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Veerkrachtig verder tijdens én na corona
Waarom deze publicatie?
Iedere gemeente staat door de coronacrisis voor grote uitdagingen om kwetsbare inwoners passend te ondersteunen. Het kabinet wil
met het ‘Steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl’ ervoor zorgen dat er extra wordt ingezet op de ondersteuning van groepen
die extra geraakt worden door de coronacrisis en de bijkomende maatregelen.
Movisie is kennispartner voor gemeenten bij de aanpak van sociale vraagstukken. Denk daarbij aan onderwerpen zoals eenzaamheid,
mantelzorg en veiligheid. Er bestaan hierover al veel gedeelde inspirerende praktijkvoorbeelden, aanpakken en kennisproducten. Deze
kunnen helpen bij de invulling van het steunpakket. Wij brengen een aantal hiervan graag onder de aandacht. Het gaat om relevante
kennisproducten en tools die hun waarde al hebben bewezen rond de thema’s die nu spelen wat betreft de extra steun. Met als doel om
gemeenten, die met de aanpak van het pakket aan de gang gaan, te inspireren en informeren.

Wat staat er in deze publicatie?
In dit interactieve overzicht staan we stil bij tien, mede door de Rijksoverheid, specifiek benoemde doelgroepen en thema’s. Per thema
en doelgroep geven we drie kennisproducten met een korte toelichting wat er in dit kennisproduct te vinden is. Denk hierbij aan
handreikingen, beleidstoetsen, e-learnings, factsheets, artikelen, tools en tips. We hopen dat de voorbeelden die wij noemen helpen om
de gevolgen van de coronacrisis te verzachten.

Vragen?
Wij staan klaar om nadere toelichting te geven op dit overzicht. Per thema delen we 2 experts, waarmee contact kan worden
opgenomen. Heb je een algemene vraag of ben je op zoek naar een ander product? Neem dan contact op met Martin van de Lustgraaf
en Evelien Damhuis.
Veel succes met de aanpak!

v

pag 2 van 13

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

k

EENZAAMHEID
1.	Wat werkt bij de aanpak van
eenzaamheid

2.	Wegwijs aanpak eenzaamheid

Verbetertool

3. Eenzaamheid onder jongeren

Online tool (website)

In één oogopslag de verbeterpunten voor
jouw project of aanpak

Publicatie

 egwijs worden in de aanpak rondom
W
eenzaamheid

Maakt jouw project gebruik van werkzame
elementen in de aanpak van eenzaamheid? Doe
de online check!

 ntdek hoe eenzaamheid onder jongeren
O
werkt

Wat zijn de mogelijkheden om eenzaamheid
lokaal aan te pakken?

Wat is de stand van zaken rondom dit thema in
literatuur, beleid en praktijk?

Veel aanpakken, projecten en activiteiten rondom eenzaamheid richten zich op het met elkaar
in contact brengen van mensen. Dat is één van
de manieren om eenzaamheid aan te pakken.
Daarnaast kun je iemand bijvoorbeeld ook helpen
om zijn sociale vaardigheden te verbeteren. In
deze tool staan zeven belangrijke manieren van
ondersteuning. Hoe scoort jouw project hierop?
Na het uitvoeren van de check ontvang je een
score-overzicht, waarmee je in één oogopslag ziet
wat de belangrijkste verbeterpunten zijn binnen
jouw project. Daarna word je stapsgewijs geholpen om een verbeterplan te maken.

Eenzaamheid is een overstijgend vraagstuk in
het sociaal domein. Het hangt samen met allerlei
andere problematiek, zoals stress, live events en
psychische kwetsbaarheid. Focus aanbrengen in
de aanpak van eenzaamheid lijkt daarom evident.
Maar waar kun je je als gemeente allemaal op
richten bij de aanpak van eenzaamheid? En welke
activiteiten horen daarbij? Deze online tool - gezamenlijk opgesteld met de gemeente Amsterdam biedt een overzicht van mogelijkheden, informatie
en activiteiten. Het is ingedeeld op de mate van
eenzaamheid. Wil je bijvoorbeeld inzetten op preventie, dan levert de site informatie en tools om te
voorkomen dat mensen (verder) vereenzamen.

