
 

 
 

 

 

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. Gezondheid 
 
Mentale gezondheid in eerste helft 2021 op dieptepunt (CBS) 

In de eerste twee kwartalen van 2021 was 15 procent van de bevolking van 12 jaar of ouder psychisch 

ongezond. Dit percentage is sinds 2001, het jaar waarin het CBS begon met de monitoring van de mentale 

gezondheid, niet zo hoog geweest. 

Lees verder -> 

2. Leefbaarheid 
 
‘Georganiseerde misdaad zorgt voor sociale crisis in de wijk’ (Divosa) 

Criminelen weten heel goed hoe ze jongeren en kwetsbare wijkbewoners voor hun karretje kunnen 

spannen. Dit vraagt om een alert en outreachend sociaal domein dat niet bang is om de ‘strijd op straat’ aan 

te gaan, zegt bestuurskundige en criminoloog Edward van der Torre. 

Lees verder -> 

 

Maatschappelijke woonvorm: van droom tot gedeelde ambitie (Zorg+Welzijn) 

Wonen, zorg en onderwijs in één gebouw. Gert van Uffelen en Michiel Wijnen ontwikkelen woonvormen die 

bijdragen aan leefbaarheid in wijken en, sociale, wensen van bewoners. Dat kunnen mensen met een 

zorgvraag zijn of mensen/kinderen voor wie ontmoeting belangrijk is.  

Lees verder -> 

 

Het speelveld van bewonersinitiatieven: actieve bewoners, professionals en de lokale overheid’ 

(Movisie) 

Het versterken van bewonersinitiatieven vraagt om een passende sociale infrastructuur. In dit artikel staat 

de vraag centraal hoe de infrastructuur rondom een bewonersinitiatief eruitziet en wie heeft welke rol? In 

dit artikel focussen we ons op de rol van de actieve bewoner, de wijkprofessional en de lokale overheid. 

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 -> 

Binnen Kalkhaven 37
3311 JC Dordrecht 

Nieuwsbrief Buurtwerk  
Nummer 9 –  september 2021  

 

mailto:info@expertisecentrumsociaalwerk.nl
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2021/35/mentale-gezondheid-in-eerste-helft-2021-op-dieptepunt
https://www.divosa.nl/nieuws/verhalen/georganiseerde-misdaad-zorgt-voor-sociale-crisis-de-wijk
https://www.zorgwelzijn.nl/maatschappelijke-woonvorm-van-droom-tot-gedeelde-ambitie/
https://www.movisie.nl/artikel/speelveld-bewonersinitiatieven-actieve-bewoners-professionals-lokale-overheid
https://www.movisie.nl/artikel/podcastserie-wij-wijk-werken-aan-leefbare-wijken-buurten


 

 
 

3. Sociaal Werk  
 

Hoe voorkomen we de uitstroom van sociaal werkers? (Movisie) 

Bijna 20 procent van de sociaal werkers zegt over vijf jaar een ander beroep te hebben, 40 procent twijfelt. 

Dit was één van de opvallende uitkomsten van de Raadpleging sociaal werk 2020 van Movisie. En sociaal 

werkers voegen ook daadwerkelijk de daad bij het woord, want de uitstroomcijfers zijn uitzonderlijk hoog, 

bevestigen verschillende arbeidsmarktonderzoeken. 

Lees verder -> 

 

Moeilijke vraagstukken kun je beter samen oplossen (Zorg+Welzijn) 

Bijna elke hulpverlener kent de angst of twijfel wel die hem soms overvalt bij een lastig vraagstuk in zijn 

beroepspraktijk. Hoe moet hij de situatie aanpakken? Doet hij het wel goed? Wordt hij er later niet op 

afgerekend als het misgaat? Alsof hij de enige is die het probleem moet oplossen en daar verantwoordelijk 

voor is. Jan Sanne Mulder: ‘Lastige vraagstukken ontstaan vaak door een hoeveelheid aan factoren.’ 

Lees verder -> 

 

‘Versnippering in zorg maakt samenwerking huisarts en sociaal domein steeds moeilijker’ 

(Zorg+Welzijn) 

Huisarts Marnix van der Leest heeft zijn werk fundamenteel zien veranderen sinds de transitie van de 

jeugdzorg. Ook het groeiend aantal ouderen dat langer thuis blijft wonen heeft impact op zijn werk. ‘De 

grote hoeveelheid betrokken partijen maakt communiceren moeilijker.’ 

Lees verder -> 

 

4. Wijkteams 
 
Zelfsturende teams in het sociaal domein; werkt dat? (Zorg+Welzijn) 

Zelfsturende teams kunnen veel voordelen opleveren in het sociaal domein. Van betere zorg voor de client 

tot meer plezier op de werkvloer. Meerdere sociaalwerkorganisaties experimenteren er dan ook mee, maar 

gemakkelijk is dat niet. Sociaal Werk Nederland organiseerde daarom een kennissessie over het onderwerp.  

Lees verder -> 
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