
 

 
 

 

 

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 
 
‘Kijk naar wie de mens achter de hulpvraag is’ (Movisie) 

Tijdens de week van de Challenge Armoede, dit jaar in het teken van de samenhang tussen financiële 

problemen en psychische problematiek, ging Movisie in gesprek met ervaringsdeskundigen tijdens een 

online Q&A. 

Lees verder ->. 

 

Ervaringsdeskundigheid in Meppel: In een tandem tegen armoede (Movisie) 

De gemeente Meppel heeft een aanbeveling uit een onderzoeksrapport naar armoede omgezet in concrete 

daden: inwoner Miranda de Haas is opgeleid en werkzaam als ervaringsdeskundige armoede en sociale 

uitsluiting. Zij vormt een tandem met Diana Glastra – een beleidsmedewerker op hetzelfde gebied. 

Lees verder -> 

 

‘De strijd tegen stigma’s loopt als een rode draad door ons werk’ (Zorg+Welzijn) 

Maaike van der Werff en Marieke Noort werken als ervaringsdeskundige bij de Herstelacademie van GGZ 

Noord Holland Noord. Ze hebben te maken met een dubbel stigma, klinkt het. Een stigma over hun 

verleden én stigma over hun werk. ‘Oh ervaringsdeskundigen? Die zullen wel vaak ziek zijn.’ 

Lees verder -> 

 

Waarom deze voormalige zorgmijder toch zorg accepteerde (Zorg+Welzijn) 

Het levensverhaal van ervaringsdeskundige Toon Walravens is een heftige. Drugsverslaving, criminaliteit, 

seksueel misbruik, schuldenproblematiek en meerdere gevangenisstraffen maken allemaal onderdeel uit 

van zijn verleden.  

Lees verder -> 

 

De kracht van ervaringsvrijwilligers - Hoe ervaringsverhalen anderen kunnen helpen (Sociaalweb) 

Binnen het onderzoek ‘Eerder uit de schulden: wat werkt?’ is ervaringsdeskundigheid één van de centrale 

thema’s. Uit literatuuronderzoek blijkt dat de inzet van ervaringsdeskundigheid positief kan werken bij het 

(vroeg) signaleren en aanpakken van schulden. 

Lees verder -> 
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2. Gezondheid 
 
‘Meer aandacht voor preventie en de sociale omgeving’ (Zorg+Welzijn) 

Het Trimbos-Instituut bestaat dit jaar 25 jaar, een goed moment om terug te blikken op wat er in die tijd 

veranderd is op het gebied van mentale zorg en middelengebruik. ‘We zijn een samenleving met grote 

verschillen, dat baart ons zorgen’, vertelt Bert van der Hoek, voorzitter van de Raad van Bestuur. 

Lees verder -> 

 

Gemeenten hebben belangrijke rol bij preventie lachgas (VNG) 

Welke mogelijkheden hebben gemeenten bij voorlichting over lachgas en preventie van lachgasgebruik? 

Daar ging het over tijdens een digitale bijeenkomst op 14 september georganiseerd door het ministerie van 

VWS in samenwerking met het Trimbos-instituut. 

Lees verder -> 

 

Stevigere positie gemeenten nodig voor leefstijlpreventie (VNG) 

Het nieuwe kabinet moet een stevig fundament leggen voor de preventieve inzet op een gezonde leefstijl, 

stelt staatssecretaris Blokhuis (VWS) in zijn z.g. Bouwstenenbrief. De VNG steunt deze lijn, maar dat 

betekent wel dat gemeenten in positie moeten worden gebracht. 

Lees verder -> 

 

Campagne #normaaloverdrugs van start (Binnenlands Bestuur) 

In twaalf grote steden is afgelopen weekend de campagne #normaaloverdrugs van start gegaan. Met 

oneliners zoals ‘Er gaan meer mensen kapot aan het drugsbeleid dan aan drugs’ vraagt de campagne 

aandacht voor het huidige, Nederlandse drugsbeleid. Deze landelijke campagne is gestart door de ouders 

Merel en Jochem Janssen die het maatschappelijk beladen onderwerp bespreekbaar willen maken. 