¶ Meer informatie

¶ Meer informatie

Het onderwerp eenzaamheid onder jongeren is
de afgelopen jaren steeds meer in de schijnwerpers komen te staan. Door de coronacrisis kwam
eenzaamheid onder jongeren nog hoger op de
publieke en politieke agenda te staan. Dat resulteerde onder andere in extra geld voor ondersteuning. In het gemeentelijk beleid en de praktijk lijkt
eenzaamheid onder jongeren echter een betrekkelijk nieuw onderwerp. Kennis over eenzaamheid
onder jongeren is versnipperd en het is onduidelijk
hoe we er in Nederland precies voor staan. Het
kan beleidsmakers helpen om beter uit te leggen
hoe vereenzaming onder jongeren werkt. Onder
andere in het (verder) aanscherpen van hun beleid,
om uiteindelijk jongeren te ondersteunen in het
omgaan met hun gevoelens van eenzaamheid.
¶ Meer informatie

Beslist nog de moeite waard: Databank effectieve sociale interventies, eenzaamheid – Praktijkvoorbeelden • Onze experts: Jan Willem van de Maat en Saskia van Grinsven
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MENSEN MET EEN PSYCHISCHE KWETSBAARHEID
1.	Een waakvlam voor psychisch
kwetsbare mensen

2.	Zinvolle daginvulling voor
inwoners met GGZ-problematiek

Artikel

3.	Mens tussen de mensen

Instrument

 eer hoe je een waakvlamfunctie kunt
L
inrichten

Handboek interventie

 andvatten om de wereld van zorg en
H
arbeid te verbinden voor inwoners met
GGZ-problematiek

‘Dit is wat psychisch kwetsbare mensen nodig
hebben: een betrouwbare ondersteuner in de wijk
met een zogenoemde waakvlamfunctie.’

 ouwstenen voor een wijkgerichte
B
interventie
Mensen met een psychische of psychiatrische
kwetsbaarheid vinden het vaak lastig om hun plek
in de wijk te vinden.

Het Kwaliteitsnetwerk GGZ heeft een module
ontwikkeld die helpt bij de zoektocht naar zinvolle
daginvulling voor mensen met een psychische
kwetsbaarheid.

Een waakvlamfunctie kan van grote waarde zijn
als signalen van (aankomende) problemen op tijd
bij een ondersteuner terechtkomen en die persoon
vervolgens weet waar je met deze signalen naartoe kunt. Het is namelijk soms ingewikkeld om de
juiste hulpvraag te stellen of bij het juiste loket te
belanden. Hoe richt je zo’n waakvlamfunctie als
gemeente in?

GGZ in de Wijk is een wijkgerichte brede aanpak
met als doel verbetering van sociale inclusie, van
bewoners met een psychische of psychiatrische
kwetsbaarheid. GGZ in de Wijk streeft er naar
dat mensen met een psychische of psychiatrische
achtergrond volwaardig mee kunnen doen in de
wijk. Essentieel bij GGZ in de Wijk is de integrale
samenwerking tussen zorg, welzijn, ervaringsdeskundigen en gemeente. Dit maakt dat dit handboek relevant is voor iedere partij en betrokkene
bij ondersteuning van mensen met een psychische
kwetsbaarheid in de wijk.

Deze module is samen met ervaringsdeskundigen gemaakt en biedt handvatten om zinvolle
dagbesteding vorm te geven, vanuit wat mensen
met een psychische kwetsbaarheid zelf belangrijk
vinden. Het biedt gemeenten en professionals een
werkwijze om de wereld van zorg en arbeid te verbinden: van inloop en ontmoeting tot re-integratie
en werk. De gemeente is verantwoordelijk voor de
regievoering op daginvulling en het borgen van de
vraaggerichtheid. Deze module geeft daar handvatten voor.

