
 

 

 

 

 

In deze nieuwsbrief informeren we je over de laatste ontwikkelingen rondom buurtwerk. De 

nieuwsbrief is een initiatief van het Expertisecentrum Sociaal Werk van MEE-Vivenz. Heb je 

suggesties hoe we de nieuwsbrief nog beter kunnen maken? Stuur een e-mail naar 

info@expertisecentrumsociaalwerk.nl.   

 

1. Ervaringsdeskundigheid  

 

Innovatiekamers ABC in beeld (Movisie) 

De rol van ervaringsdeskundigen bij de aanpak van laaggeletterdheid wordt erkend. De afgelopen jaren is de 

vraag naar taalambassadeurs flink gegroeid. Voor Stichting ABC wordt het steeds lastiger om aan de toenemende 

vraag naar taalambassadeurs te voldoen. 

Lees verder -> 

2. Leefbaarheid 

 

Onderzoek naar wantrouwen in krachtwijken: ‘Er moet van alles, maar er kan eigenlijk niks.’ (Sociaal Werk 

Nederland) 

“In de wijken zijn er genoeg instanties voor bewoners, maar behoorlijk veel van hen maken er geen gebruik van. 

Wie zijn deze mensen? Hoe kijken zij aan tegen deze instanties? Waarom maken zij geen gebruik van het aanbod 

dat er is?” 

Lees verder -> 

Kinderwerk: cruciale schakel tussen school en thuis (Sociaal Werk Nederland) 

Kinderen die het thuis moeilijk hebben, zitten vaak ook op school en in hun vrije tijd niet goed in hun vel. Voor 

hen maakt een veilige plek in hun buurt hét verschil. Kinderwerk biedt die plek. Professionele kinderwerkers geven 

deze kinderen de aandacht die ze vaak nergens anders krijgen, en ze ondersteunen hun ouders bij de opvoeding. 

Lees verder -> 

Sociaal Werk Nederland schreef mee aan de ActieAgenda Wonen (Sociaal Werk Nederland)  

Samen de leefbaarheid in buurten verbeteren en bewoners ondersteunen. De woningvoorraad verduurzamen. De 

komende tien jaar 1 miljoen huizen bouwen, zodat er meer betaalbare huur- en koopwoningen beschikbaar 

komen. Voor starters en doorstromers en voor alle inkomens en generaties. Een unieke coalitie van 34 

organisaties heeft deze voorstellen en afspraken vastgelegd in de ambitieuze Actieagenda Wonen. 

Lees verder -> 
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3. Professionalisering   

 

De menselijke maat: interventieprofessionals in het sociaal domein (Movisie) 

In het sociaal domein is diverse hulp beschikbaar voor mensen die problemen en tegenslag ondervinden op 

allerlei levensgebieden. Wijkteams, jeugdhulpverleners en sociaal werkers staan klaar om inwoners passende zorg 

en ondersteuning te bieden. 

Lees verder -> 

Wijkteams en het pettenvraagstuk (Programma Sociaal Domein) 

Mogen we nu wel of niet gegevens delen? Dit is misschien wel een van de meest voorkomende vragen en 

strubbelingen bij professionals in het sociaal domein. Waarom en hoe komen deze professionals klem te zitten? 

En welke rol kun je als directeur of leidinggevende spelen om duidelijkheid en meer handelingsruimte te bieden? 

De antwoorden komen aan bod in de publicatie Wijkteams en het pettenvraagstuk. 

Lees verder -> 

Wat doe jij aan professionalisering in je werk? De reacties (Movisie) 

Onlangs verscheen het studieboek ‘Professionalisering van sociaal werk’ waaraan onder meer Mariël van Pelt en 

Marcel Ham van Movisie hebben meegewerkt. We konden onder de lezers van de Nieuwsbrief special over 

professionaliseren (28 januari jl.) vijf boeken verdelen. 

Lees verder ->pe 

Kamerbrief wetstraject Waarschuwingsregister Zorg en Welzijn (Rijksoverheid) 

Minister De Jonge informeert de Tweede Kamer over de verdere stappen die hij wil zetten met het 

Waarschuwingsregister Zorg en Welzijn. 

Lees verder -> 

Sociale wijkteams in actie - beslissen onder hoogspanning (Movisie) 

Professionals in wijkteams zijn bij veel van hun besluiten afhankelijk van samenwerkingspartners. Dat kan een 

stevige tweedelijnsorganisatie zijn, zoals Veilig Thuis, of een losse groep actieve bewoners in de zogenoemde 

nuldelijn. 

Lees verder -> 

Betere besluiten in het sociaal werk (Movisie) 

Goede professionele besluitvorming is van wezenlijk belang voor de kwaliteit van dienstverlening en 

ondersteuning aan inwoners. Deze handreiking geeft inzicht in de kenmerken van verschillende modellen van 

besluitvorming, en helpt sociaal professionals deze te gebruiken om in het dagelijks werk besluitvorming te 

versterken. 

