
 

 
 

 

 

In deze nieuwsbrief informeren we je over de laatste ontwikkelingen over jeugd. 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.   

 

1. Beleid jeugdzorg  
 
Jeugdhulp volgens Jos de Blok: het kan zoveel eenvoudiger! (Sociaalweb) 

De laatste tijd laait de discussie over de herzieningen van het jeugdstelsel weer op. In een college tijdens de 

Inspiratieweek ‘Jeugdhulp. Alles in het werk’ (20 t/m 24 juni jl.) liet ook Buurtzorg-directeur Jos de Blok zich 

hierover uit.  

Lees verder -> 

 

Echtscheidingsproblematiek: een taak voor gemeenten? (Zorg & Sociaalweb) 

Nederland is een lappendeken van vele initiatieven en hulpverlening op het gebied van 

(echt)scheidingsproblematiek. Ouders die gaan scheiden, kunnen met veel verschillende professionals en 

instanties te maken krijgen.  

Lees verder -> 

 

Stevige hervorming gesloten jeugdhulp: nul plaatsingen en kleinschalige woonplekken 

(Rijksoverheid) 

Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) komt vandaag met een plan voor drastische hervormingen in de gesloten 

jeugdhulp.  De huidige, grootschalige locaties zullen transformeren in kleinschalige, open plekken die 

midden in de samenleving gelegen zijn. 

Lees verder -> 

 

Weerwind in gesprek met gemeenten over problemen jeugdbescherming (Binnenlands Bestuur) 

Minister Franc Weerwind van Rechtsbescherming wil niet inhoudelijk reageren op de eis van de FNV om 400 

miljoen uit te trekken om nieuwe mensen in de jeugdbescherming te werven. Wel geeft hij aan in gesprek te 

zijn met gemeenten en jeugdbeschermingsregio's. 

Lees verder -> 

 

Ruim veertig rapporten over jeugdzorg in één app (Binnenlands Bestuur) 

Informatie over jeugdzorg uit ruim veertig lokale rekenkamerrapporten staat sinds 5 juli in één applicatie - 

het metadossier Jeugdzorg - van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies 

(NVRR). Het gaat om rapporten uit de periode 2017 tot en met 2020. 

Lees verder -> 

 

Jongeren willen massaal meepraten in hun gemeente (Binnenlands Bestuur) 

Vier van de vijf Nederlandse jongeren van 10 tot 18 jaar willen hun mening geven over dingen die zij 

belangrijk vinden in hun gemeente. Drie van de vier zijn volgens eigen zeggen echter nog nooit om hun 

mening gevraagd.  

Lees verder -> 
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Extra geld voor tegengaan van jeugdcriminaliteit (Rijksoverheid) 

Het kabinet versterkt de aanpak van het voorkomen van jeugdcriminaliteit. De komende jaren maakt 

minister Weerwind voor Rechtsbescherming hiervoor extra geld vrij oplopend naar een bedrag van 61 

miljoen euro structureel per jaar. 

Lees verder -> 

 

 

2. Hulp en ondersteuning aan jeugdigen en hun ouders  
 
De toekomst van jongeren: hoezo veelbelovend? (Sociale vraagstukken) 

De positie van jongeren is de laatste jaren niet verbeterd en op een aantal gebieden zelfs verslechterd, blijkt 

uit de laatste verkenning van het SER Jongerenplatform. Ook blijft de ongelijkheid tussen jongeren verder 

groeien. Actie is daarom hard nodig. 

Lees verder -> 

 

Jonge moslims beleven geloof anders dan ouderen (Sociale vraagstukken) 

Marokkaanse gastarbeiders brachten de islam mee naar Nederland en droegen die zo over, zo wordt veelal 

aangenomen. Deze ‘volkse' islam zou botsen met de meer ‘zuivere’ islam van hun kinderen. Met een 

generatiekloof als gevolg.  

Lees verder -> 

 

Terugkijken: Door de ogen van thuiszittende jongeren (Movisie) 

Iedere jeugdige heeft recht op leren en onderwijs om zijn eigen potentieel te ontdekken en zich optimaal te 

ontwikkelen. Ondanks alle inspanningen zijn er nog te veel jongeren die vastlopen in het onderwijs en 

daardoor niet meer naar school gaan. 

Lees verder -> 
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