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Wijkverpleging en thuiszorg weer op volle sterkte
Impact uitbraak Covid-19 was groot op zorg thuis. Cliënten kunnen thuis weer de zorg krijgen die
afgesproken was. Tijdens het hoogtepunt van de uitbraak van Covid-19 werd op veel plekken in overleg
wijkverpleging of thuiszorg tijdelijk verminderd of door cliënten zelf afgezegd. ActiZ-bestuurslid Jeroen van
den Oever: “Het is een beetje afhankelijk van de regio, maar we zien over het algemeen dat de zorg thuis
weer in staat is om zorg te bieden op het oude niveau. Wel zien we nog aarzeling bij mensen om met name
kortdurende wijkverpleging in te schakelen, bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname”.

Lees artikel
Tool brengt woon-zorgopgave in beeld
“Gemeenten vragen corporaties al jaren naar hun visie op wonen en zorg: hoe gaan zij inspelen op de
opgaves die op ons afkomen als gevolg van vergrijzing en extramuralisering? Ouderen moeten en willen
steeds langer zelfstandig blijven wonen én gemiddeld worden ze ook ouder. Daardoor wonen steeds meer
senioren die afhankelijk zijn van een loophulpmiddel of verpleegzorg thuis, in niet optimaal toe- en
doorgankelijke woningen. Omdat dit leidt tot steeds meer schrijnende situaties moet nú gehandeld
worden”, aldus Michel Brauns, werkzaam bij Wonen Zuid. Hij ontwikkelde met adviesbureau Questan de
tool Wonen en Zorg in Balans.

Lees artikel
Data versnelt bouw bejaardenhuis zonder muren in Eindhoven
Langer thuis wonen. Als hun gezondheid en welbevinden het toelaat willen de meeste ouderen het liefst zo
lang mogelijk in hun eigen huis en buurt wonen, blijkt uit onderzoek. De gemeente Eindhoven wil graag
data gedreven en wijkgericht werken, en weten wat ouderen nodig hebben om langer thuis te kunnen
wonen. De eerste stap was om de Eindhovense senioren scherper in beeld brengen. De gemeente
schakelde daarvoor het CBS/Urban Data Center in Eindhoven in. Een belangrijke extra opbrengst van het
onderzoek is meer zicht op ouderen die in coronatijd onvoldoende in beeld zijn of dreigen te vereenzamen.

Lees artikel

Ondersteuning en zorg op maat dichterbij door sociaal renoveren
In Utrecht Overvecht staan meerdere grootschalige, hoogbouw renovatietrajecten op de planning. Zo ook
een 180 voordeuren tellende flat met achter die voordeuren veelal kwetsbare bewoners. Een intensief
renovatietraject is voor een deel van hen een flinke belasting. Daarom besloot woningcorporatie Portaal,
samen met wijkpartners, het traject anders in te steken dan normaal. We spreken hierover met Ellen van
Beckhoven werkzaam bij de afdeling wijken van de gemeente Utrecht en sociaal procesregisseur Merlijn
Meeus van Portaal: ‘‘We gebruiken het momentum van de renovatie om het complex integraal te
verbeteren: het doel is om de flat naast een nieuw jasje ook een sociale impuls te geven en daarbij de
dagelijkse stress bij bewoners te verminderen.’’

Lees artikel
Blog: Houtskoolschets acute zorg: een recensie
Op 3 juli publiceerde minister Van Rijn de lang verwachte Houtskoolschets acute zorg. ezondheidseconoom
Guus Schrijvers schreef een recensie. De Houtskoolschets bevat zeven hoofdstukken en 46 pagina’s. Skipr
publiceerde reeds erover. Veel onderwerpen kwamen mij bekend voor uit andere beleidsdocumenten.
Twee nieuwe beleidsonderwerpen komen in de nota naar voren: het voorkómen van acute zorg en acute
zorg thuis. Het eerste bijvoorbeeld door valpreventie en zorg-leefplannen voor ouderen die anticiperen op
plotselinge uitval van hun mantelzorgers of verergering van hun aandoeningen. Het tweede nieuwe
onderwerp wordt ‘nog niet groots opgepakt’, aldus de anonieme auteurs van de nota. Zij pleiten voor meer
inzet van acute wijkverpleging, meer acute dienstverlening door sociale wijkteams en meer ambulancezorg
achter de voordeur. De houtskoolschets besteedt verfrissend veel aandacht aan deze twee nieuwe
beleidsonderwerpen.

