
 

 
 

 

 
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 

 
Naast ervaringskennis moeten we ook ‘nabije kennis’ erkennen (Sociale vraagstukken) 

Sociaal schaduwwerkers zijn informele spelers die in het gat springen wanneer formele organisaties 

mensen niet bereiken. Hun ‘nabije kennis’ verdient net zoveel waardering en erkenning als ervaringskennis. 

Lees verder -> 

 

‘Denken vanuit drie bronnen van kennis komt het vak ten goede’ (Movisie) 

In het werkveld van sociaal werkers wordt al volop gewerkt met ervaringsdeskundigen. Om toekomstige 

sociaal professionals hierop voor te bereiden, mag ervaringskennis niet ontbreken in het curriculum van de 

social work-opleiding. De behoefte onder docenten en studenten is er. Echter de inbedding gebeurt 

mondjesmaat. Hoe kan het onderwijs zich tot dit thema verhouden en wat is de beste aanpak? 

Lees verder -> 

 

Jan Bransen: ‘Ervaringsdeskundigheid belangrijk want veerkrachtig’ (Zorg+Welzijn) 

Controleren doen we heel graag in de huidige samenleving, maar dat controleren voedt ons wantrouwen. 

En wie wantrouwt durft het vreemde niet tegemoet te treden, waarschuwt hoogleraar filosofie van de 

gedragswetenschappen Jan Bransen. 'Ervaringsdeskundigheid is dan ook een groot goed, want een 

ervaringsdeskundige wil niet aan de knoppen draaien maar is veerkrachtig.' 

Lees verder -> 

 

Ervaringsdeskundige start verslavingszorg: ‘Jij snapt mij’ (Klik.org) 

“De vertrouwensband is de basis in de begeleiding van mensen met een licht verstandelijke beperking en 

verslavingsproblemen.” Aan het woord is Mark Lettinga, die samen met Kor van der Meer ambulante hulp 

bij verslavingsproblemen biedt met hun organisatie Clean Verslavingszorg. 

Lees verder -> 

 

Alie Weerman: ‘Laat ervaringskennis ruimte om te stromen’ (Zorg+Welzijn) 

Ga bij ervaringskennis uit van ‘vage doelen’ die ‘ongeveer’ bereikt worden, bepleitte Alie Weerman vandaag 

op het Zorg+Welzijn Congres Ervaringsdeskundigheid in het sociaal domein. ‘Want als we 

ervaringsdeskundigheid te strak vastleggen in methodieken kan kennis niet meer stromen, en in een gebied 

waarin het niet stroomt gaat het stinken.’ 

Lees verder -> 

  

Binnen Kalkhaven 37
3311 JC Dordrecht 

Nieuwsbrief Buurtwerk  
Nummer 12 –   december 2021  

 

mailto:info@expertisecentrumsociaalwerk.nl
https://www.socialevraagstukken.nl/naast-ervaringskennis-moeten-we-ook-nabije-kennis-erkennen/
https://www.movisie.nl/artikel/denken-vanuit-drie-bronnen-kennis-komt-vak-ten-goede
https://www.zorgwelzijn.nl/jan-bransen-ervaringsdeskundigen-niet-in-de-cockpit-zetten/
https://www.klik.org/nieuws/nieuws-item/t/ervaringsdeskundige-start-verslavingszorg-jij-snapt-mij
https://www.zorgwelzijn.nl/alie-weerman-laat-ervaringskennis-ruimte-om-te-stromen/


 

 
 

E-magazine helpt bij benutten ervaringsdeskundigheid van jongeren (GGZ Nieuws) 

Uit onderzoek en gesprekken met jongeren, professionals en beleidsmakers blijkt dat de inzet van 

ervaringsdeskundigheid en jongerenparticipatie in de jeugdzorg en jeugd-ggz verbeterd kan worden. Maar 

veel bestuurders, zorgprofessionals en beleidsmakers zien door bos de bomen niet meer. Waar begin je? En 

hoe zorg je voor betekenisvolle participatie? Het e-magazine Listen Up geeft daar antwoord op. 

