
 

 
 

 

 

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 
 
Vooraankondiging 

8 september van 9.00 tot 10.00 spreekuur beroepsregistratie via Microsoft Teams. Vragen die er zijn over 

beroepsregistratie kunnen dan gesteld worden. Meer informatie volgt binnenkort. 

 

Drie masterclasses voor professionals met een brede blik 

Het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd (OZJ) organiseert dit najaar op 14 oktober, 9 november en 2 

december samen met de Hogescholen, Saxion, Windesheim, Hogeschool voor Amsterdam en Hogeschool 

Utrecht drie masterclasses voor professionals die werkzaam zijn in een lokaal team. 

2. Leuk om te melden 
 
Erkende interventies  

Thuisbegeleiding is als goed beschreven methodiek opgenomen in de databank Effectieve Sociale 

Interventies van Movisie. De erkenning Goed Beschreven methodiek is een grote stap voorwaarts in de 

verdere profilering, positionering en professionalisering van Thuisbegeleiding. In de meest recente 

nieuwsbrief van Actiz lees je meer over de achtergronden van Thuisbegeleiding. 

Lees verder -> 

3. Sociaal werk 
 
Nieuwsbrief Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid  

In de juli nieuwsbrief aandacht voor de volgende onderwerpen: 

 

• Wisseling van de wacht 

• Nieuws vanuit de werkteams 

• Nieuwe kennis cafés na de zomer  

 

Lees verder -> 

 

Een oerwoud aan kennis veranderen in een overzichtelijk bos (Movisie) 

Afgelopen jaar was er veel waardering voor de Kennis- en Onderzoeksagenda Sociaal Werk. Eindelijk 

stonden de onderwerpen en vraagstukken die binnen het sociaal werk een extra kennisimpuls nodig 

hebben helder bijeen en werd duidelijk omschreven wat sociaal werk uniek maakt. 

Lees verder -> 
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De terugkeer van de samenlevingsopbouw (Movisie) 

Het versterken van gemeenschappen is allang niet meer het domein van de opbouwwerker alleen. 

Verschillende soorten professionals voeren activiteiten uit op dit vlak. In deze publicatie reflecteren we op 

de groeiende belangstelling voor samenlevingsopbouw en brengen wij nieuwe vormen van 

samenlevingsopbouw in beeld. 

Lees verder -> 

 

Hoe profileer je jezelf als sociaal werker? Deze experts geven tips (Zorg+Welzijn) 

Jezelf profileren wordt steeds belangrijker voor sociaal werkers. Maar veel professionals blijken dat lastig te 

vinden. Experts Petra Verhagen en Marion van de Wijdeven geven tips om er wel mee aan de slag te gaan. 

Lees verder -> 

 

Waarom sociaal werkers cruciaal zijn in lokale netwerken voor schuldproblematiek (Sociaal Werk 

Nederland) 

Zeggen wat er gezegd moet worden vergt moed, zeker in de wereld van armoede en schulden. Stichting de 

Moedige Dialoog nodigt uit om dat toch te doen, in publiek-private netwerken. ‘Dwars door alle sectoren 

heen, voor en ook door mensen met geldzorgen’, zegt bestuurder Jacqueline Beekman. Sociaal werkers 

kunnen daarbij een cruciale rol spelen. In zo’n setting kan de sociaal werker zijn expertise goed voor het 

voetlicht brengen. 

Lees verder -> 

 

De professionele identiteit van de sociaal werker of de kunst van het verbinden (Sociaal Werk 

Nederland) 

Een podcast maken, dat was een onderdeel van het prijzenpakket dat Marcel van Eck ten deel viel toen hij in 

2020 een van de drie Sociaal Werkers van het Jaar werd. En die kans greep hij met beide handen aan: 

uiteindelijk nam hij zelfs vier podcasts op, met evenzoveel experts in het sociaal domein. 

