
 

 
 

 

 

In deze nieuwsbrief informeren we je over de laatste ontwikkelingen rondom sociaal werk. 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 uit de organisatie 
 
Hoog conflict na scheiding 

In oktober start de training Hoog conflict na scheiding. Onze collega’s Ellen Bloemen en Jan van Muijden 

gaan deze training verzorgen. Het gaat om een training van 3 dagdelen. 

 

Jan en Ellen zijn naast trainers ook hulpverleners. Zij hebben het hulpverleningstraject “Gescheiden 

Opvoeden” ontwikkeld. Dit traject richt zich op de ouder die verwikkeld is in een complex verlopende 

scheiding. Zij voeren deze opdracht uit op verzoek van de BAR gemeenten (Barendrecht, Albrandswaard en 

Ridderkerk). Vanuit hun ervaring in de hulpverlening en de gevolgde scholing op het onderwerp “complexe 

scheiding” via o.a. de interactieacademie van Antwerpen, putten zij uit veel theorie en praktijkervaring en 

nemen zij onze medewerkers graag mee in de wereld van de complexe scheiding. Hun kennis en 

praktijkervaring is in samenwerking met MEEK2 omgezet in de training “Hoog conflict na scheiding”.  

 

Onze professionals worden als hulpverlener steeds vaker betrokken bij cliënten en gezinnen, waarbij sprake 

is van een hoog conflict bij een complex verlopende scheiding. Dit is ingewikkeld. Hoe stel je je op als 

hulpverlener en hoe ga je hiermee om?  In de Rapportage “0-meting HGKM wijkteams Zuid Holland Zuid” 

van november 2020, wordt het onderwerp “Hoe blijf je uit een conflict?” door professionals genoemd als 

een van de onderwerpen waar trainingsbehoefte aan is. 

 

Kijk voor meer informatie op de website van MEEK2 

https://meek2.nl/aanbod/hoog-conflict-na-scheiding-15-daagse/  

2. Sociaal werk 
 
De rauwe realiteit van het wijkteam (Zorg+Welzijn) 

Wat betekent het om als professional van het wijkteam in de frontlinie van het sociaal domein te staan? Wat 

is helpend en wat is belemmerend? Om antwoord op deze vragen te krijgen, liepen onderzoekers van 

Movisie mee in vijf verschillende wijkteams. ‘Waardering, relativering en humor zijn belangrijke ingrediënten 

in het team.’ 

Lees verder -> 

 

Sociaal werk op alle niveaus (Movisie) 

Sociaal werkers houden zich bezig met het versterken van sociaal functioneren van mensen. Ze werken aan 

thema’s als eenzaamheid, armoede en schulden. Maar het is moeilijk te beslissen op welke niveaus ze 

moeten interveniëren. Het project 'Sociaal werk op alle niveaus' van de Hogeschool van Arnhem en 

Nijmegen (HAN) en Movisie ontwikkelt kennis en tools die helpen bij het besluitproces. 

Lees verder -> 
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Heerlen beloont burgers met digitale munt voor participatie (CBS) 

Op welke manier betrek je burgers meer bij de stad? En hoe bevorder je de sociale cohesie in die stad? In 

antwoord op deze vragen start de gemeente Heerlen – met diverse externe partijen – een innovatief project. 

Bewoners verrichten nuttige klussen in hun buurt waarmee zij digitale munten verdienen. Die munten 

kunnen ze besteden bij lokale ondernemers via een daarvoor speciaal ontwikkelde app. 

Lees verder -> 

 

‘We zien professionals worstelen met de eigen regie van cliënten’ (Zorg+Welzijn) 

Hoe ver gaat de autonomie en de keuzevrijheid van de cliënt? Moet je je neerleggen bij dat taartje dat jouw 

cliënt met diabetes elke dag met veel smaak eet? Leonie Slots doet onderzoek naar de richtlijnen voor het 

gesprek over de eigen regie. ‘Je moet zoeken naar wat iemand zelf aankan en wat niet’ 

Lees verder -> 

 

Nieuwe beroepscode sociaal werk draait om gemeenschappelijkheid (Zorg+Welzijn) 

Na vele jaren van werken met vier verschillende beroepscodes binnen het sociaal werk, is er nu een nieuwe 

allesomvattende code geschreven. ‘We willen de eenheid van de beroepsgroep benadrukken’, aldus Jan 

Willem Bruins, algemeen directeur van de Beroepsvereniging Professionals in Sociaal Werk (BPSW). 

Lees verder -> 

 

‘Maak tijd voor evaluatie, juist in de waan van de dag’ (Zorg+Welzijn) 

Hoe toegankelijk is onze zorg en ondersteuning? Hebben cliënten het gevoel dat ze goed geholpen zijn? ‘Het 

is belangrijk om in het sociaal domein af en toe een stapje terug te doen en tijd te nemen voor evaluatie en 

reflectie’, zegt Rosanne Bobeldijk, adviseur Toezicht Sociaal Domein. 

Lees verder -> 

 

‘Als mensen de ruimte krijgen, gaan ze meer zelf doen’ (Zorg+Welzijn) 

Hoe functioneert een daklozenopvang in zelfbeheer? Wat zijn de ervaringen van deelnemers, sociaal 

werkers en ervaringswerkers? Max Huber deed tien jaar onderzoek bij onder meer Je Eigen Stek (JES), een 

opvang in Amsterdam van HVO-Querido. 

Lees verder-> 

 

Als de cliënt lijdt, dan lijden de huisdieren vaak ook (Zorg+Welzijn) 

Je cliënt heeft nu al het vierde nestje met kittens in huis. De jonkies kunnen lang niet altijd ergens anders 

terecht. En geld om de poes te steriliseren is er niet. De Dierenbescherming werkt samen met hulpverleners 

in problematische situaties van huishoudens. ‘We kunnen veel leed voorkomen.’ 

