
 

 
 

 
 
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 
 
Wat kun je leren over het scholingsbeleid van MEEVivenz?  
Hierbij een link naar ons eerste filmpje over het scholingsbeleid binnen MEEVivenz. Er komen 4 filmpjes. We 
noemen dit leersnacks: een tussendoortje wat goed vult (en vol informatie zit). De snacks duren tussen de 4 
en 8 minuten. Als collega’s dat wensen, kunnen ze de leersnacks rechtstreeks via WhatsApp krijgen. 
Daarvoor moeten zij hun naam en telefoonnummer doorgeven aan info@expertisecentrumsociaalwerk.nl.   
 
Kamers met Aandacht 
De meeste jongeren die uit huis gaan, krijgen steun van ouders, vrienden en familie. Maar wat nou als dat 
sociale vangnet er niet is? 
 
Kamers met Aandacht koppelt mensen die een kamer willen verhuren aan jongeren tussen de 18 en 23 jaar 
oud, die op eigen benen willen staan, maar nog een tussenstapje nodig hebben op weg naar 
zelfstandigheid. Het gaat om jongeren die de jeugdzorg verlaten of voor wie dak- en thuisloosheid dreigt. Er 
worden Kamers met Aandacht gerealiseerd bij gezinnen of alleenstaanden, maar ook in studentenhuizen, 
gastenverblijven of woongroepen. Zowel in huur- als koopwoningen. De verhuurder bepaalt zelf hoeveel 
‘aandacht’ die wil bieden en op welke wijze dit gebeurt. De regiocoördinator zorgt voor een juiste match.  
Kamers met Aandacht werkt met een tijdelijk huurcontract van minimaal 1 tot maximaal 5 jaar. Deze is 
gekoppeld aan een begeleidingsovereenkomst voor de jongere en een vrijwilligersovereenkomst met de 
verhuurder.  
 
MEEVivenz is voornemens de samenwerking met Kamers met Aandacht officieel te maken. Hierdoor 
kunnen jongeren eenvoudig worden aangemeld en zo nodig kan de begeleiding worden gecontinueerd als 
de jongere wisselt van woonplaats door de match met een verhuurder. Tevens kan het aantal verhuurders 
toenemen, doordat de structuur van MEEVivenz en de wijkteams zich goed lenen voor het verspreiden van 
informatie en het werven van verhuurders. 
 
Kijk op www.kamersmetaandacht.nl voor meer informatie.  Of bekijk in 1 minuut het promofilmpje van 
Kamers met Aandacht.  
 
Maatschappelijk werker ‘praktischer en normaler in jeugdgezin (DVHN) 
De ‘oude’ maatschappelijk werker en gezinsverzorger komen terug in steeds meer gezinnen in Groningen en 
Drenthe. Want de kosten aan specialistische jeugdzorg lopen gierend uit de hand en kinderen worden er 
niet altijd beter van. 
Lees verder -> 
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2. Agenda 
 
Cultuursensitief werken met jeugd en ouders – sessie 9 november 2021 
Heb je als professional te maken met ouders en kinderen met uiteenlopende culturele achtergronden? 
Omgang en communicatie gaan niet altijd even makkelijk als de cultuur- en taalverschillen groot zijn. In deze 
bijeenkomst gaan we in op het thema cultuursensitief werken. We bespreken knelpunten en mogelijke 
oplossingen. Wat dit van jou als professional vraagt én wat jouw organisatie kan doen om je hierbij te 
ondersteunen. Deze bijeenkomst is interessant voor professionals en leidinggevenden.   
Meld je nu aan  
 
Jaarcongres Eenzaamheid op 18 januari 2022  
Gevoelens van eenzaamheid en sociaal isolement zijn voor veel mensen een taboe. Deze gevoelens komen 
echter veel voor, zowel bij jongeren als ouderen en binnen alle lagen van de samenleving. Kom naar het 
vernieuwde Jaarcongres Eenzaamheid op dinsdag 18 januari 2022. Ontdek van experts uit de praktijk hoe jij 
jouw cliënt beter leert begrijpen en begeleiden! 

