
 

 
 

 
In deze nieuwsbrief informeren we je over de laatste ontwikkelingen rondom schoolmaatschappelijk 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 
 
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! 

2. Uit de praktijk  
 
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.  
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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 -> 
 
Klassen Kennisbank: wetenschappelijke kennis over kansengelijkheid voor onderwijs (AVS) 
De Klassen Kennisbank is onlangs gelanceerd, waarin wetenschappelijk gestaafde kennis over 
kansengelijkheid toegankelijk is gemaakt voor het onderwijs. 
Lees verder -> 
 
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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