'Voor jou verzameld; nieuws uit het
sociaal domein'
3 juni 2019
Jeugd
Wethouders jeugd op de barricades

Extra geld transformatie jeugdhulp

15 mei 2019

15 mei 2019

Wethouders van regeringspartijen VVD, CDA,
D66 en ChristenUnie vragen bij het kabinet en
de Tweede Kamer voor extra geld voor de
jeugdzorg. Zonder extra middelen kunnen
gemeenten niet garanderen dat ze de juiste
zorg aan jongeren kunnen blijven geven.

Er komt de komende jaren extra geld
beschikbaar om de jeugdhulp te verbeteren en
beter beheersbaar te maken. Dat schrijft
minister Hugo de Jonge van VWS in een brief
aan de Tweede Kamer.
Lees meer

Lees meer

Aanpak jeugdwerkloosheid
succesvol

Wethouders staan achter oproep
VNG

17 mei 2019

22 mei 2019

De uitgevoerde proef in Den Haag om met een
persoonlijke en wijkgerichte aanpak de
jeugdwerkloosheid terug te dringen, is
succesvol gebleken. In de jaren 2016, 2017 en
2018 werden 3600 jongeren begeleid naar werk
(58%), onderwijs (32%) of een ander traject,
zoals passende hulpverlening of
vrijwilligerswerk (10%).

Wethouders van partijen die in het kabinet
vertegenwoordigd zijn, roepen het kabinet en de
Tweede Kamer op om hun budget voor
jeugdhulp structureel te verhogen. De
wethouders staan achter de oproep van de VNG,
die op 8 mei vroeg om meer geld voor
jeugdhulp.

Lees meer

Lees meer

Het sociaal domein

Magazine over één jaar AVG

Meer mensen met een
arbeidsbeperking aan het werk

21 mei 2019

23 mei 2019

Op 25 mei 2018 is de Algemene verordening
gegevensbescherming (AVG) ingegaan. In het
magazine staat beschreven hoe het nu een jaar
later staat met de implementatie en naleving
van de AVG.

Voor werkgevers moet het simpeler worden om
mensen met een beperking in dienst te nemen.
Het is belangrijk dat het werk meer loont voor
werknemers en dat werkgevers en werknemers
elkaar makkelijker weten te vinden. Daarnaast is
het belangrijk dat mensen niet alleen aan het
werk komen, maar dat ook blijven.
Lees meer

Lees meer

Overleg nieuwe wet inburgering
afgebroken

Meer maatwerk en regionale hulp
voor statushouders

23 mei 2019

24 mei 2019

De VNG heeft de onderhandelingen over de
invoering van het nieuwe inburgeringsstelsel
afgebroken. De VNG kan zonder een goede
financiële onderbouwing op basis van
onafhankelijk onderzoek geen
verantwoordelijkheid dragen voor de uitvoering
van de nieuwe wet inburgering.

De Sociaal-Economische Raad (SER) wil graag
een effectievere ondersteuning bij het zoeken
naar werk voor vluchtelingen met een
verblijfsvergunning. Hiervoor is meer maatwerk
nodig en een sluitende regionale infrastructuur
waarop gemeenten, werkgevers en werknemers
een beroep kunnen doen.

Lees meer

Lees meer

Sociaal domein en de zorg
Verantwoording sociaal domein
moet anders
14 mei 2019

Zorgkantoren zetten in op meer
maatwerk en innovatie in
langdurige zorg
29 mei 2019

Verantwoording in de jeugdzorg,
maatschappelijke ondersteuning en curatieve
zorg moet fundamenteel anders. Op dit moment
draaien ze onvoldoende bij aan betere zorg en
ondersteuning. ‘Het vertrekpunt moet niet
degene zijn die verantwoording vraagt, maar
degene die verantwoording aflegt.’ Dat stelt de
Raad voor Volksgezondheid en Samenleving
(RVS).

Vanaf 2020 zal het thema innovatie een vast
onderdeel worden tussen zorgkantoren en de
zorgaanbieder over de kwaliteit van de
langdurige zorg. Dat staat in de aanvullingen op
het inkoopbeleid van de zorgkantoren voor 2020.
Naast de aandacht voor innovatie, staan ook de
nieuwe uitgangspunten voor de besteding van
het kwaliteitsbudget voor de verpleeghuiszorg
vermeld.

Lees meer

Lees meer

Sociale zekerheid

Werkloosheid verder gedaald naar
300 duizend

Ombudsman uit zorgen over nieuw
schuldenwet

16 mei 2019

28 mei 2019

Het CBS meld op basis van nieuwe cijfers dat het
aantal 15- tot 75-jarigen met betaald werk de
afgelopen drie maanden met gemiddeld 11
duizend per maand is toegenomen. Het aantal
werklozen daalde met gemiddeld 10 duizend per
maand tot 300 duizend.

Nationale ombudsman Reinier van Zutphen
vindt de voorgestelde wijzigingen van de Wet
gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) een
stap in de goede richting. Hij wijst
wel staatssecretaris Tamara van Ark in een brief
op enkele elementen die volgens hem
ontbreken in het wetswijzigingsvoorstel.

Lees meer

Lees meer

Verward gedrag
Terughoudend en zorgvuldig
omgaan met de onvrijwillige en
verplichte zorg

Het zorgprestatiemodel

16 mei 2019

20 mei 2019

In de visienota ‘Terughoudend en zorgvuldig
omgaan met onvrijwillige of verplichte zorg’ zet
de Inspectie Gezondheidszorg Jeugd uiteen wat
de komst van de nieuwe wetten in grote lijnen
betekent.

De Nederlandse Zorgautoriteit adviseert om per
2022 een nieuwe bekostiging in te voeren in de
generalistische basis ggz, gespecialiseerde ggz
en forensische zorg: het zorgprestatiemodel. De
huidige bekostiging in de geestelijke
gezondheidszorg en forensische zorg is niet
meer geschikt.

Lees meer

Onderzoek: kennisvergroting
huisarts van GGZ-problematiek kan
leiden tot kortere wachttijd voor
patiënt

Lees meer

Ruimte voor verbetering bij inkoop
ggz

23 mei 2019

27 mei 2019

Er zijn verschillende oplossingsrichtingen
mogelijk om de wachttijden bij specifieke
cliëntgroepen in de GGZ aan te pakken. Één van
de oplossingen is betere triage bij de huisarts.
Dat blijkt uit het rapport van bureau HHM.

Zorgverzekeraars en zorgaanbieders in de
geestelijke gezondheidszorg kunnen nog meer
doen om te zorgen dat mensen op tijd goede
zorg krijgen als ze dit nodig hebben. De
Nederlandse Zorgautoriteit doet een aantal
concrete aanbevelingen in de monitor
contractering ggz 2019.

Lees meer

Lees meer

