
 

 
 

 
 
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 
 
Thuisbegeleiding werkt achter de voordeur, midden in het systeem 
Zijn er thuis serieuze problemen? Dan is thuisbegeleiding vaak de beste methode om mensen en gezinnen 
erbovenop te helpen. Met deze vorm van ambulante hulpverlening komt de professional letterlijk achter de 
voordeur. De thuisbegeleider kan daar veel betekenen. Mensen krijgen zelfvertrouwen, inzicht en kracht, 
zodat ze zelf verder kunnen. Dit is ook de ervaring van collega AnneMargreet Besters. Ze werkt nu 20 jaar 
als thuisbegeleider en videohometrainer. 
Lees verder -> 
 
Online inloopspreekuur: voor al je vragen over je SKJ-registratie (SKJ) 
Heb jij of wil jij een SKJ-registratie en heb jij hier vragen over? Dan is dit inloopspreekuur speciaal voor jou! 
Tijdens een online overleg kan jij met al jouw vragen terecht over jouw dossier of aanvraag en kunnen wij 
samen jouw situatie bekijken. 
Lees verder -> 
 
Informatie over suïcidaliteit bij jongeren  
Suïcidaliteit (zelfdoding) is een breed begrip. Het kan gaan om wensgedachten aan de dood, de geuite wens, 
een voornemen of daadwerkelijk gedrag om zichzelf trachten te  doden. Kortom suïcidaliteit is het geheel 
aan gedachten, wensen en fantasieën over suïcide, suïcidepogingen en voorbereidingshandelingen. In 2017 
zijn ruim anderhalf keer meer tieners van 10 tot 20 jaar overleden door zelfdoding dan in de jaren ervoor.  
Lees verder -> 
 

2. Agenda 
 
16 december 2021 – Zien we de mens nodig? (Werkplaats Social Domein Zuid-Holland Zuid)  
De kern van vertrouwen is dat je wordt erkend en gezien als volwaardig lid van de samenleving, ongeacht 
wie of wat je bent. Veel mensen en groepen, in met name kwetsbare posities, ervaren een gebrek aan 
vertrouwen vanuit overheidsinstanties en voelen zich niet gezien als mens.  
Meld u nu aan ->  
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3. Sociaal werk 
 
De sociaal werker als geluidsversterker (Zorg+Welzijn) 
Er klinken momenteel veel verschillende stemmen in de samenleving. Sommige stemmen worden makkelijk 
gehoord, anderen wat minder. Of wat het geluid eigenlijk wil zeggen wordt niet begrepen. Al die stemmen 
kunnen verwarren, afleiden en misleiden. Welke rol kun jij als sociaal werker in deze verwarring spelen. 
Lees verder -> 
 
Evelien Tonkens: ‘De samenleving weet weinig van wat sociaal werkers doen’ (Zorg+Welzijn) 
De rellen in verschillende steden zijn een perfecte kans om je oor te luister te leggen bij sociaal werkers. Of 
het nu gaat om de vraag waar de agressie vandaan komt of over de discussie dat veel jongeren niet 
voldoende leren om gevoelens van agressie te beheersen. Hoogleraar Evelien Tonkens houdt deze actuele 
discussie aan tegen de morele verantwoordelijkheid van sociaal werkers. 
Lees verder -> 
 
Maatschappelijke betrokkenheid in zorg en welzijn (Movisie) 
Volgens velen moeten sociaal werkers zich maatschappelijk engageren. Sociaal werkers zouden zich niet 
alleen moeten bezighouden met het ondersteunen van individuen, maar ook aandacht moeten vragen voor 
sociaal onrecht en uitsluiting van mensen. Ze zouden kleine verhalen van kwetsbare burgers op de publieke 
agenda moeten zetten. 
Lees verder -> 
 
Een verstrekkend verwijt (Zorg+Welzijn) 
Wat kun je als sociaal werker leren van uitspraken in het tuchtrecht? Dat lees je in deze serie van Vakblad 
Sociaal Werk. In deze zevende aflevering staat een zaak centraal waarin een jeugdbeschermer wordt 
verweten negatieve informatie over vader te verspreiden en te liegen over haar bevoegdheden. 
Lees verder -> 
 
