
 

 
 

 
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  

 
Stand van uitvoering sociale zekerheid juni 2022 (Rijksoverheid) 

Minister Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en minister Schouten (Armoede, Participatie en 

Pensioenen) sturen de stand van de uitvoering sociale zekerheid naar de Tweede Kamer. 

Lees verder -> 

 

Kinderbijslag per 1 juli met 20 euro verhoogd (Rijksoverheid) 

Ouders ontvangen vanaf 1 oktober per kwartaal zo’n € 20 extra voor ieder kind. De kinderbijslag wordt 

jaarlijks in januari en juli verhoogd op basis van de gemiddelde prijsontwikkeling (inflatie). 

Lees verder -> 

 

Menselijke maat voorop bij bijstandsverlening (Rijksoverheid) 

Omzien naar elkaar. Het is niet zomaar de titel van het huidige coalitieakkoord. Het is ook de gedachte 

achter aanpak van de Participatiewet die minister Schouten onlangs presenteerde. Met haar plannen zet ze 

de eerste stappen op weg naar een wet met een menselijker maat die leidt naar wat die zegt: participatie. 

Lees verder -> 

 

Verrekening voorschotten Tozo 2021 (Rijksoverheid) 

Om gemeenten in staat te stellen de Tozo uit te voeren hebben zij voorschotten ontvangen op de 

rijksvergoeding. Gebleken is dat de hoogte van de voorschotten voor afzonderlijke gemeenten behoorlijk 

kan afwijken van de door de gemeente gemaakte kosten. 

Lees verder -> 

 

Minimumloon voor het eerst extra verhoogd (Rijksoverheid) 

Het kabinet wil werken lonender maken en voert voor het eerst sinds de invoering in 1969 een extra 

verhoging door van het minimumloon. De verhoging van het minimumloon gaat volgend jaar in en gebeurt 

in drie stappen. 

Lees verder -> 

 

2. Werk 

 
Kabinet neemt maatregelen tegen arbeidsmarktkrapte (Rijksoverheid) 

Er is volop werk. Dat biedt mensen kansen, ook voor hen die aan de kant staan of een minder sterke positie 

op de arbeidsmarkt hebben. Tegelijkertijd is er sprake van uitzonderlijke krapte in een groot aantal 

sectoren, in Nederland en ook in Europa. Een krapte die niet zomaar zal verdwijnen of eenvoudig kan 

worden opgelost. 

Lees verder -> 
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3. Personen- en familierecht  

 
Dubbele achternaam tijdelijk ook mogelijk voor reeds geboren kinderen (Rijksoverheid) 

Een tijdelijke overgangsregeling moet het mogelijk maken dat ook reeds geboren kinderen straks de 

achternamen van beide ouders kunnen dragen. Minister Weerwind voor Rechtsbescherming stuurt vandaag 

een Nota van wijziging naar de Tweede Kamer die dit regelt. 

Lees verder -> 

 

4. Wonen   

 
Wetsvoorstel goed verhuurderschap naar de Tweede Kamer (Rijksoverheid) 

Onlangs is het wetsvoorstel goed verhuurderschap ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel geeft 

gemeenten meer mogelijkheden om huurders te beschermen tegen misstanden bij het verhuren van woon- 

of verblijfsruimten.  

Lees verder -> 
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