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Sociaal werk moet zichtbaarder worden  

Mensen worden steeds ouder. Zo is in 2040 een kwart van de Nederlanders 65 jaar of ouder. Die 

prognose van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) betekent meer druk op de zorg. En dat terwijl 

er nu al een tekort aan personeel is. Een mogelijke oplossing? Meer sociale zorg en ondersteuning in de 

wijken, met een cruciale rol voor sociaal werkers. 

 

Hoe dat eruit kan zien, liet Sociaal Werk Nederland begin november zien aan een delegatie van het 

ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) tijdens een werkbezoek in een Veghels klooster. 

https://c.spotler.com/ct/m16/k1/L9OLpGP9tD2SzqdEWyqBO637G77kfXysOVgHQMYDcsCEhMGWVQi9MME4nIV7Y6CzwQPOF11As8XH0tFyH1zTlw/yz4uQsnHvbufDjA
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/ahpJ0qrTNLVebfXqi12Db6c1iiFdFCFzhPDnH9Ckm8L2sHfftkAfuinhNrTUl41GR_4g4TCaZ--UyIBBntcECg/YUAqqAFC8gIIEum
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/HsDjf4fB9TiKsCX67MRQ-6NLU2zBByE80NrVETJt_qEjOuNFnnBZYtbMHD6s1Sg4ApH2ETvKtWT0DshXiWtNcg/UBkEuA964a87Kgu
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/9_N7988ejBFmpTKWp6dWtVDnOt8qEsnfWmhOjEiQu0uy-b-vYyiypTxm5E9-K0gnX2dGqRlKlWzsFtoXp6NnEQ/GUVygrLVRTUY8Dx
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/BwGTtlm0hCU8DgePAIdwyEnPMjSp_s6N8watzcytlTS7g7f3MiOL-dGqjXuo2ghukfV0Xo3Rxo0Mwe3U-1BmxA/h8zdWV3ZSXBLhUc
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/zkP1ddSUzd1wE_LZiehJhT3xC8_ecXk4KLJ6EE_QveQmVcuTUI6vNYyR5LEWpZ3kv-iGer-Gr0hA2pe531zRWA/gyHhbcJtKhnuRLU


LEES MEER 

 

  

  

   

 

Webinar valpreventie 
voor professionals  

GGD Flevoland organiseerde een 

webinar valpreventie voor 

(zorg)professionals. Met welk doel? 

Deelnemers informeren én inspireren 

over het thema valpreventie en 

professionals aanmoedigen om binnen 

hun eigen vakgebied hiermee aan de 

slag te gaan. 

AAN DE SLAG  

 

    

 

GoldenSports: sporten en 
ontmoeten  

Beginnen met sporten? Kijk dan eens naar GoldenSports. 

Dit is een concept voor 65-plussers, waarbij je met anderen 

buiten gaat sporten. In iedere training komen balans, 

spierkracht, uithoudingsvermogen, coördinatie en een 

spelvorm aan bod. Spelvormen vergroten het plezier in 

bewegen en stimuleren onderling contact. 

LEES MEER 

 

       

 

https://c.spotler.com/ct/m16/k1/Oz4A_OmMcvpmB-nkvcJgIePiMM4eyGd3WV1RU1I6C6o1EBHojtOvjzdb2joygA6dzudZCvw0xnH7BovurQRcBg/5cGevbuiatbCicp
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/4_BL3mrDwIQIlD5Qf5RvbsWhTzhL2Bvz00ZPnrHZP6xQ5RfXZBGVLxxeW0Ot61M6H3uuv4FLlsmkoMIqcH_2jA/T8ugqimXzKYMX2p
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/4_BL3mrDwIQIlD5Qf5RvbsWhTzhL2Bvz00ZPnrHZP6xQ5RfXZBGVLxxeW0Ot61M6H3uuv4FLlsmkoMIqcH_2jA/T8ugqimXzKYMX2p
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/d41TQeM_nq1fMkaJxiYlJJBOr9ySndIbv8YygnRXezEuVu1ThqioHjUFZ-79wrMvuxMpFsijq3sgZOowwwnI3Q/uAb78VPgFPBLvq5
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/Q40UY7Aa6bWuhDhyMtD66_m6-nJqW6fghm7bumiC-qvBhCMv3pTNdW1163WPTGMBwyAyeocYFsVEok2LQVLfQw/NPAbYwah4tfvw5H
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/Q40UY7Aa6bWuhDhyMtD66_m6-nJqW6fghm7bumiC-qvBhCMv3pTNdW1163WPTGMBwyAyeocYFsVEok2LQVLfQw/NPAbYwah4tfvw5H
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/Fx8Wv73h8ZaOlVdnVZ7zaip607jqz9XxB_KxjvfmsEUv58Txnweeg5hVgpfe1xjGT-PhFiICAd5EmObD9DnxpQ/bny5gCahpcDmtBu
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/IGtrdA2_gn0_F_hbfBog4OoR1X4YC47q_zlZKYxovSWslJt8qG-UFaT7xtBu4MyoIo1ZbVXM384eo7f1eUmBMg/4PEbB7Fg7rm9eHq
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/owEpP6qFl1nSnoyOBGjXI_1dylgOhFJfl4oXS9QMJRMDfdIaEedZyC3_jbVS_pJHa-dLBpOPvZUkfi-zRGs8Bw/q92wyLJQjUIKBkI
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/9RC_sREs3yR0v5NQyiS0roPcVjxPPOm5IzNNpl-gmq5bhbJTO9dTxuI3Yp1Qxmv7TMW-KUeXj3jXrHPHZv8pNg/kuU35YvNjn3CBEB


Help mee met de gesprekskaarten veilig mobiel blijven!  

We willen graag meer inzicht in het gebruik van onze gesprekskaarten over mobiliteit. Daarom willen we 

deze uitproberen én evalueren met gebruikers. We zijn op zoek naar ouderen en ook op zoek naar 

professionals uit de sectoren wonen, sport, zorg en welzijn. Doe jij mee? 

DOE MEE 

 

 

 

 

 

   

 

Prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar 

BeterOud wenst je prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar. We voorzien je graag in het nieuwe jaar 

weer van het laatste nieuws, de mooiste verhalen en handige tips. 
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https://c.spotler.com/ct/m16/k1/rRo4JOfH-l5IS_W20R_wnowk3ogQJu-aetZtqaX-SRMURqZ3dtMb9dqU2t9Pp9cSPIbBAaknwtm0p_spBYSzGw/Hmyn3qgd8fIGBGA
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/E55MoEMfenO4GLoe5dozQAmObAiBsFTKIfR8Ry4SfQDSPvYQp-A4P7gBsFfZEdA0vlgiT6ToPaMtjF0r2_zreA/iC3CI4IJQnBYVXw
mailto:info@beteroud.nl
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/nOPEuCPRiKTBoCgazmKjsE3IzgZXZOZK1H6eOpjQSpJlT5yUW586M7s3_tMKY-oES1tQclplCKXblVrpWw6D7Q/UILJ7HVjqyjwYND
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/25E7Q2AJRB8K2Euj7fMV5tz704vDhSmWOA2fEhCgJstSY7sXb4lbEXLYze0riNCBeWcSFzEHzz6XLfXCM2QLJg/4Ubhp2MEePMxmxH
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/kM5MKzCKJbkzygqErCd874uSTfbnyC7AFNnhByufoVMBytjIJR-r3gxyiUSB8fw-z055wPbb6okG-CckO0rCEg/JZRvXLQIvYMBjra

