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In deze nieuwsbrief informeren we je over de laatste ontwikkelingen rondom buurtwerk. 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. Buddies
Waarom ‘buddies’ een wereld van verschil kunnen maken (Zorg+Welzijn)
Voor jongeren met een beperking kan het lastig zijn om sociale contacten te leggen en behouden. Daarom
riep HandicapNL het Buddies-initiatief in het leven. De lichamelijk beperkte Lotte (17) meldde zich aan en
dat bleek een gouden greep. ‘Tijdens de coronaperiode voelde ik me erg eenzaam en had ik last van
depressieve gedachten. Nu heb ik iemand om op terug te vallen.’
Lees verder ->

2. Gezondheid
Tijd van vrijblijvendheid in aanpak gezondheidsachterstanden is voorbij (Sociale Vraagstukken)
Gezondheidsachterstanden hangen samen met werkloosheid, schulden, een ongezonde leefomgeving en
een gebrek aan sociale relaties. Ook de plaats waar je geboren en getogen bent, maakt verschil. De Raad
voor Volksgezondheid & Samenleving doet aanbevelingen voor de duurzame aanpak van deze problemen –
opdat iedereen een eerlijke kans krijgt op gezond leven.
Lees verder ->
Een eerlijke kans op gezond leven (RVS)
Gezondheidsachterstanden van groepen Nederlanders hangen vaak samen met maatschappelijke
problemen die langere tijd duren en elkaar kunnen versterken. Denk aan werkloosheid, een laag inkomen,
schulden, een ongezonde leefomgeving en een gebrek aan sociale relaties.
Lees verder ->

3. Leefbaarheid
Samen leren en werken aan opgaven Leefbaarheid en Veiligheid (Movisie)
Het verbeteren van de leefbaarheid in gebieden waar sprake is van een combinatie en cumulatie van
opgaven staat hoog op de agenda. In 16 stedelijke vernieuwingsgebieden is een uitgebreide analyse van de
opgaven gemaakt.
Lees verder ->
Kunst kan leefbaarheid in wijken vergroten (Movisie)
De leefbaarheid van kwetsbare wijken en buurten gaat achteruit. Verschillen tussen ‘goede’ en ‘kwetsbare’
wijken worden daarmee groter¹. De verbinding van cultuur en welzijn kan de leefbaarheid van kwetsbare
wijken vergroten. Initiatieven uit heel Nederland laten zien hoe ze dat doen.
Lees verder ->

Bewonersinitiatief van onmisbare waarde maar geld blijft knelpunt (Movisie)
Er zijn in de afgelopen jaren honderden nieuwe dorps- en wijkinitiatieven ontstaan die een onmisbare
bijdrage leveren aan welzijn, zorg en wonen. Meer dan de helft hiervan kan dit echter niet zonder
structurele financiering.
Lees verder ->
Integrale wijkaanpak begint bij zeggenschap inwoners (Movisie)
Meerdere studies en experts wijzen op verminderde leefbaarheid en veiligheid in de meest kwetsbare
wijken. Een trend die door de coronacrisis doorgezet wordt, dat is inmiddels duidelijk. In deze gebieden
lopen vraagstukken rond armoede, laaggeletterdheid, gezondheid, wantrouwen in instituties en overheid,
welzijn, uitsluiting, veiligheid, onderwijs en zorg in elkaar over.
Lees verder ->

