Rapportenlijst A – maart 2017

Care
Klantervaringen CZ Zorgkantoor 1,5 jaar na de hervorming van de langdurige zorg
In dit onderzoek is bekeken welke ervaringen cliënten van CZ Zorgkantoor hebben met het regelen
van hun zorg, met de zorg zelf, en met de service en dienstverlening van het zorgkantoor.
Nivel rapport, 27 maart 2017
https://www.nivel.nl/nl/nieuws/goede-ervaringen-zorgkantoor-maar-zichtbaarheid-kan-beter

Cliëntondersteuning in de Wlz
In dit rapport worden de uitkomsten gepresenteerd van het onderzoek naar cliëntondersteuning in
de WLZ. Doel van dit onderzoek is vast te stellen of de zorgkantoren de beweging maken naar een
pro-actieve cliëntgerichte dienstverlening, zodat cliënten in de langdurige zorg tijdig passende zorg
krijgen, met aandacht voor individueel welzijn.
NZa rapport, 24 maart 2017
https://www.nza.nl/publicaties/1048188/Rapport_Clie_ntondersteuning_in_de_Wlz

Rapport Wachtenden in de langdurige zorg
In dit rapport worden de uitkomsten gepresenteerd van het onderzoek naar wachtenden in de
langdurige zorg. Doel hiervan is om vast stellen of zorgkantoren aan hun zorgplicht voldoen.
Zorgkantoren weten onvoldoende wie er op de wachtlijst voor langdurige zorg staan en hoe
dringend zij zorg nodig hebben. Ook is niet altijd duidelijk of de situatie van wachtenden
verantwoord is. De NZa ziet dat zorgkantoren cliënten steeds beter helpen, maar dat er nog
verbeteringen mogelijk en nodig zijn.
NZa rapport, 24 maart 2017
https://www.nza.nl/1048076/1048181/Rapport_Wachtenden_in_de_langdurige_zorg.pdf

Verdieping bekostigingsmodellen modulair pakket thuis
Dit document concretiseert de modellen arrangementenbekostiging en modulebekostiging en
beschrijft de consequenties. Er wordt aangetoond dat geen van beide modellen volledig aansluit bij
de uitgangspunten van de wetgever en dat ze nadelige prikkels en administratieve lasten kunnen
introduceren. Daarom wordt een hybride model geïntroduceerd dat mogelijk beter kan aansluiten
bij de vormgeving van de Wlz. Dit kan echter niet zonder het loslaten van enige flexibiliteit en
keuzevrijheid.
NZa rapport, 23 maart 2017
https://www.nza.nl/publicaties/1048188/Verdieping_bekostigingsmodellen_modulair_pakket_thuis

Haalbaarheid van een Health Impact Bond Valpreventie Ouderen
Haalbaarheidsonderzoek naar een Heath Impact Bond gericht op Valpreventie. Een Health Impact
Bond (HIB) Valpreventie voor ouderen is mogelijk, concluderen Vilans en VeiligheidNL in een
onderzoek. Ze hopen dat in het veld partijen opstaan om een gezamenlijk experiment aan te gaan.
De resultaten van dit onderzoek zijn overhandigd aan Erik Gerritsen, secretaris-generaal van het
ministerie van VWS.
Vilans rapport, 1 maart 2017
http://www.vilans.nl/nieuwsoverzicht-experiment-health-impact-bond-valpreventie-wie-durft.html

Wat werkt bij outreachend werken
Met de decentralisaties krijgen gemeenten de opdracht preventief beleid te ontwikkelen om te
voorkomen dat burgers moeten terugvallen op maatschappelijke ondersteuning. Hier past volgens
de regering een meer outreachende werkwijze bij. Gemeenten kiezen massaal voor het inzetten
van sociale (wijk)teams om hier gestalte aan te geven. Outreachend werk is meer dan alleen een
kwestie van ‘eropaf’ gaan. Het veronderstelt een bepaalde grondhouding en specifieke
vaardigheden van de sociale professional. Het uitgangspunt is dat professionals zelfverzekerd naar
voren treden midden in de leefwereld van diegenen die ze willen bereiken. In dit Wat werkt-dossier
staan werkzame elementen en modellen van outreachend werken beschreven.
Movisie rapport, maart 2017
https://www.movisie.nl/sites/default/files/alfresco_files/Dossier-wat-werkt-bij-outreachendwerken%20[MOV-12693403-1.0].pdf

