
 

 
 

 
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  

 
Compensatie vanwege Toeslagenaffaire niet bedoeld voor schulden (NVVK) 

Cliënten in bewind die gedupeerd zijn vanwege de Toeslagenaffaire, krijgen daarvoor 30.000 euro (of meer) 

uitgekeerd. Het is belangrijk om een plan op te stellen wat er met het geld gaat gebeuren. Er zijn 

bewindvoerders die het bedrag gebruiken om schulden van cliënten af te lossen. Dat is ongewenst, cliënten 

kunnen je hiervoor aansprakelijk stellen. 

Lees verder -> 

 

Kredietbanken helpen bij uitbetalen schuldeisers Toeslaggedupeerden (NVVK) 

Vanwege de deskundigheid van NVVK-leden heeft het ministerie van Financiën ons gevraagd om als 

onderdeel van de hersteloperatie kinderopvangtoeslag de uitvoering van de private schuldenaanpak vorm 

te geven. In november start een beperkte pilot om het proces rondom het afhandelen van de eerste 

dossiers te testen. 

Lees verder -> 

 

Bijstandsgerechtigden mogen samenwonen op proef (Binnenlands Bestuur) 

Bijstandsgerechtigden van Tilburg mogen een half jaar samenwonen 'op proef' zonder dat invloed heeft op 

de uitkering. Daarmee wil de gemeente de angst voor terugvorderingen en boetes wegnemen. 

Lees verder -> 

 

Werken in de bijstand wordt iets lonender (Binnenlands Bestuur) 

Een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) zorgt ervoor dat werken in de bijstand in sommige 

gevallen lonender wordt. Maar de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) benadrukt vooral de 

nadelige effecten van de uitspraak.  

Lees verder -> 

 

Kabinet verhoogt kindgebonden budget vanaf tweede kind (Rijksoverheid) 

Het kabinet verhoogt per 2022 het kindgebonden budget vanaf het tweede kind met 70 euro per jaar. De 

ministerraad stuurt het besluit ter advisering naar de Raad van State. 

Lees verder -> 
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2. Werk 

 
Wettelijk minimumloon per 1 januari 2022 (Rijksoverheid) 

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 januari 2022. 

Lees verder -> 

 

Betaald ouderschapsverlof voor ouders (Rijksoverheid) 

Vandaag heeft de Eerste Kamer ingestemd met de wet betaald ouderschapsverlof. Dit wetsvoorstel regelt 

dat ouders deels betaald ouderschapsverlof kunnen opnemen bij de geboorte van hun kind. Het is een 

belangrijke stap vooruit, voor moeders, hun partner en het kind. De invoering van het betaald 

ouderschapsverlof geeft werkende ouders meer mogelijkheden voor de verdeling van werk en zorgtaken. 

Lees verder -> 

 

4. Juridische zaken 

 
Pilot succesvol: structureel 25 miljoen voor betere rechtshulp (Sociaal Werk) 

Divosa en Sociaal Werk Nederland gaan gemeenten ondersteunen met geld voor versterking 

rechtsbescherming; samenwerken in de eerste lijn van de rechtsbijstand. 

Lees verder -> 
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