Lees artikel
City Deal Eenvoudig Maatwerk richt zich in extra jaar op systemische beperkingen
De City Deal Eenvoudig Maatwerk organiseerde op woensdag 24 juni een feestelijke online
slotbijeenkomst. Er werd teruggeblikt op de successen en er werden online werkbezoeken gebracht aan
Amsterdam en Tilburg. Daarnaast werd het Maatwerk Manifest gepresenteerd door Albert Jan Kruiter van
het Instituut voor Publieke Waarden. Maar het meest opmerkelijke nieuws uit de slotbijeenkomst is
ongetwijfeld dat het geen slotbijeenkomst was. Want de City Deal wordt met een jaar verlengd.
Projectleider Pieter Hilhorst vertelt waarom.

Lees artikel
Taskforce Wonen en Zorg publiceert nulmeting
Ongeveer de helft van de gemeenten beschikt over een analyse van de woonzorgopgaven, en een derde
van de gemeenten heeft een woonzorgvisie voor de komende jaren. Dat blijkt uit een nulmeting van de
Taksforce Wonen en Zorg uitgezet onder bestuurders van alle gemeenten en woningcorporaties.

Lees artikel

Lees artikel

Knauw door corona: gezondheid van toch al kwetsbare inwoners onder druk
Veel Nederlandse gemeenten kampen met gezondheidsachterstanden. Daarom is het rijk in 2014 begonnen met Gezond in de stad (GIDS), een stimuleringsprogramma dat een lokale, integrale aanpak faciliteert.
Pharos en Platform 31 ondersteunen gemeenten bij het ontwikkelen van een GIDS-aanpak, met GezondIn.

Lees artikel
Waardevolle inzichten na eerste videosessie ‘Kraak de casus’
Agora en 1Sociaaldomein hielden donderdag 2 juli de eerste online videosessie ‘Kraak de casus van de
ongeneeslijke zieke Carla’. Met deze pilot onderzoeken we kennisuitwisseling tussen de palliatieve zorg en
het sociaal domein. Met maar liefst 44 deelnemers – van welzijnswerkers en WMO-consulenten tot
geestelijk verzorgers. ‘Mooi om hierover in kleine groepjes te praten.’

Lees artikel
Kwetsbare bewoners hebben eerder zorg en ondersteuning nodig
bewoners hebben in een eerder stadium specialistische zorg vanuit de wet maatschappelijke ondersteuning
(Wmo) nodig. Dat blijkt uit onderzoek van Andersson Elffers Felix in opdracht van Aedes, de
branchevereniging van woningcorporaties.

Lees artikel
Platform met tips en ervaringen over aanpak multiproblematiek
Hulpverleners zitten soms met de handen in het haar. Hebben ze een cliënt net bijgestaan met het ene
complexe probleem, dient het volgende zich alweer aan. De nieuwe site platformmultiproblematiek.nl
moet hulpverleners ondersteunen bij een betere aanpak van multiproblematiek.

Lees artikel
Column: Reboarding van het wijkteam
Nu het de goede kant lijkt op te gaan met de coronacrisis, pakken veel wijkteams stapsgewijs de draad
weer op. Hoe pak je dit aan als coördinator of leidinggevende van een wijkteam en waar moet je rekening
mee houden? Reboarding biedt uitkomst.

Lees artikel
Whitepaper - Persoonsgerichte zorg dilemma's en kansen
Hoe zorgen we in deze dynamische tijd ervoor dat mensen in kwetsbare posities persoonsgerichte zorg
ontvangen die bij hun leefwereld aansluit? Op die vraag geven Vilans-onderzoekers antwoord in de
whitepaper Persoonsgerichte zorg, kansen en dilemma’s. Zij stellen dat de coronacrisis het momentum is
om dingen béter en ánders te doen. De publicatie biedt twee oplossingsrichtingen voor meer
persoonsgerichte zorg: ‘digitale transformatie’ en ‘integrale samenwerking zorg en sociaal domein’.

Lees artikel

Blog: Gemeenten werken zelf financiële tekorten jeugdhulp in de hand
Gemeenten zouden in plaats van hun hand op te houden bij het kabinet, de hand in eigen boezem moeten
steken. Veel van de financiële problemen die ze hebben in het sociaal domein zouden opgelost zijn als een
einde wordt gemaakt aan het ‘open armen’- en ‘open huis’-beleid en aan de bovenwettelijke regelingen.