¶ Meer informatie

¶ Meer informatie
¶ Meer informatie

Beslist nog de moeite waard: Peer to peer – Praktijkvoorbeeld (training) • Onze experts: Frank Zaadnoordijk en Margit van der Meulen
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HUISELIJK EN SEKSUEEL GEWELD
1.	Wat kun je als sociaal professional
doen tegen huiselijk geweld ten
tijde van een lockdown?

2.	Samen deskundig

Artikel met animatie

3.	Een overzicht van onderzoeken
naar huiselijk en seksueel geweld
en kindermishandeling
Handreiking

 ips voor sociaal professionals wat je kunt
T
doen tegen huiselijk geweld in tijden van
een lockdown

Overzicht

 andvatten voor samenwerking met
H
ervaringsdeskundigen

 xtra verdieping in de impact van
E
COVID-19 bij huiselijk en seksueel geweld
en kindermishandeling

Verschillende professionals waarschuwden voor
een toename van huiselijk geweldsincidenten door
de coronacrisis. In dit artikel (en animatie) delen
we een aantal tips.

Verschillende gemeenten schatten de inzet
van ervaringsdeskundigen al op waarde, maar
zijn soms nog zoekende hoe ze dit kunnen
vormgeven.

De impact van de coronacrisis is op veel fronten
merkbaar. Op het gebied van huiselijk en seksueel
geweld en kindermishandeling werd er gevreesd
voor een toename aan incidenten.

Door de coronamaatregelen kwamen gezinsleden
noodgedwongen dicht op elkaar te zitten, waardoor het risico op spanningen en (verbaal) geweld
groter werd. Als je er als sociaal professional snel
bij bent, is lichte ondersteuning vaak al voldoende
om een gezin weer op het goede spoor te brengen. Wat kun je als sociaal professional doen?

Gemeenten weten niet altijd hoe ze de samenwerking aan kunnen gaan en waar ze ervaringsdeskundigen kunnen vinden. Dit gaat zeker op bij
de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze handreiking gaat specifiek over de
samenwerking tussen gemeenten en ervaringsdeskundigen rondom dit thema.

¶ Meer informatie

¶ Meer informatie

Om de impact van COVID-19 op dit gebied in
kaart te brengen, is er het afgelopen jaar veel
onderzoek uitgevoerd. Deze (inter)nationale
onderzoeken zijn ondergebracht in dit overzicht.
Met onder andere de link naar het onderzoek,
de naam van de uitvoerende instantie, de onderzoeksregio en een korte samenvatting. Vooral in
het ENVR-Rapport zijn een groot aantal ‘good
practices’ terug te vinden, die wellicht aanknopingspunten bieden voor beleid in Nederland.
¶ Meer informatie

Beslist nog de moeite waard: Hoe houd ik onze relatie veilig tijdens de coronacrisis?- Brochure, animatie, hulplijnen • Onze experts: Nelleke Westerveld en Hilde Bakker
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MENSEN MET EEN MIGRATIEACHTERGROND
1.	Stuk voor stuk powervrouwen
Korte documentaire
Inspiratie om aan de slag te gaan met
arbeidsparticipatie van statushouders
K!X Works helpt nieuwkomers aansluiting te
vinden op de Nederlandse arbeidsmarkt door
direct of via de juiste opleiding of vrijwilligerswerk
een betaalde baan te krijgen.
De korte documentaire ‘Stuk voor stuk powervrouwen: het verhaal van K!X Works’ neemt je
mee in het verhaal van Douaa en Tabarak. Het
maakt duidelijk wat K!X Works gemeenten te bieden heeft die ook aan de slag willen of gaan met
de arbeidsparticipatie van (vrouwelijke) statushouders.
¶ Meer informatie

2.	Veiligheid in coronatijd:
hoe werk je goed samen met
migrantenorganisatie?

3.	Introductie intercultureel
vakmanschap
E-learning (gratis)

Artikel met handreiking

 efenen met zicht krijgen op en omgaan
O
met diversiteit

L eren over het belang van werken met
migrantenorganisaties

Welke onderwerpen liggen gevoelig of zijn
taboe? Hoe sluit je goed aan op de verschillende
diversiteitskenmerken van mensen die leven in
twee culturen?

