor een ander stelsel worden uitgewerkt. 

Gezondheidszorg en ggz 

De afspraken uit de akkoorden staan nog steeds overeind. Ongeacht de effecten van de coronacrisis 

op de inhoudelijke en financiële resultaten, die nog nader in beeld moeten worden gebracht. We zijn 

in 2021 halverwege de looptijd van de akkoorden. Het merendeel van de ambities voor de eerste 

periode van de akkoorden is in uitvoering gekomen. Partijen spannen zich actief in om met elkaar 

stappen vooruit te zetten en resultaten te boeken. Het is zaak dit voor de tweede helft van de 

looptijd van de akkoorden met volle kracht voort te zetten. 

De Juiste Zorg op de Juiste Plek is ook een belangrijke pijler in de bestuurlijke akkoorden en 

afspraken die met vijf sectoren2 in de curatieve zorg voor 2019-2022 gesloten zijn. De concrete 

financiële afspraken die in de verschillende sectoren zijn gemaakt om het gedachtegoed van de Juiste 

Zorg op de Juiste Plek uit te voeren staan daarmee niet op zichzelf, maar zorgen voor gezamenlijk 

(bestuurlijk) commitment in de curatieve zorg voor de gewenste beweging en de bijbehorende 

financiële afspraken. De akkoorden leveren daarmee tot en met 2022 een belangrijke bijdrage aan 

het beheersen van de zorguitgaven. In 2021 mag het volume van medisch-specialistische zorg met 

maximaal 0,3% toenemen en in de geestelijke gezondheidszorg met maximaal 0,9%. Daar staat 

tegenover dat het volume in de huisartsenzorg in 2021 met 3% mag groeien en in de wijkverpleging 

met 2,4%, om de verplaatsing van zorg naar de eerste lijn mogelijk te maken. 

In 2021 worden de volgende rapporten met aanbevelingen van de Wetenschappelijke Raad voor het 
Regeringsbeleid (WRR) verwacht: waarden van kunstmatige intelligentie, onzekerheid en onbehagen 
en houdbare zorg.  



 
De organiseerbaarheid en betaalbaarheid van de zorg – gepast gebruik en contourennota 
De meeste groei wordt verwacht in de uitgaven aan langdurige zorg en ondersteuning, terwijl 
Nederland hier qua uitgaven internationaal al koploper is. Het Rijk spant zich daarom onder andere 
via de beweging van de juiste zorg op de juiste plek en het sluiten van hoofdlijnenakkoorden in voor 
kwalitatief goede, toegankelijke en betaalbare zorg. Verdere verbeteringen zijn nodig om de zorg in 
de toekomst organiseerbaar en betaalbaar te houden, zodat verdringing van andere beleidsterreinen 
zoals onderwijs, sociale zekerheid en veiligheid kan worden voorkomen. Het kabinet werkt daarom 
met veldpartijen aan een contourennota voor een toekomstbestendige zorg. De insteek van de nota 
is drieledig: (1) we zetten in op preventie en gezondheid, (2) sturen op samenwerking, coördinatie en 
regie en (3) bieden ruimte voor vernieuwing en werkplezier voor professionals. De consultatieversie 
van de nota wordt voor de begrotingsbehandeling aan de Kamer gestuurd. 

Het kabinet trekt 130 miljoen euro structureel uit om werken in de zorg aantrekkelijker te maken. Dit 
gebeurt door het verminderen van werkdruk door meer zij-instromers en het verminderen van 
administratieve lasten, door meer loopbaanperspectief te bieden, door contracten te verbeteren en 
door de zeggenschap van professionals te vergroten. Ook de inzet van technologie is een 
waardevolle aanvulling gebleken. Met verzekeraars en andere financiers werken we daarom aan het 
vastleggen van digitale zorg in de contractering van zorg.  

Transparantie van zorg  
Voor onderzoek naar de effectiviteit en de kwaliteit van de gezondheidszorg in Nederland en (de 
relatie tussen) de verschillende partijen in de zorg wordt subsidie verleend (€ 6,3 miljoen) aan het 
Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel). Het Nivel ontwikkelt en 
beheert hiertoe databases, panels en monitors.  

Het Kwaliteitsinstituut, als onderdeel van het Zorginstituut, is gemandateerd (Staatscourant 27 102, 
nr. 1) voor het verstrekken van subsidies voor de stimulering van transparantie over de kwaliteit van 
zorg (€ 3,0 miljoen).  