Lees verder-> 

 

De terugkeer van de samenlevingsopbouw (Sociale vraagstukken) 

Samenlevingsopbouw is terug van weggeweest. Na jaren van samenlevingsafbouw is er opnieuw een breed 

gevoelde urgentie om aandacht te besteden aan samenlevingsopbouw. 

Lees verder -> 
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‘Ik hoop dat sociaal werkers in opstand komen’ (Zorg+Welzijn) 

‘Sociaal werkers lopen op hun tandvlees. Het elastiekje staat op knappen.’ Sociaal werker Louis de Mast, 

woonbegeleider van zelfstandig wonende volwassen met autisme, twitterde vorige week die boodschap. 

Het leverde hem honderden reacties op, vooral steun en herkenning. Hij roept collega’s op zich ook uit te 

spreken. ‘De situatie is heel zorgelijk.’ 

Lees verder -> 

 

Kwaliteitslabel Sociaal Werk: hoe ga je ermee aan de slag? (Zorg+Welzijn) 

Meer dan honderd organisaties werken aan het behalen van het Kwaliteitslabel Sociaal Werk (of hebben die 

al behaald). Maar in hoeverre draagt dat label eigenlijk bij aan het vakmanschap van sociaal professionals? 

Lees verder -> 

 

Wisselingen, projecten, tijdgebrek: slecht voor bewoners én professionals (Sociaal Werk Nederland) 

Relationele continuïteit gaat over tijd – soms is één afspraak voldoende, soms duurt een begeleidingsrelatie 

jaren of is die levenslang – en over persoonlijke binding – sociaal werker en cliënt trekken samen op zolang 

dit versterkend werkt en naar tevredenheid, van beide partijen, verloopt. 

Lees verder -> 

 

3. Nieuws uit andere domeinen   
 

Nieuw inburgeringsstelsel 2022 van start (Rijksoverheid) 

De nieuwe Wet Inburgering treedt definitief op 1 januari 2022 in werking. Deze wet maakt het onder meer 

mogelijk om sneller het inburgeringstraject te doorlopen. 

Lees verder -> 

 

Eindhoven gaat proef doen om jongeren met schulden helpen (Studie040) 

Eindhoven gaat voor een periode van twee jaar jongeren met problematische schulden proberen uit de 

brand te helpen. Dat doet de gemeente met het zogenaamde Jongeren Perspectief Fonds (JPF), een initiatief 

dat uit Den Haag is komen overwaaien. 

Lees verder -> 

 

Stap in de wereld van een kind met autisme, in plaats van andersom (AD) 

Wereldwijd hebben miljoenen mensen autisme. Hoe ga je daarmee om als het om je naaste, collega of 

klasgenoot gaat? Hersenonderzoeker Henry Markram kwam dankzij zijn autistische zoon tot nieuwe 

inzichten. 

Lees verder -> 

 

Werken met kwetsbare gezinnen: integraal werken (Landelijk Kenniscentrum LVB) 

Een overzichtelijk schema van de factoren die een rol spelen bij het integraal werken met kwetsbare 

gezinnen. Op basis van het onderzoek Gezin aan Zet dat is uitgevoerd binnen de Werkplaats SAMEN.   

Lees verder -> 
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BCMB-checklist biedt bouwsteen en inspiratie invulling van onafhankelijke cliëntondersteuning voor 

gemeenten (Medicalfacts) 

BCMB heeft een checklist ontwikkeld, die lokaal kan ondersteunen bij het gesprek over de invulling van 

onafhankelijke cliëntondersteuning. De checklist dient als hulpmiddel. Door de afvinklijst in te vullen, 

ontstaat een helder beeld van de stand van zaken rondom cliëntondersteuning in een gemeente. 

Lees verder -> 

 

Het stigma van eenzaamheid bij jongeren (Sociale vraagstukken) 

Eenzaamheid wordt vaak geassocieerd met ouderen. Maar iedereen voelt zich weleens eenzaam, ook 

jongeren. Wanneer wordt eenzaamheid voor hen een probleem en wat helpt er tegen? 

Lees verder -> 

 

Belangrijke rol voor verloskundigen bij signaleren van kwetsbaarheid (Augeo Foundation) 

Signaleren is zien wat opvalt. Maar zo eenvoudig is dat niet, blijkt uit het onderzoek ‘Drijfveren, obstakels en 

kansrijke aanknopingspunten bij het signaleren van kwetsbare gezinnen’. Het merendeel van de 

verloskundigen vindt dat in hun hun opleiding onvoldoende aandacht is besteed aan het signaleren van 

niet-medische risicofactoren van kwetsbaarheid in gezinnen.  

Lees verder -> 

 

Online magazine Passend Onderwijs, hoe nu samen verder? (PO Raad) 

Het Steunpunt Passend Onderwijs, de LBBO en de NVS-NVL organiseerden op 10 maart 2021 de conferentie 

‘Passend onderwijs, hoe nu samen verder?’. In hun online magazine vind je, naast een korte terugblik, 

bestuurders aan het woord over hun visie op passend onderwijs en interviews met de bevlogen 

gastsprekers. 

Lees verder -> 

 

Stress-sensitief werken in het sociaal domein? 

Komt een van deze situaties u bekend voor? Een cliënt komt niet of veel te laat op een afspraak met u en 

vergeet zijn bankafschriften mee te nemen. Een cliënt geeft direct na het storten al zijn vakantiegeld uit 

terwijl u met hem had afgesproken dat hij zou sparen. 

Lees verder ->  
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