
 

 
 

 

 

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. Agenda 
 
Jaarcongres Eenzaamheid op 18 januari 2022  

Gevoelens van eenzaamheid en sociaal isolement zijn voor veel mensen een taboe. Deze gevoelens komen 

echter veel voor, zowel bij jongeren als ouderen en binnen alle lagen van de samenleving. Kom naar het 

vernieuwde Jaarcongres Eenzaamheid op dinsdag 18 januari 2022. Ontdek van experts uit de praktijk hoe jij 

jouw cliënt beter leert begrijpen en begeleiden! 

2. Ervaringsdeskundigheid 
 
Gemeenten aan de slag met ervaringsdeskundigheid (Movisie) 

Steeds meer organisaties - ook gemeenten - maken gebruik van ervaringsdeskundigen. Wat levert het ze op 

wat zijn do’s en don’ts bij het inzetten van ervaringsdeskundigen? Movisie doet er onderzoek naar, samen 

met vrijgevestigd deskundige Ed van Hoorn. Saskia Keuzenkamp, wetenschappelijk directeur bij Movisie, 

deelt enkele belangrijke inzichten. 

Lees verder -> 

 

Ervaringsdeskundigen en professionals in de opleiding Social Work: een meeromvattend perspectief 

(Movisie) 

Hoe integreer je ervaringskennis uit de praktijk in een beroepsopleiding tot maatschappelijk werker? De 

opleiding Social Work aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) heeft dit jaar voor een cruciaal 

vak naast de reguliere docent twee extra docenten aangesteld: de een belichaamt het perspectief van de 

professional en de ander het perspectief van de cliënt. De HAN wil zo een ander soort professionals 

opleiden. 

Lees verder -> 

3. Gezondheid 
 
Sociale ongelijkheid neemt niet af, ondanks beleid om sociale verschillen tegen te gaan (Divosa) 

De structurele ongelijkheid tussen sociale groepen wordt niet kleiner, ondanks beleid om sociale verschillen 

tegen te gaan. Dat constateert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in het rapport Verschil in 

Nederland. In het onderzoek maakt het SCP een vergelijking tussen 2014 en 2020. 

Lees verder -> 
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Slechts een derde Nederlanders is sociaal optimistisch (Binnenlands Bestuur) 

Nederlanders zijn best optimistisch in vergelijking met andere landen en we zijn in ieder geval een stuk 

optimistischer dan onze zuiderburen en onze oosterburen. Op een nieuwe index, de sociaal optimisme 

index, bezetten we plaats acht in de Europese Unie. 

Lees verder -> 

 

'Bestaansonzekerheid is funest voor gezondheid' (Binnenlands Bestuur) 

Mensen met een lager inkomen en opleidingsniveau leven gemiddeld korter en ongezonder. Het herstel van 

die gezondheidsachterstanden vraagt om investeringen in leefomgeving en bestaanszekerheid, zegt Erik 

Dannenberg. ‘Vroeger kon je als postbode met één inkomen je hele gezin onderhouden, nu moet je met z’n 

tweeën fulltime pakjes bezorgen.’ 

Lees verder -> 

 

Gezondheidskloof vraagt om 'beleid via de band' (Binnenlands Bestuur) 

Wie leeft met een laag en onzeker inkomen, leeft korter en ongezonder. De gezondheidsverschillen op basis 

van sociaaleconomische status zijn groot en hardnekkig. Waarom slaagt overheidsbeleid er niet in om de 

kloof te doen krimpen? 

Lees verder -> 

 

Gemeenten moeten veel actiever worden met preventie (Sociale vraagstukken) 

Vanwege de snel groeiende zorguitgaven groeit vanuit verschillende hoeken de roep om meer preventie. 

Gemeenten moeten veel meer gaan sturen op preventie om hun inwoners gezond te houden, vooral omdat 

het Rijk het laat afweten. 

