
 

 
 

 

 

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. Sociaal werk 
 
Krachtwerk helpt om te zien wat er wél goed gaat (Movisie) 

Boeken vol heeft ze over Krachtwerk geschreven, en toch lukt het Judith Wolf om de succesvolle methodiek 

in één zin neer te zetten: uitgaan van de eigen kracht van mensen en die versterken. Zodat mensen meer 

regie krijgen, met kleine stapjes werken aan wat voor hen belangrijk is en zich senang voelen in hun leven. 

Lees verder -> 

 

Hernieuwde aandacht voor samenlevingsopbouw (Zorg+Welzijn) 

Samenlevingsopbouw zit in de lift en er zijn steeds meer verschillende spelers in het veld. Mariël van Pelt, 

senior adviseur professionalisering bij Movisie, werkte mee aan de publicatie 'De terugkeer van de 

samenlevingsopbouw'. 

Lees verder -> 

 

Aan de slag met professionele besluitvorming in je werk (Movisie) 

Goede professionele besluitvorming is van wezenlijk belang voor de kwaliteit van dienstverlening en 

ondersteuning aan inwoners. Deze handreiking geeft inzicht in de kenmerken van verschillende modellen 

van besluitvorming, en helpt sociaal professionals deze te gebruiken om in het dagelijks werk 

besluitvorming te versterken. 

Lees verder -> 

2. Nieuws uit andere domeinen   
 
Sterke samenhang problematische schulden en mentale gezondheid (CPB) 

Er wordt vaak gesuggereerd dat problematische schulden en gezondheidsproblemen samenhangen. Of dat 

zo is en hoe deze relatie eruit ziet, is nog weinig onderzocht. Uit het onderzoek ‘When financials get tough, 

life gets rough?’ van het Centraal Planbureau (CPB) blijkt dat de kosten van de geestelijke gezondheidszorg 

(ggz) sterker stijgen nadat mensen in financiële problemen terechtkomen. 

Lees verder -> 

 

Portret van een lhbti’er: ‘De diagnose autisme doet veel met je zelfbeeld’ (De Volkskrant) 

Hoe ziet het leven van lhbti’ers er vandaag de dag uit? Haroon Ali interviewt wekelijks iemand over 

seksualiteit, genderidentiteit, hokjes en alles wat daarbuiten valt. 

Lees verder -> 
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Eén tegen eenzaamheid’ 

Voor activiteiten stelt ‘één tegen eenzaamheid’ jaarlijks een (gratis) ‘Kom erbij-pakket’ met aankledings- en 

informatiemiddelen beschikbaar. Je kunt deze kosteloos bestellen. De producten zijn in een herkenbare 

Week tegen Eenzaamheid-stijl. Je bepaalt zelf hoeveel materialen je nodig hebt. Het Kom erbij-pakket 

bestaat uit: 

 

• Placemats 

• Uitnodigingskaartjes ‘Ik nodig je uit’ 

• Afspraakkaartjes ‘Tot ziens’ 

• Posters Week tegen Eenzaamheid 

• Verhalenposters over eenzaamheid 

• VloerstickersGesprekskaartjes 

• Textielbadges 

 

Toegang en cliëntondersteuning: de meerwaarde van een goede samenwerking (Movisie) 

Door het complexe zorglandschap en de variëteit aan regels is het voor inwoners met een hulpvraag lastig 

om hun weg te vinden naar passende ondersteuning en zorg. Verschillende professionals zijn aan zet om 

inwoners wegwijs te maken, waaronder toegangsprofessionals en onafhankelijke cliëntondersteuners. 

Lees verder -> 

 

Cliënten helpen bij eenzaamheid? Deze richtlijn helpt je op weg (Zorg+Welzijn) 

Eenzaamheid is niet alleen een groot, maar ook een ingewikkeld en complex probleem. Dat maakt het soms 

lastig voor hulpverleners de juiste hulp te bieden. In opdracht van beroepsvereniging V&VN werd daarom 

een richtlijn voor wijkverpleegkundigen ontwikkeld, boordevol tips en adviezen over 

eenzaamheidsproblematiek onder ouderen. 

Lees verder -> 

 

Sterk Knippen: training over huiselijk geweld voor kappers (Huiselijkgeweld.nl) 

Kappers in de regio Tilburg gaan helpen om huiselijk geweld te signaleren. De Taskforce 

Kindermishandeling, het Coördinatiepunt Trainingen Meldcode en Sterk Huis organiseren dit najaar een 

gratis workshop signaleren en handelen bij (vermoedens van) huiselijk geweld voor kappers: Sterk Knippen. 

Lees verder -> 

 

Mantelzorg en werk: samenspel van verwachtingen, omstandigheden en eigen keuze (Movisie) 

In Nederland zijn er zo'n 5 miljoen mantelzorgers. 55% van deze groep is vrouw. Wie zijn deze vrouwen? 

Hoe ziet hun leven eruit en hoe denken zij over de verdeling van zorg voor hun naasten en werk? Movisie 

sprak voor de Alliantie Samen Werkt Het! met vier vrouwelijke mantelzorgers. 

Lees verder -> 

 

Na periode van verward gedrag is structuur opbouwen moeilijk (Zorg+Welzijn) 

Om na een periode van verwardheid je weg te vinden in de samenleving, dat is een hele uitdaging. Het 

onderzoek ‘Grip op herstel na verward gedrag’ wil bevorderen dat deze groep resultaatgerichte zorg en 

ondersteuning krijgt. 

Lees verder -> 
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