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In deze nieuwsbrief informeren we je over de laatste ontwikkelingen rondom sociaal werk. De
nieuwsbrief is een initiatief van het Expertisecentrum Sociaal Werk van MEE-Vivenz. Heb je
suggesties hoe we de nieuwsbrief nog beter kunnen maken? Stuur een e-mail naar
info@expertisecentrumsociaalwerk.nl.
1. Intern nieuws
Wel of niet een SKJ-registratie?
Het komt vaak voor dat gemeenten om een registratie vragen wanneer professionals taken uitvoeren die vanuit
de jeugdwet betaald worden. Daardoor lijkt het alsof alle werkzaamheden in het kader van de jeugdwet om
registratie vragen. Niet iedere professional hoeft zich echter te registreren.
Het Kwaliteitskader Jeugd geeft richting aan de afweging wanneer een geregistreerd professional moet worden
ingezet. Als de taken niet door een SKJ geregistreerde professional hoeven worden uitgevoerd, dan is registratie
in een aantal gevallen zelfs niet mogelijk.
Professionals komen daardoor in de knel. Gemeenten vereisen registratie, terwijl professionals zich niet kunnen
registreren omdat hun werkzaamheden ook kunnen worden verricht door iemand die niet geregistreerd is.
SKJ heeft in samenspraak met beroepsverenigingen NIP, NVO en BPSW een brochure voor gemeenten
uitgebracht, met daarin de meest gestelde vragen over registratie. Voor professionals die zorg leveren via de
jeugdwet en een inkooprelatie aangaan met gemeenten, is deze folder van belang. Je kunt hem gebruiken om het
gesprek aan te gaan met de gemeente die om registratie vraagt, terwijl dat volgens het kwaliteitskader (mogelijk)
niet nodig is.
Lees verder ->
Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid
Sinds september 2016 is de Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid (hierna: Werkplaats) actief onder het
centrale en verbindende thema ‘Integraal werken in de wijk, een lerende aanpak’. Deze Werkplaats is één van de
vijftien Werkplaatsen Sociaal Domein in Nederland. MEEVivenz is aangesloten bij deze werkplaats. In een
periodiek nieuwsbrief informeert de werkplaats geïnteresseerden over haar activiteiten.
Lees verder ->
Vernieuwde mantelzorgboek
Het Mantelzorgboek is bestemd voor de waarnemer van de mantelzorger. Wanneer je de zorg (tijdelijk) moet
overdragen aan iemand anders, is het belangrijk dat de verzorging goed wordt overgenomen. Daarom is het
Mantelzorgboek ontwikkeld. Dit boek bevat een aantal vragen. Wanneer deze zijn ingevuld door de mantelzorger
is het Mantelzorgboek compleet. Daarnaast geeft het boek een goed beeld van de situatie, wat voor het
(familie)netwerk verhelderend kan werken. Je kunt het Mantelzorgboek gratis downloaden en uitprinten.
Lees verder ->

2. Vakontwikkeling
Het kpi-model voor sociaal werk nadert de pilotfase (Sociaal Werk Nederland)
Het kpi-model spreekt het meest tot de verbeelding van leden, merkt Eva Brouns, projectleider van het
dataprogramma van Sociaal Werk Nederland. ‘Daarover heb ik van meet af aan de meeste vragen gekregen.
Lees verder ->
Onderzoek wijst uit: sociaal werk rendeert (Binnenlands Bestuur)
Sociaal werk, uitgedrukt in euro’s, is maatschappelijk rendabel. Het levert meer op dan het kost. Direct en indirect
draagt sociaal werk bij aan vermindering van zorggebruik, een gezonder en productiever arbeidsaanbod en een
betere kwaliteit van leven.
Lees verder ->
Sociaal werk rendeert, maar dat inzicht verdient wel aanscherping (Movisie)
Professionals in het sociaal domein vinden dat hun werk bijdraagt aan een betere kwaliteit van leven. Maar het
valt nog niet mee om de toegevoegde waarde economisch in beeld te brengen. Dit jaar is een poging
ondernomen en wat blijkt: sociaal werk rendeert.
Lees verder ->
Lees hier de reactie van Sociaal Werk Nederland op de discussienota Zorg voor de toekomst (Sociaal Werk
Nederland)
Sociaal Werk Nederland heeft bij VWS een reactie ingediend op de discussienota Zorg voor de toekomst. De
uitwerking van de nota hinkt op twee gedachten: gaat het over de toekomst van zorg of van het
gezondheidsbeleid? Het laatste is de ambitie, maar de inhoud en beoogde maatregelen gaan niet buiten de
(financiële) kaders van het huidige zorgstelsel.
Lees verder ->
De menselijke maat: interventieprofessionals in het sociaal domein (Movisie)
In het sociaal domein is diverse hulp beschikbaar voor mensen die problemen en tegenslag ondervinden op
allerlei levensgebieden. Wijkteams, jeugdhulpverleners en sociaal werkers staan klaar om inwoners passende zorg
en ondersteuning te bieden.
Lees verder ->
Wijkteams en het pettenvraagstuk (Programma Sociaal Domein)
Mogen we nu wel of niet gegevens delen? Dit is misschien wel een van de meest voorkomende vragen en
strubbelingen bij professionals in het sociaal domein. Waarom en hoe komen deze professionals klem te zitten?
En welke rol kun je als directeur of leidinggevende spelen om duidelijkheid en meer handelingsruimte te bieden?
De antwoorden komen aan bod in de publicatie Wijkteams en het pettenvraagstuk.
Lees verder ->
Wat doe jij aan professionalisering in je werk? De reacties (Movisie)
Onlangs verscheen het studieboek ‘Professionalisering van sociaal werk’ waaraan onder meer Mariël van Pelt en
Marcel Ham van Movisie hebben meegewerkt. We konden onder de lezers van de Nieuwsbrief special over
professionaliseren (28 januari jl.) vijf boeken verdelen.
Lees verder ->