Lees verder -> 

 

Gemeenten komen straks lijkschouwers tekort (Binnenlands Bestuur) 

Gemeenten dreigen lijkschouwers tekort te komen, waarschuwt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 

(IGJ). 'Veel forensisch artsen gaan binnenkort met pensioen, terwijl er veel te weinig nieuwe worden 

opgeleid', aldus de organisatie. In veel regio’s is de situatie volgens haar nu al nijpend. 

Lees verder -> 

 

De pandemie en de maatregelen dreigen bestaande gezondheidsverschillen te vergroten (Sociale 

vraagstukken) 

De gevolgen van de COVID-19 pandemie en de genomen maatregelen vallen ongelijk uit. Mensen met een 

lage sociaaleconomische status (SES) en/of een migratieachtergrond hebben qua gezondheid en 

leefomstandigheden meer te lijden dan mensen met een betere uitgangspositie. De gezondheidsverschillen 

in Nederland dreigen hierdoor groter te worden. 

Lees verder -> 

 

Betere gezondheid en welzijn door wijkgerichte preventie (Hogeschool van Amsterdam) 

Gezondheid en welzijn hangen op allerlei manieren samen. Toch zijn gezondheidszorg en het sociale 

domein grotendeels gescheiden werelden. PREVENT, een onderzoeksgroep van tien lectoraten van 

Hogeschool Utrecht (HU) en de Hogeschool van Amsterdam (HvA) gaat daar verandering in brengen. 

Lees verder -> 
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Vrijwel alle schoolpleinen in het po rookvrij, aanduiden kan beter (PO Raad) 

Sinds 1 augustus 2020 is het wettelijk verplicht dat alle schoolterreinen geheel rookvrij zijn. Uit inspecties 

door de NVWA blijkt dat vrijwel alle schoolpleinen rookvrij zijn. Wel constateerden de inspecteurs dat een 

deel van de scholen het rookverbod niet of onvoldoende heeft aangeduid.    

Lees verder -> 

 

Pleidooi voor integrale benadering van preventie (Sociale vraagstukken) 

Voorkomen is beter dan genezen. Uit onderzoek blijkt dat investeren in preventie loont. Toch ligt de nadruk 

nog steeds op het oplossen van problemen nadat die al ontstaan zijn. Een integrale benadering van 

preventie is nodig. Bestaanszekerheid vormt de kern ervan. 

Lees verder -> 

 

Waarom deze voormalige zorgmijder toch zorg accepteerde (Zorg+Welzijn) 

Het levensverhaal van ervaringsdeskundige Toon Walravens is een heftige. Drugsverslaving, criminaliteit, 

seksueel misbruik, schuldenproblematiek en meerdere gevangenisstraffen maken allemaal onderdeel uit 

van zijn verleden.  

Lees verder -> 

 

De CO2-assistent: “De klimaatcrisis is een gezondheidscrisis” (Sociaalweb) 

Een groep geneeskundestudenten uit Utrecht mist het grootste onderwerp van deze tijd in het curriculum 

van de opleiding: wat te doen tegen klimaatverandering en de gevolgen daarvan? De opwarming van de 

aarde heeft namelijk een enorme weerslag op de menselijke gezondheid en veiligheid: van hittestress tot 

internationale onveiligheid. Daarom zijn de studenten het initiatief ‘de CO2-assistent’ begonnen. 

Lees verder -> 

 

Ontvangst ProFri manifest door Stannie Driessen (SER) 

Op 1 november nam Directeur Stannie Driessen het frietmanifest in ontvangst. Dit is een reactie van ProFri 

op het RVS advies Een eerlijke kans op gezond leven. De RVS roept op tot een dialoog om Nederland samen 

gezonder te maken.  

Lees verder ->  
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3. Leefbaarheid en veiligheid  
 
Preventieve aanpak jonge aanwas in ondermijning in Eindhoven (Sociaalweb) 

Eindhoven heeft, net zoals in een aantal andere steden, te kampen met ondermijnende criminaliteit. Steeds 

meer komt het besef dat als je ondermijning wilt stoppen, je ook de navelstreng tussen de criminele 

netwerken en de risicogroepen die in aanmerking komen als ‘nieuwe handlangers’ moet doorknippen. Maar 

hoe doe je dit? En tegen welke knelpunten en uitdagingen loop je dan aan? 

