
 

 
 

 

 

 

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 

 
Naar een leven met minder stress en geldzorgen 

Samen toewerken naar een toekomst waarin geldzorgen geen rol spelen of flink afnemen. Met het project 

Schouders onder Stress (SOS) ondersteunen de gemeente Dordrecht, de Sociale Dienst Drechtsteden en 

MEEVivenz alleenstaande ouders en hun kinderen op weg naar een betere toekomst. 

Lees verder -> 

 

2. Vakontwikkeling  

 
Vanaf zaterdag 23 januari geldt een avondklok (Rijksoverheid.nl) 

In heel Nederland geldt vanaf zaterdag 23 januari een avondklok. Daar heeft de Tweede Kamer vandaag mee 

ingestemd. Dat betekent dat iedereen tussen 21.00 uur ’s avonds en 04.30 uur ’s ochtends binnen blijft. 

Lees verder -> 

 

Formulieren avondklok (Rijksoverheid.nl) 

Als het noodzakelijk is dat je naar buiten gaat tijdens de avondklok, dan moet je het formulier ‘Eigen verklaring 

avondklok’ bij je hebben. Als het nodig is dat je voor werk naar buiten gaat moet je ook een 

‘Werkgeversverklaring avondklok’ kunnen laten zien. 

Lees verder -> 

 

Sociaal werker wordt gehinderd door bureaucratie in wijkaanpak (Zorg+Welzijn) 

Kwetsbare wijken zijn niet geholpen door alleen de problemen van bewoners op te lossen. Wijken worden 

veerkrachtig als je de bewoners zelf deel laat uitmaken van hun buurt en professionals de ruimte geeft om te 

doen wat daarvoor nodig is. Aldus adviseur Tom Keek in aanloop naar de Dag van de Buurt op 28 januari. 

Lees verder -> 

 

Hogere uitval verwacht door toegenomen druk op onder anderen sociaal werkers (Sociaal Werk 

Nederland) 

Onder professionals voor psychische hulp groeide tijdens de tweede golf het besef dat Covid-19 geen sprint is, 

maar een marathon. Er wordt een hogere uitval verwacht door de toegenomen druk op de psychische 

hulpverleners, onder andere veroorzaakt door een grotere cliëntenstroom, onzekerheid over de duur van de crisis, 

mentale vermoeidheid, een gemis aan contacten met collega’s en zorgen over naasten. 

Lees verder -> 
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Nieuw wijkenbeleid moet ook over ondermijnende criminaliteit gaan (Sociale vraagstukken) 

‘Trap het gaspedaal in,’ laten Radboud Engbersen en Monique Kremer weten op dit platform. Hans Boutellier kan 

zich volledig vinden in hun hartenkreet, maar vult er graag een en ander op aan. 

Lees verder -> 

 

Nieuw wijkenbeleid vraagt inzet op drie sporen (Sociale vraagstukken) 

Volkshuisvesting en wijkenbeleid zijn weer alive and kicking, zie het volkshuisvestingsfonds van 450 miljoen euro 

dat het kabinet recent inrichtte om armere wijken op te knappen en energiezuinig te maken. Tien jaar nadat er 

afscheid is genomen van de achterstandswijken slaat de beleidspendule terug. Hoe moet een nieuw wijkenbeleid 

eruit zien? 

Lees verder -> 

 

Welzijnsorganisatie moet in opdracht van de buurt werken (Sociale vraagstukken) 

De impact van de coronacrisis op de samenleving wordt steeds duidelijker en komt het hardst aan in wijken die 

kampen met eenzaamheid, slechte woonsituatie en gezondheid, armoede of onvoldoende 

arbeidsmarktperspectief. Het zijn de wijken waar de leefbaarheid al langere tijd onder druk staat. Als we de wijken 

niet te hulp schieten, staan we op het punt om veel te verliezen. 

Lees verder -> 

 

Hoopvol en kwetsbaar. Omzien naar elkaar in tijden van corona (Movisie) 

In deze publicatie staan we stil bij de impact van COVID-19 op de sociale en mentale aspecten van gezondheid. 

We kijken naar de gevolgen vanuit de vier condities van sociale kwaliteit, sociaaleconomische zekerheid, sociale 

inclusie, sociale cohesie en sociale empowerment, en delen inzichten voor beleid, praktijk en inwoners om de 

sociale basis in tijden waarin we met een pandemie te maken hebben, te versterken. 