Netwerken in de buurt
Buurtcirkel is een zorgconcept waarin een groep kwetsbare mensen met ondersteuningsvragen
elkaar op basis van hun talenten en krachten ondersteunt. Professionals kunnen dan geleidelijk
terugtreden, zo is de gedachte. Er wordt een horizontaal buurtnetwerk opgebouwd, mantelzorg
wordt belangrijker en burgers worden aangemoedigd om zelfstandig en zelfredzaam te zijn. Een
Buurtcirkel wordt door een professional samen met een vrijwilliger begeleid.
Buurtcirkel is geïntroduceerd door Pameijer uit Rotterdam. Het onderzoeks- en adviesbureau Risbo
heeft de Buurtcirkels onderzocht en ging na in hoeverre deze het netwerk van deelnemers
verbreden en hun zelfredzaamheid vergroten. Daarnaast volgden de onderzoekers de opbouw en
de realisatie van de Buurtcirkels om erachter te komen wat succesfactoren en belemmeringen zijn.
Eén van de conclusies is dat deelname aan een Buurtcirkel een belangrijke uitbreiding van het
netwerk van de deelnemers is. Dit verbetert hun emotioneel welbevinden. Verder blijkt er vooral
een vorm van ‘samenredzaamheid’ te ontstaan: mensen helpen elkaar.
Movisie rapport, maart 2017
https://www.movisie.nl/sites/default/files/alfresco_files/Netwerken-in-de-buurt%20[MOV12687804-1.0].pdf

Kwesties en keuzes in wijkgericht werken
De Werkplaatsen Sociaal Domein ondersteunen in opdracht van het Ministerie van VWS de
transformaties in het sociaal domein met kennis en onderzoek. In veel van deze werkplaatsen
werken hogescholen in samenwerking met lokale partners aan het (door)ontwikkelen van een
wijkgerichte aanpak in het sociale domein. Hierdoor krijgen de werkplaatsen steeds beter inzicht in
de kwesties die zich bij het wijkgericht werken voordoen. Met deze bundel willen de Werkplaatsen
Sociaal Domein de lessen die in de praktijk worden geleerd overdraagbaar maken voor diegenen
die zich willen verdiepen in de wijkteampraktijk.
Movisie rapport, maart 2017
https://www.movisie.nl/sites/default/files/alfresco_files/Kwesties-en-keuzes-in-wijkgerichtwerken%20[MOV-12685654-1.0].pdf

Schuldig
Het magazine ‘Schuldig - En nu verder’ is een coproductie van Human, Sylbing & Gould
Filmproducties en Movisie. Het is mede mogelijk gemaakt door Delta Lloyd Foundation en het
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het magazine bundelt inzichten en draagt
oplossingen aan: wat moet er de komende jaren gebeuren om de schuldenproblematiek aan te
pakken? Dit magazine is de afsluiter van de documentaire Schuldig en de debatten in Schuldig on
tour.
Let op: er is maar een beperkte oplage beschikbaar!

Magazine Movisie, maart 2017
https://www.movisie.nl/sites/default/files/alfresco_files/Schuldig-magazine%20[MOV-126193471.0].pdf

Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken
De media liggen onder vuur, maar is dat wel terecht? Soms wel. Dan klagen bewoners met reden,
zo blijkt uit reconstructies van drie mediahypes uit het verleden in het voorjaarsnummer van het
Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken. Verder in het nieuwe Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken:
1. Iedereen in de bijstand moet een tegenprestatie verrichten. Maar wat weten we eigenlijk van
wat er op dit vlak werkt? Verplichten, belonen of een motiverend gesprek? Een rondetafelgesprek
met wetenschappers die zoeken naar antwoorden.
2. Wijkteams geven wel hulp, maar leggen geen verbindingen tussen bewoners in een buurt. Hoe
kunnen we dat wel doen? Joop Hofman en Nico de Boer keken bij de goede voorbeelden.
3. Sociaal werkers moeten zich niet laten gijzelen door de boze burger, maar opkomen voor
mensen die gemarginaliseerd worden, betoogt Evelien Tonkens.
Tijdschrift Movisie, maart 2017
https://www.movisie.nl/publicaties/tijdschrift-sociale-vraagstukken-voorjaar-2017

