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Sociale (wijk)teams 5 jaar later: uitkomsten peiling
Sociale wijkteams ondersteunen inwoners op het gebied van welzijn, zorg en gezondheid. Laagdrempelig
en in de eigen leefomgeving. Movisie voert regelmatig een landelijke peiling uit naar de werkwijze van de
wijkteams en hun bijdrage aan de decentralisatie in het sociaal domein.

Lees artikel
Als thuiszorgmedewerker werken in een COVID-19-team
Nicole Oosterlaak is verpleegkundige in de wijk voor zorgorganisatie Thebe. Sinds 27 maart heeft Thebe
een speciaal COVID-19-team waar Nicole aan deelneemt. En dat heeft veel invloed op de manier van
werken: ‘Normaal zie ik zo’n 10 tot 12 cliënten per dag, nu zijn het er maximaal 5.’

Lees artikel
‘Het was een lange weg om ‘herstel’ uit te leggen in de ggz’
Als het gaat om herstel, empowerment en ervaringsdeskundigheid in de ggz – oftewel het HEE-programma
– is er de afgelopen jaren veel bereikt. Projectleider Marianne van Bakel kijkt terug en blikt vooruit. Want er
is ook nog een hoop te doen.

Lees artikel
Richtlijnen voor zorg en ondersteuning kwetsbare ouderen thuis
In deze coronatijd, waarin sociale isolatie centraal staat, kunnen bij thuiswonende ouderen snel problemen
toenemen. De ouderen kunnen door ziekte extra kwetsbaar worden of de mantelzorg valt weg.
Uitgangspunt van de overheid is om zo lang mogelijk in te zetten op steun in de thuissituatie. Tijdig
signaleren is daarvoor cruciaal. Wijkteams, buurtteams en zorgaanbieders moeten daartoe de vinger aan
de pols houden.

Lees artikel

Welke dilemma’s spelen er tijdens de coronacrisis in de wijkzorg?
Welke dilemma’s spelen er in de wijkzorg tijdens de coronacrisis? Hoe gaat zorgorganisatie Amstelring
daarmee om? We spraken met bestuurder Inge Borghuis en wijkverpleegkundige Loes van Bemmelen over
beschermingsmiddelen, coronatesten, het steunen van medewerkers, overbelaste mantelzorgers en het
weer opstarten van dagbesteding.

Lees artikel
Een overwinning voor alle professionals in de zorg
Bij ZorgAccent zorgt iedereen goed voor elkaar.
Het coronavirus brengt de nodige onrust en onzekerheid teweeg in de zorginstellingen. Ook bij ZorgAccent
in Overijssel. Tegelijkertijd biedt de situatie ook nieuwe mogelijkheden. Volgens directeur wijkverpleging
Erik Vuurboom laat ZorgAccent zien dat ze ook zonder alle regelgeving fantastische zorg kunnen leveren. ‘In
feite kun je de huidige situatie zien als een grote overwinning voor alle professionals in de zorg. Ik hoop dat
de overheid dit onthoudt.’

Lees artikel
Hilhorst: ‘Wijkteams moeten leren maatwerk te rechtvaardigen’
‘De regels in het sociaal domein zijn complex en werken elkaar vaak tegen’, stelt actieonderzoeker Pieter
Hilhorst. Maatwerk is een oplossing maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Met de Citydeal Eenvoudig
Maatwerk onderzoeken acht gemeenten en vier ministeries onder leiding van Hilhorst hoe maatwerk
eenvoudiger kan.

Lees artikel
Wijkteams werken nog te weinig preventief
Sociale wijkteams komen nog onvoldoende toe aan preventief werken en vroege signalering van
problemen. Ook maken ze nog onvoldoende de overstap van individuele steun naar collectieve
voorzieningen. Dat blijkt uit een peiling van Movisie onder 212 gemeenten.

Lees artikel
Coronacrisis: meer kwetsbare gezinnen blijken zelfredzaam
Veel kwetsbare gezinnen krijgen momenteel geen of minder professionele ondersteuning. Zorgwekkend?
Dat valt wel mee, vindt sociaal werker Evalien Verschuren. ‘Mensen kunnen nu niet meer op ons leunen en
tonen zich ineens zelfredzaam.’

Lees artikel

Z+W TV: Social distancing? Nee juist niet!
De coronacrisis heeft mentaal invloed op ons allemaal. Psychiater René Keet ziet dat de behoefte aan
contact een belangrijke gedeelde behoefte is. ‘De term social distancing is dan ook echt een verkeerde
term. We zijn gedwongen tot het houden van fysieke afstand, maar sociaal moeten we elkaar juist
opzoeken.’

Lees artikel
Cultuursensitief vakmanschap: ken je eigen (voor)oordelen
‘Cultuursensitief’ of ‘diversiteitgevoelig’ werken: de Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd van
Noord-Brabant, Twente en Amsterdam namen dit thema de afgelopen jaren uitgebreid onder de loep. Ze
wisselden de opgebouwde kennis en ervaring onderling uit. KIS sprak met Jeanine Strobbe, docent
Pedagogiek aan de Fontys Hogeschool in Tilburg en met Takrid Ilyo, regisseur team Jeugd en Gezin van de
Gemeente Hengelo. ‘Ga met mensen om, zoals je zelf zou willen dat er met je omgegaan wordt, als je met
een hulpvraag zit.’

