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Deze nieuwsbrief bevat nieuwberichten, publicaties en andere bronnen over integraal werken, alle nieuwsberichten in 

dit overzicht zijn vrij toegankelijk. Wij maken onderscheid tussen algemene nieuwsberichten en lokale initiatieven. De 

nieuwsbrief is bedoeld om kennis over integraal werken te verspreiden en om te inspireren.  

 

Nieuwsbrief voortaan ontvangen in de mailbox? Stuur berichtje aan info@integraalwerkenindewijk.nl. 

 

Bellen met Hélène van Beek: Kinderen zijn niet goed af in handen van jeugdzorg 
 
Volgens de nieuwste cijfers van CBS doet 1 op de 12 jongeren in Nederland een beroep op jeugdzorg. Maar 
liefst 46.000 kinderen wonen niet hier bij hun eigen ouders. Ze zijn ‘voor hun eigen bestwil’ overgeleverd 
aan de jeugdzorg. Maar zijn ze daar wel zo goed af? Onderzoeksjournalist Helene van Beek dook er drie jaar 
lang in. 
 

 
 

Woningcorporaties: betere aanpak overlast verwarde bewoners nodig 
 
Bewoners met verward gedrag moeten de juiste zorg krijgen en hun buren moeten zonder overlast prettig 
kunnen wonen. Woningcorporaties dringen aan op betere afstemming en informatie-uitwisseling tussen 
gemeenten, zorg, welzijn, politie en corporaties. Alleen samen is het mogelijk om overlast aan te pakken en 
mensen de juiste begeleiding te bieden. Dit blijkt uit de Corporatiemonitor Personen met verward gedrag 
van Aedes.  
 

 
 

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.  
 

 
 

Schakelteam Personen met verward gedrag krijgt vervolg 
 
Het Schakelteam Personen met Verward gedrag blijft de komende twee jaar bestaan om gemeenten en 
hun partners in regionaal verband verder te helpen bij adequate hulp aan kwetsbare personen. Vooral de 
samenwerking tussen de verschillende domeinen (zorg, veiligheid, sociaal domein en wonen) moet beter, 
vindt het Rijk.  
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Aedes maakt modelafspraken gegevensdeling in de wijk 
 
Woningcorporaties willen bij de huisvesting van kwetsbare bewoners of als er overlast ontstaat informatie  
kunnen uitwisselen met partners zoals de wijkagent, het sociaal wijkteam en de gemeente. Aedes werkt 
daarom samen met andere branches aan modelafspraken gegevensdeling. ‘Ik hoef echt niet te weten 
welke ziekte iemand heeft’, zegt woonconsulent Touria Taalabi van woningcorporatie Zayaz. ‘Maar door 
goed samen te werken kun je veel ellende voorkomen.’  
 

 
 

Wijkteams dwalen verder af 
 
Medewerkers van sociale wijkteams komen nauwelijks toe aan preventie en vroegsignalering. Terwijl 
gemeenten juist wel willen dat ze dat doen. Misschien zijn de ambities van gemeenten te hoog en moeten 
ze, vijf jaar na de decentralisaties, worden bijgesteld.  
 

 
 

Gemeenten hebben nú extra geld nodig 
 
Juist in deze coronatijd zijn oren en ogen in de wijken belangrijker dan ooit. Toch dreigen gemeenten juist 
op een deel van deze ‘frontlinie’ te bezuinigen, of doen dat al. Er moet nu geld van het rijk bij, stellen 
burgemeester Jan Hamming van Zaanstad en Eric van der Burg, voorzitter van Sociaal Werk Nederland.  
 

 
 

De 10 belangrijke kennishiaten om de ggz te verbeteren 
 
Hoe kunnen we de zorg voor álle cliënten verbeteren? En welke middelen kunnen we daarvoor inzetten? 
Het beantwoorden van deze vragen vraagt om wetenschappelijke kennis. Daarom heeft de federatie P3NL 
het afgelopen jaar gewerkt aan een kennisagenda. De kennisagenda is bedoeld als input voor 
wetenschappelijk onderzoek, om de geestelijke gezondheidszorg op een systematische en onderbouwde 
wijze te verbeteren.  
 

 
 

‘Gedoe’ in de flat 
 
Portaal zet de komende jaren nog meer in op preventieve en proactieve samenwerking met partners. 
Samenwerking die niet vrijblijvend is en waarbij we soms over de grenzen van onze verantwoordelijkheid 
elkaar de hand moeten reiken. Een praktijkvoorbeeld. 
Wat zou jij doen als je in een flat werkt waar van alles gebeurt wat jij niet wilt? Laat staan dat de bewoners 
dit willen: handel in lachgas, vervuiling, kapotte lift door vandalisme, brandstichting, bedreiging, onderhuur 
en angst voor represailles wanneer je praat met de wijkbeheerder.  
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Onderzoek Agora: Zingeving is een integraal onderdeel van sociaal werk, maar er 
zijn kansen voor verbetering 
 