Organisatievormen en positionering van (wijk)teams
Twee jaar na de decentralisaties en de massale ontwikkeling van (wijk)teams blikken diverse
gemeenten terug op de keuzes die zij maakten bij de oprichting van de teams. Behalve cijfers over
de feitelijke stand van zaken hebben gemeenten ook behoefte aan de verhalen achter de cijfers. In
deze publicatie vindt u ervaringskaarten met positieve punten en aandachtspunten en inspirerende
gedachtenkaarten. Deze zijn gebaseerd op ervaringen met verschillende organisatievormen en
positioneringen van de (wijk)teams uit de literatuur en op ervaringen, die zijn opgedaan uit
gesprekken met medewerkers uit zeventien gemeenten. Met als doel u als beleidsmedewerker,
projectleider, kwartiermaker, wethouder of raadslid te helpen bij de doorontwikkeling van het
integraal werken in uw gemeente.
Movisie Rapport, maart 2017
https://www.movisie.nl/sites/default/files/alfresco_files/Organisatievormen-wijkteamsIWW%20[MOV-12690683-1.0].pdf

Halfjaar-evaluatie W&T thema indicatiestelling
Tussenevaluatie indicatiestelling W&T. Zorgaanbieders adviseren over indicaties voor de Wlz en zij
doen dat goed.
Rapport, 20 januari 2017
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/02/14/half-jaar-evaluatie-waardigheiden-trots-thema-indicatiestelling-q2-q3-2016

De Kweekvijver van AAL: samen ICT-oplossingen voor ouderen ontwikkelen en vermarkten
Vergrijzing én ontgroening, meer vraag naar zorg terwijl personeelstekorten juist toenemen.
Onze samenleving staat voor grote uitdagingen. Er zijn veel antwoorden mogelijk op de
maatschappelijke vraagstukken van de toekomst. Oplossingen met slimme technologie zijn daarbij
onmisbaar.
ZonMW rapport, 30 januari 2017
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Ouderen/Aal/2017_01_De_Kweekvijver_van
_AAL.pdf

Brochure Actieprogramma lokale initiatieven voor mensen met verward gedrag
Implementatielessen uit alle projecten van Actieplan e-health gebundeld en uitgelegd. Een
knelpunt voor veel e-health toepassingen is de overgang van de pilot-fase naar implementatie en
brede toepassing in de dagelijkse gezondheidszorg, waardoor bewezen succesvolle eHealth
toepassingen ‘op de plank’ blijven liggen. In deze publicaties leest u de implementatielessen die in
de projecten uit het Actieplan eHealth zijn geleerd. De lessen zijn onderverdeeld in de
hoofdstukken toepassing in de bedrijfsvoering, toepassing bij professionals en patiënten en
toepassing bij zeldzame ziekten.
ZonMW rapport, 11 november 2016
https://publicaties.zonmw.nl/ehealth/

Cure
De telefonische bereikbaarheid van huisartsenpraktijken: Een onderzoek naar variatie en
verbeterpunten op basis van 100 praktijken.
In dit rapport worden de resultaten van een onderzoek naar telefonische bereikbaarheid
van huisartsenpraktijken voor reguliere oproepen (TBRO) beschreven. Om aanbevelingen te
kunnen doen
omtrent verbeteringen en de normen heeft de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) het NIVEL
gevraagd onderzoek te doen naar praktijkvariatie in telefonische bereikbaarheid.
Nivel rapport, 24 maart 2017
https://www.nivel.nl/sites/default/files/bestanden/Rapport_telefonische_bereikbaarheid.pdf

Rapport Controle op zorgdeclaraties door zorgverzekeraars 2016
In dit vervolgonderzoek onderzocht de NZa of de zorgverzekeraars:
. Geprogrammeerde controles van de zorgnota's gebruiken;
. Data-analyse toepassen bij controles;
. De controles op tijd verrichten en vervolgacties uitvoeren naar aanleiding van de resultaten.
NZa rapport, 20 maart 2017
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/03/23/rapport-controle-zorgdeclaratiesdoor-zorgverzekeraars-2016