Voor de in het Regeerakkoord beschikbaar gestelde middelen met betrekking tot uitkomstgerichte 
zorg zal zoveel mogelijk worden aangesloten bij al lopende activiteiten zoals het programma 
Kwaliteit van zorg bij ZonMw en worden onder andere subsidies ter ondersteuning van de koepels en 
een campagne Samen Beslissen verstrekt (€ 12,1 miljoen).  

Aan de hand van onder meer het programma Rechtmatige Zorg 2018-2021, dat op 19 april 2018 naar 
de Tweede Kamer is gezonden (Kamerstukken II 2017/18, 28828, nr. 108) wordt ingezet op een forse 
vermindering van onbedoelde fouten en opzettelijke fraude in de zorgsector. In 2021 continueren wij 
de uitvoering van de acties en maatregelen uit dit programma (€ 1,1 miljoen).  

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)  
De Wvggz is op 1 januari 2020 in werking getreden. Voor de implementatie en de uitvoering van de 
wet is structureel € 3,7 miljoen beschikbaar. Voor vertrouwenspersonen in de ggz is in 2021 € 9 
miljoen beschikbaar. Deze middelen maken het mogelijk dat er in de ggz een beroep kan worden 
gedaan op de patiëntvertrouwenspersoon (pvp) en de familievertrouwenspersoon (fvp). Met ingang 
van 2020 hebben de werkzaamheden van de pvp en fvp hun wettelijke basis in de wet verplichte ggz.  
 
Wet langdurige zorg (Wlz) 



 
Met ingang van 1 januari 2021 wordt de Wlz opengesteld voor mensen met een psychische stoornis. 
Er wordt hiervoor € 78 miljoen overgeheveld van de zorgverzekeringswet (Zvw) naar de Wlz. Ook  is € 
36 miljoen extra budget voor de Wlz gereserveerd als gevolg van de uitbreiding van de ggz in de Wlz. 
De overheveling van € 495 miljoen uit het sociaal domein voor het openstellen van de Wlz voor 
mensen met een psychische stoornis is gebaseerd op de raming in prijspeil 2017. De indexatie van de 
uitname bedraagt € 36 miljoen. De compensatie voor gemeenten voor de effecten op de eigen 
bijdragen is in de raming van vergelijkbare omvang. Deze effecten zijn nu niet verwerkt bij de 
uitname uit het sociaal domein. Om aan de kant van de Wlz de budgetten op orde te brengen is deze 
overboeking van eigen bijdragen naar contracteerruimte noodzakelijk. In de nacalculatie worden 
beide effecten in beeld gebracht en wordt verrekend met het sociaal domein. Door het openstellen 
van de Wlz voor mensen met een psychische stoornis stijgen ook de ontvangsten uit eigen bijdragen 
(€ 39 miljoen). 
 