“Ja, ik heb aandacht voor zingevingsvragen”, zegt maar liefst 98% procent van de sociaal werkers uit dit 
onderzoek. 
‘Breng het hele aanbod van zingevingsondersteuning dicht bij mensen thuis in beeld.’ Die opdracht kreeg 
Agora van het ministerie van VWS. Dit overzicht is nodig zodat professionals en vrijwilligers nog beter 
kunnen inspelen op de zingevingsbehoeftes van mensen. De sociaal werker is een van die 
zingevingsondersteuners. Sterker nog, zingeving staat zelfs in hun beroepsprofielen. Maar bieden ze die 
hulp ook? En zo ja, waar hebben ze behoefte aan? Dit was de kern van Agora’s onderzoek* ‘Sociaal werkers 
& Zingeving’, dat we samen met Sociaal Werk Nederland en de Beroepsvereniging van Professionals in 
Sociaal Werk uitvoerden.  
 

 
 

‘Gemeenten op stoom, maar we zijn er nog niet’ 
 
Vijf jaar na decentralisaties is de ondersteuning van kwetsbare mensen nog niet op orde, stelt het Sociaal 
Cultureel Planbureau (SCP) in het rapport ‘Sociaal domein op koers?’. De verwachtingen van het nieuwe 
beleid waren te hoog gespannen, bijvoorbeeld over de zelfredzaamheid van mensen en een zorgzamere 
samenleving, schrijft het SCP. De kwetsbaarste groepen lijken nu aan het kortste eind te trekken. Er is ook 
goed nieuws: gemeenten leggen in hun dienstverlening meer verbindingen tussen verschillende domeinen.  
 

 
 

SCP: ondersteuning kwetsbare burgers nog niet op orde 
 
De verwachte resultaten van de decentralisatie in het sociaal domein, blijven vijf jaar na de invoering van 
de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet achter. Volgens het 
SCP is de deelname van mensen met een beperking aan de samenleving niet toegenomen, blijven er 
knelpunten in de jeugdzorg en kansen op werk voor mensen met een arbeidsbeperking zijn nauwelijks 
verbeterd.  
 

 
 

Jeugdzorg, we krijgen er maar geen genoeg van 
 
Tien jaar geleden deden 125 duizend jongeren een beroep op de jeugdzorg, vorig jaar bedroeg hun aantal 
400 duizend. Een toename die vooral gemeenten veel tijd en geld kost. Waar is die groei aan te wijten, en 
kan ze gestopt worden? De Agenda voor de Toekomst, een bundel over de contouren van de zorg in 2025, 
geeft antwoord.  
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Bevindingen SCP-rapport sociaal domein zijn herkenbaar 
 
De bevindingen in het vandaag verschenen SCP-rapport over het sociaal domein verrassen de VNG niet. Ze 
zijn herkenbaar en we zijn blij dat dit onderzoek de complexe en lastige werkelijkheid van gemeenten 
weerspiegelt. 
Het onderzoek komt overeen met onze eigen ervaringen, de meeste aanbevelingen zijn ons uit het hart 
gegrepen. Dat geldt bijvoorbeeld voor een aantal onrealistische verwachtingen (dat gemeenten het met 
minder geld zouden kunnen doen en dat iedereen 'in gelijke mate' zou kunnen participeren) of de nog door 
te voeren veranderingen (meer samenhangend rijksbeleid, verbreding van het sociaal domein, 
vermindering van complexiteit in nationale regelgeving).  
 

 
 

Prestatieafspraken in het sociaal domein 
 
Wonen en het sociaal domein zijn nauw verbonden, daar schreef ik eerder over. Coördinatie van beleid en 
aanpak is belangrijk voor efficiënte aanpak van maatschappelijke problematiek. Die noodzaak wordt ook in 
de zorg onderkend blijkens een recent rapport. Kan het sociaal domein van het woondomein leren?  
 

 
 

Doe mee met de grote raadpleging van het sociaal werk 2020 
 
Uit onderzoek naar arbeidsproblematiek in zorg en welzijn blijkt dat veel sociaal werkers ontevreden zijn. 
Hoe komt dat en wat is daarvan de invloed op hun beroepsuitoefening? Welke impact hebben de recente 
verschuivingen en veranderingen in het sociaal domein op sociaal werkers? Laat ook jouw stem horen en 
doe mee met ‘De grote raadpleging van het sociaal werk 2020’.  
 

 
 

Wijkteams maken het zichzelf te moeilijk 
 
Wijkteams kunnen hun werkwijze vereenvoudigen. Dat stelde Mariska Kromhout, senior wetenschappelijk 
medewerker van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), tijdens de eerste dag van het online event 
‘Leren en verbeteren in het sociaal domen’ van Binnenlands Bestuur. 
Gemeenten doen er goed aan om het brede keukentafelgesprek ook te voeren met mensen die voor een 
bijstandsuitkering of een re-integratietraject bij de gemeente aankloppen. Ook moet de 
informatievoorziening over de regelingen binnen de Wmo 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet worden 
verbeterd. Wijkteams kunnen hun werkwijze vereenvoudigen.  
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Lokale initiatieven 

GroenLinks Zoetermeer wil Wijk-beslist-budget 
 
GroenLinks Zoetermeer wil dat elke wijk een budget krijgt waarover wijkbewoners zelf mogen beslissen. Via 
loting kan een groep wijkbewoners bijvoorbeeld worden uitgenodigd om mee te denken over het budget. 
"Met een Wijk-beslist-budget' zorg je voor meer betrokkenheid bij de wijk, meer saamhorigheid tussen 
inwoners en hopelijk ook meer vertrouwen in de lokale politiek", aldus commissielid Pauline Mulholland.  
 