Hoe werk je goed samen met migrantenorganisaties? Dit is een belangrijk aandachtspunt
uit de coronatijd, zo bleek 2 november 2020
tijdens de Movisie-sessie ‘Veiligheid in coronatijd’.

Deze e-learning van Kennisplatform Integratie
& Samenleving (KIS) biedt inzicht en geeft de
basis van intercultureel vakmanschap mee. De
verwachting is dat in 2040 dertig procent van
de Nederlandse inwoners een migratieachtergrond heeft. Sociaal werkers, klantmanagers en
Wmo-consulenten hebben als taak om deze groep
goed te ondersteunen. Het kan daarbij helpen om
meer inzicht te hebben op de invloed van je eigen
achtergrond in je werk en welke onderwerpen
gevoelig kunnen zijn.

‘We maken nog te weinig gebruik van informele
kracht van een gemeenschap of netwerk. Dat
moet echt beter’, stelt de Arnhemse burgemeester
Ahmed Marcouch, één van de sprekers van de bijeenkomst. Betere samenwerking tussen gemeenten en migranten- en vluchtelingenorganisaties is
hard nodig om kwetsbare en geïsoleerde groepen
achter de voordeur te bereiken.
¶ Meer informatie

¶ Meer informatie

Beslist nog de moeite waard: Coronavirus en eenzaamheid bij migrantenouderen: tips – Artikel • Onze experts: Jamal Chrifi en Jamila Achahchah
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DAGBESTEDING EN PARTICIPATIE
1.	Factsheet dagbesteding

2.	De drempel over
Factsheet

3.	Simpel switchen op de kaart

Publicatie praktijkvoorbeelden

 én overzicht met wat en voor wie
E
dagbesteding is

onderzoeksrapport

 estaande initiatieven in de begeleiding
B
van psychisch kwetsbare en dakloze
mensen

Welke soorten dagbesteding zijn er? Wie
is de doelgroep? En wat is de functie van
dagbesteding?
Hoe zit het met de indicatie en financiering van
deelnemers aan dagbesteding? En welke aanbieders zijn er in het veld rondom dagbesteding?
Deze factsheet geeft op één pagina antwoorden
op deze vragen weer. Kortom: een handzaam
overzicht van de kernelementen van dagbesteding.
¶ Meer informatie

 elemmerende en bevorderende factoren
B
in het switchen tussen dagbesteding en
werk

Het is vaak de gedachte dat psychisch kwetsbare
en dakloze mensen een grote afstand hebben tot
werk en de samenleving, maar dat is zeker niet
altijd waar.

Wat zijn de (on)mogelijkheden die wet- en
regelgeving en financiële kaders bieden bij het
switchen van dagbesteding naar werk en weer
terug?

Dat blijkt uit het onderzoek ‘De Drempel Over’.
Deze publicatie beschrijft 14 succesvolle initiatieven die deze groepen begeleiden naar (meer)
participatie in de samenleving. Waar zit hem dat
succes in? Hoewel de voorbeelden op diverse
punten van elkaar verschillen, zijn er een aantal
waarden die op alle plekken terugkomen. Deze
bundel laat zien dat er op allerlei plekken passie,
kennis en kunde is om dak- en thuisloze mensen
en mensen met een GGZ-achtergrond te begeleiden. De kunst is om deze plekken de ruimte te
geven en belemmeringen te verminderen.