Study on off-label use of medicinal products in the European Union.
Deze studie geeft informatie over diverse aspecten van off-label gebruik. Zoals de prevalentie en
incidentie van off-label gebruik, alsmede een beschrijving van de nationale kaders met betrekking
tot off-label gebruik van geneesmiddelen in de verschillende EU-lidstaten.
Nivel rapport, 10 maart 2017
https://www.nivel.nl/sites/default/files/bestanden/Report_OFF_LABEL_Nivel-RIVM-EPHA.pdf

IGZ rapport naar casus Bart van U.
Mede namens de staatssecretaris van V&J de publieksversie van het rapport n.a.v. het onderzoek
dat de IGZ heeft uitgevoerd naar de zorgverlening aan de heer Bart van U. Hij werd op 12 januari
2015 aangehouden wegens verdenking van het om het leven brengen van zijn zus. Door DNAonderzoek kwam de heer Van U. tevens in beeld als verdachte van betrokkenheid bij de dood van
mevrouw dr. E. Borst-Eilers op 8 februari 2014.
IGZ rapport, 7 maart 2017
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-ensport/documenten/kamerstukken/2017/03/07/aanbiedingsbrief-rapport-igz-naar-bart-van-u

Rapport Advies bekostiging forensische zorg 2017
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) onderzocht in hoeverre prestatiebekostiging past binnen de
(verschillende deelsectoren van) de forensische zorg. Als onderdeel van dit advies geven we ook
antwoord op de vraag van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (VenJ), wat de redenen zijn
waarom zorgaanbieders met de overgang naar prestatiebekostiging op basis van dbbc’s (diagnose
behandel beveiligingscombinaties) (financieel) risico lopen.
NZa Rapport , 1 maart 2017
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/03/20/tk-bijlage-advies-bekostigingforensische-zorg

Rapport Zorginkoop voor polissen met beperkende voorwaarden
Met dit rapport gaat NZa in op de vraag of de gecontracteerde zorg van de polissen met
beperkende voorwaarden afwijkt van de andere polissen van de betreffende zorgverzekeraar,
zowel op prijs als kwaliteit. Bij zorgpolissen met beperkende voorwaarden stelt de zorgverzekeraar
vaak aanvullende kwaliteitscriteria bij de inkoop van zorg. Als dat niet gebeurt, gelden de
algemene kwaliteitseisen bij inkoop voor deze polissen. Dit betekent dat de kwaliteit niet minder is
dan bij andere polissen.
Rapport NZa, 28 februari 2017
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brieven/2016/03/16/zorginkoop-voor-polissen-metbeperkende-voorwaarden

Monitoren van de effecten van de publiekscampagne depressie op de instroom van patiënten met
psychische problemen in de huisartspraktijk.
Het ministerie van VWS initieerde eind september 2016 een brede publiekscampagne om depressie
makkelijker bespreekbaar te maken. VWS heeft de instroom van patiënten vanaf de start van de
campagne per week laten monitoren door het NIVEL.
Nivel Rapport, 28 februari 2017
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/02/15/monitoren-van-de-effecten-vande-publiekscampagne-depressie
Registratie op werkingsmechanisme : Een verkenning naar de mogelijkheden om geneesmiddelen
te registreren op werkingsmechanisme
Het RIVM heeft verkend of de bestaande toelating van geneesmiddelen tot de markt op grond van
indicaties (waar het tegen helpt) kan worden vervangen door een ander criterium: het
werkingsmechanisme (hoe het middel in het lichaam werkt). Daarvoor blijken geen wettelijke
belemmeringen te zijn. Toch is registratie op basis van alleen het werkingsmechanisme niet
mogelijk omdat het te eenzijdig is. De kennis over het werkingsmechanisme is wel belangrijk bij de
keuzes voor de opzet van het onderzoek zodat het gerichter en daardoor effectiever kan worden
uitgevoerd.
RIVM rapport, 22 februari 2017
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Wetenschappelijk/Rapporten/2017/Februari/Regis
tratie_op_werkingsmechanisme_Een_verkenning_naar_de_mogelijkheden_om_geneesmiddelen_te
_registreren_op_werkingsmechanisme