3. Sociaal werk 
 
Sociaal werkers krijgen in kennisagenda ouderen grotere rol (Zorg+Welzijn) 
Maken we de juiste beleidskeuzes voor effectieve ouderenzorg? Daarover gingen het Amsterdam UMC en 
de Amsterdamse coalitie Ouderen in gesprek met praktijkdeskundigen en wetenschappers. De 
kennisagenda ouderen die vervolgens ontstond geeft sociaal werkers een grotere rol dan ze mogelijk zelf 
verwachten. 
Lees verder -> 
 
Sociaal werk onmisbaar voor vertrouwen in meerstemmige samenleving (Sociale vraagstukken) 
Ruim vijftien jaar geleden introduceerde de overheid een zorgfilosofie die bol staat van wantrouwen. Nu 
moeten burgers en overheid elkaar weer leren vertrouwen. Sociaal werk kan daarin een bemiddelende rol 
spelen. 
Lees verder -> 
 
Noodklok voor vertrekkende sociaal werkers (Sociale vraagstukken) 
Bijna 20 procent van de sociaal werkers zegt over vijf jaar een ander beroep te hebben, 40 procent twijfelt. 
De uitstroomcijfers uit het sociaal werk zijn op dit moment uitzonderlijk hoog. Toch dringt deze 
ongemakkelijke waarheid nog nauwelijks tot opdrachtgevers en werkgevers door. 
Lees verder -> 
 
Sociaal werkers gedreven door onrecht: 'We schreeuwen wel, maar haast niemand hoort ons' (Movisie) 
De derde editie van De Agenda van het Sociaal Werk staat voor de deur (donderdag 11 november 2021). Dit 
jaar gaat het over 'Drijfveren en daadkracht'. Sociaal werkers zetten zich elke dag opnieuw in, omdat ze 
inwoners willen ondersteunen. De laatste tijd lijkt daarnaast de drijfveer om systeemfouten aan te willen 
pakken terrein te winnen. Hoe komt dat, en wat betekent dat? 
Lees verder -> 
 
De rol van sociaal werk in de digitaliserende samenleving (Movisie) 
Door de coronacrisis kwamen digibeten, veelal mensen in een kwetsbare positie, verder dan ooit op afstand 
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van de samenleving. Sociaal werkers kunnen hun digitale vakmanschap versterken, zodat ze meer bij 
kunnen dragen aan een digitaliserende samenleving die sociaal, veilig en inclusief is. Movisie werkt de 
komende jaren aan drie focuspunten zodat sociaal werkers deze rol kunnen pakken. 
Lees verder -> 
 
Sociaal werker Katinka Verdonk: ‘Het is een rollercoaster geweest’ (Movisie) 
Het artikel over hoe we de uitstroom van sociaal werkers kunnen voorkomen, riep op sociale media 
opvallend veel reacties op. Katinka Verdonk, sociaal werker (ouderen) bij WIJ Heemstede schreef 
bijvoorbeeld: ‘Ondanks alles hebben een aantal van mijn collega's en ik ons belangrijke werk weten door te 
zetten. 
Lees verder -> 
 
Sociaal werkers hebben aan daadkracht geen gebrek, maar wat drijft hen eigenlijk? (Movisie) 
‘Verontwaardiging!’ Dat was pakweg veertig jaar geleden de reden voor Nanneke Jager om te kiezen voor 
het sociaal werk. En dat is het sindsdien ook gebleven. Als Sociaal Werker van het Jaar 2021 is zij op 11 
november een van de sprekers op de derde editie van De Agenda van het Sociaal Werk. Het thema van deze 
online sessie: Drijfveren en Daadkracht. ‘Laatst vroeg iemand me: waar hebben jullie het over bij het 
koffieapparaat? Nou, daar zul je me nooit aantreffen. Geen tijd!’ 
Lees verder -> 
 
De agenda van het Sociaal Werk draait om drijfveren en daadkracht (Zorg+Welzijn) 
De derde editie van De Agenda van het Sociaal Werk staat voor de deur (donderdag 11 november 2021). Dit 
jaar gaat het over 'Drijfveren en daadkracht'. Sociaal werkers zetten zich elke dag opnieuw in, omdat ze 
inwoners willen ondersteunen. De laatste tijd lijkt daarnaast de drijfveer om systeemfouten aan te willen 
pakken terrein te winnen. Hoe komt dat, en wat betekent dat? 
Lees verder -> 
 
Hoe stoom je studenten klaar voor het complexe werkveld van sociaal werkers? (Zorg+Welzijn) 
Hoe ziet de opleiding van toekomstig sociaal werkers eruit en hoe blijft het onderwijs bij de praktijk passen? 
Op de opleiding Pedagogiek op Fontys Hogeschool draait alles om de juiste houding en vormen studenten 
samen leergemeenschappen. 
Lees verder -> 
 

4. Nieuws uit andere domeinen   
 
Inburgering: gros gemeenten draait warm voor 2022 (Binnenlands Bestuur) 
Vooruitlopend op de nieuwe Wet inburgering biedt het overgrote deel van de gemeenten (94 procent) duale 
werk- en leertrajecten aan. In twee derde van de gevallen maakt extra taalondersteuning deel uit van 
werkervarings- of stageplekken.    
Lees verder -> 
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Aantal werkende statushouders trekt weer aan (Divosa) 
Het percentage statushouders met werk neemt volgens de Divosa Benchmark in de tweede helft van 2020 
weer licht toe. De dip in de eerste helft van 2020 lijkt daarmee ten einde. Gemeenten ondersteunen 
statushouders in hun zoektocht naar werk. 
Lees verder -> 
 