Wachttijden ggz 
We willen dat zorg en ondersteuning voor personen met psychische problemen tijdig en zoveel 
mogelijk in de eigen omgeving plaatsvindt. Een steeds groter deel van de ggz-uitgaven betreft 
daarom zorg zonder verblijf. De gemiddelde wachttijd in de curatieve ggz lag eind 2018 in de basis 
ggz onder en in de gespecialiseerde ggz rond de Treeknorm van 14 weken. In 2019 zijn deze 
gemiddelde wachttijden nauwelijks veranderd. Het aantal wachtenden op Wlz-zorg in de ggz, langer 
dan de Treeknorm en zonder overbruggingszorg, is stabiel. Er is door het kabinet actie ondernomen 
om in samenwerking met het veld overschrijdingen van de Treeknorm terug te dringen. Eind 2020 
komt via de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein meer informatie beschikbaar over de 
wachttijden in het Wmo-domein beschermd wonen. Uiteindelijk willen we dat meer mensen zich 
gezond voelen. Ruim één op de tien personen van 12 jaar of ouder heeft helaas psychische 
problemen.  
VWS stelt in 2021 € 11,6 miljoen beschikbaar voor het verstrekken van subsidies ter ondersteuning 
van het zorgstelsel ten behoeve van de curatieve geestelijke gezondheidszorg. In de nieuwe 
afspraken aanpak wachttijden ggz (Kamerstukken II 2016/17, 25424, nr. 369) is afgesproken om de 
inzet van e-health in de ggz te stimuleren en te investeren in de informatievoorziening, waaronder 
een verbeterde uitwisseling tussen zorgverleners en hun patiënten. Dit draagt eraan bij dat de 
patiënt veilig en gestandaardiseerd over zijn medische gegevens kan beschikken in een persoonlijke 
gezondheidsomgeving en kan kiezen met welke zorgverleners hij deze wil delen. De inzet van e-
health is belangrijk om patiënten meer steun te kunnen bieden als zij op de wachtlijst staan, en 
ervoor te zorgen dat de patiënt eerder bij de juiste zorgverlener terecht kan. Hierdoor kan er 
doelmatiger worden behandeld wat op termijn bijdraagt aan kortere wachttijden. Hiervoor is in de 
periode 2018–2021 in totaal € 50 miljoen beschikbaar. In het kader van de uitvoering van het 
hoofdlijnenakkoord geestelijke gezondheidszorg is gedurende de looptijd van het akkoord (2019–
2022) jaarlijks € 2 miljoen beschikbaar voor projecten gericht op destigmatisering en 
zelfmanagement en herstel. In het hoofdlijnenakkoord 2019–2022 hebben partijen afgesproken dat 
het Onderzoeksprogramma ggz bij ZonMW wederom gedurende de looptijd van het akkoord 
bestendigd wordt met jaarlijks € 5 miljoen. Belangrijke thema’s binnen het programma z ijn vroege 
herkenning en behandeling en gepersonaliseerde zorg, en het stimuleren van kwaliteit en 
doelmatigheid. Gedurende de looptijd worden verdere inhoudelijke prioriteiten gesteld in 
afstemming met de ggz-partijen van de Agenda voor gepast gebruik en transparantie. 
 
Curatieve geestelijke gezondheidszorg  
VWS stelt in 2021 € 27,7 miljoen beschikbaar voor het verstrekken van subsidies ter bevordering van 
de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de curatieve geestelijke gezondheidszorg. Voor 



 
de sluitende aanpak voor personen met verward gedrag wordt een samenhangend pakket aan 
maatregelen genomen waarvoor in 2021 € 33,1 miljoen en structureel € 32,8 miljoen beschikbaar is. 
Uit de € 33,1 miljoen voor 2021 wordt een bijdrage geleverd van € 14,8 miljoen aan de 
subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg onverzekerden. Het doel van deze subsidieregeling is 
het wegnemen van belemmeringen voor het verstrekken van medisch noodzakelijke zorg aan 
onverzekerde personen, waaronder ook personen met verward gedrag. Circa € 8 miljoen is 
beschikbaar op artikel 1 Volksgezondheid voor de uitvoering van het actieprogramma personen met 
verward gedrag door ZonMW om gemeentelijke projecten en initiatieven te faciliteren die bijdragen 
aan het realiseren van een regionale sluitende aanpak voor personen met verward gedrag, de 
inrichting van regionale meldpunten, de inzet van ggz-expertise in de wijk en flexibele inzet van zorg 
en begeleiding en pilots met vervoer van personen met verward gedrag door regionale 
ambulancevoorzieningen Daarnaast is er € 4,5 miljoen beschikbaar voor de inzet van het vervoer van 
personen met verward gedrag (psycholances) dat wordt gefinancierd vanuit de premiemiddelen.   
 
Bekostiging ggz-opleidingen  
Uit de door de NZa uitgevoerde herijking van de beschikbaarheidbijdrage medische 
vervolgopleidingen ggz volgen meerkosten van € 40,9 miljoen. Hiervan is € 23,7 miljoen specifiek toe 
te wijzen aan opleidingen voor de curatieve ggz. In het Hoofdlijnenakkoord ggz is afgesproken dat 
deze technische mutatie gefinancierd wordt uit het macrokader voor de curatieve ggz. Het 
resterende bedrag van € 17,2 miljoen betreft meerkosten voor opleidingen door geïntegreerde ggz-
instellingen binnen de overige wettelijke domeinen waarbinnen zij actief zijn. 
 
