
 

 

 

 

 

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. Coronacrisis 

 

De tweede corona-quickscan: hoe vergaat het sociaalwerkorganisaties na één jaar corona? (Sociaal Werk 

Nederland) 

Eind februari vroeg Sociaal Werk Nederland haar leden mee te doen aan de tweede corona quickscan (bekijk hier 

de resultaten van de eerste corona-quickscan). Doel van de quickscan: een actueel beeld van de meest prangende 

aandachtspunten en behoeften van leden. 

Dashboard Sociale Impact Corona biedt cijfers en duiding (Zorg+Welzijn) 

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) lanceerde vorige week het Dashboard Sociale Impact Corona. 

Dit dashboard toont actuele cijfers bij maatschappelijke thema’s zoals werk en inkomen, mentale weerbaarheid en 

onderwijs. Regelmatig het dashboard raadplegen kan je als sociale professional helpen in je dagelijks werk. 

Lees verder -> 

Coronarichtlijnen: handreiking voor vrijwilligersorganisaties (Movisie) 

Het is belangrijk dat vrijwilligersorganisaties maatregelen nemen om aan de richtlijnen van de overheid met 

betrekking tot het coronavirus te voldoen. Met deze handreiking kunnen vrijwilligersorganisaties protocollen 

opstellen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. 

Lees verder -> 

Een jaar met corona: wat te doen? (Sociale Vraagstukken) 

De gevolgen van corona raken ons allemaal. Tegelijk laat de samenleving veerkracht zien. Het vertrouwen en het 

welbevinden is ondanks de maatregelen en de effecten daarvan op ons leven nog altijd hoog. De gevolgen van de 

crisis komen bij kwetsbare groepen harder aan dan bij anderen. Voor wie hebben de maatregelen de meeste 

invloed? En wat vraagt dat van beleid? 

Lees verder -> 

‘De hoogste tijd voor een sociaal vaccin’ (NRC) 

Na een jaar focus op virusbestrijding en het overeind houden van de economie is het volgens Jet Bussemaker van 

de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving tijd voor het gesprek over de sociale gevolgen van corona. Ze 

mist dat in de campagne. 

Lees verder -> 
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Wissels omzetten voor een veerkrachtige samenleving (RVS) 

De gevolgen van de coronacrisis zijn een belangrijk vraagstuk voor veel burgers, zorgmedewerkers en 

bestuurders. De coronacrisis tast niet alleen onze fysieke gezondheid aan, maar ook onze mentale gezondheid, 

onze manier van samenleven en ons welzijn. 

Lees verder -> 

2. Ervaringsdeskundigheid  

 

De inzet van opgeleide ervaringsdeskundigen loont! (Sociaal Werk Nederland) 

Sterk uit Armoede deed Impactonderzoek onder opgeleide ervaringsdeskundigen (in generatiearmoede en 

sociale uitsluiting) en hun werkgevers. Het onderzoek leverde een Maatschappelijke Kosten-Baten analyse (MKBA) 

op die aantoont dat de inzet van opgeleide ervaringsdeskundigen loont! De inzet levert €1 aan kosten en €3 aan 

maatschappelijke baten op. 

Lees verder -> 

De toegevoegde waarde van het Team Ervaringsdeskundigen bij BTO (Movisie) 

Buurtteamorganisatie Sociaal (BTO) in Utrecht is één van de pioniers die ervaringsdeskundigen in sociale teams 

inzet. De ervaringsdeskundigen bij BTO vormen samen het Team Ervaringsdeskundigen (TED). 

Lees verder -> 

3. Gedrag 

 

Hoe inzichten over gedrag professionals helpt om inwoners (beter) te ondersteunen (Movisie) 

Hoe kunnen professionals verschil maken in gezinnen of huishoudens met multiproblematiek? Door te werken 

aan gedragsverandering, zowel bij inwoner, professional zelf en diens organisatie. De training Thumbs up, way up! 

is gericht op gedragsverandering bij problematische gezinnen en omringende systemen. 

Lees verder -> 

4. Leefbaarheid 

 

Hoe buurtbemiddeling burenruzies in de kiem smoort (Zorg+Welzijn) 

Burenoverlast kan al snel tot conflicten leiden. Het is dan ook belangrijk om er vroeg bij te zijn en eventuele 

escalaties in de kiem te smoren. In Alblasserdam is buurtbemiddeling al jaren dé manier om dat te doen. ‘We 

zitten op de eerste lijn, waardoor we veel frustratie kunnen voorkomen.’ 

Lees verder -> 

Corona zet achterstandswijken nog verder op achterstand (Sociaal Werk Nederland) 

Grote zorgen over de ruim één miljoen inwoners van probleemwijken. De problemen met armoede en 

achterstanden in deze wijken zorgen ervoor dat burgemeesters in heel het land alarm slaan. Ze roepen de 

landelijke politiek op tot een gezamenlijk 'deltaplan' van 20 jaar. 

Lees verder -> 
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Gemeenten hebben belangrijke rol in aanpak radicalisering en extremisme (Sociaal Werk Nederland) 

Jongeren die een extreme mening verkondigen. Negatief zijn over andersdenkenden, de samenleving of 

instituties. Of die ineens heel ander gedrag gaan vertonen. Hoe moet je dat inschatten? Hoe vorm je een 

professioneel oordeel over radicalisering en extremisme bij jongeren? Hierover gaat het nieuwe JEPzine 

‘Professionele oordeelsvorming’. 

