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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 MEEVivenz. Heb je
suggesties hoe we de nieuwsbrief nog beter kunnen maken? Stuur een e-mail naar
info@expertisecentrumsociaalwerk.nl.
1. Intern nieuws
Sociaal raadslieden helpen slachtoffers toeslagenaffaire
In veel huishoudens is het leed van de Toeslagenaffaire nog niet geleden. Sociaal raadslieden van MEEVivenz
ondersteunen gezinnen die het slachtoffer zijn geworden van deze misstand. Aan het woord is Audrey Schlechter,
teamcoach Bureau Sociaal Raadslieden bij MEEVivenz.
Lees verder ->
Veelgestelde vragen over autisme
Herman Wieringa is werkzaam als cliëntondersteuner en autisme-specialist bij MEEVivenz. In deze rubriek geeft hij
antwoord op veelgestelde vragen over autisme.

•
•

Weet jij waar ik een jongere kan plaatsen met de diagnose autisme, maar hij heeft geen verstandelijke
beperking?
Welke vorm van begeleiding past het beste bij mijn cliënt, waar kan ik dat halen?

Deze vragen hebben betrekking op de sociale kaart. Per gemeente is daar vaak weer een ander aanbod op. Dus
neem contact op met het plaatselijke sociale team. Op de site van www.autismenetwerkzuidhollandzuid.nl kan je
ook kijken naar welk aanbod er is en kan er verwezen worden naar sleutelfiguren uit jouw regio die je hierbij
kunnen helpen. Verder kan je op internet ook zoeken bij diverse sociale kaarten en is de site van
www.autisme.nl ook een optie.

•

Mijn cliënt heeft de volgende vraag: Hoe vertel ik mijn familie dat ik autisme heb? Heb jij een idee?

Als cliëntondersteuner kun je samen met je cliënt een plan maken hoe je dit het beste zou kunnen gaan vertellen.
Doe je dit aan direct betrokkenen, of probeer je zoveel mogelijk mensen uit je netwerk te bereiken. Dit is
afhankelijk van wat jouw client daarin wil en aankan. Een mooie manier om autisme uit te leggen is Brainbloks. En
ook de film Mind my mind geeft een goede inkijk in het hoofd van iemand met autisme.

•

Kan ik een training volgen over autisme?

Het is altijd goed om kennis te verzamelen, je kan veel vinden op het internet. Maar autisme beleven blijft een
bijzondere ervaring. Deze ervaring kunnen wij jou geven. Je bent welkom bij het Autisme Beleving Circuit van
MEEK2. Kijk op de website wanneer de eerstvolgende training plaatsvindt.

•

Hoe zit dat nu met prikkelverwerking en autisme, we hebben toch allemaal last van prikkels?

Dat klopt, wij krijgen allemaal prikkels binnen, maar over het algemeen kunnen mensen zonder autisme deze
prikkels negeren, zij hebben een filter. Dit wordt mooi uitgelegd in Brainblocks.
Samen praten over rouw en verlies (De Schakel Barendrecht)
Rouw en verlies is het thema van een onlinebijeenkomst op dinsdag 30 maart. Dit is een start van een seizoen met
meer aandacht voor rouw en verlies. Tijdens de bijeenkomst worden de deelnemers hier verder over
geïnformeerd. “Rouw en verlies is altijd een actueel onderwerp. Iedereen heeft daar wel op een of andere manier
mee te maken”, vertelt Caroline Witt. Ze is medewerker van het Wijkteam. Witt organiseert de bijeenkomst samen
met twee collega’s van KijkopWelzijn: Lenny Janssen (ouderen adviseur) en Sandra van Deuzen (mantelzorg
adviseur).
Lees verder ->

2. Vakontwikkeling
Inwoners hebben baat bij professionals die in staat worden gesteld het goede te doen (Movisie)
Wijkteammedewerkers vervullen vaak meerdere rollen. Daarbij spelen verschillende wettelijke kaders en
bevoegdheden. Léon Sonnenschein was programmamanager van een gezamenlijk programma van het Rijk en
VNG om knelpunten op het gebied van Gegevensuitwisseling en Privacy op te lossen en tevens een van de
auteurs van de publicatie over het ‘pettenvraagstuk’, daarin wordt op dit vraagstuk ingegaan.
Lees verder ->
Sociaal werkers ontwikkelen nieuwe en creatieve initiatieven om in contact te blijven (Sociaal Werk
Nederland)
Als sociaal werker sta je midden in de samenleving. Help je mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.
Jij bent er voor ze. Ook in coronatijd. Juist dan is het belangrijk om contact met elkaar te houden. Veel sociaal
werkers ontdekten hiervoor nieuwe en creatieve mogelijkheden.
Lees verder ->
De stand van verbondenheid in het sociaal werk anno 2021 (Movisie)
Vandaag, 16 maart, is het de Werelddag voor Sociaal Werk. Dit jaar is het thema Ubuntu: ‘Ik ben omdat wij zijn’.
Dat gaat over solidariteit en verbondenheid. Maar hoe zit het eigenlijk met de verbondenheid van sociaal werkers
in Nederland?
Lees verder ->
Waarom we sociaal werk uit de koker moeten halen (Zorg+Welzijn)
In het boek ‘Sociaal werk doordacht’ gaan twintig lectoren op zoek naar de identiteit van sociaal werk, in de
breedste zin van het woord. Die brede benadering is om meerdere redenen belangrijk. Ook voor de dagelijkse
praktijk van sociaal werkers. ‘Wie de kernelementen van sociaal werk goed begrijpt, kan zijn/haar werk beter
uitvoeren.’
Lees verder ->