Suïcidepreventie 
In de begroting van VWS is voor suïcidepreventie in 2021 € 14,3 miljoen beschikbaar. Jaarlijks is € 4,8 
miljoen beschikbaar voor de uitvoering van de doelstellingen en activiteiten van een nieuwe 
landelijke agenda suïcidepreventie (2021-2025). Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de motie 
Voordewind c.s. (TK 32 793, nr. 466). De overige middelen zijn bedoeld voor:  

• het verlenen van concrete hulp en interventie, en voor de verspreiding van kennis via 
voorlichting, bewustwording en advisering over het terugdringen van suïcide;  

• het realiseren van een lokale aanpak binnen zeven regio’s om het aantal suïcides terug te 
dringen.  

 

Aanverwante ministeries 

Justitie & Veiligheid 

Het programma forensische zorg beoogt een nieuw en versterkt fundament voor een betere balans 

tussen zorg en veiligheid, met ook aandacht voor goed risicotaxatie management. Ook wordt de 

analyse uitgewerkt die is gemaakt in het kader van de Brede maatschappelijke heroverwegingen 

‘zorg voor een veilige omgeving’. De focus daarbij ligt op het afremmen  van de groei van de uitgaven 

van de forensische zorg.  

 

De vraag wanneer veroordeelden, met of zonder tbs-indicatie, een veilig begin kunnen maken met 

terugkeer in de samenleving vergt een buiten gewoon zorgvuldige afweging. Begin 2021 treedt de 

Wet Straffen en Beschermen in werking, die het onder meer mogelijk maakt dat partners meer 

informatie met elkaar kunnen delen over re-integratie en risico’s, dat gedetineerden op een beperkt 

beveiligde afdeling kunnen worden geplaatst en dat het OM een voorwaardelijke invrijheidsstelling 

beslissing kan nemen.  



 
De instanties van justitie en veiligheid zijn onverminderd aanwezig voor de rechtsbescherming van 
hen die dat nodig hebben. Vooral kinderen die bedreigd worden in hun ontwikkeling of veiligheid 
moeten snel geholpen worden. JenV werkt aan een breed gedragen toekomstscenario voor een 
effectievere jeugdbeschermingsketen. Dit wordt begin 2021 geleverd, samen met een plan van 
aanpak. Om huiselijk geweld en kindermishandeling sneller te stoppen worden in 2021 landelijke 
afspraken gemaakt met Veilig Thuisorganisaties over het optreden in de eerste 24 uur van een 
crisissituatie en bij vermoedens van kindermishandeling. In 2021 zal gewerkt worden met een 
landelijk handelingskader en kwaliteitscriteria voor de inzet van forensisch-medische expertise, 
waardoor slachtoffers beter worden geholpen en daders effectiever aangepakt.  

Daarnaast zet JenV in op een integrale persoonsgerichte aanpak voor personen die als gevolg van 
ernstig verward gedrag een hoog maatschappelijk veiligheidsrisico vormen (Top 1500).  

Binnenlandse Zaken: ondersteuning gemeenten 

De middelen worden ingezet voor een subsidie aan de VNG gericht op activiteiten van het 

Verbindend Landelijk Ondersteuningsteam (VLOT), en de visitatiecommissie financiële 

beheersbaarheid sociaal domein. Het VLOT bestaat uit een team van regioadviseurs en een landelijk 

kernteam met vertegenwoordigers van de VNG en de Ministeries van BZK, VWS, en Justitie en 

Veiligheid (JenV). Het VLOT ondersteunt gemeenten en haar ketenpartners in de regio en verbindt 

landelijke programma's aan en met elkaar op het gebied van bestuur, zorg en veiligheid en 

(verbindende) thema’s uit het Interbestuurlijk Programma (IBP), opdat de versterkte samenhang 

tussen deze domeinen bijdraagt aan een blijvende persoons gerichte aanpak voor kwetsbare 

mensen. De visitatiecommissie is gericht op de aanpak van tekorten in het sociaal domein en 

ondersteunt gemeenten bij het krijgen en houden van grip op de uitgaven in het sociaal domein.  

 

Onderwijs, Cultuur & Wetenschap: prioriteiten 
De thuiszittersaanpak is gericht op 3 niveaus: kind/ouder/school, de regionale aanpak en de rol van 
de centrale overheid (Kamerstukken II 2019/20, 26695, nr. 130). Tijdens de coronacrisis zijn 
daarnaast veel vernieuwende en creatieve ideeën ontstaan voor de thuiszittersaanpak. We bekijken 
komend jaar welke ideeën we kunnen benutten om te zorgen dat een leerling ondanks fysieke 
afwezigheid toch onderwijs kan volgen. Uiteraard met als doel de leerling weer fysiek naar school 
terug te krijgen.  

