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NJI: Gemeenten, zorg voor overzichtelijke website 
 

Gemeenten moeten zorgen voor een overzichtelijke website waar alle informatie over het sociaal domein 

in relatie tot het coronavirus bij elkaar staat. Dat adviseert het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) op zijn 

speciale coronawebsite. Gemeenten en wijkteammedewerkers die op zoek zijn naar een goede aanpak 

voor pak ‘m beet noodopvang, een brief naar zorgaanbieders of hulp aan een gezin waar de spanningen 

oplopen, kunnen terecht op die speciale site. 

 

 
 

Beroepsverenigingen Zorg voor de Jeugd: samen steeds beter, juist nu! 
 

De samenwerkende beroepsverenigingen binnen Zorg voor de Jeugd, waaronder het NIP, zijn trots op alle 

hulpverleners die er tijdens de corona-crisis alles aan doen kinderen en gezinnen te blijven begeleiden en 

behandelen. 

 

 
 
 

De extra handen van (oud-)medewerkers in de wijkverpleging zo snel mogelijk 
bevoegd en bekwaam 

 

Naar aanleiding van de coronacrisis zijn vele duizenden oud-zorgverleners in actie gekomen om weer hun 

oude beroep op te pakken. Wat kunnen wijkverpleegkundigen doen om zich goed voor te bereiden op het 

coronavirus? En hoe kun je nieuwe medewerkers zo snel mogelijk (bij)scholen op het gebied van kennis 

over corona?  

 

 
 
Corona-update: ‘Daag cliënten uit hun financiële risico’s onder ogen te zien’ 
 

Ondanks de economische maatregelen van het kabinet zullen veel mensen de komende tijd financiële 

problemen krijgen. Lector Nadja Jungmann bepleit dat er nu niet alleen steun verstrekt wordt, maar dat 

mensen gelijk gemotiveerd worden hun uitgavenpatroon te herschikken. 
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Corona: Het stille leed vind je achter de deur bij mensen met dementie 
 

Cliënten en mantelzorgers weten niet waar ze het moeten zoeken nu de dagbesteding voor mensen met 

dementie is weggevallen. Dat ervaart casemanager dementie Gerben Jansen. ‘Mijn advies: Houd alsjeblieft 

de mantelzorgers in de gaten.’ Er is ook een opsteker: de samenwerking tussen hulpverleners en 

organisaties gaat over alle grenzen heen. 

 

 
 
Zorgladder gepubliceerd met richtlijnen voor richtlijnen voor mantelzorgonder-
steuning, huishoudelijke hulp, dagbesteding en -opvang en hulpmiddelen 
 

Mensen die zorg nodig hebben en thuis wonen hebben het momenteel zwaar. Ook mantelzorgers raken 

door de coronacrises overbelast. Dit komt door het wegvallen van zorg , onvoldoende zorg en reductie van 

ondersteuning. Dit levert problemen op bij kwetsbare, vaak oudere, mensen. Hun problemen kunnen in 

deze tijd toenemen en er ontstaan zelfs crisissituatie. Deze kwetsbare mensen kunnen ook besmet raken 

met extra COVID-19 en worden dan extra kwetsbaar. Ook kunnen psychische problemen kunnen door 

COVID-19 verergeren doordat er onvoldoende zorg en ondersteuning overblijft. 

 

 
 
Blog – Werken in het Corona wijkteam is toch anders 
 

De cliënt ziet door het masker niet eens wie ik ben, maar geeft mij wel zijn vertrouwen 

31 maart, een dag die begon als alle andere, maar toch anders eindigde. Want opeens maak ik deel uit van 

het Corona wijkteam van Vierstroom Zorg Thuis. Nou ja, niet helemaal ‘opeens’ natuurlijk. Het begint met 

een oproep van onze directie voor het Corona wijkteam. Zij zijn op zoek naar medewerkers die willen 

aansluiten. 