Antibioticagebruik bij luchtweginfecties in de eerste lijn
Rapport van NIVEL en het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) in opdracht van
Zorginstituut Nederland en dat zich richt op voorschrijven van antibiotica bij luchtweginfecties in de
eerste lijn.
Nivel rapport, 20 februari 2017

https://www.nivel.nl/sites/default/files/bestanden/Eindrapport_antibioticagebruik_luchtweginfectie
s.pdf

CARE en CURE
Infographic Ondersteuning van mensen met psychische problemen De Gemeente aan zet
Infographic van de resultaten van de meest recente peiling van het panel Psychisch Gezien.
Ambulantisering, minder bedden, meer ondersteuningstaken naar de gemeenten en het sociale
netwerk. Deze ontwikkelingen kunnen grote invloed hebben op het leven van mensen met
psychische problemen. Wat vinden zij hier eigenlijk zelf van? In de laatste peiling van het panel
Psychisch Gezien staat de rol van de gemeente centraal.
Trimbos rapport, 14 maart 2017
https://www.trimbos.nl/producten-en-diensten/webwinkel/product/?prod=inf023

Gezondheidsbevordering en bescherming
Aanbieding KLB rapport inventarisatie schoonheidssalons
In de zomer van 2016 heeft Bureau KLB in opdracht van de IGZ en de NVWA inventariserend
onderzoek verricht d.m.v. een steekproef bij schoonheidssalons. Beide toezichthouders wilden
inzicht krijgen in de behandelingen die schoonheidssalons aanbieden en de producten die zij
daarbij gebruiken, de gediplomeerde vakkundigheid van aanbieders en de bekendheid en navolging
van de daarbij geldende codes en richtlijnen
IGZ rapport, 31 maart 2017
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-ensport/documenten/rapporten/2017/03/31/toezichtkader-toezicht-op-schoonheidssalons

Jaarbericht Publieksinformatie 2016
De afdeling Publieksinformatie geeft betrouwbare informatie en advies over drugs, alcohol, roken,
gamen, gokken en verslaving. De informatie wordt verspreid via telefoon, e-mail, chat, websites,
folders, video’s en (sociale) media. Dit jaarbericht geeft een overzicht van de belangrijkste cijfers
en activiteiten van 2016 (drugs, gamen, gokken, publieksinformatie en stoppen met roken).
Trimbos rapport, 30 maart 2017
https://www.trimbos.nl/producten-en-diensten/webwinkel/product/?prod=af1542

Ingrijpen in het DNA van de mens
Dit signalement bevat een inventarisatie van relevante wetenschappelijke informatie en een
verkenning van de juridische, ethische en maatschappelijke aspecten van kiembaanmodificatie.
Mogelijkheden om het DNA van menselijke embryo’s te veranderen zijn in een stroomversnelling
geraakt. Met het aanbrengen van wijzigingen in het embryonale DNA kunnen erfelijke ziekten bij
het nageslacht worden voorkomen. Om de ontwikkelingen in goede banen te leiden is een
geactualiseerd juridisch-ethisch beoordelingskader onmisbaar.
Gezondheidsraad rapport, 28 maart 2017
https://www.gezondheidsraad.nl/nl/taak-werkwijze/werkterrein/optimalegezondheidszorg/ingrijpen-in-het-dna-van-de-mens

Evaluation of health risks of playing sports on synthetic turf pitches with rubber granulate :
Scientific background document
Uit nieuw onderzoek van het RIVM blijkt dat het risico voor de gezondheid van sporten op

kunstgrasvelden die zijn ingestrooid met rubbergranulaat, praktisch verwaarloosbaar is. Dat
betekent dat het verantwoord is om op deze velden te sporten. Aanleiding voor het onderzoek is de
maatschappelijke bezorgdheid die ontstond na de televisie-uitzending van Zembla 'Gevaarlijk spel'
in oktober 2016. Het RIVM hoopt met de resultaten bij te dragen aan de beantwoording van de
vragen van ministeries, gemeenten, sportclubs en ouders. Wetenschappelijk achtergrondrapport bij
het rapport over sporten op kunstgrasvelden ingestrooid met rubbergranulaat van december 2016.
RIVM rapport, 23 maart 2017
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Wetenschappelijk/Rapporten/2017/Maart/Evaluati
on_of_health_risks_of_playing_sports_on_synthetic_turf_pitches_with_rubber_granulate_Scientific
_background_document

