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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 voortaan ontvangen in de mailbox? Stuur berichtje aan info@integraalwerkenindewijk.nl.
En volg Integraal Werken in de Wijk op LinkedIn.

De geestelijke gezondheidszorg leunt te veel op specialisten, zegt deze specialist
De ‘samen-redzaamheid’ staat onder druk, ziet crisisdienstverpleegkundige en onderzoeker Bauke
Koekkoek. In plaats van bij de buurvrouw of goede vriend op de bank, komen mensen met een probleem
steeds vaker bij een specialist terecht. Maar de kunst is juist om het klein te houden.

Lees artikel
Minder Halt-zaken in 2020, meer jongerenparticipatie
Het coronavirus zorgde voor een daling in het aantal Halt-zaken. Van 16.088 Halt-straffen in 2019 naar
13.421 Halt-straffen in 2020, waarvan 10% corona-gerelateerd. Omdat jongeren meer thuis waren, daalden
het aantal zaken voor schoolverzuim, winkeldiefstal en vernieling. Maar medewerkers van Halt hebben in
2020 zeker niet stil gezeten. We hebben online voorlichtingslessen gegeven en gesprekken gevoerd. Verder
hebben we nieuwe en bestaande producten (door)ontwikkeld en is Halt gestart met een jongerenpanel, dat
meedenkt over die nieuwe ontwikkelingen.

Lees artikel
Zorgfocuz: bekendheid cliëntondersteuning nog steeds laag
De naamsbekendheid van het vak onafhankelijke cliëntondersteuning kan nog steeds een flinke boost
gebruiken. ZorgfocuZ voerde in 2020 een landelijke benchmark uit naar de ervaringen van Wmo-gebruikers
in Nederlandse gemeenten. Daaruit blijkt dat slechts 34 procent van de ondervraagde Wmo-cliënten weet
dat ze een beroep kan doen op onafhankelijke cliëntondersteuners.

Lees artikel

‘Stuur meer ambtenaren naar de frontlijn’
Het is zijn zwanenzang. Peter Noordanus zwaait op 1 maart af als voorzitter van het Strategisch Beraad
Ondermijning (SBO). Ook het Aanjaagteam Ondermijning zit aan het eind van zijn periode. Vandaag
presenteert Noordanus het adviesrapport ‘Preventie met gezag’, waarin hij pleit voor een sterkere rol van
de gemeente in de frontlijn. ‘Ambtenaren en justitie moeten zichtbaarder zijn in de wijk. De overheid is nu
vaak te afstandelijk.’

Lees artikel
Gemeenten moeten regie nemen bij aanpak kindermishandeling
Gemeenten moeten het voortouw nemen bij de aanpak van huiselijk geweld of kindermishandeling binnen
het gezin. Goede praktijkvoorbeelden laten zien dat het mogelijk is om de veiligheid binnen gezinnen te
herstellen als alle partijen binnen een gemeente samenwerken. Dat blijkt uit onderzoek van vier
inspectiediensten die samenwerken in het Toezicht Sociaal Domein (TSD), zo meldt de Inspectie
Gezondheidszorg en Jeugd.

Lees artikel
Blog: ‘Krachten bundelen om negatieve bijwerkingen lockdown te beperken’
De pijn van de harde, lange lockdown is hevig en wordt overal in het land gevoeld. Dagelijks uiten
zorgverleners en belangenbehartigers van jongeren, ouderen, specifieke (patiënt)groepen hun noodkreten
in de media.

Lees artikel
In kwetsbare wijken is het niet alleen kommer en kwel
Een ding is de 1600 deelnemers aan de Dag van de Buurt – online congres op 28 januari – wel duidelijk
geworden: de inwoners zijn een belangrijke kracht om kwetsbare buurten weer tot een veilig een leefbare
omgeving te maken. Daarom moeten de kracht en de talenten van die inwoners benut worden. Movisieonderzoeker Daan de Bruijn over de lessons learned.