Het eerste doel van dit onderzoek, uitgevoerd
door Movisie en Stimulanz, was om meer inzicht
te krijgen in de praktijk van switchen tussen verschillende vormen van participatie, met name tussen dagbesteding en (beschut) werk. Een tweede
doel was om meer zicht te krijgen op de factoren
die een soepele verbinding tussen genoemde
vormen van participatie kunnen belemmeren en
bevorderen. Oplossingen die in de praktijk gevonden zijn, zijn omgezet in aanbevelingen aan overheden, uitvoerders en dagbesteding-aanbieders.
¶ Meer informatie

¶ Meer informatie

Beslist nog de moeite waard: Coronadossier dagbesteding - Online omgeving met artikelen • Onze experts: Marjet van Houten en Harry Michon
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MANTELZORG / INFORMELE ZORG
1.	Het adviesteam Mantelzorg

2.	Samenwerken met informele zorg

Sparren met experts

3.	Woudlopersgids informele zorg

Toolkit

In gesprek met een expert over maatwerk
bij mantelzorg

Interactief overzicht

Samen stilstaan bij samenwerking

 verzicht van alle betrokken organisaties
O
bij mantelzorg

Werk je samen in jouw buurt met andere
organisaties aan de ondersteuning van
mantelzorgers? Met deze tool kun je op
interactieve manier gezamenlijk stilstaan bij jullie
samenwerking.

Het adviesteam mantelzorgNL is beschikbaar om
met je mee te denken. Niet elke gemeente is
hetzelfde; daarom is maatwerk belangrijk.
Het adviesteam reikt gericht kennis uit onderzoeken of praktijkvoorbeelden aan, passend bij de
vraag die op dat moment speelt. Ook wordt, door
de onderlinge samenwerking, unieke kennis uit
iedere organisatie bij elkaar gebracht. Het team
is opgezet door het ministerie van VWS, MantelzorgNL, de VNG en Movisie en maakt deel uit van
de landelijke aanpak ‘Samen Sterk voor Mantelzorg’. Daarin zetten gemeenten, zorgverzekeraars,
werkgevers en mantelzorgpartijen zich in om
mantelzorgers zo vroeg mogelijk in het zorgtraject
te ondersteunen. Het Adviesteam Mantelzorg is
telefonisch te bereiken op 030- 659 22 20 of
per mail.

Hoe krijg je als beleidsadviseur overzicht op de
organisaties die zaken regelen rondom mantelzorg
en voor mantelzorgers belangrijk zijn?
Met de digitale Woudlopersgids informele zorg
kunnen beleidsmedewerkers informele zorg zich
nu een weg banen door het woud van de mantelzorg. Voor wie door de bomen het bos wil zien.
Deze gids is gezamenlijk door acht gemeentelijke
beleidsmedewerkers informele zorg, de VNG en
Movisie ontwikkeld. Het biedt handige overzichten
en tools voor zowel beleidsadviseurs die nieuw
zijn in de informele zorg als voor de meer ervaren
collega’s die behoefte hebben aan diepgang.

Het besef dat goede samenwerking nodig is om
betrokkenheid, inzet en daarmee goede mantelzorgondersteuning te realiseren, is er bij bijna
iedereen wel. Maar hoe doe je dat? En welke
stappen kun je zetten? Dat blijkt in de praktijk nog
vaak lastig. Deze tool, ontwikkeld door het programma In voor mantelzorg-thuis, helpt je om de
samenwerking onder de loep te nemen en deze
een boost te geven. Gebaseerd op de vijf condities
voor een succesvolle samenwerking van Kaats en
Opheij.

¶ Meer informatie

¶ Meer informatie

¶ Meer informatie

Beslist nog de moeite waard: Beleidstoets informele zorg - Toolkit • Onze experts: Roos Scherpenzeel en Joost de Haan
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OUDEREN IN KWETSBARE SITUATIES
1.	Bereiken en betrekken ouderen

2.	Beleidshulp in aanpak dementie
voor gemeenten

Artikel met infographic en voorbeelden

3.	Aandacht voor ouderen in tijden
van corona

Tools en instrumenten

 anieren om ouderen te bereiken en
M
betrekken bij ondersteuning

Overzicht en typen

 p weg naar betere zorg en ondersteuning
O
voor thuiswonende mensen met dementie

‘Echt luisteren en geïnteresseerd zijn. We hebben
elkaar gewoon nodig.’ De 93-jarige Nellie van
Maar, wijkambassadeur in Eindhoven, vertelt wat
nodig is om ouderen te bereiken.