Peutermelk: handhaving claims op etikettering, presentatie en reclame
De NVWA vond bij een handhavingsactie in de periode eind 2013 tot eind 2014 dat de etiketten,
presentatie en reclame van slechts 4 van de 26 onderzochte peutermelken voldeed aan de wet- en
regelgeving (15%).
In 2016 heeft de NVWA een nieuwe handhavingsactie uitgevoerd voor peutermelk. Uit de
resultaten blijkt dat twee derde van de onderzochte producten voldoet aan de regels voor claims op
etikettering, presentatie en reclame.
NVWA rapport, 21 maart 2017
https://www.nvwa.nl/nieuws-en-media/nieuws/2017/03/21/nvwa-1-3-van-etiketten-peutermelkvoldoet-nog-steeds-niet-aan-regels-voor-voedings--en-gezondheidsclaims

WBO: essentiële begrippen belicht
Bevolkingsonderzoek naar ‘ernstige ziekten of afwijkingen die niet te behandelen of te voorkomen
zijn’ is vergunningplichtig. Dit advies gaat over wat precies een ernstige onbehandelbare ziekte is
en wanneer er sprake is van een ‘aanbod’ van bevolkingsonderzoek
Gezondheidsraad rapport, 7 maart 2017
https://www.gezondheidsraad.nl/nl/taak-werkwijze/werkterrein/preventie/wbo-essentielebegrippen-belicht

Minerale oliën in kaaskoekjes
Naar aanleiding van een melding over minerale oliën in kaaskoekjes heeft de NVWA een
risicobeoordeling gevraagd aan het Frontoffice Voedsel- en Productveiligheid RIVM-RIKILT over
mogelijke risico’s door consumptie van de kaaskoekjes. Advies Front Office op verzoek van BuRO
en divisie C&V n.a.v. een recall.
NVWA rapport, 3 maart 2017
https://www.nvwa.nl/over-denvwa/documenten/risicobeoordeling/voedselveiligheid/archief/2017m/front-office-beoordelingminerale-olien-in-kaaskoekjes

Evaluation of health risks of playing sports on synthetic turf pitches with rubber granulate
Dit is de Engelse versie van het rapport Beoordeling gezondheidsrisico's door sporten op
kunstgrasvelden met rubbergranulaat (gepubliceerd op 20 december 2016). Uit nieuw onderzoek
van het RIVM blijkt dat het risico voor de gezondheid van sporten op kunstgrasvelden die zijn
ingestrooid met rubbergranulaat, praktisch verwaarloosbaar is. Dat betekent dat het verantwoord
is om op deze velden te sporten. Aanleiding voor het onderzoek is de maatschappelijke
bezorgdheid die ontstond na de televisie-uitzending van Zembla ‘Gevaarlijk spel’ in oktober 2016.

Het RIVM hoopt met de resultaten bij te dragen aan de beantwoording van de vragen van
ministeries, gemeenten, sportclubs en ouders.
RIVM rapport, 16 februari 2017
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Wetenschappelijk/Rapporten/2017/Februari/Evalu
ation_of_health_risks_of_playing_sports_on_synthetic_turf_pitches_with_rubber_granulate

Sport:
Belemmeringen en drijfveren voor sport en bewegen bij ondervertegenwoordigde groepen
Het RIVM onderzocht belemmeringen en drijfveren voor sporten en bewegen van mensen met een
lage opleiding en/of laag inkomen, migratieachtergrond, met een lichamelijke of verstandelijke
beperking, ouderen en chronisch zieken. Stimulansen om meer in beweging te komen zijn o.a.
ondersteuning vanuit de directe omgeving, een goede trainer, en aanbod op maat waar de
doelgroep van op de hoogte is.
RIVM rapport, 31 maart 2017
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Wetenschappelijk/Rapporten/2017/Maart/Belemm
eringen_en_drijfveren_voor_sport_en_bewegen_bij_ondervertegenwoordigde_groepen