Lees verder -> 
 

2. Gezondheid 
 

Omgang met de dood, verlies en rouw vereist ruimte voor variatie (Raad voor Volksgezondheid & 

Samenleving) 

Door toenemende medische mogelijkheden lijkt het leven tegenwoordig soms haast maakbaar. Af en toe 

lukt het om de dood uit te stellen. Maar het vermijden, kunnen we niet. Dat laat het coronavirus ons 

onmiskenbaar beseffen. De Raad voor Volksgezondheid & Samenleving laat in het inspiratieadvies 

'Stervelingen – Beter samenleven met de dood' zien dat ruimte voor variatie een vereiste is voor goed 

samenleven met de dood, verlies en rouw.  

Lees verder -> 

 

Minder abortussen in 2020 (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd) 

Het aantal zwangerschapsafbrekingen in Nederland is in 2020 afgenomen. In 2020 werden in totaal 31.364 

zwangerschapsafbrekingen uitgevoerd, 869 minder dan in 2019. Dat blijkt uit de factsheet Wet afbreking 

zwangerschap 2020 van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. In deze factsheet staan de cijfers over de 

zwangerschapsafbrekingen in 2020. 

Lees verder -> 

 

‘Dak- en thuislozen lijden en sterven aan vermijdbare ziekten’ (Zorg+Welzijn) 

Hulpverleners zijn vaak niet op de hoogte van de bestaande mogelijkheden om zorg aan onverzekerde dak- 

en thuislozen te financieren. Aan de balie bij zorgorganisaties worden dak- en thuislozen daarom niet 

zelden met ernstige aandoeningen weggestuurd. Onmenselijk en onnodig, stelt straatdokter Marcel 

Slockers. Hij deed onderzoek naar sterfte, ziekte en toegang tot zorg voor deze groep. Geen woonadres, 

geen zorgverzekering. 

Lees verder -> 
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3. Leefbaarheid en veiligheid  

 
Nederlander maakt zich zorgen, en verlangt naar saamhorigheid (SCP) 

Nederlanders hechten, ook in een periode waarin ze het land voor grote maatschappelijke uitdagingen zien 

gesteld, sterk aan waarden als tolerantie, respect voor verschil en saamhorigheid. Over samenleven in de 

buurt zijn mensen positiever dan over samenleven in Nederland als geheel: samenleven in de buurt krijg als 

rapportcijfer een ruime zeven, samenleven in Nederland een zesje. 

Lees verder -> 

 

Wijkenbeleid en diversiteit: terug van weggeweest (Sociale vraagstukken) 

Ruim tien jaar na abrupte afschaffing van het Krachtwijkenbeleid, is er in het nieuwe coalitieakkoord weer 

aandacht voor de opstapeling van problematieken in kwetsbare wijken. Nieuw beleid kan niet om de grote 

diversiteit in de wijken heen, vinden Hans Bellaart en Matthijs Uyterlinde. 

Lees verder -> 

 

Reclasseren in de buurt: samen zorgen voor veiligheid (Movisie) 

Reclasseren in de buurt, zoveel mogelijk met en bij cliënten. Dat is de inzet van negen experimenten die 

Reclassering Nederland uitvoerde op verschillende plekken in het land. Movisie begeleidde de 

experimenten en rapporteerde over de resultaten. ‘Reclasseren in de buurt. Samen zorgen voor veiligheid’ 

beschrijft de verandertheorie achter reclasseren in de buurt, de werkzame elementen en een set van 

aanbevelingen voor de toekomst. 

Lees verder -> 

 

Met psycho-educatie spanningen verminderen (Movisie) 

Niet grote tegenstellingen, maar ongemak en fricties in de dagelijkse omgang zijn vaak de oorzaak van 

spanningen tussen (groepen) buurtbewoners. Hoe signaleer je spanningen in een buurt tijdig en voorkom je 

dat ze escaleren? Movisie beschrijft en reflecteert op vijf casussen uit de praktijk. De eerste speelt zich af in 

een flat in Arnhem. 

Lees verder -> 

 

Polarisatie in de samenleving: benadruk het gemeenschappelijke (Movisie) 

Burgemeesters in het Veiligheidsberaad uitten in hun overleg met Grapperhaus begin deze week hun 

zorgen over de toegenomen spanningen in de samenleving als gevolg van corona. Sociale media hebben 

daarin een aanjagende en vergiftigende rol. Burgemeester Bruls, voorzitter van het veiligheidsberaad, stelt 

dat hij al jaren geen energie meer in ‘de gepolariseerden’ steekt en hij roept anderen op om zijn voorbeeld 

te volgen. Alleen met de ‘niet-gepolariseerden’, de meerderheid, wil hij een gesprek aan gaan. 