 

 
 
Verzamelwoede is definitief te stoppen via thuisbegeleiding 
 

Onbeheersbare verzamelwoede kan tot onveilige en asociale toestanden leiden, want je woning kan door 

die verzamelverslaving vervuilen en brandgevaarlijk worden. Maar extreme verzameldrift kan, behalve de 

verwaarlozing van je huishouden, ook je huwelijk ontwrichten of met anderen de relatie verstoren. 

Verslaafdheid aan spullen verzamelen kan dus veel verwoesten. Hoe kun je die dwangmatige verzameldrift, 

die dwangstoornis, toch bedwingen? 
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Jeugdhulp mag bij noodzaak afwijken van regelgeving 

 

Ook de jeugdhulp is een vitale sector in de samenleving. Net als de politie, de brandweer, de 

gezondheidszorg en een hele reeks andere sectoren waar mensen werken die onmisbaar zijn. De Inspectie 

Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) vertrouwt op de professionele keuzes die mensen in de jeugdhulp maken 

als zij afwijken van de standaarden. Instellingen in de jeugdhulp werken in het belang van kinderen die 

ernstig in hun ontwikkeling worden bedreigd. Zeker nu de scholen dicht zijn, kan de stress thuis toenemen. 

Dit meldt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). 

 

 
 
Jeugdhulp is een vitale sector in de samenleving 
 

Ook de jeugdhulp is een vitale sector in de samenleving. Net als de politie, de brandweer, de 

gezondheidszorg en een hele reeks andere sectoren waar mensen werken die onmisbaar zijn. De Inspectie 

Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) vertrouwt op de professionele keuzes die mensen in de jeugdhulp maken 

als zij afwijken van de standaarden. 

 

 
 
Als wijkteam medewerker moet je een duizendpoot zijn 
 

Als medewerker wijkteam voor gezin en jeugd wordt van je verwacht dat je breed inzetbaar bent. Je komt 

niet alleen veel verschillende vraagstukken tegen, maar je cliënten komen ook nog eens van diverse 

culturele achtergronden. Hoe sluit je goed aan bij een gezin met een andere culturele achtergrond dan de 

jouwe? Hoe zorg je ervoor dat een alleenstaande moeder van haar eigen kracht uitgaat? Hoe ga je om met 

verschillende verwachtingen van ouders aan de ene kant, en organisaties waar je mee samenwerkt aan de 

andere kant? Kenniswerkplaats Transformatie Jeugd Amsterdam (KeTJA), waar het Verwey-Jonker Instituut 

deel van is, maakte drie handreikingen over thema’s waar wijkteammedewerkers mee te maken krijgen. 

 

 
 

Wijkverpleegkundigen: belangrijke rol bij preventie problemen 
 

Behalve zorgverlener is de wijkverpleegkundige gezondheidsbevorderaar. Deze professional kan bij uitstek 

problemen en behoeften in de buurt signaleren en ze bespreken met onder meer welzijnsorganisaties en 

huisartsen. Ter inspiratie heeft Vilans, landelijke kennisorganisatie voor langdurende zorg, ‘De Wijkkrant’ 

uitgebracht voor de beroepsgroep én voor bestuurders, managers en beleidsmakers. 

 

 
 
Het kan echt, samenwerken rond verward gedrag 
 

In de hulp voor mensen met verward gedrag werken professionals nogal eens langs elkaar heen. Diverse 

ZonMw-projecten laten zien hoe het anders kan. Rotterdamse hogescholen pakken het bij de basis aan: 

studenten leren hoe ze kunnen samenwerken met andere disciplines. 
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Succesvolle innovaties wijkgericht werken in kaart 
 

Steeds vaker slaan zorgaanbieders in de ggz en in het sociaal domein de handen ineen om mensen met een 

ernstige psychische aandoening aan huis te kunnen helpen. Zij zijn ervan overtuigd dat samenwerking op 

wijkniveau meer oplevert in de zorg en ondersteuning aan psychisch kwetsbare mensen bij het opbouwen 

van een zinvol bestaan op meerdere levensgebieden. 

