
 

 
 

 

 
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 

 
Webinar "Hoe kunnen technische snufjes helpen bij mantelzorg?' 

De televisie doet raar… De klok wordt verzet…Is het licht wel uit? Als mantelzorger kunt u niet altijd meteen 

langs gaan bij uw naaste. Zeker niet als u wat verder weg woont, op uw werk bent of net thuis komt van een 

bezoek daar. Er zijn gelukkig handige technische oplossingen die dan kunnen helpen. Maar al die techniek 

en digitale dingen: is dat niet ingewikkeld? Dat valt reuze mee… en stiekem gebruikt u er al meer van dan u 

denkt! In een webinar op 19 januari 2022 van 19.30-20.30 uur geeft gastspreker Onno Janssen (jarenlang 

werkzaam geweest bij Philips) u informatie over wat er allemaal mogelijk is op het gebied van mantelzorg en 

techniek. Natuurlijk kunt u ook vragen stellen. Wilt u deelnemen? Stuur voor 19 januari 17.00 uur een mail 

naar E: info@meemantelzorg.nl. U ontvangt van ons een mail met instructies en een link waarmee u deel 

kunt nemen aan het webinar. 

 

2. Sociaal werk 

 
‘Sociaal werk staat weer op de kaart, dat moeten we vasthouden’ (Zorg+Welzijn) 

Na een rumoerig jaar vol coronamaatregelen staat het nieuwe jaar voor de deur. Wordt het een fris begin of 

vooral een voortzetting van huidige plannen? We vragen het aan deskundigen die verschillende branches in 

het sociaal domein vertegenwoordigen. Te beginnen met Lex Staal, directeur Sociaal Werk Nederland. 

Lees verder -> 

 

Nieuwe cao voor sociaal werkers: dit zijn de 6 belangrijkste veranderingen (Zorg+Welzijn) 

De nieuwe cao voor sociaal werk is getekend. Sociaal werkers krijgen meer loon, kunnen sparen voor 

honderd weken verlof, krijgen meer ruimte om werk en privé te combineren en meer mogelijkheden fit met 

pensioen te gaan. Toch is FNV-bestuurder en cao-onderhandelaar Jan Verhoeven nog lang niet tevreden. 

‘Werkgevers moeten eerst nog veel gaan waarmaken.’ 

Lees verder -> 

 

Nieuwe beroepscode Sociaal werk geeft ruimte aan de professional in het werk (Zorg+Welzijn) 

De nieuwe beroepscode voor de sociaal werker wordt per 1 januari 2022 van kracht. Professionals in het 

sociaal werk – maatschappelijk werk, sociale agogen, jeugd- en gezinswerkers en sociaal werkers – krijgen 

één gezamenlijke ethische basis. Niet nieuw, maar wel belangrijk voor de gezamenlijke ruimte om te 

handelen in het beroep van sociaal werker. 

Lees verder -> 
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Nieuwe mbo-studenten zorg en welzijn verdienen een echte kans (Movisie) 

Afgelopen studiejaar (2020-2021) steeg het aantal studenten dat aan een mbo-opleiding begon het sterkst 

in de sector zorg en welzijn, zo schrijft de Keuzegids bij de publicatie van de Keuzegids mbo 2022. 

Lees verder -> 

 

‘Denken vanuit drie bronnen van kennis komt het vak ten goede’ (Movisie) 

In het werkveld van sociaal werkers wordt al volop gewerkt met ervaringsdeskundigen. Om toekomstige 

sociaal professionals hierop voor te bereiden, mag ervaringskennis niet ontbreken in het curriculum van de 

social work-opleiding. De behoefte onder docenten en studenten is er. Echter de inbedding gebeurt 

mondjesmaat. Hoe kan het onderwijs zich tot dit thema verhouden en wat is de beste aanpak? 

Lees verder -> 

 

Op weg naar betaalbare sociale kwaliteit (Movisie) 

Betaalbare sociale kwaliteit is een fascinerend maar deels nog onontgonnen terrein. De routeplanner ‘Op 

weg naar betaalbare sociale kwaliteit’ helpt gemeentelijke ambtenaren en managers en bestuurders van 

sociaal werkorganisaties snel op weg naar de nieuwste kennis en verheldert de kernbegrippen van 

betaalbare sociale kwaliteit. 