Waarom politisering van het sociaal werk juist nu nodig is (Movisie) 
Centraal tijdens De Agenda van het Sociaal Werk 2021 stond de Marie Kamphuis Lezing door Evelien 
Tonkens: ‘Politisering van sociaal werk voorbij links populisme’. Haar lezing leidde tot een stevige discussie 
met Richard de Brabander (mederedacteur van TSV jaarboek ‘Sociaal weerwerk. Maatschappelijke 
betrokkenheid in zorg en welzijn’) en Sociaal werker van het jaar 2021, Nanneke Jager. Maar er viel nog veel 
meer moois te beleven. 
Lees verder -> 
 
‘Investeer en Co-creër in Collectiviteit!’ (Movisie) 
Sinds 2015 hebben gemeenten een grotere verantwoordelijkheid gekregen voor mentaal zeer kwetsbare 
inwoners. Daarbij is de focus om deze inwoners zo veel en zo goed mogelijk mee te laten doen in de 
samenleving en hen er zo min mogelijk buiten te plaatsen. Maar hoe kunnen gemeenten dit faciliteren voor 
deze doelgroep? En wat is de rol van sociaal werkers hierin? 
Lees verder -> 
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Zingeving is ook onderdeel van het werk van de sociaal werker (Zorg+Welzijn) 
De vraag achter de vraag van de cliënt kan ook in het sociaal domein een existentiële vraag zijn. Niet alleen 
bij ouderen. Je zult je partner maar verliezen, of je kind. Of je cliënt zit in de schulden, waar komt hij of zij 
het bed nog voor uit? Sociaal werkers kijken vooral naar de oplossing en nemen te weinig ruimte voor het 
proces. 
Lees verder -> 
 
‘Soms moet je cliënt eerst zijn neus stoten’ (Zorg+Welzijn) 
Hoe kom je in gesprek over een onderwerp waar je cliënt liever niet over praat? En wat zijn strategieën om 
moeilijke issues aan te snijden? Trainer Peter Wesdorp geeft, onder meer op die vragen, antwoord in deze 
aflevering van Z+W TV. ‘Als het gaat om gespreksvoering, ben je nooit uitgeleerd.’ 
Lees verder -> 
 
Laat jongeren zich meer vervelen (Zorg+Welzijn) 
Een taak van het jongerenwerk kan zijn om jongeren te leren omgaan met verveling, in plaats van alles met 
entertainment dicht te timmeren, schrijft William Miero. 
Lees verder -> 
 
Sociaal werker geeft er de brui aan (Binnenlands Bestuur) 
Veel sociaal werkers blijken ontevreden. Wat heet? Bijna één op de vijf wil binnen nu en vijf jaar de sector 
verlaten. En nog meer sociaal werkers spelen met die gedachte. Dat blijkt uit een onderzoek van Movisie, 
‘De grote raadpleging van het sociaal werk 2020’. 
Lees verder -> 
 
Gemeenten gaan tarieven sociaal werk verhogen (Sociaal Werk Nederland) 
Verhoog de loongebonden component van alle tarieven in de Jeugdwet en de Wmo per 1 januari 2022 met 
1,13% en bestem de middelen alvast in de begroting. Daar roepen de VNG, de werkgevers in de zorg en het 
ministerie van VWS alle gemeenten dringend toe op. Het doel is de de salarissen in zorg en welzijn te 
verbeteren. 
Lees verder -> 
 
Op weg naar kritisch sociaal werk (Sociale vraagstukken) 
Wil het sociaal werk in Rotterdam zijn cliënten en bewoners echt kunnen ondersteunen, dan is een kritische 
visie op vak en beroep, maar ook op de relatie met politiek, bestuur en beleid onmisbaar. Met die cri de 
coeur neemt Toby Witte afscheid van het lectoraat Maatschappelijke  Zorg aan de Hogeschool Rotterdam. 
Lees verder -> 
 
