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Uit het onderzoek Jeugdhulp in de wijk die is
uitgevoerd door het Sociaal en Cultureel
Planbureau komt naar voren dat er grote
verschillen zijn tussen wijken in het gebruik van
jeugdhulp zond verblijf. Die verschillen hangen
meestal samen met specifieke kenmerken van
de gezinnen zoals aantal eenoudergezinnen, de
grootte van de wijk, het aantal mensen in de
bijstand, het aantal kinderen in speciaal
onderwijs en het aantal niet-westerse
migranten.

Het college van burgemeester en wethouders in
Amsterdam, neemt maatregelen om vanaf 2021
het stelsel van de jeugdhulp sterk te
vereenvoudigen. Het nieuwe stelsel heeft minder
jeugdhulpaanbieders en minder administratieve
lasten. Daarnaast krijgen aanbieders een vast
bedrag waarmee ze alle doorverwezen kinderen
en jongeren helpen. Hiermee wil het college
borgen dat alle jeugdigen in Amsterdam de hulp
krijgen die ze nodig hebben.

Yeph gaat zeer specialistische
jeugdhulp verzorgen in Utrecht

Bouwdepot voor kwetsbare
jongeren
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Zestien Utrechtse gemeenten hebben
gezamenlijk een contract afgesloten met drie
organisaties: Youké, Pluryn en 's Heeren Loo, deze
gaan gezamenlijk specialistische jeugdhulp
verzorgen onder de naam Yeph. Op deze manier
kunnen ze investeren in een expertiseteam die
mee gaat denken met hulpverleners die al
betrokken zijn bij kinderen en gezinnen met zeer
complexe problemen.

De Bouwdepot is een proef om te kijken welke
invloed financiële zekerheid heeft op de toekomst
van kwetsbare jongeren tussen 18 en 21 jaar. Vijf
kwetsbare jongeren krijgen een jaar lang een
basisinkomen van ruim duizend euro per maand,
om hen de ruimte te geven te bouwen aan hun
toekomst. Het doel is om te voorkomen dat de
jongeren dakloos worden, in de criminaliteit
belanden of schulden maken.

Het sociaal domein

Kennis delen is nodig na
decentralisaties

Taakgericht werken in Jeugdwet en
Wmo
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De noodzaak om kennis te delen neemt voor
overheden toe, met de decentralisatie van taken
naar gemeenten en provincies. Bij decentralisatie
van taken moet steeds de vraag worden gesteld:
hoe krijgen we de juiste kennis bij de mensen die
voor ons de belangrijke beslissingen moeten
nemen? De Raad geeft vijf wenken hoe
kennisdeling kan worden aangejaagd. Lees ze
hier.

Er zijn hoge verwachtingen van taakgericht
werken en de eerste ervaringen binnen
gemeenten zijn positief. Er zijn daarnaast nog wel
wat vragen. Daarom is er een onderzoek gedaan
naar de huidige stand van het land op het gebeid
van taakgericht werken en een eerste, voorlopige
beschrijving van de kernelementen en stappen
die nodig zijn om te komen tot een inrichting
daarvan. Deze staan in het document "verkenning
taakgericht werken in Jeugdwet en Wmo".

Kan de uitvoering van de
Participatiewet verbeterd worden?

Wat kan de lokale overheid doen om
de gevolgen van het corona-virus en
soortgelijke gebeurtenissen te
verzachten?

13 maart 2020
De FNV heeft recentelijk een onderzoek
uitgebracht naar de ervaringen van
bijstandsgerechtigden met gemeentelijke
dienstverlening in het kader van de
Participatiewet. Het onderzoek laat twee
opmerkelijke uitkomsten zien. Ten eerste dat een
aanzienlijk deel van de geënquêteerde zich
onheus bejegend voelt door de ambtenaren van
de sociale dienst en ten tweede dat
bijstandsgerechtigden nog altijd naar
werkervaringsplekken of trajecten kunnen
worden gestuurd waar zij zelf niets wijzer van
worden.

16 maart 2020
Deze vraag wordt steeds relevanter nu, naast het
menselijk leed, ook meer economische gevolgen
verwacht worden. Op allerlei plekken ontpoppen
initiatieven, deze onderlinge solidariteit en sociale
verbondenheid is goed, maar niet
vanzelfsprekend. Dit vraagt om een basis van
vertrouwen en de juiste randvoorwaarden waar
ook de lokale overheid aan kan bijdrage.
Lees hierover de blog van Keimpe Anema.