Lees artikel
Seksueel misbruik is tijdens de lockdown extremer geworden
‘Focus niet meteen op die leerachterstand, maar geef kinderen na de lockdown ruimte om op adem te
komen.’ Een dringend advies van Kim van Laar, ervaringsdeskundige en directeur van Team-Kim aan
professionals. ‘Sommige kinderen zijn blij dat ze deze periode overleefd hebben.’

Lees artikel

‘Zo ingewikkeld is het allemaal niet’. Psychiater en BuurtzorgT-oprichter Nico
Moleman bepleit ggz aan huis
Dat de ggz-sector opschuift naar het behandelen van mildere problematiek is hem een doorn in het oog.
Specialiseren noemt hij ‘gewichtigdoenerij’ en in het huidige ‘controlecircus’ gelooft hij niet. Met
BuurtzorgT pakt medeoprichter en psychiater Nico Moleman het radicaal anders aan. Tweedelijns-ggz in de
wijk, met zelfsturende teams. “Ik ben bestuurder, maar heb niets te vertellen.”

Lees artikel
Wijkteams voorkomen uithuisplaatsing, we weten alleen nog niet hoe
Ondanks de inzet van wijkteams blijft de druk op gespecialiseerde tweedelijnsjeugdzorg onverminderd
groot, concludeerde het Centraal Planbureau (CPB) vorige maand. Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) ziet
echter ook lichtpuntjes terug in het rapport. Zo lijkt de inzet van wijkteams voor minder jeugdhulp met
verblijf te zorgen. Eén probleem: we weten nog niet precies hoe dat komt. ‘Dát moeten we juist
achterhalen.’

Lees artikel
Nieuw wijkenbeleid vraagt inzet op drie sporen
Volkshuisvesting en wijkenbeleid zijn weer alive and kicking, zie het volkshuisvestingsfonds van 450 miljoen
euro dat het kabinet recent inrichtte om armere wijken op te knappen en energiezuinig te maken. Tien jaar
nadat er afscheid is genomen van de achterstandswijken slaat de beleidspendule terug. Hoe moet een
nieuw wijkenbeleid eruit zien?

Lees artikel
Aanpak mensen met verward gedrag nog steeds niet op orde
Ondanks alle aanbevelingen van het landelijk Schakelteam Verwarde Personen en álle inspanningen komen
er nog steeds ruim honderdduizend meldingen per jaar bij politie of ambulancediensten voor mensen met
verward gedrag, zo meldt het Brabants Dagblad.

Lees artikel
Een eigen huis helpt mensen uit probleemgedrag
De wijkteams in Enschede werken sinds 2018 intensief samen met vier woningcorporaties om inwoners
met een woonbelemmering toch een eigen thuis te geven. Dat doen zij onder de naam WoonStAP. Marloes
Olde Hampsink is een van de projectleiders: ‘Een eigen woning biedt stabiliteit en bestaanszekerheid. Dat is
onmisbaar om negatieve gedragspatronen te doorbreken.’

Lees artikel

Lokale initiatieven
Politie Deventer nog meer betrokken bij wijken
Deventer - De politie in Deventer vindt het belangrijk om aanwezig te zijn in de wijk en met haar partners te
werken aan veiligheid en leefbaarheid. Sinds 1 januari heeft het politieteam een nieuwe werkwijze
ingevoerd waardoor ze dat nog beter kan doen. Zo zijn de wijkagenten allemaal van wijk gewisseld en
werken zij samen met agenten die zijn gekoppeld aan hun werkgebied. Daardoor kunnen zij efficiënter
werken en gebruikmaken van verschillende specialisten in het team. Daarnaast worden er scherpere keuzes
gemaakt en ligt de focus meer op opsporing. “Wij willen het wijkgericht werken versterken. De
wijkbewoners hebben nu naast een wijkagent een heel team die voor hen aan de slag gaat”, aldus de
teamchef Eren Balanan en waarnemend teamchef Joost Holterman IJsselland-Zuid.

