
 

 
 

 

 

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. Sociaal Werk  
 

Krachtwerk helpt om te zien wat er wél goed gaat (Movisie) 

Boeken vol heeft ze over Krachtwerk geschreven, en toch lukt het Judith Wolf om de succesvolle methodiek 

in één zin neer te zetten: uitgaan van de eigen kracht van mensen en die versterken. Zodat mensen meer 

regie krijgen, met kleine stapjes werken aan wat voor hen belangrijk is en zich senang voelen in hun leven. 

Lees verder -> 

 

Hernieuwde aandacht voor samenlevingsopbouw (Zorg+Welzijn) 

Samenlevingsopbouw zit in de lift en er zijn steeds meer verschillende spelers in het veld. Mariël van Pelt, 

senior adviseur professionalisering bij Movisie, werkte mee aan de publicatie 'De terugkeer van de 

samenlevingsopbouw'. 

Lees verder -> 

 

Aan de slag met professionele besluitvorming in je werk (Movisie) 

Goede professionele besluitvorming is van wezenlijk belang voor de kwaliteit van dienstverlening en 

ondersteuning aan inwoners. Deze handreiking geeft inzicht in de kenmerken van verschillende modellen 

van besluitvorming, en helpt sociaal professionals deze te gebruiken om in het dagelijks werk 

besluitvorming te versterken. 

Lees verder -> 

 

2. Wijkteams 
 
Sociale wijkteams: van individueel naar collectief werken, maar hoe? (Zorg+Welzijn) 

Sociale wijkteams werden in het leven geroepen om preventieve en laagdrempelige ondersteuning te 

bieden. Liefst in samenwerking met wijk- en buurtbewoners. In de praktijk blijkt dat echter lastig en 

focussen wijkteams zich vooral op individuele hulp. Wat moet er gebeuren om de focus te verleggen naar 

collectief en preventief werken? 

Lees verder -> 
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Eén tegen eenzaamheid’ 

Voor activiteiten stelt ‘één tegen eenzaamheid’ jaarlijks een (gratis) ‘Kom erbij-pakket’ met aankledings- en 

informatiemiddelen beschikbaar. Je kunt deze kosteloos bestellen. De producten zijn in een herkenbare 

Week tegen Eenzaamheid-stijl. Je bepaalt zelf hoeveel materialen je nodig hebt. Het Kom erbij-pakket 

bestaat uit: 

 

• Placemats 

• Uitnodigingskaartjes ‘Ik nodig je uit’ 

• Afspraakkaartjes ‘Tot ziens’ 

• Posters Week tegen Eenzaamheid 

• Verhalenposters over eenzaamheid 

• VloerstickersGesprekskaartjes 

• Textielbadges 

 

https://www.eentegeneenzaamheid.nl/week-tegen-eenzaamheid/bestel-nu-het-kom-erbij-pakket/