Lees verder -> 

4. Leefbaarheid en veiligheid  
 
‘Te weinig oog voor meerwaarde van reclassering’ (Binnenlands Bestuur)  

Bij de terugkeer van ex-gedetineerden in de samenleving wordt te veel naar taakstelling, effectiviteit en 

kosten gekeken. Maatschappelijke baten van de reclassering raken daardoor ten onrechte uit 

beeld.Daarvoor waarschuwen onderzoeker Michel Linnenbank en lector Attila Németh van Hogeschool 

Saxion in een essay in Binnenlands Bestuur. 

Lees verder -> 

 

Actief burgerschap versterken anno 2021 (Movisie) 

Als je aan een vraagstuk werkt, wil je niet zomaar wat doen. Ieder persoon wil impact maken, en dat kan het 

best door gebruik te maken van kennis die er al is. Het liefst heb je de informatie over hoe je dat het best 

kan doen altijd bij de hand. Deze behoefte merken we ook bij inwoners en professionals die willen werken 

aan actief burgerschap. 

Lees verder -> 
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De kracht van kunst op leefbaarheid in wijken (Movisie) 

De kracht van kunst op de aanpak van maatschappelijke vraagstukken is groot. Kunst spreekt de taal van 

emotie en nodigt uit tot ander gedrag. Het draagt bij aan individuele ontplooiing, participatie en 

gezondheid. Kunst leent zich bij uitstek voor het vertellen van verhalen en het vergroten van empathie. Het 

stimuleert sociale contacten tussen diverse wijkbewoners, participatie in de wijk en de levendigheid van 

wijken. In dit artikel lees je meer over de effecten van kunst- en cultuurprojecten op de leefbaarheid in 

wijken en de werkzame elementen. 

Lees verder -> 

 

Leefbaarheid vraagt versterken van sociale kwaliteit (Movisie) 

We hebben te maken met verschillende maatschappelijke trends: toenemende complexiteit van de 

samenleving, groeiende achterstanden en ongelijkheden tussen groepen mensen, toename van kwetsbare 

mensen in wijken, tekorten in zorgkosten en personeel alsook gebrek aan woningen.  

Lees verder -> 

 

Participatietools voor meer zeggenschap en betrokkenheid inwoners (Movisie) 

Hoe versterk je de zeggenschap en betrokkenheid van inwoners bij beleid en uitvoering? Gemeenten, 

maatschappelijke organisaties en burgercollectieven zoeken naar goede antwoorden op die vraag. Movisie 

ontwikkelde de afgelopen jaren een breed palet aan instrumenten om dat voor elkaar te krijgen en 

daarmee te komen tot een effectievere aanpak van maatschappelijke vraagstukken. 

Lees verder -> 

5. Sociaal werk  
 

Sociaal werkers krijgen in kennisagenda ouderen grotere rol (Zorg+Welzijn) 

Maken we de juiste beleidskeuzes voor effectieve ouderenzorg? Daarover gingen het Amsterdam UMC en 

de Amsterdamse coalitie Ouderen in gesprek met praktijkdeskundigen en wetenschappers. De 

kennisagenda ouderen die vervolgens ontstond geeft sociaal werkers een grotere rol dan ze mogelijk zelf 

verwachten. 

Lees verder -> 

 

Sociaal werk onmisbaar voor vertrouwen in meerstemmige samenleving (Sociale vraagstukken) 

Ruim vijftien jaar geleden introduceerde de overheid een zorgfilosofie die bol staat van wantrouwen. Nu 

moeten burgers en overheid elkaar weer leren vertrouwen. Sociaal werk kan daarin een bemiddelende rol 

spelen. 

Lees verder -> 

 

Noodklok voor vertrekkende sociaal werkers (Sociale vraagstukken) 

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

De uitstroomcijfers uit het sociaal werk zijn op dit moment uitzonderlijk hoog. Toch dringt deze 

ongemakkelijke waarheid nog nauwelijks tot opdrachtgevers en werkgevers door. 

