
 

 

 

 

 

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. Belangrijk om lezen  

 

Vanaf zaterdag 23 januari geldt een avondklok (Rijksoverheid.nl) 

In heel Nederland geldt vanaf zaterdag 23 januari een avondklok. Daar heeft de Tweede Kamer vandaag mee 

ingestemd. Dat betekent dat iedereen tussen 21.00 uur ’s avonds en 04.30 uur ’s ochtends binnen blijft. 

Lees verder -> 

 

Formulieren avondklok (Rijksoverheid.nl) 

Als het noodzakelijk is dat je naar buiten gaat tijdens de avondklok, dan moet je het formulier ‘Eigen verklaring 

avondklok’ bij je hebben. Als het nodig is dat je voor werk naar buiten gaat moet je ook een 

‘Werkgeversverklaring avondklok’ kunnen laten zien. 

Lees verder -> 

2. Interessant om te lezen 

 

Sociaal werker wordt gehinderd door bureaucratie in wijkaanpak (Zorg+Welzijn) 

Kwetsbare wijken zijn niet geholpen door alleen de problemen van bewoners op te lossen. Wijken worden 

veerkrachtig als je de bewoners zelf deel laat uitmaken van hun buurt en professionals de ruimte geeft om te 

doen wat daarvoor nodig is. Aldus adviseur Tom Keek in aanloop naar de Dag van de Buurt op 28 januari. 

Lees verder -> 

Hogere uitval verwacht door toegenomen druk op onder anderen sociaal werkers (Sociaal Werk 

Nederland) 

Onder professionals voor psychische hulp groeide tijdens de tweede golf het besef dat Covid-19 geen sprint is, 

maar een marathon. Er wordt een hogere uitval verwacht door de toegenomen druk op de psychische 

hulpverleners, onder andere veroorzaakt door een grotere cliëntenstroom, onzekerheid over de duur van de crisis, 

mentale vermoeidheid, een gemis aan contacten met collega’s en zorgen over naasten. 

Lees verder -> 

Nieuw wijkenbeleid moet ook over ondermijnende criminaliteit gaan (Sociale vraagstukken) 

‘Trap het gaspedaal in,’ laten Radboud Engbersen en Monique Kremer weten op dit platform. Hans Boutellier kan 

zich volledig vinden in hun hartenkreet, maar vult er graag een en ander op aan. 

Lees verder -> 
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Nieuw wijkenbeleid vraagt inzet op drie sporen (Sociale vraagstukken) 

Volkshuisvesting en wijkenbeleid zijn weer alive and kicking, zie het volkshuisvestingsfonds van 450 miljoen euro 

dat het kabinet recent inrichtte om armere wijken op te knappen en energiezuinig te maken. Tien jaar nadat er 

afscheid is genomen van de achterstandswijken slaat de beleidspendule terug. Hoe moet een nieuw wijkenbeleid 

eruit zien? 

Lees verder -> 

Welzijnsorganisatie moet in opdracht van de buurt werken (Sociale vraagstukken) 

De impact van de coronacrisis op de samenleving wordt steeds duidelijker en komt het hardst aan in wijken die 

kampen met eenzaamheid, slechte woonsituatie en gezondheid, armoede of onvoldoende 

arbeidsmarktperspectief. Het zijn de wijken waar de leefbaarheid al langere tijd onder druk staat. Als we de wijken 

niet te hulp schieten, staan we op het punt om veel te verliezen. 

Lees verder -> 

Hoopvol en kwetsbaar. Omzien naar elkaar in tijden van corona (Movisie) 

In deze publicatie staan we stil bij de impact van COVID-19 op de sociale en mentale aspecten van gezondheid. 

We kijken naar de gevolgen vanuit de vier condities van sociale kwaliteit, sociaaleconomische zekerheid, sociale 

inclusie, sociale cohesie en sociale empowerment, en delen inzichten voor beleid, praktijk en inwoners om de 

sociale basis in tijden waarin we met een pandemie te maken hebben, te versterken. 

Lees verder -> 

Indringende adviezen: breng de menselijke maat terug in de wijk (Movisie) 

Het is één van de meest urgente opgaven van dit moment: hoe voorkomen we dat kwetsbare wijken en hun 

bewoners verstrikt raken in een doolhof van bureaucratie en zo in een negatieve spiraal van o.m. werkloosheid, 

schulden, eenzaamheid komen? 

Lees verder -> 

Sterk Sociaal Werk: drie voorwaarden voor leren en verbeteren (Movisie) 

Het kwaliteitslabel Sociaal Werk wil een bijdrage leveren aan het vakmanschap van sociaal werkers. Movisie vroeg 

drie sociaal werk organisaties naar hun ervaringen met dit Kwaliteitslabel en vertaalde die ervaringen met samen 

leren en verbeteren naar aanbevelingen voor andere organisaties. 

Lees verder -> 

Kwaliteitslabel Sociaal Werk: drie triggers om te leren en te verbeteren (Sociaal werk) 

In het Kwaliteitslabel Sterk Sociaal Werk staat het vakmanschap van sociaal werkers centraal. Het gaat heel 

specifiek in op de vragen: wie ben jij als professional in je werk en hoe ontwikkel jij je in je werk?  

Lees verder -> 

Versterken inclusieve burgermacht (Movisie) 

Hoe krijgen inwoners invloed over en beslismacht in de aanpak van maatschappelijke vraagstukken? Wat werkt in 

het bijzonder voor inwoners in een kwetsbare positie? Op deze vragen en meer wordt antwoord gegeven in de 

publicatie ‘Versterken van inclusieve burgermacht’.  

Lees verder -> 
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Wanneer mag je weloverwogen afwijken van regels en protocollen? (Zorg+Welzijn) 

Wat kun je als sociaal werker leren van uitspraken in het tuchtrecht? Dat lees je in deze serie van Vakblad Sociaal 

Werk. In de derde aflevering staan twee casussen centraal waarin professionals afwijken van richtlijnen en 

protocollen. 

Lees verder -> 

‘Mensen kunnen zich schamen voor hun pijn en ziekte’ (Zorg+Welzijn) 

Levensvragen of vragen over zingeving komen bovendrijven als er iets ingrijpends gebeurt in het leven. Josette 

Olde Kalter is humanistisch geestelijk verzorger. Zij staat mensen bij in de laatste fase van hun leven. ‘Dan wil je 

duidelijk maken wat belangrijk voor je is, wat je nog wilt zeggen en tegen wie. Maar dat lukt vaak niet.’ 

Lee verder -> 

Maatwerk bieden in de wijk: essentieel, maar knap lastig (Zorg+Welzijn) 

Maatwerk bieden is belangrijk in het sociaal domein. Tegelijkertijd is het knap lastig om daar invulling aan te 

geven, merkt Linda Rothman. Ze doet onderzoek naar dit onderwerp aan de Universiteit van Tilburg en merkt dat 

verschillende externe factoren het bieden van maatwerk belemmeren. Maar het kán wel. 

Lees verder -> 

Beroepsidentiteit van de sociaal werker onder de loep (Zorg+Welzijn) 

Wat is de positie van het sociaal werk? En wat is de identiteit van de sociaal werker? Met die vragen houdt de 

recent aangestelde lector Leonie Le Sage zich bezig. Is er sprake van een identiteitscrisis in het vak? ‘Wil je als 

sociaal professional bijdragen aan een sociale samenleving, dan moet je kritisch naar je eigen werk kunnen kijken.’ 

Een interview met de nieuwe lector. 

Lees verder -> 
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