Lees verder -> 

 

Indringende adviezen: breng de menselijke maat terug in de wijk (Movisie) 

Het is één van de meest urgente opgaven van dit moment: hoe voorkomen we dat kwetsbare wijken en hun 

bewoners verstrikt raken in een doolhof van bureaucratie en zo in een negatieve spiraal van o.m. werkloosheid, 

schulden, eenzaamheid komen? 

Lees verder -> 

 

Sterk Sociaal Werk: drie voorwaarden voor leren en verbeteren (Movisie) 

Het kwaliteitslabel Sociaal Werk wil een bijdrage leveren aan het vakmanschap van sociaal werkers. Movisie vroeg 

drie sociaal werk organisaties naar hun ervaringen met dit Kwaliteitslabel en vertaalde die ervaringen met samen 

leren en verbeteren naar aanbevelingen voor andere organisaties. 

Lees verder -> 

 

Kwaliteitslabel Sociaal Werk: drie triggers om te leren en te verbeteren (Sociaal werk) 

In het Kwaliteitslabel Sterk Sociaal Werk staat het vakmanschap van sociaal werkers centraal. Het gaat heel 

specifiek in op de vragen: wie ben jij als professional in je werk en hoe ontwikkel jij je in je werk?  

Lees verder -> 

 

Versterken inclusieve burgermacht (Movisie) 

Hoe krijgen inwoners invloed over en beslismacht in de aanpak van maatschappelijke vraagstukken? Wat werkt in 

het bijzonder voor inwoners in een kwetsbare positie? Op deze vragen en meer wordt antwoord gegeven in de 

publicatie ‘Versterken van inclusieve burgermacht’.  

Lees verder -> 
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Wanneer mag je weloverwogen afwijken van regels en protocollen? (Zorg+Welzijn) 

Wat kun je als sociaal werker leren van uitspraken in het tuchtrecht? Dat lees je in deze serie van Vakblad Sociaal 

Werk. In de derde aflevering staan twee casussen centraal waarin professionals afwijken van richtlijnen en 

protocollen. 

Lees verder -> 

 

‘Mensen kunnen zich schamen voor hun pijn en ziekte’ (Zorg+Welzijn) 

Levensvragen of vragen over zingeving komen bovendrijven als er iets ingrijpends gebeurt in het leven. Josette 

Olde Kalter is humanistisch geestelijk verzorger. Zij staat mensen bij in de laatste fase van hun leven. ‘Dan wil je 

duidelijk maken wat belangrijk voor je is, wat je nog wilt zeggen en tegen wie. Maar dat lukt vaak niet.’ 

Lee verder -> 

 

Maatwerk bieden in de wijk: essentieel, maar knap lastig (Zorg+Welzijn) 

Maatwerk bieden is belangrijk in het sociaal domein. Tegelijkertijd is het knap lastig om daar invulling aan te 

geven, merkt Linda Rothman. Ze doet onderzoek naar dit onderwerp aan de Universiteit van Tilburg en merkt dat 

verschillende externe factoren het bieden van maatwerk belemmeren. Maar het kán wel. 

Lees verder -> 

 

Beroepsidentiteit van de sociaal werker onder de loep (Zorg+Welzijn) 

Wat is de positie van het sociaal werk? En wat is de identiteit van de sociaal werker? Met die vragen houdt de 

recent aangestelde lector Leonie Le Sage zich bezig. Is er sprake van een identiteitscrisis in het vak? ‘Wil je als 

sociaal professional bijdragen aan een sociale samenleving, dan moet je kritisch naar je eigen werk kunnen kijken.’ 

Een interview met de nieuwe lector. 

Lees verder -> 

 

3. Nieuws uit andere domeinen in het sociaal werk 

 

Modelverordening nieuwe Wet inburgering (VNG) 

In de nieuwe Wet inburgering worden gemeenten verantwoordelijk voor de begeleiding en ondersteuning van 

inburgeringsplichtigen. Zij moeten binnen de wettelijke kaders invulling geven aan de gemeentelijke taken in het 

inburgeringsstelsel. Daarvoor kunnen ze gebruikmaken van de 'Modelverordening nieuwe Wet inburgering'. 