Hoe kunnen mensen met dementie zo lang
mogelijk meedoen en hun leven leiden zoals zij
wensen? En hoe kunnen we mantelzorgers hierin
ondersteunen?

De conferentie ‘Een nieuwe generatie ouderen,
Langer thuis’ brengt dat naar voren. De lokale
situatie is overal anders, maar er zijn wel een paar
kernpunten. Het gaat zeker om het vertrouwen
van mensen te winnen. Betrek daarom sleutelfiguren, die weten wat er speelt in een wijk. Zoek
ouderen actief op en sluit aan bij de onderwerpen
die voor hen belangrijk zijn, zoals bijvoorbeeld
veiligheid, (buren)hulp, contact en wonen.

De impact van dementie is groot. Mensen krijgen
moeite met hun dagelijkse handelingen thuis en in
hun sociale omgeving. Gemeenten spelen een belangrijk rol in de ondersteuning van mensen met
dementie en hun mantelzorgers. Die rol zit hem
met name in het vergroten van bewustwording
en het geven van voorlichting over dementie. En
door het organiseren van passende ondersteuning
voor mensen met dementie en hun naasten. Deze
beleidshulp biedt praktische tips, inspirerende
voorbeelden en tools die je kunt benutten in jouw
gemeente.

¶ Meer informatie

Initiatieven en knelpunten om vraag en
aanbod te koppelen voor ouderen in
coronatijd
Er zijn inmiddels veel initiatieven opgezet om
ouderen verlichting te bieden in deze tijden van
corona. Passen die bij de behoeften van ouderen
zelf?
Burenhulp in allerlei verschijningsvormen, talrijke
manieren van digitaal beeldbellen of hulp in de
vorm van een aangepast televisieprogramma.
De creativiteit is groot en kent geen grenzen. In
dit artikel vind je een bloemlezing van creatieve
initiatieven om ouderen te verlichten in coronatijd.
Kwetsbaarheid kan zich op allerlei manieren uiten.
Er zijn allerlei initiatieven, maar passen die bij de
behoeften van ouderen zelf? En op welke wijze
kunnen professionals vraag en aanbod koppelen?
We onderscheiden vier terreinen waarop ouderen
kwetsbaar kunnen zijn: fysiek, cognitief, sociaal en
mentaal.

¶ Meer informatie

¶ Meer informatie

Beslist nog de moeite waard: Wie is wie in de wijk - Infographic en overzicht van diensten • Onze experts: Els Hofman en Esther Schrijver
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MENSEN MET EEN LICHT VERSTANDELIJKE BEPERKING
1.	Nieuwe kansen voor maatwerk

2.	Mensen met LVB stem te geven in
beleidsproces

Longread en overzicht

3.	Omgaan met mensen met een licht
verstandelijke beperking

Instrumenten

 en steuntje in de rug voor kansrijke
E
activiteiten

Inwoners met een lichte verstandelijke
beperking regie geven

De coronacrisis had en heeft een enorme invloed
op iedereen, ook op mensen met een licht
verstandelijke beperking (LVB).
Fysieke ontmoetingen tijdens dagbesteding of
vrijwilligerswerk werden ingewikkelder tijdens de
coronacrisis. Buurtactiviteiten en gezamenlijke
vrijetijdsbesteding werden gestaakt. Er kwamen
oplossingen, creatieve aanpassingen en online
activiteiten. Voor sommigen inderdaad een uitkomst, voor anderen helemaal niet. Wat verliep er
onverwachts succesvol en hoe kunnen we daar nu
een goed vervolg aan geven?