Lees verder -> 

5. Sociaal werk  

 

Inwoners hebben baat bij professionals die in staat worden gesteld het goede te doen (Movisie) 

Wijkteammedewerkers vervullen vaak meerdere rollen. Daarbij spelen verschillende wettelijke kaders en 

bevoegdheden. Léon Sonnenschein was programmamanager van een gezamenlijk programma van het Rijk en 

VNG om knelpunten op het gebied van Gegevensuitwisseling en Privacy op te lossen en tevens een van de 

auteurs van de publicatie over het ‘pettenvraagstuk’, daarin wordt op dit vraagstuk ingegaan. 

Lees verder -> 

Sociaal werkers ontwikkelen nieuwe en creatieve initiatieven om in contact te blijven (Sociaal Werk 

Nederland) 

Als sociaal werker sta je midden in de samenleving. Help je mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. 

Jij bent er voor ze. Ook in coronatijd. Juist dan is het belangrijk om contact met elkaar te houden. Veel sociaal 

werkers ontdekten hiervoor nieuwe en creatieve mogelijkheden. 

Lees verder -> 

De stand van verbondenheid in het sociaal werk anno 2021 (Movisie) 

Vandaag, 16 maart, is het de Werelddag voor Sociaal Werk. Dit jaar is het thema Ubuntu: ‘Ik ben omdat wij zijn’. 

Dat gaat over solidariteit en verbondenheid. Maar hoe zit het eigenlijk met de verbondenheid van sociaal werkers 

in Nederland? 

Lees verder -> 

Waarom we sociaal werk uit de koker moeten halen (Zorg+Welzijn) 

In het boek ‘Sociaal werk doordacht’ gaan twintig lectoren op zoek naar de identiteit van sociaal werk, in de 

breedste zin van het woord. Die brede benadering is om meerdere redenen belangrijk. Ook voor de dagelijkse 

praktijk van sociaal werkers. ‘Wie de kernelementen van sociaal werk goed begrijpt, kan zijn/haar werk beter 

uitvoeren.’ 

Lees verder -> 

Bekendmaking genomineerden Sociaal Werker van het Jaar 2021 (Movisie) 

Bojoura Hoekstra, Marjolein Laponder en Nanneke Jager zijn door de jury genomineerd voor de Verkiezing 

Sociaal Werker 2021. Op 1 maart werden de genomineerden verrast met een videoboodschap met felicitaties 

namens de jury en de winnaars van de Verkiezing 2020. 

Lees verder -> 
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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 -> 

Deltaplan Jeugd: wat Sociaal Werk Nederland inbracht (Sociaal Werk Nederland) 

Om de jongeren en jeugd in Nederland meer perspectief te bieden, is er het zogeheten Deltaplan Jeugd in de 

maak. Het ministerie van VWS heeft hierin het voortouw genomen na een Kamerbrede motie van Tweede 

Kamerlid Lilianne Ploumen. Er zijn vijf werktafels georganiseerd waarbij relevante partners voorstellen doen. 

Lees verder -> 

Wat belemmert en helpt wijkteams? (Movisie) 

Na de decentralisatie van taken in het sociaal domein in 2015 kozen de meeste gemeenten voor het opzetten van 

sociale wijkteams. Teams die integraal, generalistisch, interdisciplinair en outreachend te werk gaan; ten behoeve 

van de zorg- en dienstverlening die gemeenten bieden aan inwoners in het kader van de Wmo, Jeugdwet en 

Participatiewet. 

Lees verder -> 

 

Hoe neem jij besluiten als je cliënt in het nauw komt? (Zorg+Welzijn)  

Sociaal professionals moeten vaak in moeilijke situaties de juiste beslissing nemen. Zij gebruiken hun kennis en 

ervaring. Het is nuttig je ervan bewust te zijn hoe ingrijpende besluiten worden genomen. Voor de kwaliteit van 

de hulp en voor de verantwoording naar jezelf, de cliënt en de opdrachtgever. 

Lees verder -> 

Waarom we sociaal werk uit de koker moeten halen (Zorg+Welzijn) 

In het boek ‘Sociaal werk doordacht’ gaan twintig lectoren op zoek naar de identiteit van sociaal werk, in de 

breedste zin van het woord. Die brede benadering is om meerdere redenen belangrijk. Ook voor de dagelijkse 

praktijk van sociaal werkers. ‘Wie de kernelementen van sociaal werk goed begrijpt, kan zijn/haar werk beter 

uitvoeren.’ 

Lees verder -> 

OPINIE: Pleidooi voor een ‘huisarts’ in de maatschappelijke zorg (Zorg+Welzijn) 

Qua doelstelling en missie vormen medische en maatschappelijke zorg een prachtig duo. Qua uitvoering liggen 

beide vormen van zorg echter ver uit elkaar. In dit opiniestuk pleit Gerard Hazenkamp, oud-gedeputeerde welzijn 

in de Provincie Utrecht, voor één poortwachter in de maatschappelijke zorg. 

Lees verder ->  
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