
Special over de coronacrisis 
 

Nieuwsbrief special over de coronacrisis 

Het coronavirus houdt Nederland in zijn greep. Ontwikkelingen en maatregelen 

volgen elkaar snel op. De coronacrisis raakt ook het sociaal domein en dus ook 

mensen in een kwetsbare positie. Movisie verzamelt informatie over het 

coronavirus en de gevolgen die het heeft binnen de verschillende thema's van 

het sociaal domein. 

 

Naar coronadossier 

  

  

 

  

 

  
 

 
 

  

Coronavirus en eenzaamheid bij ouderen 

 

  

 

Nu de overheid en het RIVM adviseren om 

sociale contacten zoveel mogelijk te beperken 

en bezoek aan ouderen en mensen in een 

kwetsbare positie zoveel als mogelijk te 

voorkomen, komt het aan op creatieve 

manieren om toch aandacht te hebben voor 

deze mensen. 
  

  

  

 

Lees meer 

   

 

 
 

  

Wat kun je als sociaal professional doen tegen huiselijk geweld in 

tijden van corona? 

 

  

 

Door de coronamaatregelen zitten gezinsleden 

noodgedwongen dichter op elkaar. Daardoor 

wordt het risico op spanningen en (verbaal) 

geweld groter. Verschillende professionals 

waarschuwen voor een toename van huiselijk 

geweld incidenten. In dit artikel de tips op een 

rij. 
  

  

  

 

Naar de tips 
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Coronacrisis: het belang van een goed afscheid 

 

  

 

Mensen die door corona snel en onverwacht in 

het ziekenhuis worden opgenomen, hebben 

vaak niet de tijd om op een goede manier 

afscheid te nemen van hun geliefden. Waar 

hebben naasten en mantelzorgers behoefte 

aan en hoe kunnen professionals hen passend 

ondersteunen? 
  

  

  

 

Lees verder 

   

 

 

  

Corona als life event voor iedereen 

 

  

 

De coronacrisis laat zien wat echt van belang 

is in het leven: betekenisvol contact met 

anderen. Juist dat staat door social distancing 

onder druk. Het beperken van sociaal contact 

brengt mentale en sociale uitdagingen met 

zich mee. In dit artikel staan we stil bij drie 

risicogroepen die de kans lopen te 

vereenzamen. 
  

  

  

 

Lees het 
artikel 
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Blog 
 

Inclusie in coronacrisistijd 

 

 

 

Ceronne Kastelein 

Adviseur Inclusie en 

Diversiteit 
 

 

Wat heb ik de afgelopen dagen moeten 

wennen aan de coronacrisissituatie. Ik zeur 

niet, thuiswerken is voor mij geen probleem. 

Ja, ik mis mijn collega’s, vriendinnen en mijn 

familie, maar dat wordt virtueel opgelost. Maar 

naast dat ik de ‘gewone dingen’ in mijn leven 

nu op een andere manier doe, doe ik nu juist 

ook dingen die ik normaal niet echt deed. En 

dat blijkt juist heel mooi. 
 

 

  

  

 

Lees het hele blog 

   

 

Meer nieuws 
 

Oproep: deel je alternatieven voor contact en ondersteuning 

deelnemers dagbesteding in deze coronacrisis 

Coronavirus: mag ik nog mantelzorg geven? 

Corona in begrijpelijke taal 

Buurtwerk in tijden van corona 

Coronavirus: verlaag de stress voor mensen in armoede  

Zo gaan sociale interventies om met de coronamaatregelen 

 

Agenda 

In verband met de coronacrisis zijn veel bijeenkomsten 

uitgesteld of vinden deze online plaats. Houd onze website in 

de gaten voor meer informatie. 
 

6 

MEI 
 

Transitiearena Waardevol werk 

Online bijeenkomst 
 

 

 

 

Bekijk de complete agenda 
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