Reflectie, leerbijeenkomsten
en instrumenten
Inwoners met een LVB ondersteunen

Veel gemeenten worstelen al langer met de vraag
hoe ze de mensen met een licht verstandelijke
beperking kunnen betrekken bij beleid en hoe zij
ervaringen en wensen kunnen inbrengen.

In Nederland wonen naar schatting ongeveer 1
miljoen mensen met een (lichte) verstandelijke
beperking. Voor hen is veel veranderd sinds de
start van de coronacrisis.

Deze instrumentenwaaier bevat elf uiteenlopende instrumenten voor mensen met een LVB,
hun ondersteuners, beleidsmakers en cliënt- en
adviesraden. Om ze te inspireren om mensen met
een LVB te betrekken bij hun beleid. Ontmoeting
en dialoog zijn in deze instrumenten het uitgangspunt, maar de typen instrumenten zijn divers.

De zelfredzaamheid van mensen met LVB is onder
druk komen te staan en daarmee het vermogen
grip te houden in chaotische tijden. Bekende en
geliefde activiteiten vielen abrupt weg of veranderden van invulling, zoals school, werk, sport
en vrije tijdsbesteding. Hoe kun je mensen met
een LVB hierin juist ondersteunen? Movisie voert
hierover het gesprek met Vilans en de LFB tijdens
verschillende leer- en themabijeenkomsten.

¶ Meer informatie
¶ Meer informatie

¶ Meer informatie

Beslist nog de moeite waard: Onafhankelijke cliëntondersteuning voor mensen met een LVB - Handreiking • Onze experts: Els Hofman en Esther Schrijver
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WELZIJN JONGEREN
1.	Jongerenparticipatie in coronatijd
urgenter dan ooit

2.	Hoe help je dak- en thuisloze
jongeren in tijden van corona?

Artikel met aanbevelingen

3.	Toekomstgericht werken

Longread met tips voor gemeenten

 et verschil tussen willen en kunnen
H
kleiner maken bij jongerenparticipatie

Uitkomsten pilots en aanbevelingen

 en kleine rondgang in het veld onder een
E
aantal diverse organisaties

Gemeenten willen jongeren betrekken en
jongeren willen zich graag laten horen. Daar
ligt het dus niet aan. Toch is er vaak een verschil
tussen willen en kunnen.
Movisie en het NJi volgen sinds 2019 een aantal
gemeenten die aan de slag zijn gegaan met de
vraag hoe ze jongeren duurzaam kunnen betrekken. Hoe ze dit doen? Daarover gingen Movisie
en het NJi in gesprek met de gemeenten Tilburg,
Breda en Zaanstad en zes experts uit het werkveld.

 erkende elementen in het jongerenbeleid
W
voorop stellen

Hoe doe je dat? Zoveel mogelijk binnen blijven
zonder dak boven je hoofd. En wat kunnen
gemeenten voor deze groep betekenen?

Als we spreken over jongeren begeleiden naar
zelfstandigheid. Wat verstaan we daar eigenlijk
onder?

Dak- en thuisloze jongeren bevinden zich ‘normaal’ al in een kwetsbare positie. Hun situatie is
er sinds de coronacrisis alleen maar urgenter op
geworden. In dit artikel wordt stilgestaan bij de
problemen waar deze groep tegenaan loopt, hoe
organisaties hiermee omgaan, welke knelpunten
zij tegenkomen en wat gemeenten voor dak- en
thuisloze jongeren kunnen betekenen.

Onder zelfstandigheid kan je verstaan dat er een
stabiele basis wordt bereikt op een aantal leefgebieden. De zogenaamde Big Five: onderwijs, support, werk & inkomen, wonen en welzijn. In het
project ‘toekomstgericht werken’, uit de landelijke
aanpak 16-27*, zijn aanbevelingen opgenomen
van zes pilots voor beleid en praktijk. Daarin delen
ze een aantal elementen waarvan bekend is dat
ze werken om een jongere te helpen stabiliteit op
de vijf leefgebieden te ervaren.