4. Sociaal werk
De rauwe realiteit van het wijkteam (Zorg+Welzijn)
Wat betekent het om als professional van het wijkteam in de frontlinie van het sociaal domein te staan? Wat
is helpend en wat is belemmerend? Om antwoord op deze vragen te krijgen, liepen onderzoekers van
Movisie mee in vijf verschillende wijkteams. ‘Waardering, relativering en humor zijn belangrijke ingrediënten
in het team.’
Lees verder ->
Sociaal werk op alle niveaus (Movisie)
Sociaal werkers houden zich bezig met het versterken van sociaal functioneren van mensen. Ze werken aan
thema’s als eenzaamheid, armoede en schulden. Maar het is moeilijk te beslissen op welke niveaus ze
moeten interveniëren. Het project 'Sociaal werk op alle niveaus' van de Hogeschool van Arnhem en
Nijmegen (HAN) en Movisie ontwikkelt kennis en tools die helpen bij het besluitproces.
Lees verder ->
Heerlen beloont burgers met digitale munt voor participatie (CBS)
Op welke manier betrek je burgers meer bij de stad? En hoe bevorder je de sociale cohesie in die stad? In
antwoord op deze vragen start de gemeente Heerlen – met diverse externe partijen – een innovatief project.
Bewoners verrichten nuttige klussen in hun buurt waarmee zij digitale munten verdienen. Die munten
kunnen ze besteden bij lokale ondernemers via een daarvoor speciaal ontwikkelde app.
Lees verder ->
‘We zien professionals worstelen met de eigen regie van cliënten’ (Zorg+Welzijn)
Hoe ver gaat de autonomie en de keuzevrijheid van de cliënt? Moet je je neerleggen bij dat taartje dat jouw
cliënt met diabetes elke dag met veel smaak eet? Leonie Slots doet onderzoek naar de richtlijnen voor het
gesprek over de eigen regie. ‘Je moet zoeken naar wat iemand zelf aankan en wat niet’
Lees verder ->
Nieuwe beroepscode sociaal werk draait om gemeenschappelijkheid (Zorg+Welzijn)
Na vele jaren van werken met vier verschillende beroepscodes binnen het sociaal werk, is er nu een nieuwe
allesomvattende code geschreven. ‘We willen de eenheid van de beroepsgroep benadrukken’, aldus Jan
Willem Bruins, algemeen directeur van de Beroepsvereniging Professionals in Sociaal Werk (BPSW).
Lees verder ->

‘Maak tijd voor evaluatie, juist in de waan van de dag’ (Zorg+Welzijn)
Hoe toegankelijk is onze zorg en ondersteuning? Hebben cliënten het gevoel dat ze goed geholpen zijn? ‘Het
is belangrijk om in het sociaal domein af en toe een stapje terug te doen en tijd te nemen voor evaluatie en
reflectie’, zegt Rosanne Bobeldijk, adviseur Toezicht Sociaal Domein.
Lees verder ->
‘Als mensen de ruimte krijgen, gaan ze meer zelf doen’ (Zorg+Welzijn)
Hoe functioneert een daklozenopvang in zelfbeheer? Wat zijn de ervaringen van deelnemers, sociaal
werkers en ervaringswerkers? Max Huber deed tien jaar onderzoek bij onder meer Je Eigen Stek (JES), een
opvang in Amsterdam van HVO-Querido.
Lees verder->
Als de cliënt lijdt, dan lijden de huisdieren vaak ook (Zorg+Welzijn)
Je cliënt heeft nu al het vierde nestje met kittens in huis. De jonkies kunnen lang niet altijd ergens anders
terecht. En geld om de poes te steriliseren is er niet. De Dierenbescherming werkt samen met hulpverleners
in problematische situaties van huishoudens. ‘We kunnen veel leed voorkomen.’
Lees verder->
De terugkeer van de samenlevingsopbouw (Sociale vraagstukken)
Samenlevingsopbouw is terug van weggeweest. Na jaren van samenlevingsafbouw is er opnieuw een breed
gevoelde urgentie om aandacht te besteden aan samenlevingsopbouw.
Lees verder ->
‘Ik hoop dat sociaal werkers in opstand komen’ (Zorg+Welzijn)
‘Sociaal werkers lopen op hun tandvlees. Het elastiekje staat op knappen.’ Sociaal werker Louis de Mast,
woonbegeleider van zelfstandig wonende volwassen met autisme, twitterde vorige week die boodschap.
Het leverde hem honderden reacties op, vooral steun en herkenning. Hij roept collega’s op zich ook uit te
spreken. ‘De situatie is heel zorgelijk.’
Lees verder ->
Kwaliteitslabel Sociaal Werk: hoe ga je ermee aan de slag? (Zorg+Welzijn)
Meer dan honderd organisaties werken aan het behalen van het Kwaliteitslabel Sociaal Werk (of hebben die
al behaald). Maar in hoeverre draagt dat label eigenlijk bij aan het vakmanschap van sociaal professionals?
Lees verder ->
Wisselingen, projecten, tijdgebrek: slecht voor bewoners én professionals (Sociaal Werk Nederland)
Relationele continuïteit gaat over tijd – soms is één afspraak voldoende, soms duurt een begeleidingsrelatie
jaren of is die levenslang – en over persoonlijke binding – sociaal werker en cliënt trekken samen op zolang
dit versterkend werkt en naar tevredenheid, van beide partijen, verloopt.
Lees verder ->