Lees verder -> 

 

‘Gemeenten, investeer in de sociale basis en in het sociaal werk’ (Zorg+Welzijn) 

Hoe kunnen gemeenten met krimpende budgetten voor het sociaal domein toch de sociale kwaliteit 

versterken en het welzijn van hun inwoners bevorderen? Movisie maakte een routekaart vol kennis over wat 

wél en niet werkt met handvatten en voorbeelden. Een cruciale rol ziet ze daarbij weggelegd voor het 

sociaal werk. 

Lees verder -> 

 

Jongerenwerkers praten mét en niet tégen jongeren over corona (Sociale vraagstukken) 

Hugo de Jonge wil dat jongerenwerkers helpen om jongeren richting vaccinatie duwen. Maar 

jongerenwerkers praten mét jongeren en niet tégen jongeren over corona. Ze verdienen daarmee meer 

steun van de overheid. 

Lees verder -> 

 

Sociaal werk in aardbevingsgebieden (Movisie) 

Veel Groningers worden met regelmaat getroffen door aardbevingen, hebben schade aan hun huizen en 

ervaren stress en onduidelijkheid over wat er gaat gebeuren. Zij maken zich zorgen om het verdwijnen van 

voorzieningen, verpaupering en leegstand van gebouwen en de gevolgen van de aardbevingen en 

gaswinning (NCG, 2015). 

Lees verder -> 
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Datagedreven werken kan impact aantonen én kwaliteit verbeteren (Movisie) 

Steeds meer sociaalwerkorganisaties willen aan de slag met datagedreven werken. Maar hoe precies, en 

met welk doel, is lang niet altijd duidelijk. Reden voor Sociaal Werk Nederland en Movisie om samen de 

balans eens op te maken. Wat doen de brancheorganisatie en het kennisinstituut zelf op dit vlak? En wat is 

hun beeld van het veld: hoe pakken organisaties het aan? 

Lees verder -> 

 

Belangrijkste afspraken nieuwe cao Sociaal Werk op een rijtje (Sociaal Werk Nederland) 

Er is een nieuwe cao Sociaal Werk. De leden van Sociaal Werk Nederland en de leden van de vakbonden FNV 

en CNV stemden in met het eindbod van Sociaal Werk Nederland. De looptijd is van 1 juli 2021 tot 1 juli 

2023. 

Lees verder -> 

 

Niemand is ooit neutraal (Sociale vraagstukken) 

Ubuntu – ik ben omdat wij zijn. Psychiater Glenn Helberg neemt in zijn werk de kracht mee die mensen 

halen uit hun eigen achtergrond. Hij laat hen beseffen dat iedereen, ook de hulpverlener, altijd in verbinding 

staat met anderen. Anja Meulenbelt kwam als feministe tot soortgelijke conclusies. Hulpverlening is nooit 

neutraal of objectief. 

Lees verder -> 

 

Professioneel ongehoorzaam zijn: hoe pak je dat aan? (Zorg+Welzijn) 

Om goede hulpverlening te kunnen bieden, moeten sociaal werkers zo nu en dan afwijken van de norm. 

Maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Hoe vind je de balans tussen wat het beste is voor je cliënt en 

wat er van je verwacht wordt? Wetenschapsjournalist Mark Mieras heeft daar wel ideeën over: ‘Protocollen 

en professionele ongehoorzaamheid gaan heel goed samen.’ 

Lees verder -> 

 

We moeten geweld tegen sociaal professionals leren doorgronden (Movisie) 

Dat sociaal werkers met agressie te maken hebben, weten we. Maar over de oorzaken ervan horen we 

nauwelijks iets. Is het een toenemend gebrek aan vertrouwen? Voormalig sociaal werker en socioloog Laura 

Keesman doet aanbevelingen om agressie in het sociaal domein bespreekbaar te maken en terug te 

dringen. Keesman doet mee aan het Movisie-kerstdebat op 17 december over vertrouwen. 