Groter armoederisico onder niet-westerse migranten (Binnenlands Bestuur) 
De inkomensverdeling in Nederland behoort tot de meest gelijke van Europa en het aandeel huishoudens 
met een laag inkomen is in zo'n veertig jaar tijd flink gedaald. Wel slaat het risico op armoede steeds vaker 
neer bij mensen met een niet-westerse herkomst en bijstandsgerechtigden. Gepensioneerden lopen juist 
minder risico. 
Lees verder -> 
 
Waarom ontdekken vrij veel mensen pas laat dat ze autisme hebben? (GGZ Nieuws) 
Heel vaak duiken nog clichés op over wat het inhoudt om met autisme door het leven te gaan. Bijvoorbeeld 
dat alle mensen met autisme asociaal zouden zijn. Of dat alle mensen met autisme uitblinken in een heel 
specifiek kennisdomein. Er zijn er een aantal grote verschillen in vormen van autisme. Ilse Noens is expert 
op vlak van autisme, ze is professor Gezins- en Orthopedagogiek aan de KU Leuven en weet ook hoe het 
komt dat vrij veel mensen pas laat ontdekken dat ze autisme hebben. 
Lees verder -> 
 
Investeren in bekendheid cliëntondersteuning: ‘De Meedenkers zijn onze ambassadeurs’ (Movisie) 
Wist je dat koplopergemeente Teylingen een online smoelenboek heeft waarin alle Meedenkers 
(onafhankelijk cliëntondersteuners) met foto en achtergrond worden gepresenteerd? En dat video als 
middel wordt ingezet om inwoners uit te leggen wat het Meedenkersnetwerk is en doet? Movisie ging in 
gesprek met coördinator Maaike van Eijk om meer te weten te komen over de externe én interne 
communicatiestrategie van koploper Teylingen. 
Lees verder -> 
 
Wat werkt wél in de aanpak tegen eenzaamheid? (Zorg+Welzijn) 
Goed nieuws: de wetenschap toont aan dat het aanpakken van eenzaamheid werkt. Wat zijn de beste 
manieren om ermee aan de slag te gaan? En waar moet je als professional op letten? Dr. Gerine Lodder 
(Tilburg University) lichtte inzichten uit de wetenschap toe op de bijeenkomst Stronger together van 
Stichting Join us. 
Lees verder -> 
 
Gesprekken over handelingsverlegenheid rond seksueel misbruik (Huiselijkgeweld.nl) 
In aanloop naar de Week tegen Kindermishandeling, organiseren het programma Geweld hoort nergens 
thuis, stichting Impact Makers, Team-kim en RinkelFilm gesprekken over handelingsverlegenheid rond 
seksueel misbruik bij omstanders, professionals, ouders en slachtoffers. 
Lees verder -> 
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Naar een nieuwe mantelzorg (Actiz) 
Van strijd naar dans. Deze zin stond centraal bij de System Shaker Party in Antwerpen afgelopen september. 
Tijdens het event werden aanbevelingen gedeeld om een nieuw mantelzorgsysteem te creëren. Een 
systeem waarin samenwerking, draagkracht en erkenning centraal staan. 
Lees verder -> 
 
Minder zorgen om cognitieve achterstanden door corona (AVS) 
Uit onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs in alle sectoren van het onderwijs blijkt dat er over de 
hele linie minder zorgen over cognitieve achterstanden zijn dan in het begin van de pandemie. Wel ging er 
minder aandacht uit naar sociaal-maatschappelijke en sociaal-emotionele vaardigheden van leerlingen. 
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 -> 
 
Wijkteams moeten intensieve hulp bieden aan mensen met antisociaal gedrag (Zorg+Welzijn) 
Antisociaal gedrag wordt eigenlijk altijd als stoornis naar de psychiatrie geschoven. Terwijl er volgens 
hoogleraar Arno van Dam bij agressieve en antisociale mensen meestal sprake is van sociaal 
maatschappelijke problematiek. Van Dam pleit ervoor dat wijkteamleden en poh's-ggz intensieve hulp 
bieden aan deze mensen. ‘Hulpverleners moeten niet te snel schrikken van agressief en moeilijk gedrag.’ 
Lees verder -> 
 

5. Leestip 
 
• Nieuwsbrief september van Werkplaatsen Sociaal Domein  

 
• Nieuwsbrief thuisbegeleiding oktober van Actiz  
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