Kamerbrief wetstraject Waarschuwingsregister Zorg en Welzijn (Rijksoverheid)
Minister De Jonge informeert de Tweede Kamer over de verdere stappen die hij wil zetten met het
Waarschuwingsregister Zorg en Welzijn.
Lees verder ->
Sociale wijkteams in actie - beslissen onder hoogspanning (Movisie)
Professionals in wijkteams zijn bij veel van hun besluiten afhankelijk van samenwerkingspartners. Dat kan een
stevige tweedelijnsorganisatie zijn, zoals Veilig Thuis, of een losse groep actieve bewoners in de zogenoemde
nuldelijn.
Lees verder ->
Betere besluiten in het sociaal werk (Movisie)
Goede professionele besluitvorming is van wezenlijk belang voor de kwaliteit van dienstverlening en
ondersteuning aan inwoners. Deze handreiking geeft inzicht in de kenmerken van verschillende modellen van
besluitvorming, en helpt sociaal professionals deze te gebruiken om in het dagelijks werk besluitvorming te
versterken.
Lees verder ->

3. Nieuws uit andere domeinen in het sociaal werk
Schuldenescaperoom laat jongeren praten over geldproblemen (NVVK)
Schulden zijn bij een jongeren een extra groot probleem: ze ontstaan vaak snel en belemmeren dan hun
ontwikkeling en toekomstperspectief. Jongeren geldwijs maken is dus van groot belang. John Wildenberg,
schuldhulpverlener van het jaar 2020, bedacht daar een leuke manier voor: de Schulden Escape.
Lees verder ->
Twentse Streettriage voor mensen met verward gedrag gaat door (GGZ nieuws)
Een ggz-verpleegkundige en een politieagent die samen naar een melding gaan over iemand met verward
gedrag. Om te bepalen of het om een lichamelijk, psychiatrisch, strafrechtelijk of psychosociaal probleem gaat. En
om vast te stellen welke hulp er nodig is. Dat is in het kort Streettriage Twente.
Lees verder ->
Wijkteams en het pettenvraagstuk (Programma Sociaal Domein)
Mogen we nu wel of niet gegevens delen? Dit is misschien wel een van de meest voorkomende vragen en
strubbelingen bij professionals in het sociaal domein. Waarom en hoe komen deze professionals klem te zitten?
En welke rol kun je als directeur of leidinggevende spelen om duidelijkheid en meer handelingsruimte te bieden?
De antwoorden komen aan bod in de publicatie Wijkteams en het pettenvraagstuk.
Lees verder ->
Politie start Autisme Ambassade (Politie)
Medewerkers met autisme als ambassadeurs voor de organisatie. De Autisme Ambassade Politie is onlangs door
plaatsvervangend korpschef Liesbeth Huyzer geopend en gaat de organisatie ondersteunen in vraagstukken over
autisme.
Lees verder ->

Nieuw kabinet: stel een minister voor cliëntondersteuning aan! (MEE NL)
Politieke partijen lopen zich warm voor verkiezingen van de Tweede Kamer in maart van dit jaar. Die verkiezingen
maken een hoop los: alle standpunten, wensenlijstjes en lobby-punten worden door bedrijven en
(branche)organisaties via alle mogelijke kanalen verspreid, in de hoop dat deze worden overgenomen door het
nieuwe kabinet.
Lees verder ->
Hoe praat je over eenzaamheid? (Movisie)
Eenzaamheid bespreken houdt in dat je een taboe doorbreekt. Wat zeg je tegen een eenzame buurman, vriend of
familielid? Maryse den Hollander en Martha Talma, senior adviseurs bij Movisie, ontwikkelden samen met
Werkplaats Sociaal Domein Nijmegen, ervaringsdeskundigen en professionals een training over hoe je in gesprek
kunt gaan over eenzaamheid.
Lees verder ->
Infobox Kwaliteitskader Werken aan veiligheid lokale (wijk-)team en gemeenten (Huiselijkgeweld.nl)
Om de implementatie van het kwaliteitskader Werken aan Veiligheid voor lokale (wijk-)teams en gemeenten en de
daarbij behorende zelfscan te ondersteunen, heeft het Programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT) een
infobox samengesteld. De infobox bevat een verzameling van bestaande informatie en tools/instrumenten.
Lees verder ->

