
 

 
 

 

 

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. Nieuws van MEEVivenz 

 
Adviespunt brengt ‘zaadjes van inzicht’ bij scheiding 

Scheiden zonder schade, kan dat? Volgens Eline Vree, teamleider van het Adviespunt Scheiden, Kind en 

Ouderschap (SKO), laat uit elkaar gaan altijd krassen na. De schade voor betrokkenen zoveel mogelijk 

beperken kan wel. Het adviespunt ondersteunt ouders, professionals én kinderen daarbij. 

Lees verder -> 

 

2. Beleid jeugdzorg  
 

'Straks is er niks meer voor kinderen die gevaar lopen' (Binnenlands Bestuur) 

Veel jeugdzorgregio’s houden instellingen voor gesloten jeugdzorg aan het financiële infuus, in afwachting 

van landelijke regie. Intussen brokkelt de solidariteit tussen gemeenten af. ‘Ik denk soms: dit gaat over 

miljoenen … stel je voor dat het straks allemaal in een zwart gat verdwijnt?’ 

Lees verder -> 

 

Schadevergoeding geweld jeugdzorg naar schuldeiser (NVVK) 

Wie slachtoffer was van geweld in de jeugdzorg, krijgt een schadevergoeding van 5000 euro. Maar als je in 

de schuldsanering zit, moet dat geld naar de schuldeisers, blijkt uit een uitspraak in hoger beroep. 

Lees verder -> 

 

Kamerbrief stand van zaken Hervormingsagenda Jeugd (Rijksoverheid) 

Staatssecretaris van Ooijen (VWS) stuurt de stand van zaken over hervormingen in de jeugdzorg naar de 

Tweede Kamer. 

Lees verder -> 

 

Kunnen ouders zowel vertegenwoordiger als zorgverlener zijn bij pgb-Jeugdwet? (VNG) 

In de rubriek ‘Vraag het de jurist’ beantwoordt Paul Norp van Stimulansz elke maand een veelgestelde vraag 

door gemeenten over toezicht en handhaving Wmo 2015 en Jeugdwet. 

Lees verder -> 

 

Sociaal domein krijgt onafhankelijke geschillencommissie (Binnenlands Bestuur) 

Er komt een nieuwe Geschillencommissie sociaal domein, waarschijnlijk per 1 april 2023. De huidige is 

volgens de jeugdzorgsector niet onafhankelijk genoeg van gemeenten. 

Lees verder -> 

 

 

 

 

Binnen Kalkhaven 37
3311 JC Dordrecht 

Nieuwsbrief Jeugd   
Nummer 11 – december 2022  

 

mailto:info@expertisecentrumsociaalwerk.nl
https://expertisecentrumsociaalwerk.nl/adviespunt-brengt-zaadjes-van-inzicht-bij-scheiding/
https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/straks-er-helemaal-niks-meer-voor-kinderen-die-een-gevaar-zijn-voor-zichzelf
https://www.nvvk.nl/page/1439/2022/12/23/Schadevergoeding-geweld-jeugdzorg-naar-schuldeiser?originNode=1420
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/12/22/kamerbrief-stand-van-zaken-hervormingsagenda-jeugd
https://vng.nl/artikelen/kunnen-ouders-zowel-vertegenwoordiger-als-zorgverlener-zijn-bij-pgb-jeugdwet
https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/het-sociaal-domein-krijgt-onafhankelijke-geschillencommissie


 

 
 

3. Hulp en ondersteuning aan jeugdigen en hun ouders  
 

Naar een sterke pedagogische basis voor kinderen en jongeren (VNG) 

Kinderen en jongeren bijstaan vanuit de vanzelfsprekende dagelijkse relaties. Door buurt en familie, op 

school, vanuit de kinderopvang en via wijkactiviteiten. Dat bepleiten VNG, PO-, VO- en MBO-raad en 

Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) in Een sterke basis door een krachtige 

samenwerking. 

Lees verder -> 

 

Luisteren naar de verhalen van jongeren in tussenposities (Sociale Vraagstukken) 

Verhalen van jongeren die niet passen in bestaande scripts van vallen, opstaan en succes worden niet 

serieus genomen. We luisteren niet eens naar hen. In de ‘Bibliotheek van tussenverhalen’ gebeurt dat wel, 

vertellen onderzoekers Sebastian Abdallah, Elena Ponzoni, Jacomijne Prins. 

Lees verder -> 

 

Jongerenwerk in een verscheurd land (Sociaal Werk Nederland) 

Laatst was ik een weekje in Sarajevo, de hoofdstad van Bosnië en Herzegovina. Ik bezocht er een oude 

vriend die voor Artsen Zonder Grenzen heeft gewerkt ten tijde van de Balkanoorlog. Daarnaast was ik 

natuurlijk benieuwd naar het jeugd- en jongerenwerk in dit prachtige maar etnisch verdeelde land. 

Lees verder -> 

 

Kinderen eenouderhuishoudens wonen drie keer zo vaak in meergezinswoning (CBS) 

Op 1 januari 2021 woonde ruim een derde van de minderjarigen in eenouderhuishoudens in een 

meergezinswoning, zoals een appartement of een beneden- of bovenwoning.  

Lees verder -> 
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