Lees artikel
De drie Sociaal Werkers van het Jaar 2020
Dit jaar niet één Sociaal Werker van het Jaar, maar drie. Alle drie de genomineerden voeren dit jaar de titel.
Maak kennis met de Sociaal Werkers van het 2020: gezinswerker bij het Utrechtse Lokalis Marcel van Eck,
jongerenwerker bij MeerWaarde Welzijn in Haarlemmermeer Simone Duin en dak- en thuislozen expert in
het sociaal wijkteam van bij Stichting Maatschappelijke Dienstverlening in Enschede Marloes Olde
Hampsink.

Lees artikel
Preventie kan de stijgende instroom ggz een halt toeroepen
Nu de coronacrisis zoveel Nederlanders ook mentaal lijkt te raken, wil GGZ Nederland meer investeren in
preventie. Alleen door de mentale veerkracht van Nederlanders te vergroten, kan de stijgende instroom in
de geestelijke gezondheidszorg een halt worden toegeroepen en kan de beschikbare capaciteit worden
ingezet voor patiënten die het meest afhankelijk zijn van goede ggz.

Lees artikel
Met praktijkondersteuner fors minder verwijzingen
Door de inzet van praktijkondersteuner jeugd bij huisartsen in Pijnacker-Nootdorp is het aantal
verwijzingen naar de gespecialiseerde jeugdzorg met een kwart afgenomen. Dit kan de gemeente jaarlijks
een netto kostenbesparing opleveren van tussen de 2,5 en 6,9 ton.

Lees artikel

Nu is het juiste moment om laaggeletterden te helpen met hun taalvaardigheid
Laaggeletterden hebben moeite om de huidige crisiscommunicatie te begrijpen. Afgesloten van hun eigen
netwerk, scholen, taalcursussen en buurthuizen ervaren zij nu meer dan anders de noodzaak om hun
basisvaardigheden te verbeteren. Professionals kunnen daarop inspelen, om er na de coronacrisis op voort
te bouwen.

Lees artikel
‘Wijkteams zijn cruciale schakel in aanpak van huiselijk geweld’
Het stoppen en duurzaam oplossen van huiselijk geweld en kindermishandeling in Nederland moet beter.
Sociale wijkteams én gemeenten spelen daarin een cruciaal rol, zegt Lieke Bruinooge van het landelijke
programma Geweld hoort nergens thuis. Ze ziet de aandacht voor onveiligheid achter de voordeur in de
samenleving in deze tijd gelukkig groeien.

Lees artikel
Sociale wijkteams ‘are here to stay’
Sinds de decentralisatie onderzoekt Movisie de ontwikkeling van de sociale wijkteams. Recent is de vierde
peiling sociale wijkteams gepubliceerd op basis van data van 2019. ‘Na een begin van intern zoeken, zijn ze
nu gestabiliseerd’, vertelt onderzoeker Silke van Arum.

Lees artikel
Column: Louis van Gaal is God
Wat kunnen wijkteams leren van voetbaltrainer Louis van Gaal? In deze column laat Fawzi Salih zien hoe je
de methode Van Gaal succesvol toepast. Vanaf morgen ben je samen met alle collega’s uit het wijkteam
klaar om te scoren.

Lees artikel
Al jaren klinkt kritiek van scholen op jeugdhulp: ”Te moeilijk, te laat en te kort”
Hulpverlening aan leerlingen die het moeilijk hebben, moet anders georganiseerd worden.
“Jeugdbescherming, Veilig Thuis: het is in combinatie met school altijd lastig en nog steeds is het niet goed
geregeld. Nu met corona ligt deze kwestie weer duidelijk op tafel. Probeer het nou simpel te houden,
dichtbij ouders, dichtbij scholen, dichtbij kinderen.”

Lees artikel

Lokale initiatieven/nieuws
Dichtbij op afstand
Ondanks de coronamaatregelen en de afstand, gaat de zorg voor de mensen die dat nodig hebben gewoon
door. Waar mogelijk wordt dat op afstand gedaan. Zo ook voor deze wijkteammedewerker Miranda van
Incluzio Hollands Kroon en haar cliënt Jeanette.

Lees artikel
Een op de zeven kinderen in Leeuwarden krijgt jeugdhulp
In Leeuwarden krijgt een op de zeven kinderen jeugdhulp. De Friese hoofdstad is er koploper mee in de
provincie.

Lees artikel
De Eethut levert maaltijden aan huis in Haarlem-Oost: "Zo zien we gelijk hoe het
met de mensen gaat"
Een keer in de week gezellig een hapje mee-eten bij de Eethut in wijkcentrum de Sprong: het kan niet meer
sinds de uitbraak van het coronavirus. Maar de behoefte aan een gezonde maaltijd en een babbeltje is er
nog wel bij veel mensen en daarom brengen de vrijwilligers de maaltijden nu rond.

Lees artikel
Huisarts in Leiden kan sneller doorverwijzen naar sociale wijkteams
Uit het regiobeeld Zuid-Holland van zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid blijkt dat regio Leiden op nummer 1
staat als het gaat om angst- en stemmingsstoornissen. Huisartsen in Leiden mogen patiënten daarom nu
doorverwijzen naar sociale wijkteams. De doorverwijzing geldt voor problemen en vragen over welzijn,
waaronder angst- en stemmingsstoornissen.

Lees artikel
'Poort wijd opengezet', er is onvoldoende grip op zorguitgaven
Arnhem heeft onvoldoende grip op onder meer de zorguitgaven, concluderen onderzoekers van de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Een gebrek aan visie en te weinig sturing zouden hier
oorzaken van zijn. De poort voor professionals en aanbieders zou wijd open zijn gezet.

Lees artikel