Lees verder -> 

 

‘Zet een ervaren mbo’er sociaal werk ook in schaal 8’ (Sociaal Werk Nederland) 

Organisaties die straks in Rotterdam het sociaal werk gaan doen moeten een optimale mix van mbo’ers en 

hbo’ers in dienst hebben. Dat heeft de gemeente in het bestek voor de nieuwe aanbesteding opgenomen. 

De reden? Die mbo’ers zijn hard nodig in het contact met juist de kwetsbaarste bewoners. Dat deze 

zienswijze bij de gemeente is geland is mede te danken aan drie jaar Spoor 22, aldus co-projectleider Hans 

Roskam.   

Lees verder -> 

  

https://www.movisie.nl/publicatie/terugkeer-samenlevingsopbouw
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4. Nieuws uit andere domeinen   
 

Inspiratie voor werken ‘In de geest van de Wet inburgering' (VNG) 

Sinds 1 juli kunnen gemeenten gaan werken in de geest van de Wet inburgering 2021. Het online magazine 

‘Werken in de geest van’, met interviews en praktijkverhalen, biedt inspiratie om hier nu al mee aan de slag 

te gaan.   

Lees verder -> 

 

Kansenkloof ontstaat al in de wieg: duidelijk verband armoede en achterstand (NOS) 

In welk huis hun wieg staat maakt wel degelijk uit voor de ontwikkeling van jongere kinderen. Wie in een 

arm gezin opgroeit, komt al vroeg in het leven op achterstand, blijkt uit onderzoek van de Erasmus School of 

Economics onder 153.000 kinderen van de geboorte tot 14 jaar. 

Lees verder -> 

 

Het nut van dans-bewegingstherapie voor autistische volwassenen en hun partner (GGZ Totaal) 

Autistische volwassenen hebben minder dan gemiddeld langer durende intieme en seksuele relaties. De 

‘normale’ partners van autistische personen ervaren barrières voor intiem persoonlijk contact. Beide 

partners hebben dezelfde notie van intimiteit, maar ervaren die verschillend. 

Lees verder -> 

 

Factsheet: Huiselijk geweld 2021 (Movisie) 

Deze factsheet gaat over geweld in huiselijke kring. Eerst gaan we in op algemene cijfers over huiselijk 

geweld, vervolgens zoomen we in op enkele specifieke vormen. 

Lees verder -> 

 

Onvoorwaardelijk 'leergeld' voor Eindhovense jongeren (Binnenlands Bestuur) 

De gemeente Eindhoven investeert ruim 700.000 euro in een innovatieve aanpak van dak- en thuisloosheid 

onder jongeren. Zo'n dertig jongeren in een kwetsbare situatie krijgen binnenkort een jaar lang een 

uitkering van 1.050 euro per maand zonder de gebruikelijke regels en voorwaarden. Uit eerdere pilots met 

de aanpak bleek dat financiële zekerheid jongeren helpt om stappen te zetten naar werk, opleiding en 

zelfstandig wonen. 

Lees verder -> 

 

Pilot Samenwerken in eerste lijn: expertise heeft gezicht nodig (Sociaal Werk Nederland) 

De pilot Samenwerken in de eerste lijn van de rechtsbijstand is succesvol; dat vinden betrokkenen, dat vindt 

de minister én het blijkt uit onderzoek. De pilot is een initiatief van Sociaal Werk Nederland en vijf andere 

organisaties die er samen aan willen bijdragen dat de rechtshulp voor álle Nederlanders beschikbaar blijft.  

Lees verder -> 

 

50 miljoen voor betere ondersteuning voor mensen met verward gedrag (Rijksoverheid) 

De komende jaren wil VWS – samen met landelijke, regionale en lokale partijen – werk blijven maken van 

hulp en zorg voor mensen met verward of onbegrepen gedrag. Het bieden van zorg aan deze mensen 

vereist een brede regionale aanpak waarbij ook partijen buiten de (geestelijke) gezondheidszorg worden 

betrokken. 

Lees verder -> 

https://vng.nl/nieuws/inspiratie-voor-werken-in-de-geest-van-de-wet-inburgering
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https://www.movisie.nl/publicatie/factsheet-huiselijk-geweld-2021
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