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Steeds meer decentrale wijkteams op ZorgDomein
Decentrale wijkteams in richten op ZorgDomein; we zien steeds meer VV&T-instellingen die dit doen op ons
zorgplatform. Het maakt het voor de verwijzer eenvoudiger om voor de patiënt de meest passende zorg te
vinden. Immers op basis van de postcode van de patiënt toont ZorgDomein de wijkteams die zorg leveren
binnen dit postcodegebied.

Lees artikel
Kansen door de crisis: School & ouders in coronatijd
De crisis is in de eerste plaats toch vooral dat: een heftige periode van ongekende omvang. Toch zitten er
ook positieve elementen aan die ons ook daarna nog kunnen dienen. In een serie blogs bespreekt Verus de
kansen die wij zien ontstaan. Deze keer zoomen we in op de relatie tussen school en ouders.

Lees artikel
'Jeugdstelsel is nog steeds te verkokerd'
De invoering van passend onderwijs heeft de ondersteuning van leerlingen en studenten verbeterd, maar
niet alle verwachtingen van leraren en ouders waargemaakt, bleek op 27 mei uit de evaluatie van het
passend onderwijs. In de uitzending van De Monitor op 1 juni vroegen onderwijsprofessionals om meer
jeugdhulp op school voor kinderen in een kwetsbare positie. Zowel de evaluatie als het tv-programma laten
zien dat het zorgstelsel nog steeds te verkokerd is, stelt Anita Kraak van het Nederlands Jeugdinstituut.

Lees artikel
Coronacrisis is heilzaam voor jeugdzorg. Jeugdzorgdirecteur: probleemjongeren en
-gezinnen doen het beter door beeldbellen en minder controle thuis
De beperkingen door de coronacrisis pakken deels juist heilzaam uit voor de jeugdzorg, stelt bestuurder
Peter Dijkshoorn van de noordelijke instelling voor jeugdpsychiatrie Accare.

Lees artikel

Scholen ontdekken door corona meer kwetsbare leerlingen
Door de coronacrisis zijn meer kwetsbare leerlingen ‘ontdekt’, zegt ruim een kwart van de leraren en
leerlingbegeleiders in het basis- en voortgezet onderwijs. Verder wil de helft van de leraren op de
basisschool een belangrijkere rol voor de school in de jeugdhulp aan leerlingen. In het voortgezet onderwijs
is een derde van de leraren daar voorstander van. Dat blijkt uit een landelijke enquête van het
onderzoeksprogramma De Monitor (KRO-NCRV) en DUO-onderwijsonderzoek & Advies

Lees artikel
Sociale wijkteams dwalen af
Medewerkers van wijkteams komen nauwelijks toe aan vroegsignalering en preventie. Dat blijkt uit de
vierde landelijke peiling ‘(Sociale) wijkteams, 5 jaar later’ van Movisie.

Lees artikel
Mobiliteits(on)geluk: op weg naar sociale alliantie mobiliteit
Tijdens mijn werk als sociaal raadsman kreeg ik regelmatig de vraag om een sluitend budgetplan te maken
voor particulieren, vaak voor minima. Een terugkerend dilemma op individueel niveau is het budget voor
vervoer. ‘Ga ik een brood kopen of een liter benzine?’

Lees artikel
Denk eens aan een lvb als je gedragsproblemen ziet
‘Lvb wordt zeker bij kinderen met gedragsproblemen vaak niet gezien’, zegt Mariëlle Dekker,
onderzoekscoördinator bij Academische Werkplaats Kajak/Landelijk Kenniscentrum LVB. ‘Daar valt veel
leed mee te voorkomen.’

Lees artikel
Ervaringswerkers zijn er wel, maar ze zijn er nog niet
Het ervaringswerk in het sociaal domein heeft een nieuwe stimulans nodig. Na een enthousiast onthaal en
veel aandacht in tijdschriften en op congressen, lijkt de aandacht nu wat weg te ebben. Meer en beter
kwartier maken is hard nodig.

Lees artikel

Zorg en ondersteuning voor (psychisch) kwetsbare mensen in corporatiewijken
schiet tekort
Kwetsbare bewoners in corporatiewijken krijgen te laat of te weinig ondersteuning vanuit de Wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Een vroege signalering van problemen, de waakvlamfunctie, moet
terugkomen in de wijken. Dat is de conclusie van het onderzoek dat Andersson Elffers Felix (AEF) op
verzoek van Aedes uitvoerde. Aedes is de branchevereniging van woningcorporaties in Nederland. Gisteren,
8 juni, debatteerde de Tweede Kamer over onder andere ambulante zorg in de wijken.

