
 

 
 

 

 

In deze nieuwsbrief informeren we je over de laatste ontwikkelingen rondom SJD 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. Uitkeringen  
 

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2021 (Rijksoverheid) 

Per 1 juli 2021 wordt de hoogte van een aantal uitkeringen aangepast. Dit komt doordat deze uitkeringen 

gekoppeld zijn aan het wettelijk minimumloon. Het minimumloon stijgt van € 1.684,80 naar € 1.701,00 bruto 

per maand. Tevens worden de minimumjeugdlonen per 1 juli 2021 herzien.  

Lees verder -> 

 

Modelteksten/-formulieren en handreiking Tozo 5 gepubliceerd (Divosa) 

Onlangs verlengde het kabinet het economisch steun- en herstelpakket tot na de zomer. Dat geldt ook voor 

de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). De modelteksten/-formulieren en de 

handreiking Tozo 5 zijn inmiddels gepubliceerd zodat gemeenten de uitvoering ervan kunnen voorbereiden. 

Lees verder -> 

 

2. Werk 
 

Subsidieregeling stimulering arbeidsmarktpositie in voorjaar 2022 van start (Divosa) 

Zoals het er nu naar uitziet, start de Subsidieregeling STAP-budget in het voorjaar van 2022. Dat schrijft 

demissionair minister Koolmees (SZW) deze week in een brief aan de Tweede en Eerste Kamer. STAP staat 

voor stimulering arbeidsmarktpositie en is een publieke tegemoetkoming voor het financieren van scholing.  

Lees verder -> 

 

Ruim 7,5 miljoen euro voor aanpak laaggeletterdheid (Rijksoverheid) 

Meer dan 400 werkgevers, scholen, bibliotheken en andere organisaties gaan dit jaar aan de slag met het 

voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid. In totaal krijgen zij hiervoor ruim 7,5 miljoen euro vanuit 

de subsidieregeling Tel mee met Taal 2021-2024. De toekenning van de subsidies is eind mei bekend 

gemaakt. 

Lees verder -> 

 

3. Belastingen  
 

Kamerbrief over vermogensnorm bij kwijtschelding van lokale belastingen (Rijksoverheid) 

Minister Ollongren (BZK) informeert de Tweede Kamer over de aangenomen moties over vermogensnorm 

bij kwijtschelding van lokale belastingen.  

Lees verder -> 
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4. Juridische zaken 
 

 

Zevende Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag naar Kamer gestuurd (Rijksoverheid) 

In totaal hebben 19.000 ouders minimaal 30.000 euro gekregen. Ze krijgen daarnaast brede hulp van 

gemeenten en hun schulden worden opgelost. Het kabinet presenteert nu mogelijke regelingen voor herstel 

voor kinderen van gedupeerde ouders, ex-partners van een gedupeerde ouder en mogelijk gedupeerden bij 

andere toeslagen.  

Lees verder -> 

 

Beantwoording Kamervragen over bericht dat miljoenen mensen dit jaar geen vakantiegeld krijgen 

(Rijksoverheid) 

Minister Koolmees (SZW) beantwoordt Kamervragen over het bericht 'Miljoenen werknemers ontvangen dit 

jaar geen vakantiegeld'? De vragen zijn gesteld door het lid Van Kent (SP). 

Lees verder -> 

 

5. Wonen 

 
Proef Digitale Inkomenstoets Woningcorporaties gestart (Rijksoverheid) 

Met deze proef wordt een digitale oplossing getest waarmee woningzoekenden inkomensgegevens snel en 

veilig met woningcorporaties kunnen delen.  

Lees verder -> 

 

6. Zorg 
 

Loketten aanvraag zorgbonus 2021 open (Rijksoverheid) 

Zorgprofessionals laten in de strijd tegen COVID-19 al meer dan een jaar een enorme inzet zien. Het kabinet 

heeft hiervoor veel waardering. Om hieraan uitdrukking te geven is voor 2021 € 720 miljoen ter beschikking 

gesteld voor bonussen aan zorgprofessionals. 

Lees verder -> 
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