Lees verder -> 

 

Vrijwilligerswerkbeleid leeft, maar wat kan er beter? (VNG) 

Vrijwilligerswerk is een levend beleidsterrein is waar politiek gezien breed waarde aan wordt gehecht. Dat 

blijkt uit onderzoek uitgevoerd in opdracht van de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk 

(NOV). Het onderzoeksrapport adviseert ook over mogelijkheden tot verbetering van het beleid. 

Lees verder -> 
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Burgemeesters geïnstrueerd in depolarisatie (Binnenlands Bestuur) 

Met het oog op de te handhaven coronamaatregelen, de daaraan gekoppelde maatschappelijke onrust en 

de jaarwisseling heeft polarisatiedeskundige Bart Brandsma de Handreiking Depolarisatie opgesteld. Deze 

handreiking aan Nederlandse burgemeesters geeft duiding aan een aantal nationale polariserende 

ontwikkelingen en een advies op (gezamenlijke) strategie. 

Lees verder -> 

 

Aansluiten op de logica van de wijk (Movisie) 

Om een kwetsbare wijk écht verder te helpen is een lange adem nodig. Niet voor niets bepleitten vijftien 

burgemeesters in hun manifest ‘Dicht de kloof’ langjarige investeringen. Maar geld alleen herstelt het 

vertrouwen tussen inwoners en overheid niet. Hoe dat wel lukt, daarover ging een scherpe discussie op 18 

november tijdens een bijeenkomst met ruim zeventig denkers én doeners. 

Lees verder -> 

 

De publieke ruimte als Zwitsers zakmes (Sociale vraagstukken) 

Over het belang van publieke ruimten verschijnt de ene na de andere studie. We moeten naar buiten. 

Bewegen, stappen tellen, gezond worden, ontmoeten, verbinden. Vooral met personen die we in de eigen 

bubbel nooit tegenkomen. 

Lees verder -> 

 

Gebruik wapenstok in boa-proef meestal rechtmatig (Binnenlands Bestuur)  

De twintig buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) in Amsterdam die tijdens een proef met een korte 

wapenstok zijn uitgerust, hebben de stok in zes maanden elf keer gebruikt, waarvan tien keer rechtmatig. 

Dat schrijft burgemeester Femke Halsema aan de gemeenteraad op basis van een tussentijdse evaluatie. 

Lees verder -> 

 

4. Sociaal werk  
 

‘Sociaal werk staat weer op de kaart, dat moeten we vasthouden’ (Zorg+Welzijn) 

Na een rumoerig jaar vol coronamaatregelen staat het nieuwe jaar voor de deur. Wordt het een fris begin of 

vooral een voortzetting van huidige plannen? We vragen het aan deskundigen die verschillende branches in 

het sociaal domein vertegenwoordigen. Te beginnen met Lex Staal, directeur Sociaal Werk Nederland. 

Lees verder -> 

 

Nieuwe cao voor sociaal werkers: dit zijn de 6 belangrijkste veranderingen (Zorg+Welzijn) 

De nieuwe cao voor sociaal werk is getekend. Sociaal werkers krijgen meer loon, kunnen sparen voor 

honderd weken verlof, krijgen meer ruimte om werk en privé te combineren en meer mogelijkheden fit met 

pensioen te gaan. Toch is FNV-bestuurder en cao-onderhandelaar Jan Verhoeven nog lang niet tevreden. 

‘Werkgevers moeten eerst nog veel gaan waarmaken.’ 

Lees verder -> 
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Nieuwe beroepscode Sociaal werk geeft ruimte aan de professional in het werk (Zorg+Welzijn) 

De nieuwe beroepscode voor de sociaal werker wordt per 1 januari 2022 van kracht. Professionals in het 

sociaal werk – maatschappelijk werk, sociale agogen, jeugd- en gezinswerkers en sociaal werkers – krijgen 

één gezamenlijke ethische basis. Niet nieuw, maar wel belangrijk voor de gezamenlijke ruimte om te 

handelen in het beroep van sociaal werker. 

Lees verder -> 

 

Nieuwe mbo-studenten zorg en welzijn verdienen een echte kans (Movisie) 

Afgelopen studiejaar (2020-2021) steeg het aantal studenten dat aan een mbo-opleiding begon het sterkst 

in de sector zorg en welzijn, zo schrijft de Keuzegids bij de publicatie van de Keuzegids mbo 2022. 