Lees verder -> 

 

Belastingdienst scheldt schulden van gedupeerde ouders kwijt (Rijksoverheid) 

Het kabinet wil dat ouders die zijn gedupeerd door de problemen bij de kinderopvangtoeslag, een nieuwe start 

kunnen maken in hun leven. De Belastingdienst en Toeslagen schelden daarom alle openstaande schulden van 

gedupeerde ouders kwijt. 

Lees verder -> 

 

Kabinetsreactie op het rapport ‘Ongekend onrecht’ (Rijksoverheid) 

Het kabinet neemt een fors pakket maatregelen om de gedupeerde ouders van de kinderopvangtoeslag en hun 

kinderen sneller te helpen. Én om te voorkomen dat dit nog eens gebeurt. Dat staat in de kabinetsreactie op het 

rapport van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK). 

Lees verder -> 
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Praatplaat ‘Prik tegen corona’ (Rijksoverheid.nl) 

Informatie over het coronavaccin in beeld. Onder meer over de uitnodiging voor de prik en wie de prik geeft. 

Lees verder -> 

 

BCMB Factsheet 2020 (BMCB) 

BCMB heeft haar kerntaken, gegevens en prestaties gebundeld in één handzaam overzicht. Handig om paraat te 

hebben bij je netwerkgesprekken, bij inkooponderhandelingen of bij het motiveren van collega's om lid te 

worden. 

Lees verder -> 

 

Gemeente Waalwijk kiest voor informele cliëntondersteuning (Movisie) 

‘Waalwijk is een van de beste gemeenten van Brabant wat de zorg betreft, misschien wel de beste van Nederland’, 

betoogt Harry Beauvois. Al vanaf 2013 ondersteunt hij als informele cliëntondersteuner inwoners uit Waalwijk met 

diverse hulpvragen. 

Lees verder -> 

 

Coronacrisis vraagt ondersteuning bij heroriëntatie op het leven (Zorg+Welzijn) 

Veel meer volwassen Nederlanders voelden zich sinds de eerste corona-uitbraak emotioneel eenzamer dan vóór 

de corona-uitbraak. Ook namen hun angst en depressieve symptonen toe. Maar is dit erg? En hoe kunnen sociaal 

werkers een helpende hand bieden? Hoogleraar Anja Machielse: ‘Ook met een vaccin kan het nog heel lang duren 

voor de situatie weer gewoon is.' 

Lees verder -> 

 

Docent op afstand doet kwetsbare leerlingen geen goed: 'Scholen onmisbaar bij signaleren 

kindermishandeling' (Eenvandaag) 

Dat de scholen dicht zijn, heeft vergaande consequenties voor kinderen met een lastige thuissituatie. Normaal 

gesproken signaleren docenten dat het niet goed gaat, maar via videobellen is dat lastiger. En dat terwijl 

mishandeling dit jaar fors toenam. 

Lees verder -> 

 

Mantelzorgtest landelijk ingezet (Gemeente Tilburg) 

Gemeente Tilburg wil mantelzorgers zo goed mogelijk ondersteunen. Daarom is in 2019 samen met CZ de 

mantelzorgtest ontwikkeld. Ook in Breda en Moerdijk is deze test verder vormgegeven. Mantelzorgers krijgen 

naast inzicht in alles wat zij doen, ook gericht tips en ondersteuning aangeboden van organisaties uit de regio. Na 

afronding van de proefperiode wordt de mantelzorgtest landelijk uitgerold. 

Lees verder -> 

 

Wetenschappelijke handreiking over risico’s en kansen afstandsonderwijs (AVS) 

De Inspectie van het Onderwijs heeft in samenwerking met de universiteit Maastricht op een rijtje gezet wat de 

kansen en bedreigingen van afstandsonderwijs zijn. De handreiking ‘Effectief afstandsonderwijs’ beschrijft hoe 

effectief afstandsonderwijs kan worden vormgegeven in alle sectoren, van basisonderwijs tot hoger onderwijs. 

Lees verder -> 

 

Aanpak verward gedrag niet op orde (Brabants Dagblad) 

Jaarlijks krijgen politie, ambulancediensten en Leger des Heils 100.000 meldingen over verwarde mensen op 

straat. Ze rukken planten uit perken - of erger - plegen grof geweld. Ze bezorgen instanties handenvol werk en 

hun omgeving wanhoop en angst. Er is al jaren veel gepraat, maar nog weinig opgelost. 

Lees verder -> 
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