
 

 
 

 

 

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. Algemeen 
 
Recensie De KIM-methode 

Marianne Lenkhoff schreef in het vakblad Socaal Werk een mooie recensie over het boek De KIM-methode 

van onze MEEK2 trainers Wim Joosen, Wilma van der Vaart, Marie José Knops, Guy de Hoop en Corien 

Schaerlackens. 

Lees verder -> 

2. Sociaal werk 
 
'Laaggecijferdheid is een onderschat probleem' (Movisie) 

Technologie en digitalisering hebben allemaal een wiskundige basis en zijn onvermijdelijk doordrongen in 

allerlei delen van ons dagelijks leven. Toch zijn we ons daar lang niet altijd van bewust. Niet iedereen kan 

deze cijfermatige prikkels even goed verwerken. Laaggecijferdheid is een onderschat probleem, aldus lector 

Kees Hoogland van Hogeschool Utrecht. 

Lees verder -> 

 

Waarom sociaal werkers meer tijd voor zichzelf kunnen gebruiken (Zorg+Welzijn) 

Veel mensen hebben een zwaar jaar achter de rug, zo ook professionals in het sociaal domein. De 

coronacrisis hakte erin en zorgde voor een fors hogere werkdruk. Des te belangrijker dus om zo nu en dan 

te ontspannen en even op adem te komen. Daarom wordt morgen (18 juni) de eerste Hush Day gevierd, een 

dag om goed voor jezelf te zorgen. 

Lees verder -> 

 

Coronarichtlijnen: handreiking voor vrijwilligersorganisaties (Movisie) 

Het is belangrijk dat vrijwilligersorganisaties maatregelen nemen om aan de richtlijnen van de overheid met 

betrekking tot het coronavirus te voldoen. Met deze handreiking kunnen vrijwilligersorganisaties 

protocollen opstellen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. 

Lees verder -> 

 

Waardering voor opbouwwerk tijdens corona alleen is niet genoeg (Sociale vraagstukken) 

Het opbouwwerk heeft in de coronacrisis zijn waarde bewezen, vinden Chantal van Lieshout & Maja Ročak 

van Zuyd Hogeschool. Ook nu de samenleving weer van slot gaat, moet het opbouwwerk voldoende 

middelen krijgen om te blijven werken aan de sociale samenhang in wijken. Met bewoners en buurten zelf. 

Lees verder -> 
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Agressie tegen sociaal werkers: melden, melden, melden (Sociale vraagstukken) 

Geweld tegen sociaal werkers is een structureel maatschappelijk probleem. Minder dan tien procent van 

sociaal werkers doet echter aangifte in gevallen van agressie. Hoe komt dat en hoe kunnen zij beter 

beschermd worden? 

Lees verder -> 

 

Campagne voor sociaal werk gelanceerd: Zie je mij? (Sociaal Werk Nederland) 

Op 1 juni is de nieuwe campagne ‘Zie je mij?’ gelanceerd door het platform van werkgevers én werknemers 

in sociaal werk. De boodschap van de campagne is: sociaal werk is onmisbaar en cruciaal. Met filmpjes, 

advertenties en andere tools wordt het werk van sociaal werkers in de schijnwerpers gezet. 

Sociaalwerkorganisaties, gemeenten, werkgevers en het onderwijs kunnen met het campagnemateriaal aan 

de slag. 

Lees verder -> 

 

Doe mee met De klas van … Drie generaties sociaal werkers aan het woord! (Movisie) 

Werk jij op dit moment als sociaal werker – bijvoorbeeld als maatschappelijk werker, sociaal raadslid, 

jongerenwerker, wijkteammedewerker, ambulant begeleider, schuldhulpverlener of opbouwwerker? En zat 

je in 1992-1995, 2002-2005 of 2012-2015 in de schoolbanken om sociaal werker te worden? Neem dan deel 

aan het onderzoek: De klas van… Drie generaties sociaal werkers aan het woord! 

Lees verder -> 

 

3. Nieuws uit andere domeinen   
 

Handreiking ‘Omgaan met kinderarmoede in het sociaal domein’ gelanceerd (Divosa) 

In Nederland groeit één op de dertien kinderen op in armoede. Professionals in het sociaal domein spelen 

een belangrijke rol in de bestrijding van kinderarmoede. Daarom is in opdracht van onder andere het 

ministerie van SZW en Divosa de handreiking ‘Omgaan met kinderarmoede in het sociaal domein’ 

ontwikkeld. 

Lees verder -> 

 

Factsheet voor ouders en betrokkenen met informatie over gedragskenmerken (Autisme Netwerk 

Zuidholland-Zuid) 

Vroegtijdige signalering van (kenmerken) autisme bij meisjes is van groot belang. Zo kan er gericht hulp 

geboden worden en de ontwikkeling gestimuleerd. 

Lees verder -> 

 

In beleid jeugdbescherming is positionering cliëntondersteuning gemiste kans (MEE NL) 

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de ministeries van Justitie en Veiligheid (JenV) en die 

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) hebben gezamenlijk een beleidsnota laten opstellen met een 

toekomstscenario voor kind- en jeugdbescherming. Via internetconsultatie heeft MEE NL aandacht gevraagd 

voor een betere positionering van onafhankelijke cliëntondersteuning in dit scenario. 

Lees verder -> 
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'Eenzaamheid mag er zijn, je hoeft je er niet voor te schamen' (Movisie) 

Slecht slapen, een verhoogde bloeddruk en een verminderde weerstand. Dit zijn fysieke gevolgen waar 

eenzame jongeren mee kunnen kampen. 25% van de jongeren voelt zich eenzaam, 9% voelt zich zelfs sterk 

eenzaam. 

Lees verder -> 

 

Wijkteam-community Kindermishandeling en Huiselijk Geweld van start (Huiselijkgeweld.nl) 

De Wijkteam-community Kindermishandeling en Huiselijk Geweld is gisteren van start gegaan. Het doel van 

de community is om wijkteammedewerkers te ondersteunen bij het gebruik van de meldcode en het 

werken aan veiligheid in gezinnen. 

Lees verder -> 

 

Onderzoek: mantelzorgers zijn miljarden euro’s waard (Binnenlands Bestuur) 

Als de mantelzorgers in de gemeente Groningen (ruim 200.000 inwoners) er massaal de brui aan geven en 

de zorg overgenomen moet worden door de publieke of private sector, kost de maatschappij dat jaarlijks 

tussen de 465 en 638 miljoen euro. Als datzelfde gebeurt in De Bilt (ruim 42.000 inwoners) moet aan een 

jaarlijks bedrag van tussen de 82 en 112 miljoen euro worden gedacht. 

Lees verder -> 

 

Beter onderwijs geeft kinderen gelijke kansen (SER) 

Ondanks het breed gedeelde gelijkheidsideaal in onze samenleving is de plek waar je wieg staat nog steeds 

bepalend voor de kansen die je krijgt in je leven. De coronacrisis vergroot deze bestaande 

kansenongelijkheid. 

Lees verder -> 

 

Betere samenwerking politie en zorg bij personen met verward gedrag (ZonMw) 

Een van de vaste aandachtspunten binnen de politieopleiding is het thema omgaan met personen met 

verward gedrag. Om agenten in spe daar nog beter op voor te bereiden, wordt deze module aangepast en 

verschijnt er eind dit jaar een nieuw handboek specifiek gericht op dergelijke situaties. 

Lees verder -> 
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