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JEUGD

JONGERENWERKERS IN ACTIE TEGEN
WA P E N B E Z I T
2 september 2020
Jongerenwerkers uit tientallen gemeenten sluiten zich aan bij de
socialemediacampagne #NoShank. Jongerenwerker Dimitri van
den Berg lanceerde de campagne op 26 augustus via de NOS.
Van den Berg roept zijn collega's op om met jongeren in gesprek
te gaan over wapenbezit, naar aanleiding van recente
steekincidenten. In Binnenlands Bestuur benadrukt NJi-directielid
Rutger Hageraats dat gemeenten, onderwijs, jeugdhulp en de
veiligheidssector samen moeten zoeken naar een oplossing voor
het wapenbezit onder jongeren, om te beginnen door zich te
verdiepen in het gedrag van jongeren en de groepsdynamiek.
Lees hier meer.

BGZJ VOORZICHTIG POSITIEF OVER
WETSVOORSTEL JEUGD
8 september 2020
De Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) zijn positief
over de stap die met het wetsvoorstel ‘Verbetering
beschikbaarheid zorg voor jeugdigen’ gezet wordt naar een beter
jeugdstelsel. Die stap is volgens de jeugdbranches hard nodig om
de knelpunten in de uitvoering van de Jeugdwet op te lossen.
Tegelijkertijd houdt de BGZJ zorgen. Voor (inkoop) van sommige
specialistisch jeugdhulp zou bovenregionaal (tussen de regio’s)
moeten worden samengewerkt en dat is met het huidige voorstel
nog te vrijblijvend geregeld. Daarnaast zijn volgens de BGZJ de
taken en verantwoordelijkheden van de NZa in het wetsvoorstel
ontoereikend om merkbaar effect hebben op de huidige
knelpunten.
Lees hier meer.

HET SOCIAAL DOMEIN
VERBETERTRAJECT 'SAMENWERKEN AAN
B E T E R E T O E G A N G ' VA N S TA R T

P O S I T I E V E R E S U LTAT E N P R O J E C T
'OUDEREN IN DE WIJK'

7 september 2020
Vanaf 7 september kunnen gemeenten zich aanmelden voor het
verbetertraject 'Samenwerken aan betere toegang' van de
VNG. Gemeenten zijn inmiddels 5 jaar verantwoordelijk voor de
omvangrijke taken op het gebied van de (langdurige)
ondersteuning en zorg aan inwoners thuis. Hoewel er al veel goed
gaat, kan het zijn dat de uitvoering op een aantal thema’s beter
kan. In het traject werken gemeenten aan verbeteropgaven,
werken ze actief samen met inwoners, cliënten en relevante
stakeholders en wisselen ze regionaal en landelijk kennis en
ervaringen uit.

9 september 2020
Het project 'Ouderen in de wijk' is een samenwerking tussen de
openbare bibliotheken van Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en
Utrecht dat loopt van 2015-2022. De bibliotheken willen met het
project ouderen met een laag besteedbaar inkomen bereiken om
hen zo lang mogelijk de regie over hun eigen leven te helpen
behouden en kwetsbaarheid uit te stellen. Versterking van het
sociale netwerk van de deelnemers, vergroting van hun financiële
en digitale vaardigheden en andere competenties zijn hierbij de
sleutelbegrippen. Op elk van de drie resultaatindicatoren gemeten
over de periode tot en met 2019 is een positief resultaat behaald.

Lees hier meer over het traject en de aanmeldprocedure.

Lees hier meer.

ZORG EN VEILIGHEID

I N Z E T E R VA R I N G S D E S K U N D I G E N I N
V E I L I G H E I D S H U I S D E M A R K I E Z AT E N

BEWINDSPERSONEN IN OVERLEG MET
LANDELIJKE STUURGROEP

3 september 2020
De inzet van ervaringsdeskundigheid heeft de afgelopen jaren
een vlucht genomen in de GGZ en de verslavingszorg. Dat
ervaringsdeskundigen een sleutelrol kunnen spelen in onder
meer het verkleinen van de afstand tussen mensen met een
psychische kwetsbaarheid en hulpverleners, heeft het Zorg- en
Veiligheidshuis (ZVH) De Markiezaten inmiddels ook
ondervonden. ZVH De Markiezaten zet ervaringsdeskundigen in
bij de begeleiding van ex-gedetineerden, verslaafden en/of
zorgmijders die makkelijk terugvallen in hun gedrag of geen hulp
willen accepteren. Op meerdere casussen heeft de inzet van een
ervaringsdeskundige al tot een doorbraak geleid.
Lees hier meer.

7 september 2020
Staatssecretaris Blokhuis (VWS) en minister Grapperhaus (JenV)
bezochten op 3 september de landelijke stuurgroep zorg en
veiligheid. In de stuurgroep zitten naast de VNG, belangrijke
partners uit het zorg- en veiligheidsdomein om de samenwerking
verder te brengen. Het overleg van 3 september stond in het
teken van personen met verward gedrag en een hoog
veiligheidsrisico. De bewindspersonen gaven aan dat de
afgelopen jaren stappen vooruit zijn gezet om de samenwerking
rond deze doelgroep te verbeteren. Tegelijkertijd is de ambitie
hoog en is er een grote bestuurlijke gedrevenheid om de
resterende kabinetsperiode concrete resultaten te bereiken.
Lees hier meer.