Bekendmaking genomineerden Sociaal Werker van het Jaar 2021 (Movisie)
Bojoura Hoekstra, Marjolein Laponder en Nanneke Jager zijn door de jury genomineerd voor de Verkiezing
Sociaal Werker 2021. Op 1 maart werden de genomineerden verrast met een videoboodschap met felicitaties
namens de jury en de winnaars van de Verkiezing 2020.
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 ->
Deltaplan Jeugd: wat Sociaal Werk Nederland inbracht (Sociaal Werk Nederland)
Om de jongeren en jeugd in Nederland meer perspectief te bieden, is er het zogeheten Deltaplan Jeugd in de
maak. Het ministerie van VWS heeft hierin het voortouw genomen na een Kamerbrede motie van Tweede
Kamerlid Lilianne Ploumen. Er zijn vijf werktafels georganiseerd waarbij relevante partners voorstellen doen.
Lees verder ->
Wat belemmert en helpt wijkteams? (Movisie)
Na de decentralisatie van taken in het sociaal domein in 2015 kozen de meeste gemeenten voor het opzetten van
sociale wijkteams. Teams die integraal, generalistisch, interdisciplinair en outreachend te werk gaan; ten behoeve
van de zorg- en dienstverlening die gemeenten bieden aan inwoners in het kader van de Wmo, Jeugdwet en
Participatiewet.
Lees verder ->
Hoe neem jij besluiten als je cliënt in het nauw komt? (Zorg+Welzijn)
Sociaal professionals moeten vaak in moeilijke situaties de juiste beslissing nemen. Zij gebruiken hun kennis en
ervaring. Het is nuttig je ervan bewust te zijn hoe ingrijpende besluiten worden genomen. Voor de kwaliteit van
de hulp en voor de verantwoording naar jezelf, de cliënt en de opdrachtgever.
Lees verder ->
Waarom we sociaal werk uit de koker moeten halen (Zorg+Welzijn)
In het boek ‘Sociaal werk doordacht’ gaan twintig lectoren op zoek naar de identiteit van sociaal werk, in de
breedste zin van het woord. Die brede benadering is om meerdere redenen belangrijk. Ook voor de dagelijkse
praktijk van sociaal werkers. ‘Wie de kernelementen van sociaal werk goed begrijpt, kan zijn/haar werk beter
uitvoeren.’
Lees verder ->
OPINIE: Pleidooi voor een ‘huisarts’ in de maatschappelijke zorg (Zorg+Welzijn)
Qua doelstelling en missie vormen medische en maatschappelijke zorg een prachtig duo. Qua uitvoering liggen
beide vormen van zorg echter ver uit elkaar. In dit opiniestuk pleit Gerard Hazenkamp, oud-gedeputeerde welzijn
in de Provincie Utrecht, voor één poortwachter in de maatschappelijke zorg.
Lees verder ->

3. Nieuws uit andere domeinen in het sociaal werk
Zo zetten statushouders stappen op weg naar werk (Sociale vraagstukken)
De weg van statushouders naar werk verloopt meestal via een aantal tussenstappen. Gemeenten en
maatschappelijke organisaties helpen hen hierbij. Recent onderzoek leert hen zes lessen voor effectieve
arbeidstoeleiding van deze doelgroep.
Lees verder ->
Gespecialiseerde cliëntondersteuning werkt! (MEE NL)
MEE werkt samen met ’s Heeren Loo aan de pilot Netwerkgids. De Netwerkgids is er voor mensen met een (lichte)
verstandelijke beperking gecombineerd met (ernstige) gedragsproblemen en hun naasten, die moeite hebben met
het vinden van passende zorg.
Lees verder ->
Handreiking onafhankelijke cliëntondersteuning & Adviesraden Sociaal Domein (Movisie)
Onafhankelijke cliëntondersteuners helpen inwoners om hun hulpvraag beter te formuleren en geven advies en
informatie over zorg en ondersteuning. In de wet staat dat dit altijd gratis moet zijn, voor iedereen toegankelijk is
en je alle vragen moet kunnen stellen.
Lees verder ->
Eenzaamheid omarmd door het grote publiek (Rijksoverheid.nl)
Het ministerie van VWS ontving op 3 maart samen met reclamebureau Open Now de Zilveren Loeki 2020 voor de
reclame ‘buurttuin’. De reclame laat in twee scenario’s zien wat de impact kan zijn als je iets kleins voor iemand
doet, en de impact als je dat niet doet.
Lees verder ->
Seksuele uitbuiting: onderzoek benadrukt belang preventie (VNG)
Daders van seksuele uitbuiting begeven zich vaak al op jonge leeftijd op het criminele pad. In tegenstelling tot het
klassieke beeld van de ‘loverboy’ zet de dader bij 51 % van de slachtoffers geen affectieve relatie in bij het
ronselen en uitbuiten, maar gebruikt hij andere dwangmiddelen.
Lees verder ->
5 miljoen Nederlandse mantelzorgers: de feiten en cijfers (Movisie)
Hoeveel mensen in Nederland zorgen voor een familielid, grootouder of andere naasten? Welke hulp bieden deze
mantelzorgers? En in hoeverre wordt er gebruik gemaakt van ondersteuning? Movisie zet de feiten en cijfers op
een rij met betrekking tot het ondersteuningsaanbod, samenwerking met professionals en de toekomst van
informele zorg.
Lees verder ->
Schoolleiders willen minder schotten, meer erkenning en minister voor het kind (AVS)
Schoolleiders willen minder schotten tussen jeugdzorg, kinderopvang en onderwijs en daarvoor een minister voor
het kind aanstellen. Dat blijkt uit het rapport ‘Schoolleiders over de Toekomst’ dat onlangs werd overhandigd aan
demissionair onderwijsminister Slob en waarin schoolleiders laten zien welke kant het op moet met het vak.
Lees verder ->