Lees verder -> 

 

Kamerbrief over beleid preventie radicalisering (Rijksoverheid) 

Staatssecretaris Wiersma (SZW) informeert de Tweede Kamer over hoe SZW de gemeenten ondersteunt en 

aanspoort in hun beleid voor de preventie van radicalisering. Het Tweede Kamerlid Becker (VVD) had om 

een brief over het SZW-beleid van de preventieve aanpak van radicalisering gevraagd. 

Lees verder -> 

 

Wat we van niet gelukte bewonersinitiatieven kunnen leren (Sociale vraagstukken) 

Succesvolle bewonersinitiatieven kunnen op feestelijk eerbetoon rekenen, de mislukte initiatieven 

daarentegen worden doodgezwegen. Ten onrechte.  Want we kunnen juist zo veel van hun mislukking leren, 

mits we er ruimte voor creëren. 

Lees verder -> 

 

Complexe en tijdelijke financiering belemmeren zorgzame gemeenschappen (Movisie) 

Het is tijd voor een eenvoudigere en structurelere financiering van zorgzame gemeenschappen. Dat is een 

belangrijke conclusie uit de eerste Monitor Zorgzame Gemeenschappen 2020 die Nederland Zorgt voor 

Elkaar, Movisie en Vilans uitvoerden onder ruim 300 burgerinitiatieven in wonen, zorg en welzijn. 

Lees verder -> 

 

VNG: 6 miljoen nodig voor aanpak maatschappelijke onrust (Binnenlands Bestuur) 

De VNG signaleert een toename van de maatschappelijke onrust en het ongenoegen in gemeenten en 

vraagt het ministerie van Justitie en Veiligheid om jaarlijks 5,8 miljoen euro voor de aanpak hiervan. ‘Er is 

een tendens zichtbaar waarbij uitingen van ongenoegen gepaard gaan met het plegen van strafbare feiten, 

het inperken van vrijheden van andere burgers of het ondermijnen van instituties.’ 

Lees verder -> 

 

Nieuwe Movisies: Leefbaarheid en veiligheid (Movisie) 

Het thema van de nieuwste editie van Movisies is: Leefbaarheid en veiligheid. In verschillende artikelen 

duiken we dieper in op dit thema en geven we handreikingen om leefbaarheid en veiligheid te bevorderen. 

Lees verder -> 
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Nieuwe bundel Wij in de Wijk (3) toont de kracht van bonding (Movisie) 

Hoe bereik je dat in wijken en buurten mensen prettig samenleven en naar elkaar omkijken, ook naar 

medebewoners in een kwetsbare positie? De net verschenen casusbundel Wij in de Wijk 3 laat zien dat 

bonding en zelforganisatie hierbij een belangrijke rol kunnen spelen. 

Lees verder -> 

 

WIFA-model: aandachtspunten in samenwerking met vrijwilligers (Movisie) 

Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde voor goede zorg aan en ondersteuning van cliënten én 

mantelzorgers. Een goede samenwerking tussen professionals en vrijwilligers is essentieel. Dat werkt 

motiverend, draagt bij aan een prettig werk-, zorg- en leefklimaat en aan meer aandacht voor zorg en 

welzijn van de cliënt. Het WIFA-model helpt je hierbij. 

Lees verder -> 

 

Terugblik op Minisymposium Leefbaarheid en Veiligheid (Movisie) 

‘Wat hebben beleidsmakers bij gemeenten nodig voor een slagvaardige wijkaanpak als het gaat om 

leefbaarheid en veiligheid?’ Deze vraag stond centraal tijdens het online minisymposium Leefbaarheid en 

Veiligheid op 30 september. 

Lees verder -> 

 

‘Reclassering in de buurt is voor iedereen win win’ (Zorg+Welzijn) 

Jaarlijks komen zo’n 80.000 mensen uit de gevangenis. De nazorg van een deel van deze mensen die hun 

criminele verleden moeten afbouwen, is in handen van Reclassering Nederland die daarvoor steeds meer 

de wijk in trekt. Dat kan goed werken, voor cliënt én wijk, blijkt uit onderzoek van Movisie. 

