
 

 
 

 

 

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. Agenda 
 
Armoede en schulden 

• Challenge Armoede: 25 t/m 29 oktober 2021  

• Online Q&A: in gesprek met ervaringsdeskundigen armoede & schulden 
 
Eenzaamheid 

• Stronger together: aanpakken van eenzaamheid onder jongeren | Movisie 
 
Huiselijk geweld 

• Masterclass: financieel misbruik bij ouderen | Movisie 
 
Mantelzorg 

• Webinar: Mantelzorgers in balans: samenwerken mét en voor vitale mantelzorgers 

• Masterclass: ontspoorde mantelzorg bij ouderen 

• Leernetwerk Inclusieve mantelzorgondersteuning: iedereen telt 
 
LVB 

• Leerbijeenkomst: Mensen met een LVB | Movisie 
 

2. Sociaal werk 
 
Hoe voorkomen we de uitstroom van sociaal werkers? (Movisie) 

Bijna 20 procent van de sociaal werkers zegt over vijf jaar een ander beroep te hebben, 40 procent twijfelt. 

Dit was één van de opvallende uitkomsten van de Raadpleging sociaal werk 2020 van Movisie. En sociaal 

werkers voegen ook daadwerkelijk de daad bij het woord, want de uitstroomcijfers zijn uitzonderlijk hoog, 

bevestigen verschillende arbeidsmarktonderzoeken. 

Lees verder -> 
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Moeilijke vraagstukken kun je beter samen oplossen (Zorg+Welzijn) 

Bijna elke hulpverlener kent de angst of twijfel wel die hem soms overvalt bij een lastig vraagstuk in zijn 

beroepspraktijk. Hoe moet hij de situatie aanpakken? Doet hij het wel goed? Wordt hij er later niet op 

afgerekend als het misgaat? Alsof hij de enige is die het probleem moet oplossen en daar verantwoordelijk 

voor is. Jan Sanne Mulder: ‘Lastige vraagstukken ontstaan vaak door een hoeveelheid aan factoren.’ 

Lees verder -> 

 

‘Versnippering in zorg maakt samenwerking huisarts en sociaal domein steeds moeilijker’ 

(Zorg+Welzijn) 

Huisarts Marnix van der Leest heeft zijn werk fundamenteel zien veranderen sinds de transitie van de 

jeugdzorg. Ook het groeiend aantal ouderen dat langer thuis blijft wonen heeft impact op zijn werk. ‘De 

grote hoeveelheid betrokken partijen maakt communiceren moeilijker.’ 

Lees verder -> 

3. Nieuws uit andere domeinen   
 
Net als voor expats een rode loper voor vluchtelingen? (Sociale vraagstukken) 

De route waarmee iemand Nederland binnenkomt bepaalt grotendeels welke steun hij of zij ontvangt bij 

het vinden van werk. In plaats van met aandacht voor individuele verschillen worden migranten nog steeds 

grotendeels als groep benaderd. Rotterdamse onderzoekers doen aanbevelingen voor reflectie en stellen 

voor om bijvoorbeeld eens te kijken of de rode loperbehandeling van expats ook positief kan uitpakken 

voor vluchtelingen. 

Lees verder -> 

 

Lancering Handreiking ‘Omgaan met armoede in de jeugdgezondheid’ (Divosa) 

In Nederland groeit 1 op de 13 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 in afstemming met Divosa door het NCJ de handreiking ‘Omgaan met armoede in de 

jeugdgezondheid’ ontwikkeld. 

Lees verder -> 

 

Mensen met een beperking financieel in de knel door zorgkosten (Ieder(in)) 

Mensen met een beperking of chronische aandoening hebben meer zorgkosten dan Nederlanders zonder 

beperking. Zij komen daardoor vaker in de financiële problemen. Dit heeft impact op hun 

bestaanszekerheid, hun sociale leven en gezondheid. Dat blijkt uit onderzoek van Ieder(in). 

Lees verder -> 

 

100 jaar cliëntondersteuning in Nederland (MEE NL) 

In september 2021 is het precies honderd jaar geleden dat de gemeente Amsterdam de allereerste 

cliëntondersteuner van Nederland aanstelde. Deze ambtenaar bood nazorg aan schoolverlaters met een 

lichte verstandelijke beperking om te voorkomen dat deze ‘zwakzinnigen’ zouden afglijden en voor overlast 

zouden zorgen. 

Lees verder -> 
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Werk jij met de juiste eenzaamheidsinterventies? (Zorg+Welzijn) 

De aanpak van eenzaamheid is, ondanks veel inzet, niet altijd succesvol. Omdat er veel kennis en onderzoek 

is naar wat wél werkt, is er nu een handreiking met actuele kennis over eenzaamheidsinterventies. 

Lees verder -> 

 

Eerste lockdown had groot effect op mantelzorg (Sociale vraagstukken) 

‘We varen op zicht’, zei de premier over maatregelen die hij in het voorjaar 2020 trof om de 

coronapandemie onder controle te houden. De aandacht ging vooral uit naar de ziekenhuiszorg. Voor de 

onbetaalde hulp aan zieken of ouderen was weinig aandacht. Nieuwe cijfers laten zien dat de ingrepen 

grote effecten hadden op de mantelzorg. Zo ligt bijvoorbeeld overbelasting op de loer. 

Lees verder -> 

 

Kinderombudsvrouw: pesten wellicht strafbaar (AVS) 

Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer wil pesten wellicht strafrechtelijk aanpakken, zegt ze in een 

interview in het AD. Op de site van dekinderombudsman.nl is een online vragenlijst voor kinderen die 

worden gepest. Het doel van dit onderzoek is het formuleren van een adequate aanpak tegen pesten. 

Lees verder -> 

 

6 feiten en fabels over suïcide (Zorg+Welzijn) 

Welke feiten over suïcide zijn belangrijk voor sociaal werkers? En welke fabels over zelfmoord moeten 

worden opgehelderd? Derek de Beurs van het Trimbos-Instituut schreef het boek Mythen over zelfmoord, 

waarin hij een groot aantal onderzoeken naar suïcide bespreekt. De feiten en fabels in dit artikel zijn op zijn 

boek gebaseerd. 

Lees verder -> 
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