
 

 
 

 

 

In deze nieuwsbrief informeren we je over de laatste ontwikkelingen rondom Online dienstverlening 

en Blended hulpverlening. 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. En natuurlijk staat het je vrij om deze nieuwsbrief door 

te sturen naar collega’s. 

1. Nieuws van MEEVivenz  
 

Innovatie is het resultaat van mensen die met elkaar nadenken over nieuwe mogelijkheden, bereid zijn tot 

het delen van kennis en ideeën, ondernemend zijn en daarmee de meest kansrijke ideeën weten te 

realiseren. Blended hulpverlening staat hoog op de agenda van MEEVivenz de komende jaren. 

 

Waar staan we nu qua Blended Hulpverlening? 

Uit de eerste inventarisatie intern blijkt dat een groot gedeelte van de medewerkers van MEE Vivenz 

aangeeft dat ze te weinig kennis hebben over de mogelijkheden van Blended Hulpverlening. Ook is nog 

weinig overzicht en inzicht in tools die passen bij onze doelgroep. Daarbij wordt tijd en ICT veiligheid het 

vaakst als reden genoemd waarom er niet meer digitaal gewerkt wordt.  

  

Op 14 juni wordt een Innovatie workshop aangeboden aan alle medewerkers van MEEVivenz.  Het doel is 

van deze interactieve digitale workshop is kennis delen en kennismaken op inhoud met collega’s uit andere 

regio’s. Naast een korte presentatie van het thema Blended Hulpverlening en een concreet project genaamd 

Growpad, is meedenken en brainstormen vanuit de praktijk wat we doen tijdens de online sessie van 1,5 

uur.  Voor deelname op 14 juni(9:00-10:30 uur) is de Teamslink deze: Klik hier om deel te nemen aan de 

vergadering. Heb je interesse? Kopieer deze link meteen in je agenda op 14 juni om 9 uur. 

  

Ondersteun jij cliënten en ben je nieuwsgierig naar een digitale tool die ondersteuning voor je cliënt op 

meerdere leefgebieden op een rijtje zet?  Bekijk de site: https://www.growpad.nl/. 

 

Begin juli vindt er een training plaats voor Growpad vanuit ZonMW subsidie. Deze training is SKJ-erkend 

voor 8 punten en Registerplein erkenning is in aanvraag. Het zijn 3 online bijeenkomsten. Wil je meer 

hierover weten, meld je interesse bij a.dvries@meevivenz.nl 

 

Kennisteam 

Het kennisteam Online dienstverlening is in januari van start gegaan en je kunt nog steeds aanhaken. In dit 

kennisteam bekijken we welke technische mogelijkheden passen bij de dagdagelijkse praktijk en bij de 

kwetsbare burgers waarvoor we werken. Ben jij nieuwsgierig en heb je goede ideeën; word lid van het 

kennisteam Online Dienstverlening en denk mee in passende oplossingen! 

Aanmelden kan via: info@expertisecentrumsociaalwerk.nl. Of bel voor ideeën met Annemarie de Vries, 

Innovatie Manager MEE Vivenz, 06-10010363. 
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