Jeugd:
Organisatievormen en positionering van (wijk)teams. Overwegingen en ervaringen van gemeenten
in beeld
In deze publicatie leest u over de overwegingen, ervaringen en aandachtspunten bij het vormen
van wijkteams in uiteenlopende gemeenten. De informatie is gehaald uit de literatuur en uit
gesprekken met medewerkers van zeventien gemeenten.
NJi rapport, 30 maart 2017
http://nji.nl/nl/Publicaties/NJi-Publicaties/Organisatievormen-en-positionering-van-(wijk)teams

Familiegroepsplan in de jeugdbescherming
Op verzoek van het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft het NJi een ‘follow-up’ uitgevoerd op
het WODC-onderzoek naar de effecten van de inzet van familienetwerkberaden binnen de
jeugdbescherming. Het NJi is op zoek gegaan naar mogelijke verklaringen voor de resultaten van
het WODC-onderzoek. In deze rapportage geven we een overzicht van de resultaten van deze
follow-up.
NJi rapport, 23 maart 2017
http://nji.nl/nl/Publicaties/NJi-Publicaties/Familiegroepsplan-in-de-jeugdbescherming

Kwaliteitsmodel
Het kwaliteitsmodel van het Nederlands Jeugdinstituut helpt gemeenten om in zes stappen zicht én
grip te krijgen op de realisatie van hun transformatiedoelen.
NJi rapport, 23 maart 2017
http://nji.nl/nl/Publicaties/NJi-Publicaties/Kwaliteitsmodel

Behandelaanbod slachtoffers van loverboys en mensenhandel. Doorontwikkeling van zes
behandelprogramma's

Deze eindnotitie beschrijft de werkwijze en de opbrengsten van het project en geeft een
samenvatting van de zes behandelprogramma's en hun overeenkomsten en verschillen.
NJi rapport, 7 maart 2017
http://nji.nl/nl/Publicaties/NJi-Publicaties/Behandelaanbod-slachtoffers-van-loverboys-enmensenhandel

Collectieven tegen Kindermishandeling: opbrengsten en ervaringen
De Collectieven tegen Kindermishandeling zijn een initiatief van de VNG, de ministeries van VWS,
OCW en VenJ. Ontstaan vanuit het besef dat vooruitgang is geboekt in de aanpak van
kindermishandeling wat betreft landelijke kaderstelling en het ontwikkelen van instrumenten. Maar
dat het aantal slachtoffers nog niet afneemt en het geweld niet stopt. Uitgangspunt is dat vooral in
de praktijk van het dagelijks handelen van professionals die met ouders en kinderen werken, nog
het nodige verbeterd kan worden.
NJi, rapport, 20 februari 2017
http://www.nji.nl/nl/Publicaties/NJi-Publicaties/Collectieven-tegen-Kindermishandelingopbrengsten-en-ervaringen

Kwetsbaar, 18 jaar en dan?
Voor de meeste kinderen is 18 worden geen probleem, zij bereiden zich daarop voor met hun
ouders. Maar voor kinderen in kwetsbare posities, zoals in pleegzorg of andere vormen van
jeugdhulp, is dat een stuk zwaarder. Hoe kan je deze jongeren goed begeleiden? De quickscan
'Kwetsbaar, 18 jaar en dan?' laat zien hoe andere Europese landen met deze problematiek
omgaan.
NJi rapport, 13 februari 2017
http://www.nji.nl/nl/Publicaties/NJi-Publicaties/Kwetsbaar,-18-jaar-en-dan

Digitale publicatie Consortium Externaliserend probleemgedrag bij jongeren – ZonMw-programma
Effectief werken in de jeugdsector
Jongeren die pesten, dingen vernielen en agressief zijn, bezorgen de samenleving veel schade. Dit
externaliserende probleemgedrag is goed aan te pakken. Er zijn ook al veel interventies voor
ontwikkeld. Zoeken naar de beste interventies voor externaliserend probleemgedrag
ZonMW, 31 januari 2017
https://publicaties.zonmw.nl/consortium-externaliserend-probleemgedrag-bij-jongeren/

