
 

 
 

 
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  

 
Minimumloon ruim 10% omhoog (Rijksoverheid) 

Het minimumloon gaat met 10,15% omhoog per 1 januari 2023. Het kabinet wil met de verhoging werken 

lonender maken. 

Lees verder -> 

 

Kabinet onderzoekt eenmalige tegemoetkoming voor Surinaamse ouderen (Rijksoverheid) 

Het kabinet onderzoekt de mogelijkheden voor een eenmalige onverplichte tegemoetkoming voor een 

groep ouderen uit de Surinaamse gemeenschap. Het gaat om ouderen van Surinaamse herkomst die 

voorafgaand aan de onafhankelijkheid van Suriname op 25 november 1975 naar Nederland kwamen. Deze 

ouderen hebben geen volledige AOW opgebouwd omdat de jaren dat men in Suriname woonde niet 

meetellen voor de AOW-opbouw. 

Lees verder -> 

 

Nieuwe handreiking breed offensief voor gemeenten (Divosa) 

In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft Stimulansz een 

handreiking breed offensief geschreven, met informatie over de wijzigingen in de Participatiewet in het 

kader van het breed offensief. Met het breed offensief worden maatregelen voorgesteld om meer mensen 

met een beperking aan een baan te helpen en aan het werk te houden. 

Lees verder -> 

 

AOW-leeftijd in 2028 met drie maanden omhoog (Binnenlands Bestuur) 

De leeftijd waarop Nederlanders recht hebben op AOW gaat in 2028 met drie maanden omhoog naar 67 

jaar en drie maanden. Dat schrijft minister Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen in een 

brief aan de Tweede Kamer. De automatische verhoging van de AOW-leeftijd volgt uit de levensverwachting 

die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) verwacht in 2028. Voor de jaren 2024 tot en met 2027 blijft 

de AOW-leeftijd op 67 jaar. 

Lees verder -> 

 

Beantwoording Kamervragen over inkomens- en vermogensgrenzen van de eenmalige 

energietoeslag (Rijksoverheid) 

Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) stuurt de antwoorden op de gestelde 

Kamervragen over de inkomens- en vermogensgrenzen van de eenmalige energietoeslag naar de Tweede 

kamer. 

Lees verder -> 

 

Kamerbrief AOW-leeftijd 2028 en fiscale pensioenrichtleeftijd 2024 (Rijksoverheid) 

Minister Schouten informeert de Tweede Kamer over de verhoging van de AOW-leeftijd in 2028. 

Lees verder -> 
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2. Werk 
 

Amsterdam schoolt zij-instromers om voor zorg en welzijn (Binnenlands Bestuur) 

Om het tekort aan arbeidskrachten in de zorg en -welzijnssector aan te pakken, hebben de  gemeente 

Amsterdam, House of Skills en ROC Amsterdam een oriëntatieprogramma ontwikkeld. Het doel van dit 

programma, dat tijdelijk kosteloos is, is om Amsterdamse zij-instromers om te scholen voor werk in de zorg- 

en welzijnssector. 

Lees verder -> 

 

Kamerbrief over stand van zaken programma Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt (Rijksoverheid) 

Minister Van Gennip (SZW) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van het programma 

Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt (VIA).  

Lees verder -> 

 

Bijverdienpremie is onvoldoende prikkel tot werk (Binnenlands Bestuur) 

Een pilot waarin bijstandsgerechtigden een financieel extraatje krijgen als ze werken naast hun uitkering, 

heeft in Tilburg niet de gewenste resultaten opgeleverd, en wordt daarom stopgezet. De uitkomsten 

verbazen wethouder Esmah Lahlah niet. 'De financiële prikkel neemt misschien één van de drempels weg, 

maar mensen in de bijstand ervaren vaak meerdere drempels om aan het werk te gaan.' 

Lees verder -> 

 

Kennisdocument Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (Rijksoverheid) 

Het kabinet heeft met sociale partners een afspraak gemaakt om extra banen voor mensen met een 

beperking te creëren. Dit document geeft de hoofdlijnen van deze afspraken weer. 

Lees verder -> 

 

 

3. Juridische zaken  
 

Raad van State: asielzoeker mag dwangsom eisen (Advocatenblad) 

Het afschaffen van de rechterlijke dwangsom in asielzaken, bij grote vertraging van een asielprocedure, is in 

strijd met het Europees recht. 

Lees verder -> 

 

Nieuwe berekening partneralimentatie geldt vanaf 1 januari 2023 (Rechtspraak.nl) 

Rechters gaan met ingang van volgend jaar op een andere manier berekenen hoeveel partneralimentatie 

mensen kunnen betalen na een echtscheiding. De Expertgroep alimentatie van de Rechtspraak komt 1 

januari met nieuwe aanbevelingen, die de verschillen tussen kinder- en partneralimentatie zoveel mogelijk 

beperken. Daarvoor wordt een nieuw begrip ingevoerd: het woonbudget. Aan de hand daarvan wordt de 

financiële draagkracht van partijen bepaald. 

Lees verder -> 
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Minister breidt kosteloze rechtsbijstand uit (Binnenlands Bestuur) 

Als de Staat ingrijpt in het gezin en daarbij het gezag wil weghalen, dan krijgen ouders vanaf het nieuwe jaar 

kosteloos rechtsbijstand tijdens de rechtszaak. Zij worden dan altijd bijgestaan door een gespecialiseerd 

jeugdrechtadvocaat, schrijft minister Franc Weerwind voor Rechtsbescherming in een brief aan de Tweede 

Kamer. 

Lees verder -> 

 

Kamerbrief over het thema 'Ongewenste tweede nationaliteit' (Rijksoverheid) 

Minister Van Gennip (SZW) informeert de Tweede Kamer over de uitkomst van het gesprek met de 

initiatiefnemers van het manifest 'Keuzevrijheid in nationaliteit' én de structurele inzet van het kabinet op 

het thema ‘ongewenste tweede nationaliteit’. 

Lees verder -> 

 

Tijdelijk financiële ondersteuning voor remigratie vluchtelingen uit Oekraïne met niet-Oekraïense 

nationaliteit (Rijksoverheid) 

Vanwege de oorlog zijn veel mensen Oekraïne ontvlucht. Ook mensen die niet de Oekraïense nationaliteit 

hebben en geen permanente asiel- of verblijfsvergunning hebben in Oekraïne. Deze zogeheten 

derdelanders zijn afkomstig uit andere landen en studeerden of werkten bijvoorbeeld in Oekraïne. Zij 

verblijven nu in Nederland op grond van de Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB). Onder voorwaarden 

kunnen zij tijdelijk financiële ondersteuning aanvragen bij de Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V) om te 

remigreren.  

Lees verder -> 

 

Handreiking ‘Briefadressen en het voorkomen van dakloosheid’ geactualiseerd (Divosa) 

Per 1 januari 2022 is de Wet basisregistratie personen (BRP) aangepast en zijn gemeenten wettelijk verplicht 

om iemand in te schrijven op een briefadres. Naar aanleiding van de wetswijziging publiceerde Divosa eind 

2021 de handreiking ‘Briefadressen en het voorkomen van dakloosheid’ om gemeenten te ondersteunen bij 

de uitvoering. De handreiking is op basis van de ervaringen van het afgelopen jaar geactualiseerd. 

Lees verder -> 
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