Lees verder -> 
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Sociaal werkers gedreven door onrecht: 'We schreeuwen wel, maar haast niemand hoort ons' 

(Movisie) 

De derde editie van De Agenda van het Sociaal Werk staat voor de deur (donderdag 11 november 2021). Dit 

jaar gaat het over 'Drijfveren en daadkracht'. Sociaal werkers zetten zich elke dag opnieuw in, omdat ze 

inwoners willen ondersteunen. De laatste tijd lijkt daarnaast de drijfveer om systeemfouten aan te willen 

pakken terrein te winnen. Hoe komt dat, en wat betekent dat? 

Lees verder -> 

 

De rol van sociaal werk in de digitaliserende samenleving (Movisie) 

Door de coronacrisis kwamen digibeten, veelal mensen in een kwetsbare positie, verder dan ooit op afstand 

van de samenleving. Sociaal werkers kunnen hun digitale vakmanschap versterken, zodat ze meer bij 

kunnen dragen aan een digitaliserende samenleving die sociaal, veilig en inclusief is. Movisie werkt de 

komende jaren aan drie focuspunten zodat sociaal werkers deze rol kunnen pakken. 

Lees verder -> 

 

Sociaal werker Katinka Verdonk: ‘Het is een rollercoaster geweest’ (Movisie) 

Het artikel over hoe we de uitstroom van sociaal werkers kunnen voorkomen, riep op sociale media 

opvallend veel reacties op. Katinka Verdonk, sociaal werker (ouderen) bij WIJ Heemstede schreef 

bijvoorbeeld: ‘Ondanks alles hebben een aantal van mijn collega's en ik ons belangrijke werk weten door te 

zetten. 

Lees verder -> 

 

Sociaal werkers hebben aan daadkracht geen gebrek, maar wat drijft hen eigenlijk? (Movisie) 

‘Verontwaardiging!’ Dat was pakweg veertig jaar geleden de reden voor Nanneke Jager om te kiezen voor 

het sociaal werk. En dat is het sindsdien ook gebleven. Als Sociaal Werker van het Jaar 2021 is zij op 11 

november een van de sprekers op de derde editie van De Agenda van het Sociaal Werk. Het thema van deze 

online sessie: Drijfveren en Daadkracht. ‘Laatst vroeg iemand me: waar hebben jullie het over bij het 

koffieapparaat? Nou, daar zul je me nooit aantreffen. Geen tijd!’ 

Lees verder -> 

 

De agenda van het Sociaal Werk draait om drijfveren en daadkracht (Zorg+Welzijn) 

De derde editie van De Agenda van het Sociaal Werk staat voor de deur (donderdag 11 november 2021). Dit 

jaar gaat het over 'Drijfveren en daadkracht'. Sociaal werkers zetten zich elke dag opnieuw in, omdat ze 

inwoners willen ondersteunen. De laatste tijd lijkt daarnaast de drijfveer om systeemfouten aan te willen 

pakken terrein te winnen. Hoe komt dat, en wat betekent dat? 

Lees verder -> 

 

Hoe stoom je studenten klaar voor het complexe werkveld van sociaal werkers? (Zorg+Welzijn) 

Hoe ziet de opleiding van toekomstig sociaal werkers eruit en hoe blijft het onderwijs bij de praktijk passen? 

Op de opleiding Pedagogiek op Fontys Hogeschool draait alles om de juiste houding en vormen studenten 

samen leergemeenschappen. 

Lees verder -> 
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6. Wijkteams  
 

Waarom wijkteams en burgerinitiatieven meer moeten samenwerken (Zorg+Welzijn) 

Het Nederlands Jeugdinstituut wil wijkprofessionals prikkelen om burgerinitiatieven te stimuleren en 

versterken. Gelijkwaardige samenwerking is daarbij belangrijk, benadrukt projectleider Jitty Runia van het 

Nederlands Jeugdinstituut. ‘De initiatiefnemers van burgerinitiatieven hebben ontzettend veel kennis over 

de wijk en zijn verbonden met haar inwoners.’ 

Lees verder -> 

https://www.zorgwelzijn.nl/waarom-wijkteams-en-burgerinitiatieven-meer-moeten-samenwerken/

