
 

 
 

 

 
In deze nieuwsbrief informeren we je over de laatste ontwikkelingen rondom personen met 

onbegrepen gedrag. De nieuwsbrief is een initiatief van het Expertisecentrum Sociaal Werk van 

MEEVivenz. Heb je suggesties hoe we de nieuwsbrief nog beter kunnen maken? Stuur een e-mail 

naar info@expertisecentrumsociaalwerk.nl.   

 

Kijktip! 

Video over het hoe en waarom van de kennisteams binnen MEEVivenz 

 
‘Online agressie is compleet doorgeschoten’ (Zorg+Welzijn) 

‘Als je aan mijn kind komt, dan maak ik je af’.  Een hulpverlener wordt door een cliënt bestookt met 

bedreigende appjes. Een andere cliënt maakt een nep social media-account aan en verspreidt in naam van 

de professional allerlei onzin. Agressie-expert Jannie de Jong en Serap Yildirim, hulpverlener bij Moviera en 

actief bij SafetyNed, kennen de verhalen. ‘Organisaties, hulpverleners, politiek; we lopen enorm achter.’ 

Lees verder -> 

 

Verschillen en overeenkomsten in ervaringsdeskundigheid ggz en sociaal domein (Movisie) 

Ervaringsdeskundigheid en ervaringskennis in het sociaal domein vormen nog een nieuw terrein. De huidige 

kennis komt voornamelijk uit de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Wringt dit met wat er nodig is in het 

sociaal domein? 

Lees verder -> 

 

Grote zorgen over dagbesteding ggz-cliënten: ‘Sociaal werker, agendeer dit’ (Zorg+Welzijn) 

Duizenden cliënten met ambulante ggz zijn nog steeds in grote onzekerheid over hun dagbesteding en dat 

is onacceptabel, vindt MIND. Wat staat zorgaanbieders te doen en wat kunnen sociaal werkers voor cliënten 

daarin betekenen? 

Lees verder -> 

 

Nieuw financieringsmodel ggz dreigt fataal te worden voor dagbesteding (Sociale vraagstukken) 

Op 1 januari is in de ggz het Zorg Prestatie Model van kracht geworden. Het model biedt goed overzicht 

over de geleverde prestaties in de sector, maar ziet de dagbesteding niet langer als geneeskundige zorg. 

Omdat gemeenten aarzelen om de financiering van de dagbesteding op zich te nemen, dreigen duizenden 

mensen de dupe te worden. 

Lees verder -> 

 

Een groene beweging in de ggz (Sociale vraagstukken) 

De geestelijke gezondheidszorg zit aan een plafond van haar traditionele kunnen. De natuur zou weleens 

uitkomst kunnen bieden. Het wordt steeds duidelijker dat mentale gezondheid en natuur positief met 

elkaar samenhangen. Een groeiende groene beweging van zorg-, agrarische en natuurorganisaties koppelt 

geestelijk herstel aan verblijf in bos en buitenlucht. 

Lees verder -> 
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Dagbesteding: zorgverzekeraars, gemeenten en GGZ schuiven met kwetsbare cliënten om de centen 

(Sociaalweb) 

Het is al vaker geconstateerd: in het huidige geestelijke zorgsysteem zitten veel weeffouten en wachttijden. 

Tot 18 jaar betalen meestal gemeenten (jeugdzorg), na 18 jaar zou verlengde jeugdzorg (weigeren veel 

gemeenten in hun beleid) of Wmo dat gat op moeten vullen. 

Lees verder -> 

 

‘We moeten van hyperspecialisme naar samen leren in de ggz’ (Zorg+Welzijn) 

Na een rumoerig jaar vol coronamaatregelen is het nieuwe jaar inmiddels van start gegaan. Wordt het een 

fris begin of vooral een voortzetting van huidige trends en ontwikkelingen? We vragen het aan deskundigen 

uit verschillende werkvelden in het sociaal domein. Vandaag: René Keet, psychiater bij GGZ Noord-Holland-

Noord (GGZ NHN) en directeur van de bijbehorende FIT-Academy, over de ggz. 

Lees verder -> 

 

‘Verbeter psychische zorg bij laag IQ’ (NRC) 

Mensen met een laag IQ lopen een relatief groot risico op psychische stoornissen. Daar worden ze vaak niet 

goed voor behandeld. 

Lees verder -> 

 

https://www.sociaalweb.nl/blogs/dagbesteding-zorgverzekeraars-gemeenten-en-ggz-schuiven-met-kwetsbare-clienten-om-de-centen
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