
 

 
 

 

 

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.   

 

Een completer beeld van casussen met de Tafel Samen aan Zet (Movisie) 

Een betere samenwerking tussen partijen die mensen met multiproblematiek ondersteunen, dat was de 

wens van de gemeente Harderwijk. Stichting Kringwijs ontwikkelde in samenwerking met de praktijk én de 

wetenschap de interventie Tafel Samen aan Zet. 

Lees verder -> 

 

VNG-inbreng op Kamerdebat GGZ/MO en suïcidepreventie (VNG) 

De vaste Kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport debatteert a.s. woensdag over 

GGZ/Maatschappelijke Opvang en suïcidepreventie. In aanloop naar het debat heeft de VNG de 

commissieleden per brief 5 punten onder de aandacht gebracht. 

Lees verder ->  

 

Kamerbrief over aanbieden van de evaluatie ZonMw actieprogramma lokale initiatieven voor 

mensen met verward gedrag (ZonMw) 

Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) biedt de Tweede Kamer de evaluatie ZonMw actieprogramma 

lokale initiatieven voor mensen met verward gedrag aan.  

Lees verder -> 

 

Om de volgende artikelen te lezen heb je een premium account voor Zorg+Welzijn nodig: 

 

‘Niet de daklozen, maar professionals en samenleving zijn de zorgmijders’ (Zorg+Welzijn) 

‘Onze taak is te doen wat nodig is om de gevallenen te helpen oprapen’, zegt Igor van Laere, oprichter van 

de Nederlandse Straatdokter Groep. Daklozen hebben zo snel mogelijk zorg nodig. ‘Als je die niet biedt, 

kost een dakloze vijf keer zo veel als hij voor de vijfde keer in het ziekenhuis ligt.’ 

Lees verder -> 

 

‘Voor sommige zorgmijders is geen oplossing, probeer het leven dan menswaardig te maken’ 

(Zorg+Welzijn) 

Mensen verleiden om hulp te accepteren én te bieden. Zo omschrijven wijkagent Jan Jacobs en ggd’er 

Wendy Broere hun werk met zorgwekkende zorgmijders. Zij zoeken mensen op in hun tent, onder het 

plastic of in hun verrotte caravan.  

Lees verder -> 

 

‘Niemand heeft de regie over het voorkomen van mentale problemen bij jongeren’ (Zorg+Welzijn) 

Als de mentale gezondheid van een miljoen volwassen met 5 procent verbetert, kan dit €144 miljoen 

besparen. Wat zou je doen met 144 miljoen? Hoogleraar Youth Mental Health Promotion Marloes 

Kleinjan weet het wel: slim investeren in preventie van mentale problematiek bij jongeren. 

Lees verder -> 
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