
 

 
 

 
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  

 
Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen over onvolledige AOW voor paren die lager 

uitkomt dan alleenstaande AOW (Rijksoverheid) 

Minister Schouten stuurt de antwoorden op Kamervragen over een onvolledige AOW voor paren die lager 

uitkomt dan de alleenstaande AOW naar de Tweede Kamer. De vragen zijn gesteld door het lid Van 

Beukering-Huijbregts (D66). 

Lees verder -> 

 

Antwoorden op Kamervragen over het bericht Gokken in casino leidt minder snel tot terugvordering 

volledige bijstandsuitkering (Rijksoverheid0 

Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen)  geeft antwoord op vragen over het bericht 

Gokken in casino leidt minder snel tot terugvordering volledige bijstandsuitkering. Het Tweede Kamerlid De 

Kort (VVD) heeft de vragen gesteld. 

Lees verder -> 

 

Tilburg positief over ‘samenwonen op proef’ (Binnenlands Bestuur) 

De gemeente Tilburg is tevreden over de resultaten van de pilot met 'samenwonen op proef' voor 

bijstandsgerechtigden. Het biedt mensen in de bijstand meer rust, en scheelt de toezichthouders werk. Het 

instrument wordt daarom ingevoerd in het reguliere beleid. 

Lees verder -> 

 

Utrecht: ‘Werken loont niet voor statushouders’ (Binnenlands Bestuur) 

De gemeente Utrecht spreekt tegen dat er een direct verband is tussen het versneld verkrijgen van een 

woning door statushouders en het opzeggen van hun baan. Volgens wethouder Rachel Streefland 

(integratie, ChristenUnie) zijn er verschillende redenen waarom het vasthouden van werk niet altijd lukt bij 

inburgerende statushouders. Bovendien loont werken voor hen vaak onvoldoende. Dat schrijft de 

wethouder aan de gemeenteraad in reactie op schriftelijke vragen. 

Lees verder -> 

 

Ruim een derde van de mensen met recht op bijstand vraagt die niet aan (NOS) 

Meer dan een derde van de huishoudens die recht hebben op een bijstandsuitkering, maakt daar geen 

gebruik van. Het gaat om 170.000 huishoudens, meldt de inspectie van het ministerie van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid. Gemeenten hebben er weinig zicht op en niet genoeg aandacht voor. 

Lees verder -> 
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2. Werk 

 
Invoering Breed offensief uitgesteld tot juli 2023 (VNG) 

De nieuwe invoeringsdatum voor Breed offensief, het wetsontwerp dat meer mensen met een 

arbeidsbeperking aan werk moet helpen, is 1 juli 2023. Per 1 januari 2023 wordt wél de kostendelersnorm 

voor jongeren verhoogd van 21 naar 27 jaar en worden de vrijlatingsbepalingen voor mensen met een 

beperking ingevoerd. 

Lees verder -> 

 

Meer persoonlijke hulp bij zoektocht naar werk of personeel (Rijksoverheid) 

In deze tijden van personeelstekorten, is het belangrijk dat werkgevers, werkenden en werkzoekenden de 

juiste hulp krijgen als ze ergens aankloppen met vragen over werk. Om de match tussen vraag en aanbod te 

verbeteren, wil het kabinet gaan werken met regionale loketten, persoonlijke werkplannen en een verbeterd 

aanbod voor om- of bijscholing.  

Lees verder -> 

 

Kamerbrief uitgangspunten voor de uitbreiding van de arbeidsmarktinfrastructuur (Rijksoverheid) 

Minister Van Gennip (SZW) en minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) informeren 

de Tweede Kamer over de uitgangspunten van de afspraak uit het coalitieakkoord over de uitbreiding van 

de arbeidsmarktinfrastructuur.  

Lees verder -> 

 

3. Onderwijs 
 

Wetsvoorstel voor herinvoering basisbeurs naar de Tweede Kamer (Rijksoverheid) 

Minister Dijkgraaf (OCW) heeft het wetsvoorstel voor de herinvoering van de basisbeurs in het hoger 

onderwijs naar de Tweede Kamer gestuurd. De terugkeer van de basisbeurs voor studenten op 

hogescholen en universiteiten vanaf het studiejaar 2023-2024 betekent een flinke verbetering van hun 

financiële positie. Ook worden de terugbetaalregimes voor mbo-studenten gelijk getrokken met die van 

studenten op het hoger onderwijs. Dat zorgt voor een meer gelijkwaardige positie van mbo’ers. 

Lees verder -> 
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