 
 

Samenwerking voor zorg op maat in Hollands Kroon 
 
Incluzio Hollands Kroon en Parlan zijn een samenwerking gestart om gezinnen uit Hollands Kroon de juiste 
ondersteuning te bieden wanneer zij kampen met complexe problematiek door bijvoorbeeld een 
echtscheiding of opvallend gedrag.  
 

 
 

'De draagkracht is bij veel mensen op, de rek is eruit' 
 
De vijf Sociaal wijkteams van Zwolle merken goed dat de coronacrisis veel inwoners parten speelt. “De 
draagkracht is bij veel mensen op, de rek is eruit”, constateert Inge Krooshof, teammanager van wijkteam 
Noord. Inwoners die problemen ervaren, kunnen altijd aankloppen bij het wijkteam bij hen in de buurt.  
 

 
 

Eén centraal punt voor alle hulpvragen over zorg, inkomen en welzijn 
 
Inwoners kunnen voortaan met alle sociale hulpvragen terecht bij één centraal, gemeentelijk loket, 
genaamd Wegwijs. “Een inwoner kan nu voor al zijn of haar hulpvragen bellen met één vast nummer. 
Vanuit daar wordt men verder geholpen”, vertelt wethouder Maruška Lestrade- Brouwer.  
 

 
 

Regioaanpak Kindermishandeling en Huiselijk Geweld vernieuwd 
 
Op de laatste dag van de Week tegen Kindermishandeling, die maandag van start is gegaan, brengen 
wethouders Bart Kabout en Wilma Alink de vernieuwde ‘Regioaanpak Huiselijk Geweld en 
Kindermishandeling ‘Veilig voor Elkaar 2020-2024’ onder de aandacht. Elke inwoner van Aalsmeer zou zich 
ervan bewust moeten worden dat huiselijk geweld bespreekbaar moet zijn. “Elk geval van 
(kinder)mishandeling is er een teveel”, stellen de wethouders.  
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Hardenberg pakt oorzaken van armoede aan 
 
De gemeente Hardenberg wil de oorzaken van armoede aanpakken. Armoede wordt vaak van generatie op 
generatie doorgegeven. Door armoede vroeg aan te pakken, wil de gemeente voorkomen dat kinderen uit 
arme gezinnen later ook in armoede leven. Om beter inzicht te krijgen in hoe die cirkel kan worden 
doorbroken, start vanaf januari een project waarbij vijf gezinnen drie jaar lang hulp krijgen van een 
gezinscoach. Het college ervoor zorgen dat het hele gezin een beter toekomstperspectief krijgt.  
 

 
 

Mantelzorg Samen sterk met gemeente 
 
Een op de zeven volwassenen is mantelzorger en bij jongeren is dat zelfs een op de vier. Voor de meeste 
mensen is het vanzelfsprekend om voor een naaste te zorgen en biedt dit ook voldoening. Maar mantelzorg 
is vaak ook iets wat je overkomt. Een deel van deze mensen loopt het risico zwaar te worden belast en kan 
wel wat hulp gebruiken om het vol te houden. Daarom zet de nieuwe Zaanse visie op mantelzorg in op het 
uitbreiden van respijtzorg, betere informatie voor verzorgers en meer samenwerken met partners.  
 

 
 

Alle Schapenkopjes verdienen een kansrijke start 
 
Alle Dordtse kinderen verdienen een goede start. Ongeacht hun achtergrond of situatie. Dat is waar de 
gemeente en partners uit sociaal en medisch domein zich voor inzetten. Gezamenlijk hebben zij de website 
schapenkopjes.nl opgezet. Daar kunnen (aanstaande) ouders laagdrempelig betrouwbare informatie vinden 
over alles dat speelt in de eerste 1.000 dagen van een kind. Ook zien (aanstaande) ouders makkelijk waar ze 
terecht kunnen voor hulp of ondersteuning, als dat nodig is. Schapenkopjes.nl is onderdeel van het 
programma Kansrijke Start.  
 

 
 

Zorgloket tegen 'kastje naar de muur' 
 
Een “domeinoverstijgend zorgloket” moet ervoor zorgen dat cliënten en patiënten niet verdwalen in het 
woud aan regelgeving op het gebied van gezondheidsvraagstukken. Zorgkantoor Friesland zet vanaf eind 
dit jaar zo’n loket op.  
 

 
 
 
 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van het programma Integraal Werken in de Wijk (IWW). Hierin bundelen Movisie, het 

Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ), het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en Vilans hun krachten om kennis te 

verzamelen, te verrijken en te verspreiden over de integrale aanpak van meervoudige vragen en problemen.  
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