EERSTE EFFECTEN PROGRAMMA 'LANGER
THUIS' MERKBAAR

ZORG

HANDREIKINGEN VOOR GOEDE
P R E S TAT I E A F S P R A K E N W O N E N E N Z O R G

7 september 2020
Het VWS-programma Langer Thuis is opgezet rondom de vraag:
hoe kunnen we ervoor zorgen dat ouderen verantwoord én zo
gezond en plezierig mogelijk in hun eigen woonomgeving kunnen
blijven? Het programma loopt inmiddels een jaar en heeft een
brede waaier van initiatieven en activiteiten opgeleverd, waarvan
de effecten deels nu al in de praktijk merkbaar zijn. Goede
samenwerking en afstemming tussen zorg- en hulpverleners in de
wijk en met de oudere en mantelzorgers is essentieel om tijdig te
signaleren wat nodig is en de juiste hulp te bieden. Het
programma Langer Thuis wil dit bevorderen, waarvoor tot en met
volgend jaar 340 miljoen euro beschikbaar is.

8 september 2020
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
heeft een online magazine gelanceerd dat inzicht biedt in de
opgave van wonen met zorg. Wat wordt er verstaan onder wonen
en zorg? Ook zijn er artikelen over goede samenwerking en
inspirerende voorbeelden. Minister Ollongren schrijft in haar
voorwoord: ‘Iedereen in Nederland moet prettig kunnen wonen.
Dit is een belangrijk ideaal en een goed recht, dat we bereiken
door goed en veel samen te werken tussen overheden,
woningcorporaties,
zorginstellingen,
investeerders,
projectontwikkelaars, bouwers, en vele anderen. Ieder heeft een
eigen rol, maar altijd samen met anderen.’

Lees hier meer.

Lees hier meer.

SOCIALE ZEKERHEID
S TA R T S T U D I E J A A R : W I J Z I G I N G E N W E T
V E R E E N V O U D I G I N G WA J O N G G A A N I N

ONDERZOEK NAAR EFFECTEN
KLANTREISMETHODE BIJ SCHULDHULP

1 september 2020
Het nieuwe studiejaar is van start gegaan. Hiermee gaan ook de
eerste wijzigingen van de wet Vereenvoudiging Wajong
in. Studeren is vanaf dit studiejaar financieel aantrekkelijker voor
alle Wajongers. Wajongers die studeren gaan erop vooruit. En
jonggehandicapten die willen gaan studeren, worden niet langer
meer gekort op hun uitkering. Eind mei is deze wet aangenomen
door de Eerste Kamer. De meeste maatregelen gaan in op 1 januari
2021. Vanaf 1 september 2020 veranderen de regels echter al
voor het volgen van een opleiding met Wajong.

3 september 2020
De gemeente Den Haag is in 2017 gestart met het inzetten van
de Klantreis. Kern van deze aanpak is een vaste klantbegeleider
die gedurende het complete traject met de schuldenaar optrekt.
Samen maken zij een plan en de klantbegeleider is te allen tijde
het aanspreekpunt. Uit de maatschappelijke kostenbatenanalyse die Regioplan heeft uitgevoerd, blijkt dat deze
aanpak een gunstigere kosten-batenbalans heeft dan de
reguliere aanpak in de schuldhulpverlening. Uit interviews met
klanten blijkt dat ook zij de meer persoonlijk aanpak waarderen
en positieve effecten ervaren.

Lees hier meer over de nieuwe wet.

Lees hier meer over de klantreismethode.

GGZ
B E T E R E H U L P N O D I G V O O R K I N D E R E N VA N
O U D E R S M E T P S YC H I S C H E P R O B L E M E N

ONDERZOEK NAAR SAMENWERKING
GGZ EN VG-INSTELLINGEN

1 september 2020
Volgens de nieuwe voorzitter Denis Wiering van kinderen van
ouders met psychische problemen (KOPP) en kinderen van ouders
met een verslaving (KOV), moeten gemeenten, zorgverzekeraars
en ggz-instellingen een doorbraak forceren om passende hulp te
bieden voor kinderen van ouders met psychische problemen
en/of een verslaving. Hoewel er effectieve interventies zijn die
problemen bij deze kinderen voorkomen, worden de gezinnen
nog veel te weinig bereikt, zo blijkt uit cijfers van het Trimbosinstituut. Deze kinderen zijn de dupe van een kloof in
financieringsvormen. “Als dat meer in samenhang wordt gedaan,
met gezamenlijke investeringen en gedeelde besparingen, dan
hoeven we niet langer aan te zien dat de ontwikkeling van
kinderen onnodig in gevaar komt", zegt Wiering.

9 september 2020
Het Trimbos-instituut is in opdracht van het ministerie van VWS
het onderzoek 'kennisinfrastructuur over de sectoren heen'
gestart. Doel van dit onderzoek is te komen tot aanbevelingen
voor een betere kennisinfrastructuur, zodat de kennis,
competenties en vaardigheden vanuit de VG en GGz optimaal
kunnen worden ingezet voor de doelgroep. Om daarmee een
betere kwaliteit van leven voor de bewoners van VGwoonvoorzieningen met psychiatrische aandoeningen mogelijk
te maken. Vragen die centraal staan zijn: 'Hoeveel bewoners van
VG-instellingen kampen met psychiatrische problematiek? En op
welke wijze werken de instellingen samen met de GGz om de
kennis, vaardigheden en expertise voor deze specifieke cliënten
te vergroten?'

Lees hier meer.

Lees hier meer.

