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Deze nieuwsbrief bevat nieuwberichten, publicaties en andere bronnen over integraal werken, alle nieuwsberichten in
dit overzicht zijn vrij toegankelijk. Wij maken onderscheid tussen algemene nieuwsberichten en lokale initiatieven. De
nieuwsbrief is bedoeld om kennis over integraal werken te verspreiden en om te inspireren.
Nieuwsbrief ontvangen in de mailbox? Stuur berichtje aan info@integraalwerkenindewijk.nl.
En volg Integraal Werken in de Wijk op LinkedIn.

Handreiking WRAP gratis en voor iedereen beschikbaar
Kenniscentrum Phrenos en het Trimbos-instituut hebben een implementatiehandreiking en een
modelgetrouwheidschaalontwikkeld voor WRAP: Wellness Recovery Action Plan. Deze zijn nu voor
iedereen beschikbaar. De WRAP is een zelfhulpinstrument – te volgen als training in acht sessies - die het
eigen herstelvermogen van mensen aanboort en versterkt.

Lees artikel
‘Maak tijd voor evaluatie, juist in de waan van de dag’
Hoe toegankelijk is onze zorg en ondersteuning? Hebben cliënten het gevoel dat ze goed geholpen zijn?
‘Het is belangrijk om in het sociaal domein af en toe een stapje terug te doen en tijd te nemen voor
evaluatie en reflectie’, zegt Rosanne Bobeldijk, adviseur Toezicht Sociaal Domein.

Lees artikel
Wilma Swildens in rede over interprofessionele zorg in de gebiedsgerichte GGZ
De gebiedsgerichte GGZ vindt steeds meer plaats in de wijk gecombineerd met andere disciplines uit de
eerste lijn en welzijnsorganisaties. Volgens Wilma Swildens, lector Interprofessionele zorg in de GGZ, is dat
een gunstige ontwikkeling. In haar lectorale rede op 29 maart ging ze in op de vraag hoe interprofessioneel
samenwerken kan bijdragen aan herstel van cliënten met ernstige psychische aandoeningen. “Dit vraagt
om professionals die over de eigen grenzen kunnen heen kijken. GGZ-teams in de wijk zijn voor studenten
een goede omgeving om dit te leren.”

Lees artikel

Zorgen voor iemand die geen kant meer op kan
Het is drie uur ’s middags als Tal Vijfhuizen (26) het terrein van Werkenrode Jeugd op rijdt, aan de
Nijmeegsebaan in Groesbeek. Het is een boomrijk, heuvelachtig terrein, met verschillende ‘paviljoenen’ die
in totaal tien ‘groepen’ herbergen, met namen als het Dommeltje, de Kameleon, de Bijenkorf en de Doelen
Olm. ‘Het is een soort Center Parcs’, zegt Tal – behalve dat je hier niet voor vakantie komt.

Lees artikel
Leren samenwerken met andere perspectieven
Samenwerken met professionals van andere disciplines en niveaus is nog niet standaard een vaardigheid
die je leert tijdens je studie. Terwijl het later wel onmisbaar is in je werk. In Arnhem en Nijmegen kunnen
studenten hiermee ervaring opdoen in leerwerkplaatsen. Judith Stoep, onderzoeker en docent
Pedagogische Wetenschappen en Onderwijswetenschappen aan de Radboud Universiteit, kijkt naar de
opbrengsten van deze rijke leeromgevingen in haar onderzoek, dat is gesubsidieerd in de CDKM
Onderzoeksregeling.

Lees artikel
Meer afspraken tussen wijkverpleging en zorgverzekeraars over wijkaanpak
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ziet dat zorgverzekeraars en zorgaanbieders van wijkverpleging voor
2021 meer afspraken hebben gemaakt over de organisatie van onder andere onplanbare nachtzorg,
wijkgericht werken en digitale zorg. Over preventie en arbeidsmarkttekorten zijn nauwelijks afspraken
gemaakt, terwijl die de druk op de wijkverpleging kunnen verminderen. Ook de kwaliteit van zorg blijft nog
onderbelicht in contracten. Dit meldt de NZa.

Lees artikel
Drempels wegnemen
Boem, en toen zat ik daar opeens. Lekker geschaatst, maar bij een kopje thee drinken aan de kant, ging ik
onderuit. Een val met gevolgen. Een ingewikkelde breuk in mijn onderbeen die een operatie noodzakelijk
maakte. Plus zes weken in de rolstoel. ‘Jij weet je ook altijd zo goed in onze doelgroep te verplaatsen’,
grapten mijn collega’s.

Lees artikel
Perverse prikkel bij de toegang – Beroepsregistratie in een publieke taak
Steeds meer gemeenten halen hun wijkteams naar binnen en maken een splitsing tussen indicatiestelling
(beslissen over de inzet van zorg en ondersteuning) en het bieden van hulpverlening. Veel gemeenten
zetten voor de taak van indicatiestelling een SKJ-geregistreerde professional in, zoals artikel 5.1.1 van de
Jeugdwet van hen vraagt.