Defensie 

Het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV) is een civiel-militaire ketenorganisatie met als doel 
post-actieve veteranen, dienstslachtoffers en hun relaties bij missie gerelateerde psychische en 
psychosociale problemen overal in Nederland de meest geëigende zorg te bieden. In april 2018 is de 
samenwerkingsovereenkomst tussen Defensie en de LZV-instellingen opnieuw bekrachtigd met een 
convenant. Voor 2021 zijn de uitgaven begroot op € 1,3 mln. Hierin zijn de uitgaven voor de 
Veteranen Intensieve Behandel Unit meegenomen (€ 125.000). 

VWS 
Ondersteuning cliëntenorganisaties  



 
Met PGO-support, een onafhankelijke netwerkorganisatie die versterking en ondersteuning biedt aan 
patiënten- en gehandicaptenorganisaties, is een overeenkomst gesloten voor de ondersteuning van 
de cliëntenorganisaties (€ 4 miljoen).  

Patiënten- en gehandicaptenorganisaties (pg-organisaties)  
De drie landelijke pg-koepels en circa 200 landelijke pg-organisaties ontvangen een 
instellingssubsidie voor het uitvoeren van activiteiten in het kader van informatievoorziening, 
lotgenotencontact en belangenbehartiging (€ 17 miljoen in 2021).  

Daarnaast wordt een samenhangend projectsubsidieprogramma bij ZonMw ingericht (€ 4 miljoen) 
met dezelfde duur als het beleidskader, waarop niet alleen de bestaande pg-organisaties maar ook 
nieuwe organi saties/netwerken kunnen inschrijven (https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek- 
resultaten/gehandicapten-en-chronisch-zieken/voor-elkaar/).  

Gemeentefonds: Nieuw verdeelmodel beschermd wonen  

Als onderdeel van de herijking van de verdeling van het gemeentefonds is een nieuw objectief 
verdeelmodel ontwikkeld voor beschermd wonen, inclusief bijbehorend ingroeipad. Het betreft één 
van de financiële punten uit het advies van het Expertiseteam van de VNG waarmee Rijk en VNG in 
juli 2019 hebben ingestemd. Kern van het advies is de gedachte van sociale inclusie, conform het 
advies van de commissie Dannenberg: oftewel de doelgroep zoveel mogelijk in gewone wijken, in de 
eigen omgeving, te ondersteunen. De taak en de bijbehorende middelen gaan van centrumge-
meenten naar alle gemeenten. Rijk en VNG zijn eerder overeengekomen om het nieuwe 
verdeelmodel voor beschermd wonen vanaf 2022 stapsgewijs in te voeren. Gemeenten stappen in 
die periode geleidelijk over van de huidige historische verdeling over centrumgemeenten naar een 
volledig objectieve verdeling over alle gemeenten. Het ingroeipad begint in 2021, waarbij de 
middelen in 2021 voor 100% historisch worden verdeeld. In 2022 wordt een deel van de middelen 
voor het eerst objectief verdeeld. Gemeenten hebben aangegeven dat invoering alleen mogelijk is als 
in voldoende mate invulling is gegeven aan de randvoorwaarden en bouwstenen van het 
Expertiseteam. Conform de motie van het lid Kerstens (PvdA) wordt voor het einde van 2020 de 
stand van zaken ten aanzien van de randvoorwaarden bezien, zodat najaar 2020 de definitieve 
besluitvorming over de invoering van het nieuwe verdeel model kan plaatsvinden (Kamerstukken II 
2019/20, 29325, nr. 106).  

Onderzoek structurele middelen jeugd  
Voor de jaren 2019 tot en met 2021 zijn incidenteel extra middelen aan het gemeentefonds 
toegevoegd voor de jeugdzorg. Om te kunnen beoordelen of en in welke mate gemeenten 
structureel extra middelen nodig hebben bij een doelmatige en doeltreffende uitvoering van de 
Jeugdwet wordt in 2020 een onderzoek uitgevoerd in opdracht van de ministeries van  
VWS, Financiën, J&V en BZK, en de VNG.  Ook wordt er gekeken welke maatregelen of aanpassingen 
in de Jeugdwet/jeugdstelsel er genomen kunnen worden om de uitgaven te verminderen. Het 
onderzoek zal in 2020 worden afgerond en definitieve besluitvorming hierover is aan een volgend 
kabinet.  
 
