FSU Nieuwsbrief 2017 Week 31

Inhoud 2017 week 31:
1. Nieuwe messen snijden scherp.
2. Mensen in de bijstand kunnen eerder worden geholpen met hun
schulden.
3. Integraal denken bij onderzoek Wonen, Zorg en Ondersteuning.
4. Decentralisatie vraagt om meer flexibliteit van ambtenaren.
--------------------------------------

1. Nieuwe messen snijden scherp.
Met de komst van het nieuwe schooljaar staat ook het nieuwe jongerenteam al klaar in
de startblokken. Het startschot is gegeven op 1 juni, toen de inwerkperiode is
begonnen.
Met de komst van Rutger en
Riekus is het testosteron gehalte
aardig toegenomen in het
jongerenteam. Waar eerder Luwie
als enige man nog wel eens werd
bedolven onder het vrouwengeweld, wordt het team nu
versterkt door nieuwe mankracht.
Waar de mannen al zijn begonnen,
zullen de vrouwen spoedig volgen.
Het huidige jongerenteam is bezig
om de taken over te dragen aan
de nieuwe stagiaires.

----------------------------------------

2. Mensen in de bijstand kunnen eerder worden
geholpen met hun schulden.
Hoe kun je mensen met dreigende schulden eerder bijspringen? Amsterdam screent
mensen met een bijstandsuitkering en roept ze op voor een gesprek. Met een
vriendelijke en uitnodigende brief.
Armoedelector Roeland van Geuns zei op deze website over langdurige armoede: ‘Het werkt
verlammend. Wie al zo lang van een uitkering leeft heeft vaak irrationele angsten, maar het
is wel hun werkelijkheid waar je niet omheen kan'.
Sta er dan bij stil dat mensen schulden hebben én een bijstandsuitkering. Elke dag brieven
die op je deurmat vallen, deurwaarders die iets van je willen, terwijl jij met moeite rondkomt.
Dan moeten die schulden zo snel als mogelijk opgelost worden. Pas dan komt er weer
uitzicht op participeren en het vinden van werk. De gemeente Amsterdam roept daarom
klanten op met een Participatiewet-uitkering (voorheen bijstandsuitkering) en problematische
schulden of het risico daarop. Na een screening op risico’s worden klanten uitgenodigd voor
een zogenoemd driegesprek met de klantmanager en de schuldhulpverlener.
Lees HIER verder…
----------------------------------------

3. Integraal denken bij onderzoek Wonen, Zorg en
Ondersteuning.
Wat zijn de trends en ontwikkelingen op het gebied van Wonen, Zorg en
Ondersteuning in de gemeenten De Fryske Marren, Súdwest-Fryslân en Littenseradiel.
Partoer gaat het onderzoeken zodat de gemeenten hun beleid hierop kunnen
aanpassen. Het onderzoek wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Fryslân.

Aanleiding voor het onderzoek is de stelselwijziging in 2015. Daardoor is er veel veranderd
met betrekking tot wonen, zorg en ondersteuning en de rol van de gemeente hierin.
Gemeenten vragen zich af of ze op het goede spoor zitten. Bij het onderzoek worden zowel
de inwoners, maatschappelijke organisaties, belangrijke stakeholders en de gemeenten zelf
betrokken. Het onderzoek bestaat uit deskresearch, een kwalitatief en een kwantitatief
onderzoek en verdiepende groepsgesprekken. Lees HIER verder…
----------------------------------------

4. Decentralisatie vraagt om meer flexibliteit van
ambtenaren.
Met de decentralisering naar gemeenten van de uitvoering van de jeugdwet, de WMO
en de participatiewet hebben gemeenten een veel belangrijkere rol gekregen in de
uitvoering van onze verzorgingsstaat. Directeur Kim Putters van het Sociaal en
Cultureel Planbureau had het tijdens de Wibautlezing 2013 dan ook over een
verzorgingsstad als opvolger van de verzorgingsstaat.
Het onderliggende idee van de
decentralisering is dat de uitvoering
gemakkelijker is als je dichter bij de praktijk
zit. Daar kun je mensen eenvoudiger
activeren om taken op zich te nemen en
kan de participatiemaatschappij vorm
krijgen. Maar: participeren wil ook zeggen
‘samenwerken’. In de praktijk betekent het
dat gemeenten dicht bij uitvoeringsrollen
komen te zitten. Zo moeten ambtenaren
bijvoorbeeld soms plots letterlijk aan de
keukentafel plaatsnemen in een meer consulterende rol. En dat vergt een zekere mate van
handelingsvrijheid. Deze professionals hebben discretionaire ruimte nodig om maatwerk te
kunnen leveren en daadwerkelijk de noden en wensen van burgers te kunnen
beantwoorden. Ze willen niet alleen maar langskomen om de regelingen van de gemeenten
nog een keer te komen uitleggen. Dan zal de burger hen snel als kille vertegenwoordigers
van de bureaucratie gaan zien en ook zo behandelen. Met als gevolg: exit participatie.
Lees hier meer…
----------------------------------