 

 
 
Artikel Woonplaatsbeginsel 'Welke gemeente betaalt de jeugdhulp?' 
 

Vandaag verscheen de 8ste editie van het VNG Realisatie E-Magazine. In dit digitale magazine een interview 

met Hans van der Velden, landelijk projectleider implementatie woonplaatsbeginsel, en Geert 

Schipaanboord, coördinator Jeugd bij VNG Beleid. In vogelvlucht geeft dit artikel een goed beeld van het 

nieuwe woonplaatsbeginsel en wat de implementatie betekent voor de gemeenten. 

 

 
 
Levensloop bestendig bouwen actueler dan ooit 
 

Nu de zorgvraag in de maatschappij snel toeneemt, is nadenken over levensloop bestendig bouwen 

actueler dan ooit. Woningbouwcorporaties, gemeenten, zorginstellingen en bouwbedrijven nemen de 

handschoen op. Elf deskundigen gingen erover in gesprek bij woningcorporatie Vivare in Arnhem. “We 

kunnen het ons niet veroorloven dat over twintig jaar gezegd wordt dat we hebben zitten slapen.” 

 

 
 
Dagopvang bij beginnende dementie ook in belang mantelzorger 
 

Ouderen blijven steeds langer zelfstandig thuis wonen. Maar bij personen met een psychogeriatrische 

indicatie ofwel dementie, is dat dikwijls geen eenvoudige opgave. Ondanks de inzet van partner, vaak de 

mantelzorger, is het een gecompliceerde en moeilijke taak om een nog niet volledig dementerende actief in 

zijn/haar waarde te laten. Zowel voor de patiënt zelf als voor de omgeving, kan een dagbesteding dan de 

noodzakelijke verlichting betekenen. Want de druk op de mantelzorger is vaak ongezond hoog. 

 

 
 
Onderschat niet hoe eenzaam veel alleenstaande moeders zijn 

 

Ervaringsdeskundige Eva Yoo Ri Brussaard (39) is een van de drie genomineerden voor de Zorg+Welzijn 

Award. De door haar opgerichte stichting Single Supermom is in twaalf jaar uitgegroeid tot de grootste 

community voor alleenstaande moeders in Nederland. ‘Versterk de ouders, dan gaat het ook beter met de 

kinderen en het gezin. Dat is waar ik voor strijd.’ 
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Ontwikkelingen in de thuiszorg door de jaren heen 
 

De thuiszorg heeft een lange historie en kende dan ook in de loop der jaren diverse organisatievormen. 

Steeds wordt gezocht naar de beste manier om mensen te helpen in hun thuissituatie en om ouderen en 

gehandicapten langer in hun eigen woonomgeving te laten functioneren. Iedere paar jaar zijn er 

reorganisaties en deze kosten zoveel geld dat de zorg daardoor in de knel komt. Er wordt met geld heen en 

weer geschoven en nieuwe organisaties worden in het leven geroepen. Dit geld komt niet terecht bij al die 

mensen die de zorg zo hard nodig hebben. 

 

 
 
Brede aanpak Incluzio 
 

Er wordt veel gesproken en geschreven over Incluzio. Dat bedrijf is dan ook verantwoordelijk voor een deel 

van de zorg in Hollands Kroon. Goede zorg is cruciaal voor de gezondheid en het welbevinden van de 

Hollands Kroner. En daar zijn we ons allemaal van bewust. De wethouder Sociaal Domein is heel blij met 

het werk van Incluzio en de meerderheid van de gemeenteraad ook. Is dat eigenlijk wel terecht? Want er 

zijn al langere tijd signalen vanuit de samenleving die wijzen op een bedrijf dat in de zorgverlening 

tekortschiet en daarbij steken laat vallen. Om meer over Incluzio te weten te komen ging ik op bezoek bij 

bestuurder Peter de Visser. 