Sociaal werker ontvlucht onderwaardering en beperkte doorgroeimogelijkheden (Movisie) 
Waarom wil een op de vijf sociaal werkers over vijf jaar ergens anders werken? Op 12 oktober organiseerde 
Movisie hierover de online bijeenkomst ‘Uitstroom – verhalen achter de cijfers’. Tientallen sociaal werkers, 
HR-adviseurs van welzijnsorganisaties en beleidsmedewerkers van gemeenten schoven aan om de hoge 
uitstroomcijfers te duiden met vertrekverhalen uit de eigen praktijk. 
Lees verder -> 
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Het Kennishuis Sociaal Werk staat in de steigers (Movisie) 
In de afgelopen jaar gepubliceerde Kennis- en Onderzoeksagenda Sociaal Werk staan de onderwerpen en 
vraagstukken die binnen het sociaal werk een extra kennisimpuls nodig hebben helder bijeen. Het geeft een 
helder beeld van wat sociaal werk uniek maakt. Dit jaar wordt onder leiding van een regiegroep hard 
gebouwd aan het vervolg, een Kennishuis Sociaal Werk. 
Lees verder -> 
 
‘Het raamwerk van zelfredzaamheid heeft zijn langste tijd gehad’ (Movisie) 
Evelien Tonkens doet al sinds 2005 als socioloog onderzoek naar de relatie burgers en publieke 
professionals. Op 11 november, tijdens de Agenda van het Sociaal Werk, geeft zij de Marie Kamphuis Lezing. 
Sociaal werkers zijn steeds meer aan het politiseren, constateert Tonkens. ‘Maar dat betekent dat je je moet 
afvragen: wat is dan het politieke mandaat?’ 
Lees verder -> 
 
‘Professional, u mag best wat ongehoorzamer zijn’ (Zorg+Welzijn) 
Zorgverleners zijn van oudsher gebonden aan zorgpaden, richtlijnen, protocollen, financiële kaders, noem 
maar op. Maar professionaliteit betekent meer dan technisch vakbekwaam zijn, zegt hoogleraar zorgethiek 
Marian Verkerk (UMCG): ‘Ongehoorzame professionals kunnen het verschil maken.’ 
Lees verder -> 
 
Pleidooi voor integrale benadering van preventie (Sociale vraagstukken) 
Voorkomen is beter dan genezen. Uit onderzoek blijkt dat investeren in preventie loont. Toch ligt de nadruk 
nog steeds op het oplossen van problemen nadat die al ontstaan zijn. Een integrale benadering van 
preventie is nodig. Bestaanszekerheid vormt de kern ervan. 
Lees verder -> 
 
Klimaat gaat ook sociale beroepen aan (Sociale vraagstukken) 
Op de klimaatconferentie in Glasgow is het ‘vijf voor twaalf’, sommigen zeggen zelfs ‘te laat’. Hoe dan ook is 
duidelijk dat duurzaamheid een sociaal thema is dat het sociaal werk of de sociale beroepen aangaat. 
Duurzaamheid is een sociale waarde, naast traditionele sociale waarden zoals rechtvaardigheid en 
gelijkheid. 
Lees verder -> 

4. Nieuws uit andere domeinen   
 
Statushouders klussen zelf aan hun eigen woning (Binnenlands Bestuur) 
Groepen die kansloos zijn op de huidige woningmarkt krijgen in Leiden een mogelijkheid om hun eigen 
woning af te bouwen in een voormalig schoolgebouw. Volgens oud-wethouder in Den Haag Marnix Norder, 
nu directeur van initiatiefnemer Steenvlinder, kunnen gemeenten op deze manier bijdragen aan de 
oplossing van het woonprobleem. 'Ze hebben goud in handen.' 
Lees verder -> 
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Nibud helpt deelname aan budgetcursussen vergroten (Nibud) 
Het Nibud en lectoraat Schulden en incasso van de Hogeschool Utrecht hebben een handreiking opgesteld 
om deelname aan budgetcursussen te verhogen. Gemeenten en organisaties kunnen de handreiking 
Veelbelovende methodes om deelname aan een budgetcursus te vergroten gebruiken om te kiezen voor de 
meest geschikte interventie. 
Lees verder -> 
 
