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Nieuwe aandachtsgebieden voor sociale wijkteams 
 
Welke ontwikkelpunten voor sociale wijkteams spelen er in praktijk en beleid en in welke richting zoeken 
gemeenten oplossingen of verbeteringen? Aan de hand van evaluatierapporten zijn onderzoekers van het 
programma Integraal Werken in de Wijk op zoek gegaan naar antwoorden op deze vraag. De publicatie 
'Tien aandachtsgebieden voor functioneren sociale wijkteams' beschrijft ervaringen van en lessen en 
verbetermogelijkheden voor sociale wijkteams. 
 

 
 

Vijf jaar lokaal sociaal domein: wat goed gaat, is ondanks het beleid 
 
Jasper Loots is adviseur en Piet-Hein Peeters is journalist. Ze vroegen dertien experts om met distantie naar 
de decentralisatie te kijken en bundelden de gesprekken tot een boekje. 
 

 
 
Ahmed Marcouch: slachtoffers huiselijk geweld zitten in de val 
 
Burgemeester Ahmed Marcouch heeft in een brief aan de inwoners van Arnhem de aandacht gevraagd 
voor huiselijk geweld. Hij vraagt in deze tijden van corona om alertheid: ‘Iets wat niet verandert is huiselijk 
geweld. Slachtoffers zitten in een val waar ze niet uit kunnen. Ze kunnen niet ontsnappen aan 
mishandeling, misbruik of verwaarlozing.’ 
 

 
 
Vrijwilligerswerk: ‘Doe in plaats van bezoek drie keer een belletje’ 
 
Ze verzorgen familieleden of brengen bezoekjes aan eenzame mensen. Een groot deel van ons land draait 
op mantelzorgers en vrijwilligers. Welke gevolgen heeft het coronavirus voor hun werk? 
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Sociale wijkteams en gemeentelijk beleid 
 
Voor hulp en ondersteuning aan inwoners is het relevant te kijken naar het lokale sociale beleid en hoe 
professionals hier invulling aan geven. Voor meer inzicht in de manier waarop sociale problematiek 
aangepakt en verbeterd kan worden, stelden onderzoekers van het programma Integraal Werken in de 
Wijk (IWW) zich de vraag: Wat is het gemeentelijke beleid rond ondersteuning en zorg en lukt het om die te 
vertalen naar de praktijk? 
 

 
 
Column: Incluzio zet in op 'vernieuwende' preventieve zorg 
 
Incluzio gaat nog meer inzetten op innovatieve vormen van preventie, door een medewerkster 
’nuldelijnszorg’ genoemd. Een projectmedewerker zal daar vorm aan gaan geven. Bepaalde vormen van 
zorg lijken momenteel minder nodig te zijn, terwijl er een flinke toename van huishoudelijke hulp wordt 
geconstateerd. 
 

 
 

Problemen lopen op als gemeente toegang tot hulp te moeilijk maakt  
 
Gemeenten hebben de afgelopen jaren - onder druk van met krimpende rijksbudgetten ingevoerde 
decentralisaties - gestreefd naar kostenbesparing. De gemeente Rotterdam ging met een beroep op 
zelfredzaamheid de toegang tot diverse vormen van hulp streng bewaken. Een doodlopende weg, zowel 
voor de gemeente als hulpvrager.  
 

 
  
‘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). 
 

 
 
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. 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. 
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Wijkverpleegkundigen: belangrijke rol bij preventie problemen 
 
Wijkverpleegkundigen hebben een belangrijke rol bij de preventie van problemen. Vilans brengt dit onder 
de aandacht met ‘De Wijkkrant’. 
 

 
 

Lokale initiatieven/nieuws 

 

’Bij mensen thuis kijken of verwarming niet te laag staat’ 

 
De fractie van GroenLinks in Zwolle wil dat het sociaal wijkteam bij mensen thuis gaat kijken of de 
verwarming niet te laag staat, omdat bewoners ‘stookangst’ zouden hebben. 
 

 
 
D66 stelt Utrechts jeugdzorgmodel als Arnhems voorbeeld 
 
'We zien aan alle kanten dat het zoals het nu gaat op de lange termijn niet houdbaar is', zegt Sabine 
Andeweg (D66) in reactie op de nieuwe Arnhemse bezuinigingsvoorstellen op jeugdzorg. Arnhem kan 
volgens haar leren van Utrecht. 'Qua systematiek een modelgemeente.' 
 

 
 
Sociaal wijkteam Wijchen vanaf 202 niet meer bemand door MEE Gelderse Poort 
 
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 Elkaar in Arnhem slaat de handen ineen voor praktische hulp aan kwetsbare 
inwoners 
 
De Arnhemse organisaties voor sociaal werk slaan samen met de gemeente de handen ineen en richten een 
stedelijk telefoonnummer 026-3127702 en hulpwebsite voorelkaarinarnhem.nl op. Sociaal werkers en 
vrijwilligers staan klaar voor inwoners die vragen hebben en praktische hulp kunnen gebruiken. 
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