 

 
 
Sociaal wijkteam helpt o.a. bij mantelzorg of geldprobleem 

 

Per 2015 zijn er wijzigingen in de zorg doorgevoerd waarmee uiteindelijk iedereen te maken kan krijgen, 

hetzij als zorgbehoevende hetzij als mantelzorger. De wet AWBZ is namelijk opgeheven en de zorg is in drie 

nieuwe wetten geregeld: de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Zorgverzekeringswet (ZVW) 

en de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Heeft u een bepaalde beperking of chronische ziekte, dan kunt u te 

maken krijgen met deze nieuwe zorgwetten. Een pluspunt van de nieuwe regeling is ook dat de gemeente 

van uw woonplaats verplicht is al haar inwoners een 24-uurs telefonische hulpdienst aan te bieden waar 

jong en oud anoniem zonder registratie terecht kan. Dus schroom niet naar het gemeentehuis te gaan 

indien u in de problemen zit. 

 

 
 
‘Zonder teamvisie komen professionals in de knoop’ 
 
Welke invloed heeft de werkomgeving  op de manier waarop sociale professionals besluiten nemen? Dat 

onderzochten Sanneke Verweij en Marcel Spierts. 'Als een team geen visie heeft, is de professional op 

zichzelf teruggeworpen.' 
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Lokale initiatieven/nieuws 

Sociaal Wijkteam Wijchen vanaf 2021 niet meer bemand door MEE Gelderse Poort 
 

WIJCHEN – De gemeente Wijchen beëindigt per 1 januari 2021 de subsidierelatie met MEE Gelderse Poort, 

die het sociale wijkteam in de gemeente bemant en verantwoordelijk is voor schoolmaatschappelijk werk. 

Het personeel in kwestie komt in dienst bij de Werkorganisatie Druten Wijchen (WDW) of wordt 

ondergebracht in een aparte stichting. Voor inwoners zou er niets moeten veranderen. Het besluit kon wel 

op kritiek vanuit de gemeenteraad rekenen. 

 

 
 
Beter met je buren biedt uitkomst. 'Buurtgeluk is stevig netwerk dat nu goed 
ingezet wordt' 
 

Deventer - Het sluiten van gebouwen heeft grote consequenties voor risicogroepen. Samen zijn, samen 

eten, een kaartje leggen of deelnemen aan een beweeg- of wandelgroep is niet meer mogelijk. De website 

'Beter met je Buren' biedt uitkomst. 

 

 
 
Bewindvoerders en gemeente gaan samen werken aan terugdringen schulden 
Arnhemmers 
 

Tien bewindvoerderskantoren en de gemeente Arnhem tekenen een samenwerkingsconvenant 'Samen 

Sterker'. Daarin staan afspraken over hoe inwoners met een bewindvoerder zo goed mogelijk geholpen 

kunnen worden. Het doel is dat minder Arnhemmers problematische schulden hebben en ze beter in staat 

zijn hun financiën zelfstandig te regelen. Ruim 40 procent van alle Arnhemmers die een bewindvoerder 

hebben wordt door deze kantoren geholpen. Het is de bedoeling dat later meer bewindvoerders aansluiten 

bij deze samenwerking. 

 

 
 
Column: Arrogantie en machtsmisbruik bij Incluzio? 

 

De gemeente Hollands Kroon heeft er in 2016 voor gekozen een groot deel van het Sociaal Domein af te 

staan aan Incluzio Hollands Kroon BV. Wethouder Mary van Gent koos er voor om de regie uit handen te 

geven aan een particulier bedrijf met winstoogmerk.   

 

 
 
Directeur Incluzio Hollands Kroon gaat het 'Gewoon Doen' 
 

Directeur Peter De Visser van Incluzio heeft er alle vertrouwen in de WMO- en Jeugdzorg binnen het 

budget te kunnen blijven leveren, ondanks de negatieve bedrijfsresultaten in het verleden. Het jaar 2019 

zal neutraal worden afgesloten door een ‘additionele vergoeding’ van de gemeente van 532.569 euro.  
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