Lees verder -> 

 

Dilemma’s van Tonkens versimpelen de werkelijkheid (Sociale vraagstukken) 

In de Marie Kamphuislezing van dit jaar stelt Evelien Tonkens fundamentele vragen over politiserend 

handelen door het sociaal werk. Haar betoog versimpelt complexe vraagstukken tot simpele of-of 

tegenstellingen, maar biedt ook goede adviezen, vindt Samme Grünfeld van de hogeschool van Amsterdam. 

Lees verder -> 

 

Sociaal werk: een cruciaal beroep, óók tijdens een klimaatramp (Movisie) 

Door de klimaatcrisis krijgen we steeds vaker te maken met weersextremen, ook in Nederland. Op 14 en 15 

juli 2021 viel er in Zuid-Limburg en delen van België, Duitsland en Luxemburg in twee dagen tijd meer regen 

dan in een heel seizoen. Met als gevolg extreme overstromingen.  

Lees verder -> 
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Nieuwe handreiking: sociaal werk mag ook na 17:00 uur open blijven (Sociaal Werk Nederland) 

De afgelopen dagen heeft Sociaal Werk Nederland intensief contact gehad met het ministerie van VWS en 

LSA bewoners om te komen tot een nieuwe handreiking dorps- en buurthuizen. Het belangrijkste punt uit 

de handreiking is dat alle sociaal werk locaties ook na 17:00 uur open kunnen blijven voor alle sociaal werk 

geïndiceerde activiteiten. Onder sociaal werk locaties verstaan we alle dorps- en buurthuizen, 

jongerenlocaties, jongerencentra, wijkcentra, dagbestedingslocaties etc. 

Lees verder -> 

3. Nieuws uit andere domeinen   
 
Nieuwe wet Inburgering 2022 geeft ook professional meer mogelijkheden (Zorg+Welzijn) 

De gemeenten zijn per 1 januari 2022 zelf verantwoordelijk voor begeleiding en ondersteuning van mensen 

die moeten inburgeren. Dat is een goede zaak, want vaak zijn inburgeraars niet in staat om zelf binnen drie 

jaar hun inburgering te doorlopen. Sociaal werker Bojoura Hoekstra bereidt zich met welzijnsorganisaties 

en gemeente voor op de nieuwe inburgeringswet. Samenwerking is het sleutelwoord. 

Lees verder -> 

 

Start hulpaanbod inwoners met betalingsachterstanden 

Eén van de acties uit het preventieplan voor 2021 is het proactief benaderen van huishoudens met 

betalingsachterstanden. De invoering van de gewijzigde Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) per 

2021 was daar mede aanleiding voor. Die wet verplicht gemeenten om met vroegsignalering aan de slag te 

gaan. 

 

Diezelfde wet verplicht verschillende organisaties (onder andere woningcorporaties, nutsbedrijven, 

zorgverzekeraars) om in een vroeg stadium signalen van betalingsachterstanden van inwoners door te 

geven aan de gemeente. Vervolgens doet de gemeente op basis van dat signaal aanbod tot hulp. Inwoners 

ontvangen een brief van de gemeente waarin staat dat ze over geldzaken contact op kunnen met het 

Sociaal Wijkteam. 

  

Adviseur geldzaken Ali Kocak is aan het Sociaal Wijkteam toegevoegd. Hij brengt vrijblijvend de financiële 

situatie in kaart van de inwoner. Vervolgens kijkt hij met de inwoner welke acties er nodig zijn. Waar nodig 

doet hij dat in samenwerking met andere lokale partijen, zoals Bureau Sociaal Raadslieden en 

Schuldhulpmaatje HIA. Ali Kocak zit ieder maandag op het gemeentehuis en iedere donderdag in Cascade. 

Hij is bereikbaar op a.kocak@sociaalwijkteamambacht.nl. 