Lees artikel
Zaanstad zet volgende stap in de doorontwikkeling van het Jeugdteam
Zaanstad wil per 1 januari 2022 het Jeugdteam onderbrengen in een eigen stichting. De beslissing om de
uitvoering bij één partij te laten, kwam eerder na het advies ‘Doorontwikkeling jeugdhulp vanaf 2020’.
Daarop gingen de zes Jeugdteams vorig jaar al samen in één Jeugdteam. Het oprichten van een stichting is
de volgende grote stap in de doorontwikkeling. Het voorstel ligt nu voor een zienswijze bij de
gemeenteraad.

Lees artikel
De wijkdemocratie moet groter in Rotterdam
Er moeten meer middelen, mogelijkheden en macht naar de wijken in Rotterdam. Dat is het thema van een
maand lang gesprekken met bewoners, ondernemers, maatschappelijke instellingen en experts. De wijk
moet aan zet komen over een directe en laagdrempelige wijkdemocratie.

Lees artikel
Stedelijk integraal team zorgt voor effectieve aanpak voor inwoners met
complexere psychische problematiek
‘We zien dat steeds meer mensen met psychische kwetsbaarheid zelfstandig in de wijk wonen. Het is van
belang dat deze mensen op een goede manier zelfstandig kunnen wonen en overlast wordt voorkomen.
Gezamenlijke inzet is hierin essentieel’, aldus wethouder Jack Schoone tijdens de online bijeenkomst,
waarin betrokken partijen hun handtekening onder de overeenkomst zetten.

Lees artikel
Hoe pakken ze zorgfraude aan in Zwolle?
Het rapport ‘Een wereld te winnen | Over zorgfraude Wmo 2015 en Jeugdwet’ legt een groot aantal
methoden bloot waarmee malafide zorgaanbieders frauderen. In een serie artikelen gaan gemeenten in op
1 van deze zogenoemde fraudetactieken en hun fraudeaanpak. Deze keer is het de beurt aan Zwolle.

Lees artikel

Zaans Autisme Loket wil drempel verlagen: "Je hoeft hier niks uit te leggen"
Verscholen in het multicultureel centrum De Groote Weiver zitten elke dinsdag van 10.00 tot 13.00 uur
ervaringsdeskundigen om mensen met autisme en hun familieleden te helpen. Dit gebeurt door middel van
advies of een luisterend oor. Dat is hard nodig, want de deskundigen van het Zaans Autisme Loket merken
dat ouders het vaak moeilijk vinden om toe te geven dat hun kind autisme heeft.

Lees artikel
Werk en mantelzorg: hoe dan?
Geïnspireerd door de landelijk bijeenkomsten Moeder aan de Lijn heeft Eve van Dijk van Kappa Helpt! het
initiatief genomen ook in Zaanstad online meet-ups voor mantelzorgers te organiseren. Een bekende host
gaat dan in gesprek over wat het betekent om voor iemand te zorgen. Aan de hand van filmfragmenten uit
de documentaire Moeder aan de Lijn worden ervaringen gedeeld.

Lees artikel
Rotterdam loopt voorop met digitale balie
Samen vanaf de roze wolk aangifte van de baby doen via videobellen. Dat kan sinds kort via de digitale balie
van de gemeente Rotterdam, die in korte tijd door de coronapandemie uit de grond is gestampt. Andere
Nederlandse gemeenten zijn nog niet zover.

Lees artikel
Aanvalsplan armoede Maastricht
Duizenden gezinnen in Maastricht leven in armoede. Dat zijn er veel te veel, vooral voor een stad die zich
als bourgondische enclave presenteert. Met een ‘aanvalsplan’ wil de gemeente mensen eerder uit hun
schulden halen. En sociale ongelijkheid voorkomen. Verslag van een rondetafeldiscussie.

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.

