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Woonbron helpt huurders met verward gedrag naar zorg
Huurders met verward gedrag moet je met de harde en de zachte hand helpen. Dat is het belangrijkste dat
Mike Verbiesen, sociaal beheerder bij woningcorporatie Woonbron, heeft geleerd van een project waar hij
met iemand van GGZ-instelling Antes langs de deuren ging. Het was leerzaam en de belangrijkste winst is
voor hem dat hij nu bij het sociale wijkteam terecht kan.

Lees artikel
Oproep Tweede Kamer: zet wijkverpleging ook in voor preventie!
Op woensdag 11 september 2019 praat de Tweede Kamer over wijkverpleging; de zorg die mensen thuis
krijgen als ze die nodig hebben. ANBO stuurde een brief naar de Kamerleden met de oproep om meer in de
wijkverpleging te investeren. Want de zorg voor mensen die tot op hoge leeftijd zelfstandig thuis wonen, is
steeds vaker complexe en langdurige zorg. De wijkverpleging moet daar meer op worden ingericht.

Lees artikel
Uniek onderzoek naar personen met verward gedrag in Flevoland
20 september 2019 – GGD Flevoland en onderzoeksbureau Care2Research hebben samen met 13
Flevolandse organisaties een uniek onderzoek uitgevoerd naar personen met verward gedrag en de
werking van de bemoeizorgketen. Aanleiding voor het onderzoek is het toenemend aantal politiemeldingen
verward gedrag.

Lees artikel
Weerbaarheid van medewerkers in gemeenten vraagt om meer structurele
aandacht
Onderzoek in vijf gemeenten, uitgevoerd door Bureau Broekhuizen en het Verwey-Jonker Instituut, in
opdracht van het ministerie van BZK, laat zien dat gemeentelijke medewerkers in hun werk geregeld te
maken krijgen met intimidatie en bedreiging en soms met (een poging tot) omkoping. Gemeenten kunnen
meer doen om weerbaarder te worden tegen ongewenste externe druk. Het tegengaan van ongewenst
gedrag van burgers moet bijvoorbeeld beter onder de aandacht worden gebracht van alle afdelingen en
uitvoeringsorganisaties van een gemeente.

Lees artikel

De impact van intensieve mantelzorg
Mantelzorg is er in allerlei soorten en maten. Er zijn mantelzorgers die met een intensieve zorgsituatie te
maken hebben. Zij bieden langdurig en intensief zorg en ondersteuning aan een naaste met een stoornis,
ziekte of handicap. Movisie deed onderzoek naar de impact die een dergelijke mantelzorgsituatie heeft op
het leven van de mantelzorger. Hoe lukt het hen het mantelzorgen te combineren met de rest van hun
leven? En zijn er aangrijpingspunten voor verbetering van hun ondersteuning bij het zorgen?

Lees artikel
Een op de vijf gemeenteambtenaren bedreigd
Een op de vijf ambtenaren bij gemeenten is in het afgelopen jaar bedreigd of geïntimideerd. Twee procent
werd geconfronteerd met een poging tot omkoping.

Lees artikel
Financieel misbruik signaleren is ook een taak van de bank
Tientallen medewerkers bij de Rabobank zijn opgeleid als seniorenadviseur. Zij helpen ouderen die langer
zelfstandig thuis wonen met bankzaken, en geven ook voorlichting over hulp, zorg en over financieel
misbruik. Roxana Faujdar, productmanager wonen van de Rabobank: ‘Het gaat vaak om 80-plussers in een
afhankelijkheidsrelatie met kinderen of met een mantelzorger.’

Lees artikel
Toegang tot passende zorg en ondersteuning gaat steeds beter
Het borrelt van de initiatieven, van de mooie voorbeelden uit de praktijk. Op tal van plaatsen in het land
geven gemeenten invulling aan onafhankelijke cliëntondersteuning. De discussie over nut en noodzaak lijkt
beslecht. ‘Een cliëntondersteuner kan echt het verschil maken.’

Lees artikel
‘Zonder publieke ruimten ontstaat er geen sociale verbinding’ Preventieproject in
Maastricht Noordwest
De inwoners van Maastricht Noordwest zijn bovengemiddeld ongezond. Onderzoekers van Maastricht
University praten met hen over hun leven en manieren om zich gezonder te voelen. Daarvoor zijn er in de
wijk veel meer publieke ontmoetingsplaatsen nodig, concludeert Klasien Horstman, hoogleraar filosofie en
sociologie van de openbare gezondheidszorg in Maastricht. Samen met wijkbewoners, gemeente en
hulpverleners maken de onderzoekers daar werk van.

Lees artikel

De integrale aanpak van VoorZorg als voorbeeld?
Ruim honderd gemeenten maken momenteel gebruik van VoorZorg, een preventief zorgprogramma voor
kwetsbare (aanstaande) moeders. ‘Dankzij deze unieke, integrale aanpak kan VoorZorg als voorbeeld
dienen om de JGZ en jeugdhulp naar een hoger plan te tillen.’ Dat stellen Mariëtte Hoogsteder, coördinator
Academische Werkplaats Jeugd en Gezondheid van Amsterdam UMC, en Silvia van den Heijkant, jeugdarts
bij GGD Amsterdam en onderzoeker VoorZorg bij de Academische Werkplaats, in een interview met
ZonMw.

Lees artikel
Collectief werken in het sociaal domein: veel woorden, daden blijven nog achter
Professionals willen, naast één-op-één hulpverlenen, ook collectief voor en met groepen werken. Echter,
door tijdsdruk komen ze er vaak niet aan toe. Dat kan beter, ook al omdat de kennis en vaardigheden van
individueel en collectief werken niet wezenlijk van elkaar verschillen.

Lees artikel