 

Meningsverschil over de zorg voor jongeman met autisme (Klik.org) 

Wat doe je als je met een collega verschilt over wat de juiste manier is om een cliënt te begeleiden? Een 

begeleider die ziet dat een jongen met een licht verstandelijke beperking en autisme moeite heeft met het 

gedrag van een collega, en voor haar gevoel tussen de twee instaat, legt deze vraag voor aan ethicus Hans 

van Dartel. 

Lees verder -> 

 

De (on)bekendheid van de cliëntondersteuner (Schulinck) 

De weg vinden binnen het sociaal domein is soms lastig. Gelukkig hoef je er in je zoektocht naar de juiste 

hulp niet alleen voor te staan. Iedereen kan namelijk een beroep doen op gratis cliëntondersteuning. Nu 

blijkt helaas dat veel mensen niet weten dat ze gebruik kunnen maken van cliëntondersteuning. 

Lees verder -> 
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Inzet ervaringsdeskundigen bij lokale aanpak van eenzaamheid: verbinding tussen leef- en 

systeemwereld (Movisie) 

Steeds meer gemeenten willen gebruik maken van ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid. Het inzetten 

van deze kennis op het niveau van beleid en uitvoering helpt om sociale problemen, zoals eenzaamheid, 

concreet te definiëren, passender beleid te ontwikkelen en de kwaliteit van beleid en dienstverlening te 

verbeteren. 

Lees verder -> 

 

Professionals zien huiselijk geweld tijdens de coronapandemie toenemen (Movisie) 

Door de coronamaatregelen zitten gezinnen dichter op elkaar in soms kleine huizen waardoor het risico op 

spanningen en geweld groter wordt. In zijn laatste persconferentie vroeg minister-president Rutte aandacht 

voor vrouwen die te maken krijgen met huiselijk geweld en voor kinderen die thuis niet veilig zijn. 

Lees verder -> 

 

Mantelzorgers kraken ook onder de afgeschaalde zorg (Zorg+Welzijn) 

Veel mantelzorgers kunnen de intensievere zorg die ze moeten leveren in deze coronatijd niet meer aan. 

Bijna de helft van de mantelzorgers die te maken krijgen met afgeschaalde zorg dreigt onder de druk om te 

vallen. Dat blijkt uit een onderzoek van MantelzorgNL. ‘We moeten zoeken naar alternatieven in de wijk en 

bij welzijnsorganisaties’, zegt directeur Liesbeth Hoogendijk. 

Lees verder -> 

 

Mentale gezondheid studenten onder druk (Rijksoverheid) (Rijksoverheid) 

Met de grootste urgentie moet er in het hoger onderwijs een aanpak komen die gericht is op preventie, 

vroegsignalering en begeleiding van studenten die te maken hebben met hoge mate van stress, 

prestatiedruk en eenzaamheid. Het kabinet zal met onderwijsinstellingen, studenten en 

studenten(sport)verenigingen in gesprek gaan om te komen tot een brede en samenhangende aanpak om 

de mentale gezondheid te verbeteren en risicovol middelengebruik te voorkomen onder studenten. 

Lees verder -> 

 

Financieel ontzorgen van inburgeraars levert stress op (Binnenlands Bestuur) 

De uitvoering van de nieuwe inburgeringswet, die vanaf 1 januari 2022 ingaat, gaat veel vragen van 

gemeenten. In pilots komen al een aantal belangrijke knelpunten en vraagstukken naar boven. Zo blijkt het 

'financieel ontzorgen' van statushouders nog een bron van stress – voor zowel de ontvangers als de 

uitvoerders van de ondersteuning.  

Lees verder -> 

 

Wijk- en buurtvoorzieningen met aandacht voor psychische kwetsbaarheid (GGZ Nieuws) 

Nu meer mensen met een psychische kwetsbaarheid of verslaving zelfstandig in de wijk blijven wonen, 

vraagt dat aandacht voor de voorzieningen in de wijk. Welke voorzieningen dragen op wijk-, buurt of 

kernniveau bij aan herstel van mensen die dat nodig hebben? En aan het thuisgevoel van alle wijkbewoners, 

dus zowel van mensen met een psychische kwetsbaarheid als zonder? 

Lees verder -> 
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