Lees artikel

Democratisering valt of staat met vragen stellen
De overheid wil dichter bij de burger staan, en zich toegankelijker en menselijker opstellen. Een vorm van
democratisering die alleen te realiseren is, als de burger vragen blijft stellen over institutionele
machtsposities en belangentegenstellingen bij de uitvoering van beleid. Doet hij dat niet, dan krijgt
democratisering eerder minder dan meer betekenis.

Lees artikel
Kwetsbaren bij gemeenten niet beter af
Herbezinnen en bijsturen. Dat is wat er gebeuren moet met de decentralisaties maatschappelijke
ondersteuning, jeugdzorg en arbeidsparticipatie. Vijf jaar na de drie decentralisaties voeren gemeenten de
taken voor kwetsbare burgers beter noch goedkoper uit, concludeert het SCP. Dat was wel de verwachting.

Lees artikel
Focus op gezin kan jeugdzorg verbeteren
De transitie van de jeugdzorg in 2015 is niet succesvol gebleken. Jeugdzorg wordt weliswaar onder meer
door de inrichting van wijkteams dichter bij huis gebracht, maar inzet van zorg is hierdoor nog niet sneller,
effectiever en efficiënter gebleken. De extra prikkel om meer te investeren in preventie in plaats van
relatief dure tweedelijnszorg, door gemeenten financieel verantwoordelijk te maken, heeft evenmin al tot
resultaat geleid. Inmiddels neemt de druk op jeugdzorginstellingen en de overheid toe om kosten van
ingezette zorg te verminderen met behoud of liefst hoger rendement.

Lees artikel
Nieuw kabinet moet reikwijdte jeugdwet bepalen
Het nieuwe kabinet moet een knoop doorhaken of er grenzen moeten komen aan de reikwijdte van de
Jeugdwet. Dat stelt de commissie Sint die maatregelen in kaart heeft gebracht die moeten leiden tot een
toekomstbestendig jeugdstelsel.

Lees artikel
Landelijk Kenniscentrum LVB nieuwe partner in WWMJ
Het Landelijk Kenniscentrum LVB wordt een nieuwe kennispartner van de website Wijkteams werken met
jeugd (WWMJ). Het Landelijk Kenniscentrum LVB is een netwerkorganisatie die kennis aanjaagt, ontwikkelt,
bundelt en verspreidt voor iedereen die werkt met kinderen, jongeren of volwassenen met een lichte
verstandelijke beperking (lvb).

Lees artikel

Lokale initiatieven
Jongeren met problemen kiezen zelf hun mentor: JIM
Hoe kan de hulpverlening aansluiten bij iemands eigen netwerk? En hoe voorkomen we daarmee dat een
jongere uit huis wordt geplaatst en misschien zelfs dakloos wordt? Die vragen spelen in veel gemeenten. In
Regio Hart van Brabant start een pilot met de JIM-aanpak. JIM staat voor Jouw Ingebrachte Mentor.

Lees artikel
Vrijwillige schuldhulpverleners slaan handen ineen
Dordtenaren met schulden beter, sneller én efficiënter helpen. Dat is het doel van vijf
vrijwilligersorganisaties in Dordrecht die de krachten hebben gebundeld in de Alliantie Dordrecht. Het
ondertekende convenant zorgt eveneens voor een stevige positie van de samenwerkende partijen in de
schuldhulpketen, zegt Arjen Baan, coördinator van de Alliantie Dordrecht en directeur/programmamanager
stichting Alliantie Vrijwillige Schuldhulp.

Lees artikel
Samen voor elkaar deel 2
Het Sociaal Wijkteam Velsen ondersteunt inwoners bij allerhande vragen. Met de rubriek ‘Samen voor
elkaar’ wil het Sociaal wijkteam actieve inwoners, die iets voor een ander betekenen, in het zonnetje
zetten.

Lees artikel
College Wijchen: "indicatiehoogte huishoudelijke hulp terugdringen in strijd tegen
tekorten zorgbudget"
Het Wijchense college wil de gemiddelde indicatiehoogte voor huishoudelijke hulp vanuit de Wmo
proberen terug te brengen naar twee uren per week. Ook overweegt men het ontwikkelen van een hybride
gezinshuis en het inrichten van een steunpunt voor lichte ondersteuningsvragen. Het is onderdeel van een
laatste pakket aan bezuinigingsmaatregelen op het gebied van Jeugdhulp en Wmo die het college
voordraagt aan de gemeenteraad.

Lees artikel

Deze nieuwsbrief is een uitgave van het programma Integraal Werken in de Wijk (IWW). Hierin bundelen Movisie, het
Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ), het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en Vilans hun krachten om kennis te
verzamelen, te verrijken en te verspreiden over de integrale aanpak van meervoudige vragen en problemen.