Zorg
Inkopen in de zorg

Grote personeelstekorten in de zorg
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Met de decentralisatie moesten
maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp
doelmatiger worden ingezet en tegelijkertijd
moest er vorst worden bezuinigd. Om een deel
van die bezuinigingen te behalen, hebben veel
gemeenten kritisch gekeken naar de hoogte van
de tarieven die voor maatschappelijke
ondersteuning en jeugdhulp worden betaald. In
de praktijk blijkt het vaststellen van reële
tarieven alleen een grote uitdaging te zijn.
Wanneer is er sprake van een reëel tarief?

Al vanaf 2016 neemt het aantal werknemers in
de zorg toe. Ook de komende jaren wordt een
verdere stijging van de werkgelegenheid
verwacht. Een van de belangrijkste oorzaken
hiervoor is de vergrijzing. enerzijds groeit het
aantal oudere patiënten en anderzijds is de
zorgsector zelf sterk vergrijsd en zullen veel
medewerkers de komende jaren met pensioen
gaan. Er wordt op het moment veel actie
ondernomen om personeel te werven.

NZa past regelgeving aan vanwege
coronavirus

Instelling hebben ruimte om
ondersteunende medewerkers in te
zetten
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De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) wil de
zorgprofessionals optimaal kunnen ondersteunen
in hun werk. Ze vinden dat de regelgeving daarin
geen belemmering mag zijn. Daarom verruimen
ze een regel in de medische-specialistische zorg
tijdelijk en maken ze een nieuwe regel voor de
langdurige zorg.

Nu door het Coronavirus de reguliere zorg in
ziekenhuizen, verpleeghuizen en andere
zorgsectoren onder druk komt te staan, bekijken
veel instellingen de mogelijkheid om
bijvoorbeeld studenten geneeskunde, leerlingverpleegkundigen en gepensioneerde
zorgverleners in te zetten ter ondersteuning van
de zorgverleners.

Sociale zekerheid
De nieuwe Wet vereenvoudiging
beslagvrije voet

Bijdragen aan het voorkomen van
schulden
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Op 1 januari 2021 gaat de nieuwe Wet
vereenvoudiging beslagvrije voet (Wvbvv) in
werking, om mensen met schulden beter te
helpen. Door de invoering van de wet wordt het
berekenen van de beslagvrije voet (het bedrag
waar schuldeisers niet aan mogen
komen) eenvoudig en uniform door middel van
een digitale rekentool.

Schulden zijn een prioriteit voor
maatschappelijke organisaties, gemeenten en
uitvoeringsorganisaties, waaronder UWV. UWV
ontwikkelt dienstverlening om bij te dragen aan
het voorkomen van schulden voor klanten met
financiële zorgen. In 2018-2019 is hiervoor ene
pilot geweest in Groot-Amsterdam en in
Limburg. Geïnteresseerd in de uitkomsten van
de pilot? Lees dan het verslag van de UWV
"Signaleren en doorverwijzen van
uitkeringsgerechtigden bij schulden".

GGZ
Plan van aanpak hoog complexe
zorg GGZ

Beantwoording Kamervragen over
Wetten zorg en dwang en verplichte
geestelijke gezondheid
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Staatssecretaris Blokhuis (VWS) vindt het plan
dat zorgverzekeraars en aanbieders hebben
opgesteld om mensen met een hoog complexe
zorgvraag beter te helpen, een belangrijke stap
in de goede richting. De betrokken partijen
hebben een nieuwe werkwijze afgesproken voor
een passende behandeling op maat voor deze
groep patiënten, met steun van GGZ Nederland
en Zorgverzekeraars Nederland.

In het een schriftelijk overleg over de Wet zorg
en dwang psychogeriatrische en verstandelijke
gehandicapte cliënten en over de stand van
zaken bij de Wet verplichte geestelijke
gezondheidszorg zijn vragen gesteld en
opmerkingen gemaakt door de vaste commissie
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In dit
artikel geven Minster De Jonge en
staatssecretaris Blokhuis antwoord op deze
vragen.

