
 

 
 

 

 

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 
 
Ervaringsdeskundige jongeren aan het woord: ‘Zet ons vaker en beter in’ (Zorg+Welzijn) 

Steeds meer ervaringsdeskundige jongeren staan te trappelen om een bijdrage te leveren aan de jeugdzorg 

in Nederland. Tot nu toe wordt hun kennis en kunde echter maar mondjesmaat benut, blijkt uit recent 

onderzoek. 

Lees verder -> 

2. Welzijn op Recept  
 

Dordrecht start met Sociaal Recept (Sociaal Werk Nederland) 

De gemeente Dordrecht start per 1 september met Sociaal Recept, zoals Welzijn op Recept daar heet. 

Ariadne Pors, Teamleider Stedelijke Projecten en projectleider Sociaal Recept van Buurtwerk Dordrecht, en 

(actie)onderzoeker Jenny Zwijnenburg van Buurtwerk Dordrecht vertrouwen erop dat het een succes wordt: 

“We sluiten zoveel mogelijk aan bij bestaande structuren, maken verwijzen en terugkoppelen mogelijk ‘met 

één druk op de knop’ en zetten in op monitoring en evaluatie.” 

Lees verder -> 

3. Sociaal Werk  
 

Een oerwoud aan kennis veranderen in een overzichtelijk bos (Movisie) 

Afgelopen jaar was er veel waardering voor de Kennis- en Onderzoeksagenda Sociaal Werk. Eindelijk 

stonden de onderwerpen en vraagstukken die binnen het sociaal werk een extra kennisimpuls nodig 

hebben helder bijeen en werd duidelijk omschreven wat sociaal werk uniek maakt. 

Lees verder -> 

 

De terugkeer van de samenlevingsopbouw (Movisie) 

Het versterken van gemeenschappen is allang niet meer het domein van de opbouwwerker alleen. 

Verschillende soorten professionals voeren activiteiten uit op dit vlak. In deze publicatie reflecteren we op 

de groeiende belangstelling voor samenlevingsopbouw en brengen wij nieuwe vormen van 

samenlevingsopbouw in beeld. 

Lees verder -> 

 

Hoe profileer je jezelf als sociaal werker? Deze experts geven tips (Zorg+Welzijn) 

Jezelf profileren wordt steeds belangrijker voor sociaal werkers. Maar veel professionals blijken dat lastig te 

vinden. Experts Petra Verhagen en Marion van de Wijdeven geven tips om er wel mee aan de slag te gaan. 

Lees verder -> 
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Waarom sociaal werkers cruciaal zijn in lokale netwerken voor schuldproblematiek (Sociaal Werk 

Nederland) 

Zeggen wat er gezegd moet worden vergt moed, zeker in de wereld van armoede en schulden. Stichting de 

Moedige Dialoog nodigt uit om dat toch te doen, in publiek-private netwerken. ‘Dwars door alle sectoren 

heen, voor en ook door mensen met geldzorgen’, zegt bestuurder Jacqueline Beekman. Sociaal werkers 

kunnen daarbij een cruciale rol spelen. In zo’n setting kan de sociaal werker zijn expertise goed voor het 

voetlicht brengen. 

Lees verder -> 

 

De professionele identiteit van de sociaal werker of de kunst van het verbinden (Sociaal Werk 

Nederland) 

Een podcast maken, dat was een onderdeel van het prijzenpakket dat Marcel van Eck ten deel viel toen hij in 

2020 een van de drie Sociaal Werkers van het Jaar werd. En die kans greep hij met beide handen aan: 

uiteindelijk nam hij zelfs vier podcasts op, met evenzoveel experts in het sociaal domein. 

Lees verder -> 

 

‘Zet een ervaren mbo’er sociaal werk ook in schaal 8’ (Sociaal Werk Nederland) 

Organisaties die straks in Rotterdam het sociaal werk gaan doen moeten een optimale mix van mbo’ers en 

hbo’ers in dienst hebben. Dat heeft de gemeente in het bestek voor de nieuwe aanbesteding opgenomen. 