Veilig thuis  



 
Het kabinet stelt extra middelen beschikbaar voor Veilig thuis, als onderdeel van de decentralisatie-
uitkering Vrouwenopvang. Er is sprake van een hogere stijging van meldingen en adviezen dan 
verwacht als gevolg van de invoering van de vernieuwde wettelijke meldcode per 1 januari 2019.   

Jeugdhulp – extra middelen naar gemeentefonds 

Het kabinet is gemeenten voor de periode tot en met 2021 tegemoet gekomen met extra budget om 

te compenseren voor de extra groei in de jeugdzorg in combinatie met afspraken om de transitie- en 

transformatie doelen van de decentralisatie van de jeugdhulp te realiseren. Deze periode wordt 

verlengd door eenmalig aanvullend 300 miljoen euro beschikbaar te stellen voor het jaar 2022. Deze 

middelen worden overgeheveld naar het Gemeentefonds.  

Kaderwet elektronische gegevensuitwisseling 

In 2021 wordt de kaderwet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg aangeboden aan het 

parlement. Deze geldt voor huisartsen, ziekenhuizen, psychiatrische instellingen, verpleeghuizen etc. 

De zorgverlener moet op het juiste moment over de juiste informatie beschikken om te weten wat er 

speelt en welke behandeling een patiënt eerder heeft gehad.  

De gemiddelde wachttijd in de curatieve ggz lag eind 2018 in de basis ggz onder en in de 
gespecialiseerde ggz rond de Treeknorm van 14 weken. In 2019 zijn deze gemiddelde wachttijden 
nauwelijks veranderd. Het aantal wachtenden op Wlz-zorg in de ggz, langer dan de Treeknorm en 
zonder overbruggingszorg, is stabiel. Er is door het kabinet actie ondernomen om in samenwerking 
met het veld overschrijdingen van de Treeknorm terug te dringen. Eind 2020 komt via de 
Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein meer informatie beschikbaar over de wachttijden in het 
Wmo-domein beschermd wonen. 
 
Aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld; vrouwenopvang 
Het kabinet heeft structureel extra middelen beschikbaar gesteld aan gemeenten voor de aanpak van 
kindermishandeling en huiselijk geweld, waaronder jaarlijks € 38,6 miljoen voor Veilig Thuis, € 14 
miljoen voor het creëren van extra opvangplekken in de vrouwenopvang en € 1,5 miljoen voor de 
centra seksueel geweld. Voor de aanpak van Schadelijke Praktijken krijgen gemeenten zowel in 2020 
en 2021 € 5 miljoen. 

Wijziging van de jeugdwet – regionale samenwerking  

In 2021 vindt invulling plaats van de voorstellen om de organisatie van de jeugdhulp te verbeteren 

zoals aangegeven in de brief ‘Perspectief voor de jeugd’ van 20 maart 2020 (Kamerstukken II 

2019/20, 31839, nr 723). Zo is een wijziging van de Jeugdwet in voorbereiding om de regionale 

samenwerking bij (zeer) complexe jeugdhulp te versterken. Dit wetsvoorstel stelt ook nadere regels 

aan de toegang tot jeugdhulp, de governance bij jeugdhulpaanbieders en versterking van het 

toezicht in het jeugdstelsel. Zodra het wetsvoorstel Maatschappelijk verantwoord inkopen Jeugdwet 

en Wmo 2015 door het parlement is aanvaard, zullen bij algemene maatregel van bestuur (AMvb) 

nadere regels worden gesteld ten aanzien van reële tarieven die gemeenten met aanbieders 

afspreken.  