Lees artikel
Lokale initiatieven
Innovatieproject ‘Flatcoach’ voortgezet in 2021 en 2022
De gemeente Rijswijk verlengt het innovatieproject ‘Flatcoach’ in samenwerking met haar partners Welzijn
Rijswijk, Florence, Vidomes, Rijswijk Wonen, zorgverzekeraar DSW, Woonzorgcentra Haaglanden en Welzijn
Rijswijk. Door het werkveld van de flatcoach te verbreden en de doelstelling uit te breiden, sluiten de
partners aan bij de langere termijnambities van het wmo- en welzijnsbeleid. De coach krijgt een
nadrukkelijker functie voor de buurt door ontmoetingen te stimuleren en ontmoetingsplekken verder uit te
breiden.

Lees artikel
Ondertekening Netwerk van Voorzieningen pilot wijkgericht werken
GGZ Oost-Brabant, Brabantzorg, Area, ONS Welzijn en gemeente Uden hebben dinsdagmiddag de
samenwerkingsovereenkomst Netwerk van Voorzieningen, pilot wijkgericht werken, ondertekend. In deze
overeenkomst staat dat partijen de komende twee jaar intensief met elkaar gaan samenwerken in Melle,
Bogerd-Vijfhuis en Odiliapeel. Door gebruik te maken van elkaars expertise onderzoeken zij op welke wijze
het wijkgericht werken hier het beste vormgegeven kan worden.

Lees artikel
Den Helder wil betere gesprekken tussen inwoners en gemeente
Naar aanleiding van een enquête over de lokale democratie in de gemeente Den Helder, de Quick Scan
Lokale Democratie, heeft een werkgroep bestaande uit wethouders, raadsleden en ambtenaren de
uitkomsten met elkaar besproken en op basis daarvan een verbeteragenda gemaakt. Deze verbeteragenda
bestaat uit vijf punten die de komende tijd verder moeten worden uitgewerkt. Rode lijn in de thema’s is het
verbeteren van het gesprek tussen inwoners en gemeente.

Lees artikel
Nieuwe wijkkaart Oosterheem wijst de weg
Welke organisaties bevinden zich in Oosterheem en wat voor activiteiten bieden zij aan? Deze veel gestelde
vraag van wijkbewoners aan diverse wijkpartners leidde tot het volgende initiatief: De fysieke wijkkaart van
Oosterheem. Wijkwethouder Ingeborg ter Laak deelt vandaag de eerste exemplaren van deze gloednieuwe
wijkkaart uit aan de nieuwe huurders van woningcorporatie De Goede Woning in Oosterheem.

Lees artikel

Betere kwaliteit door minder zorgaanbieders
Een betere kwaliteit van de zorg. Minder zorgaanbieders. En de kosten van zorg beter beheersbaar. Met die
uitgangspunten startte oktober een nieuwe regionale aanbesteding voor de inkoop van Wmo- en
Jeugdzorg. De aanbesteding is inmiddels afgerond en zorgaanbieders zijn gecontracteerd. Dat schrijft het
college van B&W in een brief aan de gemeenteraad.

Lees artikel
5 jaar Moeders van Rotterdam
Het programma ‘Moeders van Rotterdam’ is een samenwerking tussen Frontlijn (gemeente Rotterdam),
Stichting de Verre Bergen en het Erasmus MC. Moeders van Rotterdam is ontstaan om de toename van
zeer kwetsbare zwangeren met multi-problematiek aan te pakken en hen te helpen. Inmiddels bestaat het
programma vijf jaar, dus hoogste tijd voor een feestje!

Lees artikel
Zelfstandig wonen met zorg in Bunnik
Afgelopen week zijn de zestien huurappartementen in ‘De Weijer’ aan de Laan van Broekhuijzen in Bunnik
opgeleverd. Het woongebouw van Lekstedewonen bestaat uit twee delen en voorziet in de grote vraag
naar zorggeschikte woningen in de gemeente Bunnik. Op de begane grond biedt QuaRijn een thuis aan 14
bewoners met dementie en op de twee verdiepingen liggen de 16 sociale huurappartementen. Bij
toewijzing van de huurappartementen kregen inwoners van de gemeente met een zorgvraag voorrang, zo
ook de heer en mevrouw Coenen. Dankzij deze mogelijkheid kunnen zij en de andere nieuwe bewoners
toch binnen de gemeente Bunnik blijven wonen.

Lees artikel
Rotterdam wil af van wetgeving die jongeren het huis uit werkt
Als je vanaf je eenentwintigste nog thuis woont, kun je meebetalen aan de lasten en gaat de uitkering van
je ouders omlaag. Deze ‘kostendelersnorm’ draagt eraan bij dat jongeren dakloos raken, blijkt uit
onderzoek van Vers Beton, OPEN Rotterdam en Argos. De gemeente Rotterdam pleit er bij het kabinet voor
om jongeren helemaal uit te sluiten van deze regel.

Lees artikel