De reden? Die mbo’ers zijn hard nodig in het contact met juist de kwetsbaarste bewoners. Dat deze 

zienswijze bij de gemeente is geland is mede te danken aan drie jaar Spoor 22, aldus co-projectleider Hans 

Roskam.   

Lees verder -> 

4. Leefbare wijken 
 

 

Wij in de wijk: hoe gaat het nu met Buurtwerkkamer De Handreiking? (Movisie) 

De Handreiking 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. 

Movisie vraagt zich af: Hoe gaan deze sociale initiatieven om met de uitdagingen van de coronacrisis en hoe 

ziet de toekomst eruit? 

Lees verder -> 

 

Wij in de wijk: hoe gaat het nu met Vonk in de Wijk?  (Movisie) 

Vonk in de Wijk is een van de initiatieven die staat beschreven in de digitale bundel Wij in de wijk 2. De 

bundels Wij in de wijk bevatten initiatieven die ieder op hun manier de wijk prettiger, leefbaarder en 

socialer maken. Movisie vraagt zich af: hoe gaan deze sociale initiatieven om met de uitdagingen van de 

coronacrisis en hoe zien zij de toekomst tegemoet?  

Lees verder -> 

 

Leefbaarheid versterken: buurtbehoeften voorop en waarden sociale kwaliteit leidend (Movisie) 

Vele actieve inwoners voelen zich verantwoordelijk voor de leefbaarheid van hun buurt of wijk. Niet omdat 

ze gestimuleerd worden door de overheid, maar vanuit een intrinsieke motivatie.  

Lees verder -> 
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Hoe maak je een buurtagenda? ‘Het hoeft niet altijd in harmonie te gaan’ (Movisie) 

‘Mede door de coronacrisis zijn we weer in de ban van de buurt’, zegt Radboud Engbersen, expert sociaal 

domein bij Movisie. En daarmee neemt ook het belang van een buurtagenda toe. Maar hoe maak je die? 

Engbersen schreef mee aan een handleiding. ‘Mensen mogen best met verhitte hoofden tegenover elkaar 

staan.’ 

Lees verder -> 

 

Podcastserie Wij in de wijk: werken aan leefbare wijken en buurten (Movisie) 

Sterke wijken, waar mensen zich prettig voelen, goed samenleven en elkaar ondersteunen als dat nodig is. 

Hoe krijg je dat voor elkaar? In het meerjarige project Wij in de Wijk zoekt Movisie naar antwoorden op deze 

vraag. In een nieuwe, vierdelige podcastserie gaan Lou Repetur, Simon Timmerman en Jasper van de Kamp 

van Movisie in gesprek met direct betrokkenen bij lokale initiatieven in Utrecht, Amsterdam, Zutphen en 

Voorst. 

Lees verder -> 

 

5. Vrijwilligerswerk  
 

Deze superzomer kan niet zonder vrijwilligers (Sociale vraagstukken) 

Zijn vrijwilligers deze (super)zomer waterdragers? Blijven ze met lege handen achter? De super sport- en 

cultuurzomer met vanwege de coronacrisis uitgestelde evenementen als het Eurovisie Songfestival, de 

Olympische Spelen en het EK-voetbal in een ander licht bezien. 

Lees verder -> 

 

Hoe werken vooruitstrevende gemeenten aan vrijwilligerswerkbeleid? (Movisie) 

In veel gemeenten is er geen apart vrijwilligersbeleid. Het faciliteren en ondersteunen van vrijwilligers is 

onderdeel van een breder beleidsplan. Vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), moet een 

gemeentebestuur regelmatig een plan op te stellen met beleidsvoornemens om vrijwilligers te 

ondersteunen. 

Lees verder -> 
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