Voor de taken en werkzaamheden van de aanpak van het programma Zorg voor de Jeugd ontvangt 

het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd (OZJ) , in 2021 circa € 4,7 miljoen. Het OZJ ondersteunt 



 
en adviseert de gemeenten bij jeugdhulpvernieuwing, verbetering van de jeugdbescherming, inkoop 

van specialistische jeugdhulp en uitvoering van de regionale transformatieplannen. Het programma 

vervolgt in het komende jaar haar plannen volgens onderstaande actielijnen: 

1. Betere toegang tot jeugdhulp voor kinderen en gezinnen 
Ouders moeten weten waar ze terecht kunnen met hun hulpvraag, weten wat ze van een 
lokaal team mogen verwachten. En kunnen erop vertrouwen dat professionals met expertise 
hun hulpvraag beoordelen, samen met hen afwegingen maken en dat -indien nodig- ook zo 
dicht mogelijk in de buurt specialistische hulp beschikbaar is, die gericht is op de versterking 
van het gewone leven. Uit het KPMG-onderzoek komen vijf basisfuncties en bijbehorende 
inzichten. Hiermee zijn gemeenten en hun lokale teams aan de slag. Om hen te 
ondersteunen bij het in de praktijk brengen en borgen van de functies, biedt het OZJ samen 
met kennisinstituten en de associatie wijkteams regionale bijeenkomsten, dialoogsessies en 
lokale ondersteuning aan. Middels subsidie aan het OZJ, de kennisinstituten en de associatie 
wijkteams wordt het collectief leren van lokale teams gefaciliteerd. De basisfuncties maken 
onderdeel uit van de regiovisie van de Gezamenlijke Norm voor Opdrachtgeverschap (NvO) 
van de VNG, waarmee gemeenten met hulp van het OZJ aan de slag gaan. Speci ek voor het 
aspect ‘veiligheid’ ontvangen gemeenten via het Programma Geweld hoort nergens thuis 
(GHNT) ondersteuning met instrumenten die op basis van het Kwaliteitskader Werken aan 
Veiligheid voor lokale (wijk)teams en gemeenten zijn gemaakt. Met de zelfscan zien 
gemeenten hoe zij hun lokale teams kunnen versterken. Daarnaast wordt een informatiebox 
ontwikkeld.  

2. Meer kinderen zo thuis mogelijk laten opgroeien 
Voor de uitvoering van actielijn 2 Meer kinderen zo thuis mogelijk laten opgroeien van het 
actieprogramma Zorg voor de Jeugd verstrekt VWS subsidie aan Jeugdzorg Nederland 
gedurende de periode 2019-2022. In 2021 is hiervoor € 2,3 miljoen beschikbaar. De middelen 
zet de Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) in voor actielijnbrede activiteiten, 
zoals de uitvoering van het actieplan ‘Best passende zorg voor kwetsbare jongeren’ en voor 
de Uitvoeringsagenda Gezinshuizen.  

3. Alle kinderen de kans bieden zich te ontwikkelen 
Door een betere verbinding van onderwijs en zorg op lokaal en regionaal niveau worden 
ontwikkelingskansen voor kinderen vergroot. Een in 2020 gestart programmateam voegt ook 
in 2021 kennis toe in de regio door middel van experts en kennisuitwisseling. Concreet 
ondersteunt het team in 11 regio’s de samenwerking en vernieuwing in onderwijs en zorg en 
wordt kennis gedeeld met 250 aandeelhouders. Hiervoor is vanuit VWS in 2021 ruim € 
340.000 beschikbaar. Om de financiering van zorg in onderwijstijd te vereenvoudigingen 
worden twee regionale pilots gestart met collectieve financiering van zorg in onderwijstijd. 
Gelijktijdig wordt informatie verzameld bij een aantal scholen om op termijn landelijke 
collectieve financiering vorm te kunnen geven. Deze scholen worden tevens ondersteund 
door een zorgarrangeur om hen op korte termijn te helpen bij het regelen van de zorg in 
onderwijstijd. Voor de ondersteuning van ouders en kinderen door 
onderwijszorgconsulenten wordt in 2021 circa € 1,7 miljoen beschikbaar gesteld. Op basis 
van onderzoek naar doorzettingsmacht is besloten dat er wetgeving nodig is (Kamerstukken 
II 2018/19, 26695, nr. 123). Deze wetgeving wordt in 2020 opgesteld. Naar verwachting zal 
deze in 2022 in werking kunnen treden.  

