
 

 
 

 

 
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  
 
Minister Schouten maakt pilot mogelijk voor snellere hulp aan jongeren met schulden 

(Rijksoverheid.nl) 

Gemeenten weten vaak niet goed hoeveel jongeren rondlopen met schulden. Minister Schouten 

(Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) maakt het mogelijk dat de gemeente Amsterdam en DUO een 

pilot starten om hier beter inzage in te krijgen en jongeren sneller hulp te bieden. Via een 

internetconsultatie kunnen mensen meedenken over de plannen. 

Lees verder -> 

 

SER-briefadvies roept op tot versnelde aanpak Jeugdzorg: “De nood is hoger dan ooit” (SER) 

De SER-commissie Sociale Zekerheid en Gezondheidszorg dringt met een aanvullend briefadvies er op aan 

niet langer te wachten met de realisatie van het eerder uitgebrachte jeugdzorgadvies ‘Van systemen naar 

mensen’. De werkdruk en behoefte aan zorg zijn niet verminderd, waardoor het water aan de lippen staat. 

Lees verder -> 

 

Het medicijn voor de 'zieke jeugdzorg' is er voorlopig niet (Binnenlands Bestuur) 

Staatssecretaris Van Ooijen van VWS noemt de huidige situatie in de jeugdzorg ‘ziek’ en ‘abominabel’. Een 

snelle oplossing voor de problemen is er volgend hem echter niet. ‘Blijf alsjeblieft volhouden in dit systeem’, 

zegt hij tegen de werknemers in de jeugdzorg.  ‘Ik weet hoe moeilijk het is, maar ik heb het niet morgen of 

overmorgen veranderd.’ 

Lees verder -> 

 

Onderzoek naar effecten van jongerenwerk: draagt aantoonbaar bij aan welzijn (Sociaal Werk 

Nederland) 

Het door de gemeente gefinancierde jongerenwerk bereikte een aanzienlijk deel van de Rotterdamse 

jongeren. De activiteiten dragen aantoonbaar bij aan het welzijn van jongeren, bijvoorbeeld aan hun sociaal-

emotionele ontwikkeling en hun mentale weerbaarheid. Wel ondervindt het jongerenwerk problemen in de 

samenwerking met gemeentelijke instanties.  

Lees verder -> 

 

‘Geef kinderen met een maatregel voorrang in de jeugdzorg' (Binnenlands Bestuur) 

‘Om de problemen in de jeugdbescherming op te kunnen lossen heb ik de gemeenten nodig’, zei minister 

Weerwind van Rechtsbescherming onlangs in de Tweede Kamer. Maar volgens hoogleraar jeugdrecht 

Mariëlle Bruning moet het rijk stoppen met het verwijzen naar andere partijen en zélf nu zorgen dat de boel 

op orde komt. ‘Gemeenten valt niets te verwijten, ze zitten helemaal klem.’ 

Lees verder -> 
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Problemen door tekort aan personeel in zorg en jeugdhulp (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd) 

De zorg en de jeugdhulp kampen met problemen door de krapte op de arbeidsmarkt. Er is soms niet 

genoeg personeel beschikbaar. De kwaliteit van en de toegang tot de zorg en de jeugdhulp komen daardoor 

in gevaar. Nu al, en zeker in de toekomst als het tekort aan personeel nog verder toeneemt. 

Lees verder -> 

 

 

2. Hulp en ondersteuning aan jeugdigen en hun ouders  
 
Kinderbeschermingsmaatregelen dragen bij aan veiligheid kinderen (Kinderbescherming.nl) 

Kinderbeschermingsmaatregelen werken. Voor kinderen én voor ouders. Er is na het treffen van de 

kinderbeschermingsmaatregelen minder sprake van kindermishandeling in betreffende gezinnen. Ouders 

zijn na de maatregel beter in staat om hun kinderen op te voeden en er is een duidelijke verbetering in het 

welzijn van de kinderen. Dit blijkt uit onderzoek van de Erasmus Universiteit Rotterdam.  

Lees verder -> 

 

Goed luisteren naar jongeren met chronische aandoening (Sociale vraagstukken) 

Op weg naar volwassenheid zien jongeren met een chronische aandoening veel op zich afkomen, 

bijvoorbeeld andere zorg.  Voor een soepele overgang van kinderzorg naar volwassenenzorg zijn de 

jongeren erbij gebaat als professionals goed naar ze luisteren, zegt gezondheidswetenschapper Mariëlle 

Peeters. 

Lees verder -> 

 

Pedagogische stem ontbreekt in publiek debat (Sociale vraagstukken) 

Kinderen en jongeren groeien op in een wereld waarin de ene na de andere crisis zich aandient. Pedagoog 

Sophie Vermaning roept de pedagogische beroepsgroepen op zich meer in het publiek debat over 

maatschappelijke vraagstukken te mengen. 

Lees verder -> 

 

’S. Jongeren over reacties Participatielezing: blijf weg van onzin (Sociale vraagstukken) 

De Participatielezing van Tim ’S Jongers dit jaar lokte veel reacties uit. De bijdragen van Jos van der Lans en 

Mariëtte van Hees staan bol van evidente onzin, zegt ’S Jongers. Ze duiden vooral op eigen agenda’s en 

belangen. 

Lees verder -> 

 

'Kinderen met een beperking ervaren eenzaamheid en onbegrip' (Binnenlands Bestuur) 

Kinderen met een beperking in Rotterdam en omstreken ondervinden talloze hindernissen in het dagelijkse 

leven, zo blijkt uit een rapport van de gemeentelijke kinderombudsman dat onlangs is verschenen.  

Lees verder -> 

 

Vooral meisjes hebben het mentaal zwaar: ‘Meer sociaal werk op school nodig’ (Zorg+Welzijn) 

Het is slecht gesteld met de mentale gezondheid van meisjes op middelbare scholen. Het lijkt erop dat dit te 

maken heeft met de coronamaatregelen en de druk te moeten presteren. Universitair hoofddocent 

Gonneke Stevens: ‘Jongeren zijn angstiger en somberder geworden en hebben meer ondersteuning nodig 

van sociaal werkers.’ 

Lees verder -> 

https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2022/10/13/problemen-door-tekort-aan-personeel-in-zorg-en-jeugdhulp
https://www.kinderbescherming.nl/actueel/nieuws/2022/10/27/onderzoek-erasmus-universiteit-kinderbeschermingsmaatregelen-dragen-bij-aan-veiligheid-en-welzijn-kinderen
https://www.socialevraagstukken.nl/goed-luisteren-naar-jongeren-met-chronische-aandoening/
https://www.socialevraagstukken.nl/pedagogische-stem-ontbreekt-in-publiek-debat/
https://www.socialevraagstukken.nl/s-jongers-over-reacties-participatielezing-blijf-weg-van-onzin/
https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/kinderen-met-een-beperking-ervaren-veel-eenzaamheid-en-onbegrip
https://www.zorgwelzijn.nl/vooral-meisjes-hebben-het-mentaal-zwaar-meer-sociaal-werk-op-school-nodig/