Lees verder -> 

 

Laat projectontwikkelaars niet aan de haal gaan met de leefbaarheid in wijken (Sociale 

vraagstukken) 

Projectontwikkelaars pretenderen in toenemende mate het goede leven te brengen met hun plannen, maar 

missen de ‘skin in the game’ om dat waar te maken. Een dialoog tussen overheid en burgers moet de kaders 

van de gewenste maatschappelijke en stedenbouwkundige aanpak aangeven. Dat moet je niet aan de markt 

overlaten, vindt socioloog Frans Soeterbroek. 

Lees verder -> 

 

Is de Rotterdamwet dan een ultimum remedium? (Sociale vraagstukken) 

Na bijna twintig jaar veroorzaakt de Rotterdamwet nog altijd debat. De wet maakt selectieve 

woningtoewijzing mogelijk in kwetsbare wijken en buurten waar de leefbaarheid en veiligheid ernstig onder 

druk staat. Onderzoeker André Ouwehand schreef deze week dat de wet geen meetbaar positief effect op 

de leefbaarheid heeft gehad. 

Lees verder ->  
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4. Sociaal werk  
 

De sociaal werker als geluidsversterker (Zorg+Welzijn) 

Er klinken momenteel veel verschillende stemmen in de samenleving. Sommige stemmen worden makkelijk 

gehoord, anderen wat minder. Of wat het geluid eigenlijk wil zeggen wordt niet begrepen. Al die stemmen 

kunnen verwarren, afleiden en misleiden. Welke rol kun jij als sociaal werker in deze verwarring spelen. 

Lees verder -> 

 

Evelien Tonkens: ‘De samenleving weet weinig van wat sociaal werkers doen’ (Zorg+Welzijn) 

De rellen in verschillende steden zijn een perfecte kans om je oor te luister te leggen bij sociaal werkers. Of 

het nu gaat om de vraag waar de agressie vandaan komt of over de discussie dat veel jongeren niet 

voldoende leren om gevoelens van agressie te beheersen. Hoogleraar Evelien Tonkens houdt deze actuele 

discussie aan tegen de morele verantwoordelijkheid van sociaal werkers. 

Lees verder -> 

 

Maatschappelijke betrokkenheid in zorg en welzijn (Movisie) 

Volgens velen moeten sociaal werkers zich maatschappelijk engageren. Sociaal werkers zouden zich niet 

alleen moeten bezighouden met het ondersteunen van individuen, maar ook aandacht moeten vragen voor 

sociaal onrecht en uitsluiting van mensen. Ze zouden kleine verhalen van kwetsbare burgers op de publieke 

agenda moeten zetten. 

Lees verder -> 

 

Een verstrekkend verwijt (Zorg+Welzijn) 

Wat kun je als sociaal werker leren van uitspraken in het tuchtrecht? Dat lees je in deze serie van Vakblad 

Sociaal Werk. In deze zevende aflevering staat een zaak centraal waarin een jeugdbeschermer wordt 

verweten negatieve informatie over vader te verspreiden en te liegen over haar bevoegdheden. 

Lees verder -> 

 

Waarom politisering van het sociaal werk juist nu nodig is (Movisie) 

Centraal tijdens De Agenda van het Sociaal Werk 2021 stond de Marie Kamphuis Lezing door Evelien 

Tonkens: ‘Politisering van sociaal werk voorbij links populisme’. Haar lezing leidde tot een stevige discussie 

met Richard de Brabander (mederedacteur van TSV jaarboek ‘Sociaal weerwerk. Maatschappelijke 

betrokkenheid in zorg en welzijn’) en Sociaal werker van het jaar 2021, Nanneke Jager. Maar er viel nog veel 

meer moois te beleven. 

Lees verder -> 

 

‘Investeer en Co-creër in Collectiviteit!’ (Movisie) 

Sinds 2015 hebben gemeenten een grotere verantwoordelijkheid gekregen voor mentaal zeer kwetsbare 

inwoners. Daarbij is de focus om deze inwoners zo veel en zo goed mogelijk mee te laten doen in de 

samenleving en hen er zo min mogelijk buiten te plaatsen. Maar hoe kunnen gemeenten dit faciliteren voor 

deze doelgroep? En wat is de rol van sociaal werkers hierin? 