¶ Meer informatie
¶ Meer informatie

* s amenwerkingsverband tussen het Nederlands Jeugdinstituut, Movisie, Ingrado, Divosa, ExpEx, Vereniging van
Nederlandse Gemeenten (VNG), MBO Raad, Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB), Jeugdzorg
Nederland, het Rijk en de gemeenten

Wil je meer over jongeren weten? Kijk dan op de website van het Nederlands Jeugdinstituut. Daar staat onder
andere een stappenplan voor gemeenten en onderwijs, met handvatten voor hun gezamenlijke opgave om
een plan te maken rondom het herstel en perspectief voor de jeugd na coronatijd.

¶ Meer informatie

Beslist nog de moeite waard: Laat welzijn van jongeren zwaarder wegen - Longread & Handreiking • Onze experts: Mirjam Andries en Elly Ijland
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BESTAANSZEKERHEID
1.	Wat werkt bij armoede en
schulden

2.	Schaamte voor schulden
doorbreken

Wat werkt dossier & Infographic

3. W
 erken aan financiële rust bij
cliënten in zes stappen

Longread met tips & podcast

 evorderen van een structurele oplossing
B
en werkzame elementen

Instrument: Stappenplan

Inwoners met schulden tijdig bereiken en
ondersteunen

In dit dossier staan de werkzame elementen, die
professionals kunnen inzetten om personen te
ondersteunen die te maken hebben met financiële
problemen.

 e juiste ondersteuning voor inwoners met
D
een problematische schuld

Mensen met schulden staan enorm onder druk.
Hun zelfbeeld neemt af, net als de eigenwaarde.
Dit heeft impact op de rollen die zij (niet meer)
vervullen in hun sociale omgeving en in de
samenleving.

Armoede en schulden zijn hardnekkige problemen, met vaak een structureel karakter. Dat betekent dat individuen of huishoudens die daarmee
te maken krijgen daar veelal langdurig de consequenties van ondervinden. Veel mensen die in
armoede leven of schulden hebben, hebben vaak
ook te maken met andere problemen. Die elkaar
weer wederzijds beïnvloeden.

Eén vijfde van de Nederlanders boven de 18
heeft door de coronacrisis een lager inkomen. De
terugval in inkomen is vooral goed zichtbaar bij
jongeren, zelfstandigen en flexwerkers.
Al met al lijden lage inkomens het meest onder
de gevolgen van de coronacrisis. Hun werkzaamheden lenen zich moeilijker voor thuiswerken en
zij hebben daarnaast vaak nauwelijks spaargeld
om de terugval van inkomsten op te vangen. Dat
is een zorgelijke situatie, een niet problematische
schuld kan snel oplopen tot een problematische
schuld. Hoe kunnen we deze mensen ondersteunen voordat (of als) het echt mis gaat?

Ervaringsdeskundigen kunnen van grote betekenis zijn bij het zoeken naar oplossingen voor
inwoners met schulden. Zij stellen het proces van
de inwoner meer centraal bij de aanpak van de
schulden. Het artikel en de podcast geven een andere blik op de aanpak van schulden, waarbij het
aanbieden van oplossingen als preventieve aanpak
centraal staat. Onlangs werkte ervaringsdeskundige Marc Mulder van Movisie mee aan een podcast
over heldere taal en communicatie bij armoede en
schulden. Beluister die podcast hier.

¶ Meer informatie

¶ Meer informatie

¶ Meer informatie

Beslist nog de moeite waard: Waardevol werk - Infographic • Onze experts: Mirjam Andries en Marjet van Houten
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Movisie: kennis en aanpak van sociale vraagstukken
Movisie is hét landelijk kennisinstituut voor een samenhangende aanpak van sociale vraagstukken. Samen met de
praktijk ontwikkelen we kennis over wat echt goed werkt en passen we die kennis toe. De unieke rol van Movisie is
het versnellen van leerprocessen. We zijn alleen tevreden als we een duurzame positieve verandering voor mensen
in een kwetsbare positie realiseren. Kijk voor meer informatie op www.movisie.nl
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