Nieuwe behandeling voorspelt welk kind met autisme baat heeft bij medicijn (Nieuwsuur) 
Wetenschappers in het Amsterdam UMC kunnen voorspellen welk kind met autisme baat heeft bij 
medicatie. Dit doen ze aan de hand van hersenfilmpjes (een EEG) en een rekenmethode die de 
prikkelverwerking in de hersenen in kaart brengt. 
Lees verder -> 
 
‘Mijn onafhankelijke cliëntondersteuner begrijpt wat ik nodig heb’ (Movisie) 
Welke rol kan een onafhankelijk cliëntondersteuner spelen in het leven van een inwoner? Elise woont in het 
noorden van Nederland en heeft niet aangeboren hersenletsel. In 2006 is bij haar een goedaardige 
hersentumor verwijderd. Ze is actief als vrijwilliger bij een patiëntenvereniging voor mensen met 
hersenletsel, leidt een lotgenotengroep en geeft training en voorlichting aan ambassadeurs. 
Lees verder -> 
 
Woonomgeving en digitalisering te linken aan eenzaamheid (Zorg+Welzijn) 
Mensen in een etagewoning voelen zich gemiddeld eenzamer dan mensen in een grondgebonden huis. En 
ook digitalisering heeft impact op het eenzaamheidsgevoel. Dat blijkt uit onderzoek van Bureau HHM en 
ZorgfocuZ. Deze inzichten geven ook belangrijke lessen voor sociaal werkers, leggen de onderzoekers uit. 
Lees verder -> 
 
Programma GHNT presenteert Routekaart Kwaliteitskader (Huiselijkgeweld.nl) 
Om lokale (wijk-)teams te versterken in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling zijn door het 
programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT) de afgelopen jaren verschillende hulpmiddelen ontwikkeld. 
Naast het kwaliteitskader Werken aan veiligheid voor lokale (wijk-)teams en gemeenten en de zelfscan, is nu 
ook een routekaart beschikbaar. 
Lees verder -> 
 
Samenwerken in netwerken: een stappenplan (Movisie) 
Steeds meer mensen die gebruik maken van zorg en ondersteuning wonen thuis. Waar nodig bieden 
familie, buren en vrienden zorg en ondersteuning. Zij willen dat graag goed doen én die zorg kunnen 
volhouden. Het ondersteunen van mantelzorgers vraagt om een goede samenwerking tussen verschillende 
professionals en organisaties binnen zorg en welzijn. 
Lees verder -> 
 
Met Andere Ogen legt basis voor één ecosysteem om elk kind (PO Raad) 
Wie in het onderwijs werkt, doet dat om kinderen kansen te geven zich verder te ontwikkelen. Maar dat kan 
het onderwijs niet alleen. We moeten samen optrekken met zorg, ouders en gemeenten. In het programma 
Met Andere Ogen kwamen die de afgelopen tweeënhalf jaar samen. Het legde een stevige basis voor een 
vervolg.   
Lees verder -> 
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Wijziging Wet BRP en gevolgen voor briefadressen (VNG) 
Met ingang van 1 januari 2022 wordt een wijziging van kracht in de Wet basisregistratie personen (BRP). 
Gemeenten zijn dan verplicht om alle mensen die rechtmatig in de gemeente verblijven en geen woonadres 
hebben in te schrijven in de BRP op een briefadres.  
Lees verder -> 
 
‘Investeer en Co-creër in Collectiviteit!’ (Movisie) 
Sinds 2015 hebben gemeenten een grotere verantwoordelijkheid gekregen voor mentaal zeer kwetsbare 
inwoners. Daarbij is de focus om deze inwoners zo veel en zo goed mogelijk mee te laten doen in de 
samenleving en hen er zo min mogelijk buiten te plaatsen. Maar hoe kunnen gemeenten dit faciliteren voor 
deze doelgroep? En wat is de rol van sociaal werkers hierin? 
Lees verder -> 
 

https://vng.nl/nieuws/wijziging-wet-brp-en-gevolgen-voor-briefadressen
https://www.movisie.nl/artikel/blog-investeer-co-creer-collectiviteit
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