Lees verder -> 
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Zingeving is ook onderdeel van het werk van de sociaal werker (Zorg+Welzijn) 

De vraag achter de vraag van de cliënt kan ook in het sociaal domein een existentiële vraag zijn. Niet alleen 

bij ouderen. Je zult je partner maar verliezen, of je kind. Of je cliënt zit in de schulden, waar komt hij of zij 

het bed nog voor uit? Sociaal werkers kijken vooral naar de oplossing en nemen te weinig ruimte voor het 

proces. 

Lees verder -> 

 

‘Soms moet je cliënt eerst zijn neus stoten’ (Zorg+Welzijn) 

Hoe kom je in gesprek over een onderwerp waar je cliënt liever niet over praat? En wat zijn strategieën om 

moeilijke issues aan te snijden? Trainer Peter Wesdorp geeft, onder meer op die vragen, antwoord in deze 

aflevering van Z+W TV. ‘Als het gaat om gespreksvoering, ben je nooit uitgeleerd.’ 

Lees verder -> 

 

Laat jongeren zich meer vervelen (Zorg+Welzijn) 

Een taak van het jongerenwerk kan zijn om jongeren te leren omgaan met verveling, in plaats van alles met 

entertainment dicht te timmeren, schrijft William Miero. 

Lees verder -> 

 

Sociaal werker geeft er de brui aan (Binnenlands Bestuur) 

Veel sociaal werkers blijken ontevreden. Wat heet? Bijna één op de vijf wil binnen nu en vijf jaar de sector 

verlaten. En nog meer sociaal werkers spelen met die gedachte. Dat blijkt uit een onderzoek van Movisie, 

‘De grote raadpleging van het sociaal werk 2020’. 

Lees verder -> 

 

Gemeenten gaan tarieven sociaal werk verhogen (Sociaal Werk Nederland) 

Verhoog de loongebonden component van alle tarieven in de Jeugdwet en de Wmo per 1 januari 2022 met 

1,13% en bestem de middelen alvast in de begroting. Daar roepen de VNG, de werkgevers in de zorg en het 

ministerie van VWS alle gemeenten dringend toe op. Het doel is de de salarissen in zorg en welzijn te 

verbeteren. 

Lees verder -> 

 

Op weg naar kritisch sociaal werk (Sociale vraagstukken) 

Wil het sociaal werk in Rotterdam zijn cliënten en bewoners echt kunnen ondersteunen, dan is een kritische 

visie op vak en beroep, maar ook op de relatie met politiek, bestuur en beleid onmisbaar. Met die cri de 

coeur neemt Toby Witte afscheid van het lectoraat Maatschappelijke  Zorg aan de Hogeschool Rotterdam. 

Lees verder -> 

 

Sociaal werker ontvlucht onderwaardering en beperkte doorgroeimogelijkheden (Movisie) 

Waarom wil een op de vijf sociaal werkers over vijf jaar ergens anders werken? Op 12 oktober organiseerde 

Movisie hierover de online bijeenkomst ‘Uitstroom – verhalen achter de cijfers’. Tientallen sociaal werkers, 

HR-adviseurs van welzijnsorganisaties en beleidsmedewerkers van gemeenten schoven aan om de hoge 

uitstroomcijfers te duiden met vertrekverhalen uit de eigen praktijk. 

Lees verder -> 
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Het Kennishuis Sociaal Werk staat in de steigers (Movisie) 

In de afgelopen jaar gepubliceerde Kennis- en Onderzoeksagenda Sociaal Werk staan de onderwerpen en 

vraagstukken die binnen het sociaal werk een extra kennisimpuls nodig hebben helder bijeen. Het geeft een 

helder beeld van wat sociaal werk uniek maakt. Dit jaar wordt onder leiding van een regiegroep hard 

gebouwd aan het vervolg, een Kennishuis Sociaal Werk. 

Lees verder -> 

 

‘Het raamwerk van zelfredzaamheid heeft zijn langste tijd gehad’ (Movisie) 

Evelien Tonkens doet al sinds 2005 als socioloog onderzoek naar de relatie burgers en publieke 

professionals. Op 11 november, tijdens de Agenda van het Sociaal Werk, geeft zij de Marie Kamphuis Lezing. 

