
 

 
 

 

 

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. Webinars 
 
Terugkijken -> Als hoarding in je familie terugkomt  

Als onderdeel van de eerste Nederlandse Hoarding Week in mei 2021, organiseerden we een webinar voor 

familieleden en vrienden van mensen met hoarding problematiek. In dit webinar geven we uitleg over de 

stoornis, maar geven ook een kijkje in de leef- en gedachtenwereld van problematische verzamelaars en 

beantwoorden we vragen. 

Lees verder ->  

 

Terugkijken -> Professionalisering van Sociaal Werk  

Van sociaal professionals wordt steeds meer verwacht: dat zij interdisciplinair samenwerken met andere 

professionals, dat zij aandacht hebben voor de digitalisering van de samenleving, dat zij samenwerken met 

vrijwilligers en burgerinitiatieven, enzovoort. 

Lees verder -> 

 

Risicovol middelengebruik binnen de jeugdhulp en jeugdbescherming’ – 15 juni  

In dit webinar op 15 juni word je bijgepraat over de laatste cijfers en inzichten over middelengebruik. Ook 

krijg je praktische tips voor gespreksvoering en informatie en voorbeelden die jou en je organisatie helpen 

om bij te dragen aan middelenpreventie in de jeugdhulp. 

Lees verder -> 

2. Ervaringsdeskundigheid  
 
‘Ervaringskennis van ouders moet meer benut worden’ (Zorg+Welzijn) 

Professionals luisteren te weinig naar ouders en kinderen als het gaat om de hulp aan gezinnen. Dat vinden 

Marjan de Lange, zelfstandig adviseur jeugdhulp, en Afke Jong, adviseur huiselijk geweld bij de gemeente. 

Daarom richtten ze samen met andere ouders Netwerk Beter Samen op, een organisatie die 

ervaringskennis meer op de kaart wil zetten. 

Lees verder -> 

 

Meer betaalde ervaringswerkers in het sociale domein. Maar hoe dan? (Sociale vraagstukken) 

Het aantal betaalde ervaringsdeskundigen bij instellingen lijkt te stagneren. Sommige instellingen timmeren 

op dit vlak wel aan de weg. Hoe doen ze dat? Wat kunnen we daar van leren? 

Lees verder -> 
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3. Gezondheid  
 
Neoliberaal getinte ‘roze’ positieve gezondheidsbril verblindt (Sociale Vraagstukken) 

Welzijns-en gezondheidsinstanties omarmen schijnbaar gedachteloos het concept van positieve 

gezondheid. Met veerkracht, eigen regie en coping komt de zieke in beeld als een gezond mens. Het concept 

doet geen recht aan het lijden van ernstig zieke patiënten, aan de positie van groepen die over onvoldoende 

gezondheidsvaardigheden beschikken, en ook niet aan het recht op gezondheid. 

Lees verder -> 

 

4. Leefbaarheid  
 
Wij in de wijk: Hoe gaat het nu met Boefjes en Barista’s? (Movisie) 

Boefjes en Barista’s is een van de initiatieven die staat beschreven in de digitale bundel Wij in de wijk. De 

bundels bevatten initiatieven die ieder op hun manier de wijk prettiger, leefbaarder en socialer maken. 

Lees verder -> 

 

5. Sociaal Werk  
 

 

Dicht de kloof: pleidooi voor herstel en perspectief (Movisie) 

Vijftien burgemeesters en maatschappelijke organisaties als Aedes en Sociaal Werk Nederland hebben zich 

achter het manifest Dicht de kloof geschaard. Het manifest richt zich tot een nieuw kabinet met een pleidooi 

voor een Nationaal Herstel- en Perspectiefprogramma ‘Leefbaarheid en Veiligheid’ gericht op zestien 

stedelijke gebieden die te maken hebben met hardnekkige sociale problemen en achterstelling. 

Lees verder -> 

 

De stand van het sociaal werk in Nederland (Movisie) 

Uit nieuw onderzoek blijkt dat sociaal werkers meer aandacht besteden aan psychische gezondheid, sociaal 

netwerken, wonen en leefbaarheid, financiën en huiselijke relaties. Het aanpakken van deze sociale 

problemen wordt bovendien steeds complexer door corona en de veranderde wetgeving. 

Lees verder -> 

 

Online magazine: Versterking van de sociale basis (Sociaalweb) 

De verwachtingen van het versterken van de sociale basis zijn hoog, soms lijkt het wel het ei van Columbus! 

Maar wat is er voor nodig om de sociale basis te versterken? Wie heeft daarin welke rol? En hoe zorgen we 

dat iedereen de juiste rol pakt? Hoe komen we van goede ideeën tot uitvoeringskracht?  In dit magazine 

worden deze vragen vanuit verschillende perspectieven belicht en komen sleutels voor succes aan bod. 

Lees verder -> 

 

Sociaal werkers ervaren steeds meer druk in het werk (Movisie) 

Uit nieuw onderzoek blijkt dat sociaal werkers meer aandacht besteden aan psychische gezondheid, sociaal 

netwerken, wonen en leefbaarheid, financiën en huiselijke relaties. Het aanpakken van deze sociale 

problemen wordt bovendien steeds complexer door corona en de veranderde wetgeving. 

Lees verder -> 
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Responsieve overheid betaalt zich terug in welzijn inwoners (Movisie) 

Een sterke sociale basis is voor veel inwoners onmisbaar om naar tevredenheid te kunnen functioneren. 

Maar wat ís de sociale basis eigenlijk en wat kunnen lokale overheden doen om de sociale basis te 

versterken? De verkenning ‘Sterke beleidsinterventies, sterke sociale basis’ geeft antwoord op deze vragen. 

Lees verder -> 

 

6. Vrijwilligerswerk  
 

Vrijwilligerswerk zoekt veelal ‘gezellige jufs’, maar minder migranten, ouderen of gehandicapten 

(Sociale vraagstukken) 

De vacatureteksten van het vrijwilligerswerk kunnen menig potentiële vrijwilliger afschrikken. Met hun 

taalgebruik geven ze ouderen, mensen met een bi-culturele achtergrond of handicap al dan niet bewust het 

gevoel dat ze niet welkom zijn. 

Lees verder -> 

https://www.movisie.nl/publicatie/responsieve-overheid-betaalt-zich-terug-welzijn-inwoners
https://www.socialevraagstukken.nl/vrijwilligerswerk-zoekt-veelal-gezellige-jufs-maar-minder-migranten-ouderen-of-gehandicapten/