Lees verder -> 
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4. Preventie  

 

Zet de klok vooruit, investeer in sociale preventie! (Sociale vraagstukken) 

Het afschieten door de rechter van de avondklok kan ook opgevat worden als een belangrijk signaal, betoogt 

Jean- Pierre Wilken. Een keerpunt om eens goed na te denken over de consequenties voor ons sociaal verkeer. 

Lees verder -> 

5. Sociaal werk  

 

Het kpi-model voor sociaal werk nadert de pilotfase (Sociaal Werk Nederland) 

Het kpi-model spreekt het meest tot de verbeelding van leden, merkt Eva Brouns , projectleider van het 

dataprogramma van Sociaal Werk Nederland. ‘Daarover heb ik van meet af aan de meeste vragen gekregen.  

Lees verder -> 

Onderzoek wijst uit: sociaal werk rendeert (Binnenlands Bestuur) 

Sociaal werk, uitgedrukt in euro’s, is maatschappelijk rendabel. Het levert meer op dan het kost. Direct en indirect 

draagt sociaal werk bij aan vermindering van zorggebruik, een gezonder en productiever arbeidsaanbod en een 

betere kwaliteit van leven. 

Lees verder -> 

Sociaal werk rendeert, maar dat inzicht verdient wel aanscherping (Movisie) 

Professionals in het sociaal domein vinden dat hun werk bijdraagt aan een betere kwaliteit van leven. Maar het 

valt nog niet mee om de toegevoegde waarde economisch in beeld te brengen. Dit jaar is een poging 

ondernomen en wat blijkt: sociaal werk rendeert. 

Lees verder -> 

Lees hier de reactie van Sociaal Werk Nederland op de discussienota Zorg voor de toekomst (Sociaal Werk 

Nederland) 

Sociaal Werk Nederland heeft bij VWS een reactie ingediend op de discussienota Zorg voor de toekomst. De 

uitwerking van de nota hinkt op twee gedachten: gaat het over de toekomst van zorg of van het 

gezondheidsbeleid? Het laatste is de ambitie, maar de inhoud en beoogde maatregelen gaan niet buiten de 

(financiële) kaders van het huidige zorgstelsel. 

Lees verder -> 

6. Transformatie  

 

‘Menselijkheid moet het winnen van het systeem’ (Movisie) 

Met hart en verstand kunnen inschatten wat een inwoner echt belangrijk vindt en nodig heeft. Dat moeten 

ambtenaren, vooral in het sociaal domein, doen. Daarnaast moet niet het wantrouwen jegens inwoners voorop 

staan, maar menselijkheid en compassie met inwoners. 

Lees verder -> 
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Anders kijken, denken en doen in het sociaal domein (Movisie) 

Ze schreven allebei een boek over hoe een andere manier van kijken, denken en doen nodig is in het sociaal 

domein. De opvattingen van Janny Bakker-Klein, bestuurder bij Movisie en Evelien Meester, manager bij 

Stimulansz over hoe het anders kan, lopen behoorlijk parallel. ‘We hebben in Nederland last van een enorme 

controledrang.’ 

Lees verder -> 

Beleid belemmert sociaal professionals; wat moet er anders? (Movisie) 

Regels, wetten, beleid, langdurige procedures… ze maken het sociaal professionals soms knap lastig. Dat is zonde, 

want het kan hen beletten om cliënten optimaal te helpen. Interventiespecialisten Mindert Rakhorst en Reinier van 

der Grijp kunnen erover meepraten. 

Lees verder -> 

Geen knoet erover, maar perspectief bieden (Sociale vraagstukken) 

De pandemie heeft grote gevolgen voor het fysieke en mentale welbevinden van Nederlanders. Vooral jongeren 

hebben last van angst en stressgevoelens. Dit blijkt uit drie internetenquêtes uitgevoerd in maart, juli en 

november 2020 door onderzoekers van de Erasmus Universiteit Rotterdam, de Vrije Universiteit en de Haagse 

Hogeschool. 

Lees verder -> 

Denktank Coronacrisis: Ga gezamenlijk aan de slag met de herstelagenda (Raad voor de Volksgezondheid 

& Samenleving) 

Start met het gezamenlijk voorbereiden van het herstelbeleid dat we na de coronacrisis gaan inzetten. Blijf de 

gezondheidscrisis bedwingen. Zet de steun aan ondernemers, werknemers en kwetsbare groepen voort en 

intensiveer waar nodig. 

Lees verder -> 

De avondklok-rellen gaan voorbij goed en kwaad (Sociale vraagstukken) 

‘Dit is crimineel gedrag en dan gaan we niet zoeken naar diepe sociologische betekenissen of oorzaken’, aldus 

premier Rutte. Het geweld behoeft geen uitleg, zo meende de premier. Het moet slechts gestopt worden. 

Lees verder -> 

Start pilot met quarantainecoaches (Rijksoverheid.nl) 

Vandaag starten de GGD’en, het Rode Kruis en het ministerie van VWS met een pilot met zogenoemde 

‘quarantainecoaches’. Het primaire doel van de pilot is mensen ondersteunen die psychosociale of praktische 

bezwaren ervaren tijdens de quarantaine. 

Lees verder -> 
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