Lees artikel
7 tips voor meer grip op uitgaven in sociaal domein
Als wethouder Financiën van een gemeente zou je er grijze haren van krijgen. De kosten voor de Wet
maatschappelijke ondersteuning (WMO) en de jeugdzorg lopen flink uit de pas met de door de
Rijksoverheid toegekende middelen voor de gemeenten. Ruim een op de zes gemeenten wenst een
doorlichting door de visitatiecommissie financiële houdbaarheid sociaal domein. Het gevoel van
machteloosheid groeit omdat grip op de uitgaven lijkt te ontbreken.

Lees artikel
MIND in brief aan Kamer: verbeter de toegang van jeugd tot zorg!
Dinsdag 23 juni overlegt de Kamercommissie over de jeugdzorg. MIND heeft begrip voor de ingewikkelde
situatie waarin Nederland terecht is gekomen. Een scherpe focus op de individuele vraag om zorg en
ondersteuning blijft hierbij van groot belang. Afspraken over nieuwe (tijdelijke) vormen van zorg en
ondersteuning moeten altijd in samenspraak met de jongere en zijn of haar ouders worden gemaakt.

Lees artikel
Hoe jongerenwerkers de druk op jeugdzorg kunnen verminderen
Om te voorkomen dat jeugdzorg overbelast raakt, worden jongerenwerkers ingezet. Vroeger werden ze
vooral gezien als ‘activiteitenboeren’, maar dat is allang niet meer zo. ‘Het is echt een vak.’

Lees artikel
Naar een sluitende aanpak van huiselijk geweld
De wil tot verbetering is er, maar de ketenaanpak van huiselijk geweld in Rotterdam hapert door
onduidelijkheden over taken en bevoegdheden van instellingen. Dat blijkt uit onderzoek door het VerweyJonker Instituut, in opdracht van de Rotterdamse gemeenteraad.

Lees artikel

Lees artikel

Wams: vooruitgang, maar (nog) niet in balans
Op 19 maart 2020 is het conceptwetsvoorstel Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein, ook
wel Wams genoemd, in consultatie gegaan. Met dit wetsvoorstel wordt de huidige Wet maatschappelijke
ondersteuning 2015 (Wmo 2015) aangepast.(1) Met de Wams beoogt het kabinet een aantal wijzigingen
door te voeren binnen het sociaal domein die bijdragen aan een betere zorg voor inwoners met
meervoudige problematiek.(2)

Lees artikel

Lokale initiatieven/nieuws
Werk & inkomen voortaan binnen de wijk geregeld
Arnhemmers die zijn aangewezen op een bijstandsuitkering worden met ingang van 1 juni in hun eigen wijk
geholpen door een vast en vertrouwd contactpersoon. Het cluster werk & inkomen van de gemeente is
daarvoor grondig gereorganiseerd. Het cluster is opgedeeld in zes gebiedsteams. Dat maakt een
persoonlijkere werkwijze mogelijk. Met elke inwoner die afhankelijk is van inkomensondersteuning van de
gemeente, wordt gekeken wat de belemmeringen zijn om aan het werk te kunnen en hoe de gemeente kan
helpen bij het wegnemen van die belemmeringen.

Lees artikel
Coronacrisis en inkoop in Nijmegen: Vertrouw de markt en daag haar uit
De coronacrisis zorgt ervoor dat ook aanbestedingen en overheidsopdrachten in de knel komen. Dat
merken aanbestedende diensten en marktpartijen nu al. Wat zijn die knelpunten precies? En hoe tackel je
ze? Pieter van Diemen, Senior Juridisch Beleidsadviseur bij de gemeente Nijmegen, vertelt hoe zijn
organisatie ze aanpakt. ‘Wees steeds duidelijk over wat wel en niet mogelijk is.’ (mei 2020)

Lees artikel
‘Blaas de geplande reorganisatie van de Wijkzorg Amsterdam af’
Rigtje Passchier pleit in een lezersbrief in Het Parool tegen de reorganisatie van de Wijkzorg Amsterdam.
‘De stad kan haar geld beter besteden aan de hulp die straks nodig is, als de economische coronaklap
komt.’ Rigtje Passchier doet bestuurskundig promotieonderzoek naar de regiefunctie van Amsterdam,
Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Enschede bij sociale wijkteams, en is docent bestuurskunde aan de
Universiteit Leiden.

Lees artikel

