
 

 
 

 

 

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. Ervaringsdeskundigheid 
 
Spiegels in het welzijnswerk: ervaringsdeskundigheid als gelijkwaardige kennisbron (Movisie) 

Hoe kan ervaringsdeskundigheid worden ingezet in het welzijnswerk? Samen met de gemeente Amsterdam, 

welzijnsorganisatie Dynamo en de GGZ-organisaties GGZinGeest & Arkin is TEAM ED vanaf het begin af aan 

betrokken bij de aanpak GGZ in de wijk. 

Lees verder -> 

 

Ervaringsdeskundigheid geeft Klantreis extra dimensie (Movisie) 

Steeds meer gemeenten gebruiken het instrument Klantreis om te achterhalen welke weg inwoners 

afleggen om passende hulp en ondersteuning te vinden. Het blijkt een effectieve manier om te achterhalen 

hoe de dienstverlening kan verbeteren.  

Lees verder -> 

2. Gezondheid 
 
Kritiek op introductie van positieve gezondheid vooral suggestief (Sociale vraagstukken) 

Het concept van positieve gezondheid roept het beeld op als zouden ziekte, lijden en ongelijkheid niet meer 

bestaan, zeggen Rob Arnoldus en Mark de Koning. Onzin, zeggen de huisartsen Hans Peter Jung, Karolien 

van den Brekel en Machteld Huber. Het betoog van Arnoldus en De Koning is suggestief. 

Lees verder -> 

3. Leefbare wijken  
 

Handreiking: Hoe maak ik een buurtagenda? (Movisie) 

Na een periode van relatieve afwezigheid gaan gemeenten, woningcorporaties en andere partijen weer aan 

de slag in wijk en buurt. Dit doen zij samen met bewoners. Het opstellen van een buurtagenda is daarbij 

praktisch en passend om ervoor te zorgen dat de wensen en behoeften voor de buurt van deze partijen bij 

elkaar worden gebracht. 

Lees verder -> 

 

De preventieve waarde van bewonersinitiatieven en vrijwilligerswerk (Movisie) 

Vrijwillige inzet en bewonersinitiatieven zijn van grote waarde voor de samenleving. Er is behoefte aan 

kennis over hoe de waarde van deze inzet nog beter tot zijn recht kan komen. Vrijwilligersorganisaties en 

bewonersinitiatieven willen zelf hun maatschappelijke en financiële waarde inzichtelijk en zichtbaar maken. 

Lees verder -> 
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Digitalisering in het sociaal domein; zo ga je voortvarend aan de slag (Zorg+Welzijn) 

Social media, buurtplatforms, beeldbellen, relevante apps… Digitale middelen kunnen veel meerwaarde 

bieden voor het sociaal domein. Toch worden die kansen vooralsnog onvoldoende benut. Hoe kunnen 

sociaal werkers wél voortvarend met digitalisering aan de slag gaan? Expert Hans Versteegh geeft 5 tips. 

Lees verder -> 

 

4. Sociaal werk  
 

'Laaggecijferdheid is een onderschat probleem' (Movisie) 

Technologie en digitalisering hebben allemaal een wiskundige basis en zijn onvermijdelijk doordrongen in 

allerlei delen van ons dagelijks leven. Toch zijn we ons daar lang niet altijd van bewust. Niet iedereen kan 

deze cijfermatige prikkels even goed verwerken. Laaggecijferdheid is een onderschat probleem, aldus lector 

Kees Hoogland van Hogeschool Utrecht. 

Lees verder -> 

 

Waarom sociaal werkers meer tijd voor zichzelf kunnen gebruiken (Zorg+Welzijn) 

Veel mensen hebben een zwaar jaar achter de rug, zo ook professionals in het sociaal domein. De 

coronacrisis hakte erin en zorgde voor een fors hogere werkdruk. Des te belangrijker dus om zo nu en dan 

te ontspannen en even op adem te komen. Daarom wordt morgen (18 juni) de eerste Hush Day gevierd, een 

dag om goed voor jezelf te zorgen. 

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 -> 

 

Waardering voor opbouwwerk tijdens corona alleen is niet genoeg (Sociale vraagstukken) 

Het opbouwwerk heeft in de coronacrisis zijn waarde bewezen, vinden Chantal van Lieshout & Maja Ročak 

van Zuyd Hogeschool. Ook nu de samenleving weer van slot gaat, moet het opbouwwerk voldoende 

middelen krijgen om te blijven werken aan de sociale samenhang in wijken. Met bewoners en buurten zelf. 

Lees verder -> 

 

Agressie tegen sociaal werkers: melden, melden, melden (Sociale vraagstukken) 

Geweld tegen sociaal werkers is een structureel maatschappelijk probleem. Minder dan tien procent van 

sociaal werkers doet echter aangifte in gevallen van agressie. Hoe komt dat en hoe kunnen zij beter 

beschermd worden? 

Lees verder -> 
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Campagne voor sociaal werk gelanceerd: Zie je mij? (Sociaal Werk Nederland) 

Op 1 juni is de nieuwe campagne ‘Zie je mij?’ gelanceerd door het platform van werkgevers én werknemers 

in sociaal werk. De boodschap van de campagne is: sociaal werk is onmisbaar en cruciaal. Met filmpjes, 

advertenties en andere tools wordt het werk van sociaal werkers in de schijnwerpers gezet. 

Sociaalwerkorganisaties, gemeenten, werkgevers en het onderwijs kunnen met het campagnemateriaal aan 

de slag. 

Lees verder -> 

 

Doe mee met De klas van … Drie generaties sociaal werkers aan het woord! (Movisie) 

Werk jij op dit moment als sociaal werker – bijvoorbeeld als maatschappelijk werker, sociaal raadslid, 

jongerenwerker, wijkteammedewerker, ambulant begeleider, schuldhulpverlener of opbouwwerker? En zat 

je in 1992-1995, 2002-2005 of 2012-2015 in de schoolbanken om sociaal werker te worden? Neem dan deel 

aan het onderzoek: De klas van… Drie generaties sociaal werkers aan het woord! 

Lees verder -> 

5. Sociale netwerken 

 
Hoe hun sociale netwerk risicojongeren kan helpen (Sociale vraagstukken) 

Alleen Rotterdam telt al meer dan zevenduizend risicojongeren tussen de twaalf en zeventwintig jaar. Zij 

ervaren een opeenstapeling van problemen op het gebied van school, werk, gezondheid en veiligheid. Een 

divers en in alle opzichten ondersteunend netwerk kan zo’n accumulatie helpen voorkomen. Maar precies 

daar ontbreekt het deze grootstedelijke jongeren aan. 

Lees verder -> 
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