Sociaal werkers zijn steeds meer aan het politiseren, constateert Tonkens. ‘Maar dat betekent dat je je moet 

afvragen: wat is dan het politieke mandaat?’ 

Lees verder -> 

 

‘Professional, u mag best wat ongehoorzamer zijn’ (Zorg+Welzijn) 

Zorgverleners zijn van oudsher gebonden aan zorgpaden, richtlijnen, protocollen, financiële kaders, noem 

maar op. Maar professionaliteit betekent meer dan technisch vakbekwaam zijn, zegt hoogleraar zorgethiek 

Marian Verkerk (UMCG): ‘Ongehoorzame professionals kunnen het verschil maken.’ 

Lees verder -> 

 

Pleidooi voor integrale benadering van preventie (Sociale vraagstukken) 

Voorkomen is beter dan genezen. Uit onderzoek blijkt dat investeren in preventie loont. Toch ligt de nadruk 

nog steeds op het oplossen van problemen nadat die al ontstaan zijn. Een integrale benadering van 

preventie is nodig. Bestaanszekerheid vormt de kern ervan. 

Lees verder -> 

 

Klimaat gaat ook sociale beroepen aan (Sociale vraagstukken) 

Op de klimaatconferentie in Glasgow is het ‘vijf voor twaalf’, sommigen zeggen zelfs ‘te laat’. Hoe dan ook is 

duidelijk dat duurzaamheid een sociaal thema is dat het sociaal werk of de sociale beroepen aangaat. 

Duurzaamheid is een sociale waarde, naast traditionele sociale waarden zoals rechtvaardigheid en 

gelijkheid. 

Lees verder -> 

 

5. Wijkteams  
 

Moeilijk bereikbare jongeren krijgen meer jeugdhulp als wijkteams zelf behandelen (CPB) 

Gemeentelijke wijkteams die zelf behandelen en actief de wijk ingaan, zijn beter in staat om jongeren van 

ouders met lage inkomens en jongeren met een migratieachtergrond te bereiken. In gemeenten met dit 

type wijkteam, steeg de jeugdhulp onder deze doelgroepen sneller in vergelijking met gemeenten die een 

andere aanpak hanteren. 

Lees verder -> 

  

https://www.movisie.nl/artikel/kennishuis-sociaal-werk-staat-steigers
https://www.movisie.nl/artikel/raamwerk-zelfredzaamheid-heeft-zijn-langste-tijd-gehad
https://www.zorgwelzijn.nl/professional-u-mag-best-wat-ongehoorzamer-zijn/
https://www.socialevraagstukken.nl/pleidooi-voor-integrale-benadering-van-preventie/
https://www.socialevraagstukken.nl/klimaat-gaat-ook-sociale-beroepen-aan/
https://www.cpb.nl/jeugdhulpgebruik-en-de-inzet-van-actieve-wijkteams#docid-160728


 

 
 

Met actieve wijkteams krijgen ook zorgmijders jeugdhulp (Binnenlands Bestuur) 

De werkwijze van een wijkteam bepaalt mede welke jongeren die jeugdhulp nodig hebben, daadwerkelijk 

worden bereikt. Actieve wijkteams, waarvan medewerkers de wijk intrekken en zelf jeugdhulp geven, 

bereiken meer jongeren van ouders met een laag inkomen dan andersoortige wijkteams. Ook bereiken zij 

meer jongeren met een migratieachtergrond. 

Lees verder -> 

 

Hoe kunnen wijkteams meer collectief gaan werken? (Zorg+Welzijn) 

De decentralisaties in het sociaal domein zorgden voor een nieuw fenomeen: wijkteams. Het idee achter de 

decentralisaties en de oprichting van wijkteams? Laagdrempelig en preventief hulp en ondersteuning 

bieden en gebruik maken van bestaande initiatieven en netwerken. Maar dat blijkt lastiger dan gedacht. Wat 

moet er gebeuren om de focus te verleggen van individuele hulp naar collectief en preventief werken?  

Lees verder -> 

https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/met-actieve-wijkteams-krijgen-ook-zorgmijders.19019282.lynkx
https://www.zorgwelzijn.nl/zorgwelzijn-qa-hoe-kunnen-wijkteams-meer-collectief-gaan-werken/