Lees verder -> 

 

‘Denken vanuit drie bronnen van kennis komt het vak ten goede’ (Movisie) 

In het werkveld van sociaal werkers wordt al volop gewerkt met ervaringsdeskundigen. Om toekomstige 

sociaal professionals hierop voor te bereiden, mag ervaringskennis niet ontbreken in het curriculum van de 

social work-opleiding. De behoefte onder docenten en studenten is er. Echter de inbedding gebeurt 

mondjesmaat. Hoe kan het onderwijs zich tot dit thema verhouden en wat is de beste aanpak? 

Lees verder -> 

 

Op weg naar betaalbare sociale kwaliteit (Movisie) 

Betaalbare sociale kwaliteit is een fascinerend maar deels nog onontgonnen terrein. De routeplanner ‘Op 

weg naar betaalbare sociale kwaliteit’ helpt gemeentelijke ambtenaren en managers en bestuurders van 

sociaal werkorganisaties snel op weg naar de nieuwste kennis en verheldert de kernbegrippen van 

betaalbare sociale kwaliteit. 

Lees verder -> 

 

‘Gemeenten, investeer in de sociale basis en in het sociaal werk’ (Zorg+Welzijn) 

Hoe kunnen gemeenten met krimpende budgetten voor het sociaal domein toch de sociale kwaliteit 

versterken en het welzijn van hun inwoners bevorderen? Movisie maakte een routekaart vol kennis over wat 

wél en niet werkt met handvatten en voorbeelden. Een cruciale rol ziet ze daarbij weggelegd voor het 

sociaal werk. 

Lees verder -> 

 

Jongerenwerkers praten mét en niet tégen jongeren over corona (Sociale vraagstukken) 

Hugo de Jonge wil dat jongerenwerkers helpen om jongeren richting vaccinatie duwen. Maar 

jongerenwerkers praten mét jongeren en niet tégen jongeren over corona. Ze verdienen daarmee meer 

steun van de overheid. 

Lees verder -> 

 

Sociaal werk in aardbevingsgebieden (Movisie) 

Veel Groningers worden met regelmaat getroffen door aardbevingen, hebben schade aan hun huizen en 

ervaren stress en onduidelijkheid over wat er gaat gebeuren. Zij maken zich zorgen om het verdwijnen van 

voorzieningen, verpaupering en leegstand van gebouwen en de gevolgen van de aardbevingen en 

gaswinning (NCG, 2015). 

Lees verder -> 
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Datagedreven werken kan impact aantonen én kwaliteit verbeteren (Movisie) 

Steeds meer sociaalwerkorganisaties willen aan de slag met datagedreven werken. Maar hoe precies, en 

met welk doel, is lang niet altijd duidelijk. Reden voor Sociaal Werk Nederland en Movisie om samen de 

balans eens op te maken. Wat doen de brancheorganisatie en het kennisinstituut zelf op dit vlak? En wat is 

hun beeld van het veld: hoe pakken organisaties het aan? 

Lees verder -> 

 

Belangrijkste afspraken nieuwe cao Sociaal Werk op een rijtje (Sociaal Werk Nederland) 

Er is een nieuwe cao Sociaal Werk. De leden van Sociaal Werk Nederland en de leden van de vakbonden FNV 

en CNV stemden in met het eindbod van Sociaal Werk Nederland. De looptijd is van 1 juli 2021 tot 1 juli 

2023. 

Lees verder -> 

 

Niemand is ooit neutraal (Sociale vraagstukken) 

Ubuntu – ik ben omdat wij zijn. Psychiater Glenn Helberg neemt in zijn werk de kracht mee die mensen 

halen uit hun eigen achtergrond. Hij laat hen beseffen dat iedereen, ook de hulpverlener, altijd in verbinding 

staat met anderen. Anja Meulenbelt kwam als feministe tot soortgelijke conclusies. Hulpverlening is nooit 

neutraal of objectief. 

Lees verder -> 

 

Professioneel ongehoorzaam zijn: hoe pak je dat aan? (Zorg+Welzijn) 

Om goede hulpverlening te kunnen bieden, moeten sociaal werkers zo nu en dan afwijken van de norm. 

Maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Hoe vind je de balans tussen wat het beste is voor je cliënt en 

wat er van je verwacht wordt? Wetenschapsjournalist Mark Mieras heeft daar wel ideeën over: ‘Protocollen 

en professionele ongehoorzaamheid gaan heel goed samen.’ 

Lees verder -> 

 

We moeten geweld tegen sociaal professionals leren doorgronden (Movisie) 

Dat sociaal werkers met agressie te maken hebben, weten we. Maar over de oorzaken ervan horen we 

nauwelijks iets. Is het een toenemend gebrek aan vertrouwen? Voormalig sociaal werker en socioloog Laura 

Keesman doet aanbevelingen om agressie in het sociaal domein bespreekbaar te maken en terug te 

dringen. Keesman doet mee aan het Movisie-kerstdebat op 17 december over vertrouwen. 

Lees verder -> 

 

Dilemma’s van Tonkens versimpelen de werkelijkheid (Sociale vraagstukken) 

In de Marie Kamphuislezing van dit jaar stelt Evelien Tonkens fundamentele vragen over politiserend 

handelen door het sociaal werk. Haar betoog versimpelt complexe vraagstukken tot simpele of-of 

tegenstellingen, maar biedt ook goede adviezen, vindt Samme Grünfeld van de hogeschool van Amsterdam. 

Lees verder -> 

 

Sociaal werk: een cruciaal beroep, óók tijdens een klimaatramp (Movisie) 

Door de klimaatcrisis krijgen we steeds vaker te maken met weersextremen, ook in Nederland. Op 14 en 15 

juli 2021 viel er in Zuid-Limburg en delen van België, Duitsland en Luxemburg in twee dagen tijd meer regen 

dan in een heel seizoen. Met als gevolg extreme overstromingen.  

Lees verder -> 
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Nieuwe handreiking: sociaal werk mag ook na 17:00 uur open blijven (Sociaal Werk Nederland) 

De afgelopen dagen heeft Sociaal Werk Nederland intensief contact gehad met het ministerie van VWS en 

LSA bewoners om te komen tot een nieuwe handreiking dorps- en buurthuizen. Het belangrijkste punt uit 

de handreiking is dat alle sociaal werk locaties ook na 17:00 uur open kunnen blijven voor alle sociaal werk 

geïndiceerde activiteiten. Onder sociaal werk locaties verstaan we alle dorps- en buurthuizen, 

jongerenlocaties, jongerencentra, wijkcentra, dagbestedingslocaties etc. 

Lees verder -> 

 

5. Wijkteams  
 

Amsterdam past op de woorden (Sociale vraagstukken) 

Met de introductie van buurtteams eerder dit jaar, werd ook een ander taalgebruik geïntroduceerd. Minder 

ambtelijk, minder ongelijk. Dat is niet lachwekkend, dat geeft hoop voor de toekomst, stelt Jos van der Lans. 

Lees verder -> 

 

Inzet wijkteams vermindert gebruik van zwaardere ouderenzorg niet (CPB) 

Hoewel gemeenten met wijkteams meer individuele begeleiding en dagbesteding hebben geleverd, heeft dit 

niet geleid tot minder gebruik van wijkverpleging of verpleeghuiszorg ten opzichte van gemeenten zonder 

wijkteam. Dat blijkt uit recent CPB-onderzoek. 

Lees verder -> 

 

RelatieWijs is bijgesteld en komt digitaal beschikbaar! (Movisie) 

In juni 2017 werd RelatieWijs gelanceerd voor professionals in wijkteams en zijn trainingen aan onder 

andere Veilig Thuis medewerkers gegeven. Hieruit bleek dat er behoefte was aan een meer consistente 

methodiek. Begin van 2022 is de nieuwe, digitale, versie van RelatieWijs beschikbaar. 

Lees verder -> 

 

Onzekerheid en innovatie in Haagse Wmo-wijkteams: De rol van leiderschap (Universiteit Leiden) 

Welke kansen biedt onzekerheid voor het innovatiegedrag van professionals en wat is de rol van 

leiderschap hierin? Om deze vraag te beantwoorden heeft Bernard Bernards (promovendus bij het Instituut 

Bestuurskunde) onderzoek uitgevoerd bij de Wmo-wijkteams (Wet maatschappelijke ondersteuning) in de 

Gemeente Den Haag. 

Lees verder -> 
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