4. Kwetsbare jongeren beter op weg helpen zelfstandig te worden 
Ook in 2021 blijven gemeenten en zorgaanbieders ondersteund bij het komen tot 



 
doorlopende en ontwikkelingsgerichte zorgarrangementen voor kwetsbare jongeren. 
Hiervoor heeft het kabinet structureel € 11,4 miljoen uitgetrokken die is toegevoegd aan het 
gemeentefonds. Vanuit de instellingssubsidie aan het Nederlands Jeugdinstituut wordt ook in 
2021 gewerkt aan het ontwikkelen en ontsluiten van kennis voor gemeenten en 
zorgorganisaties die relevant is voor een goede ondersteuning bij het begeleiden van 
jongeren naar volwassenheid. Richting deze volwassenheid hebben jongeren ondersteuning 
nodig op meerdere leefgebieden. Dit integraal toekomstgericht werken is dan ook vanuit de 
domeinen: onderwijs/werk, wonen, zorg, support en inkomen/schulden.  

Meer expertisecentra voor jongeren met complexe problematiek  

Meervoudige problematiek vraagt om een integrale benadering, behandeling van meerdere aspecten 

en onderliggende problematiek. Het kabinet geeft invulling aan het amendement van de leden 

Westerveld en Klaver door in 2021 structureel € 26 miljoen extra beschikbaar te stellen voor 

gespecialiseerde regionale expertisecentra voor kinderen en jongeren met weinig voorkomende 

ernstige psychiatrische of anderszins complexe problemen. 

Acht gemeenten krijgen de regie om in gezamenlijkheid met de omliggende gemeenten en betrokken 

partijen (inclusief ervaringsdeskundigen)  op bovenregionale schaal te zorgen voor de opzet en 

inbedding van deze acht expertisecentra gericht op jongeren met complexe en meervoudige 

problematiek. De expertisecentra krijgen de taak om drie functies bij elkaar te organiseren.  

1. Professionals kunnen vanuit het expertisecentrum advies en consultatie geven als een 
situatie (dreigt) vast te lopen of de hulp niet het gewenste effect heeft.  

2. Het bieden van zorg en ondersteuning door: 
- Het tijdelijk beschikbaar stellen van professionals om te ondersteunen en het bieden van 
ambulante hulp. 
- Vanuit het expertisecentrum plekken beschikbaar stellen, zodat deze jongeren niet hoeven 
te wachten op de juiste plek. 
- Vanuit het expertisecentrum bijdragen aan de ontwikkeling van een vervolgvoorziening.  

3. Het expertisecentrum organiseert en faciliteert het bundelen van kennis van professionals uit 
de verschillende domeinen. 

Investeren in vakmanschap van jeugdprofessionals 
Vanuit de instellingssubsidie aan het Nederlands Jeugdinstituut wordt in 2021 het 
richtlijnenprogramma jeugdhulp en jeugdbescherming en het samenwerkingsplatform vakmanschap 
jeugdprofessionals gefinancierd. De middelen worden ingezet voor het ontwikkelen, onderhouden 
en implementeren van richtlijnen en het faciliteren van kennisuitwisseling en - toepassing met en 
door jeugdprofessionals. De samenwerkende beroepsverenigingen 

Jeugdautoriteit & transitieautoriteit 

In de Voorjaarsnota 2019 is voor de periode 2019-2021 20 miljoen euro gepositioneerd bij de 

Jeugdautoriteit om tijdelijke liquiditeitssteun toe te kunnen kennen als de zorgcontinu ïteit in gevaar 

komt. In 2019 heeft de Jeugdautoriteit dit budget nog niet hoeven inzetten en daarom wordt deze 20 

miljoen euro geheel doorgeschoven naar 2020.  

De regeling van de Transitieautoriteit Jeugd (TAJ) voorzag van 2014 tot en met 2018 in een 

tegemoetkoming in frictiekosten door transformatie van het zorglandschap en in eventuele tijdelijke 

liquiditeitssteun bij het in gevaar komen van de zorgcontinuïteit. In de Voorjaarsnota zijn extra 



 
middelen (43,6 miljoen euro) beschikbaar gesteld om de instellingen die op grond van voorwaarden 

van de TAJ-regeling in aanmerking kwamen voor een subsidie te kunnen financieren (aangezien het 

meerjarig subsidieplafond nog niet was bereikt). Van de regeling wordt 33,5 miljoen euro in 2019 

niet beschikt. Middels een kasschuif worden deze middelen meegenomen naar 2020.  

 
 


