'Voor jou verzameld; nieuws uit het
sociaal domein'
22 augustus 2019
'Meer nodig om de jeugdzorg echt
veilig te maken'

Jeugd

Sneller hulp bij specialistische
ondersteuning huisarts

6 augustus 2019

14 augustus 2019

Er is meer samenwerking nodig met ouders en
familie en een steunfiguur voor ieder kind in de
jeugdzorg. Dat zijn adviezen van jongeren uit de
Augeo Jongerentaskforce en de Experienced
Experts in reactie op de aanbevelingen in het
rapport van Commissie-De Winter over geweld
in de jeugdzorg van 1945 tot heden.

Uit onderzoek van het Kenniscentrum Kinderen Jeugdpsychiatrie en Karakter in negen
Gelderse gemeenten komt naar voren dat
door specialistische ondersteuning in de
huisartsenpraktijk kinderen en jongeren met
psychische problemen sneller passende hulp
krijgen.

Het sociaal domein breed
DELA, Radboudumc en Games for
Health straten project om
eenzaamheid bij ouderen te
verminderen

Vier gemeenten gaan weer
indiceren op uren in WMO

6 augustus 2019

7 augustus 2019

Meer dan de helft van de 75-plussers voelt zich
weleens eenzaam. Een bijzondere
samenwerking tussen DELA, Radboudumc en
Games for Health gaat onderzoeken of spellen
tussen ouderen en kinderen dit sociale
probleem kunnen verminderen.

Wmo-clienten krijgen weer een uren-indicatie in
de Noord-Brabantse gemeenten Boxtel, Haaren,
Sint Michielsgestel en Vught. Ze gaan daar per
2020 stoppen met resultaatgericht indiceren in
de Wmo. Nu krijg een client ondersteuning
waarbij het doel leidend is. Het is niet altijd
duidelijk wat er onder het doel valt, daarom
wordt het teruggedraaid naar een uren-indicatie.

VNG selecteert Twenterand:
Commissie aan de slag met
betaalbaarheid sociaal domein

Gemeente start proef met
beeldbrieven
13 augustus 2019

19 augustus 2019

De gemeente Eindhoven is gestart met een
proef met beeldbrieven om de gemeentelijke
brieven voor zoveel mogelijk Eindhovenaren
begrijpelijk te maken. De beeldbrief komt voort
uit de motie 'Heldere communicatie' die vorig
jaar september door de gemeenteraad werd
aangenomen.

De VNG gaat bij tien gemeenten een onderzoek
doen naar de financiële beheersbaarheid van
het sociaal domein (Wmo, Jeugdzorg en
Participatiewet). Twenterand is eéén van de
geslecteerde gemeente. Het doel is om meer
grip te krijgen op de financiën binnen het sociaal
domein.

Zorg
Gemeenten en OM koppelen
zorginformatiesystemen
1 augustus 2019
Openbaar Ministerie en gemeenten nemen een
automatische koppeling in gebruik die de
gegevensuitwisseling bij de uitvoering van de
wet BOPZ versnelt en veiliger maakt. Dit is een
belangrijke stap in de voorbereiding van de
informatievoorziening rond de Wet verplichte
GGZ.

Jobhunters halen maand lang alles
uit de kast voor werkzoekenden
12 augustus 2019
De gemeente Groningen zet sinds mei vaker de
methoden van Jobhunters in bij het begeleiden
van werkzoekenden die moeilijk aan een baan
komen. Bij Jobhuntes kijken ze naar wat de
werkzoekende nodig heeft en daar zoeken ze
een passende werkgever bij.

Zorginspecteurs staan bloot aan
geweld intimitatie
20 augustus 2019
Inspecteurs van de Inspectie Gezondheidszorg
en Jeugd (IGJ) hebben vaker te maken met
intimidatie en bedreigingen als zij
thuiszorgbedrijven bezoeken. Een
hoofdinspecteur van de IGJ geeft aan dat meer
mensen niet de thuiszorg in gaan om zorg te
verlenen, maar alleen om zoveel mogelijk geld te
verdienen.

Sociale zekerheid
Samenwerking tussen zorg- en
welzijnsprofessionals vraagt
blijvende investering

Effect gemeentepolis kan groter

14 augustus 2019

19 augustus 2019

In Overvecht wonen veel mensen met complexe
gezondheidsproblemen en problemen in andere
leefdomeinen. Om hen zo goed mogelijk zorg te
bieden werken ze volgen een integrale
populatiegerichte wijkaanpak: Krachtige
basiszorg. Het uitgangspunt is zorg dichtbij,
waarbij zorgverleners en hulpverleners uit
verschillende domeinen met elkaar
samenwerken en de behoeftes van de patiënt
centraal staan.

De gemeentepolis is een gemeentelijke
collectieve zorgverzekering die bestaat uit een
basis- en een aanvullende verzekering voor
inwoners met een laag inkomen. Deze polis kent
op dit moment een groot bereik, maar
contracten tussen gemeenten en verzekeraars
lijken moeilijk tot stand te komen. Hiervoor zijn
aanvullende stappen nodig die staan beschreven
in 'Verbeteropties gemeentepolis' van het
Centraal planbureau.

Bewindvoerders: mensen met
schulden worden steeds armer
22 augustus 2019
Mensen met schulden en lage inkomens houden
steeds minder geld over voor boodschappen,
kleding, persoonlijke verzorging en vervoer. Dit
komt vooral door de gestegen kosten als huur,
energie en zorgkosten.

Verward gedrag
KPMG: "Personeelstekort blijft
grootste uitdaging voor geestelijke
gezondheidszorg"

Daling beschermde opvang
psychische cliënten buiten de regio

9 augustus 2019

14 augustus 2019

Het groeiende tekort aan personeel zorgt niet
alleen voor oplopende wachttijden en een te
hoge werkdruk. ook risico's voor de veiligheid,
het sluiten van GGZ-locaties en meer
ziekteverzuim van het personeel zijn het gevolg.

Het aandeel cliënten met psychische problemen
dat buiten de eigen regio wordt opgevangen in
een beschermde woonomgeving, daalt. De
afname is een mogelijk gevolg van de
gewijzigde bekostiging van beschermd wonen.

