
 

 
 

 

 

In deze nieuwsbrief informeren we je over de laatste ontwikkelingen over welzijn, buurtwerk, 

ouderenwerk en vrijwilligerswerk. 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. Welzijn  
 

Caseload voor lokale (wijk)teams (Integraal Werken in de Wijk) 

Deze handreiking over het denkkader is bedoeld als hulpmiddel om de caseload te bepalen van lokale 

(wijk)teams die past bij hun situatie. Het open denkkader biedt een structuur voor het onderbouwen, 

evalueren en bijstellen van de caseload van de wijkteamprofessionals. 

Lees verder -> 

 

Tip: Ben je op zoek naar praktische handreikingen over integraal werken in de wijk? Neem eens een kijkje op 

de website integraalwerkenindewijk.nl. 

 

Straatcultuur begrijpen lukt sociaal werkers beter met praktijkkennis én wetenschap (Zorg+Welzijn) 

In coronatijd begonnen sociaal wetenschapper Merel van Dorp en BuddyCoach Aziz Akhath trainingsbureau 

Risiscoop. Daarmee bieden ze trainingen aan jeugdprofessionals over onder andere straatcultuur en 

straatschulden.  

Lees verder ->    

 

Sociaal werk dat politiseert, verbindt en zich uitspreekt (Sociale vraagstukken) 

Jan Willem Bruins’ betoog tegen politisering is gebaseerd op drogredenen en is tendentieus. Politiserende 

sociaal werkers beklimmen geen barricaden, maar verbinden kleine verhalen met grote thema’s. Ook 

spreken zij zich uit tegen onrecht. 

Lees verder -> 

 

Bruins zit ernaast: politiseren is meer dan verzet plegen, en hard nodig bovendien (Sociale 

vraagstukken) 

Een beroepsvereniging van sociaal werkers die sociale actie geen taak vindt voor de professional zit er 

helemaal naast, zegt Femke Kaulingfreks, lector Jeugd en Samenleving aan Hogeschool Inholland. In plaats 

van sceptisch te zijn over politisering, moet de vereniging professionele betrokkenheid bij collectieve actie 

juist aanmoedigen. 

Lees verder -> 

 

Signaleren en agenderen zijn kerntaken van sociaal werk, sociaal activisme niet (Sociale 

vraagstukken) 

Op het artikel van Jan Willem Bruins over de vraag of sociaal activisme een kerntaak is van de professie 

sociaal werk verschenen drie felle reacties op socialevraagstukken.nl. Niet alleen de toon, maar ook de 

inhoud ervan verbaasde de directeur van de beroepsvereniging van sociaal werkers. In zijn repliek heldert 

Bruins een aantal misverstanden op. 

Lees verder -> 
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Rendementsdenken in het sociaal werk – ‘The Good, the Bad, and the Ugly’ (Zorg+Welzijn) 

Is de focus op het gebruik van data in het sociaal werk een vloek of een zege? Eveline van Zeeland, design 

thinking expert, ziet de nadelen zeker, maar vindt dat de voordelen zwaarder wegen. Het mooiste aan 

rendementsdenken is wat haar betreft de empowerment van de sociaal werker: ‘Wow, is dat de 

meerwaarde van mijn werk?!’ 

Lees verder -> 

 

Politiseren van sociaal werk is nodig om rijdende treinen te keren (Zorg+Welzijn) 

De nieuwe beroepscode stelt helder dat sociaal werkers een politiseringsopdracht hebben. Wat is dat 

eigenlijk, politiserend werken? Waarom is het nodig? En wat zijn de vraagstukken die erbij komen kijken? 

Een theoretische en een praktische benadering. 

Lees verder -> 

 

Preventie en sociaal werk als antwoord op arbeidsmarktprobleem in de zorg (Sociaal Werk 

Nederland) 

De sector zorg en welzijn kampt al jaren met een groot personeelstekort. Het inzetten op verschuiving van 

zware en dure hulp, naar lichtere, goedkopere hulp heeft de grootste potentie om het personeelstekort 

tegen te gaan. Landelijk wordt verbetering in het medische en sociaal domein nagestreefd, maar de 

verschuiving van werk tussen branches gaat niet vanzelf. 

Lees verder -> 

 

Gezocht: sociaal werkers voor perspectief aan het einde van het leven (Zorg+Welzijn) 

Juist sociaal professionals kunnen het verschil maken voor een betere kwaliteit van leven van mensen bij 

wie de dood in zicht komt. De huidige kennis en kunde van de palliatieve zorg kan breder gebruikt worden. 

Daarvoor pleit de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving in het rapport “Leven met het einde in zicht” 

dat vandaag uitkomt. De Raad adviseert hulpverleners en vrijwilligers eerder in te zetten. 

Lees verder -> 

 

Sociaal activisme is geen kerntaak van sociaal werk (Sociaal vraagstukken) 

Politiserend sociaal werk is geen kernonderdeel van het sociaal werk, vindt Jan Willem Bruins. De directeur 

van de beroepsvereniging van sociaal werkers beargumenteert hieronder waarom niet. 

Lees verder -> 

 

1 op de 3 zorg- en welzijnsmedewerkers verwacht dat hoge werkdruk snel sterk toeneemt (GGZ 

Nieuws) 

Terwijl Nederland van het coronaslot is, zitten zorg- en welzijnsmedewerkers in de houdgreep van hoge 

werkdruk. De helft van hen (48%) ervaart nu al hoge werkdruk en bijna een derde (29%) verwacht dat deze 

de komende maanden sterk toeneemt. 

Lees verder -> 

 

‘Het gemeenschapsleven is heel veerkrachtig, benut die potentie beter’ (Zorg+Welzijn) 

Ondanks corona maakt acht op de tien gemeenschapsorganisaties in ’s-Hertogenbosch zich geen zorgen 

over de continuïteit, blijkt uit onderzoek van Jan de Rond, Lucas Meijs en Ivo Geers. Een bewijs dat het met 

de veerkracht van het gemeenschapsleven wel goed zit, zegt De Rond. ‘Sociaal werkers kunnen de kracht 

van lokale organisaties en bedrijven veel beter benutten.’ 

Lees verder -> 
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Naar een compassieparadigma? (Movisie) 

Een tijd geleden had ik een gesprek met een jongeman die erg boos was op iedereen die hem 'dwong' zich 

te laten vaccineren tegen COVID-19. Hij weigerde dit pertinent. Hij liet zich door niemand onder druk zetten 

en al helemaal niet door onze overheid, zei hij. Misschien herkent u dit soort boosheid ook wel in uw eigen 

omgeving. 

Lees verder -> 

 

Samenspel lokale coalities tegen eenzaamheid: handreiking (VNG) 

Het verminderen van eenzaamheid vraagt om een blijvende, lokaal verankerde aanpak met een duurzame 

samenwerking tussen organisaties, bedrijven en burgers. In de VWS-handreiking 'Samenspel lokale coalities 

tegen eenzaamheid' leest u hoe u lokale coalities blijvend maakt. 

Lees verder -> 

 

Preventie van vereenzaming onder jongeren: luister naar wat jongeren in beweging brengt (Movisie) 

Gemeenten en organisaties die aan de slag willen met eenzaamheidsproblematiek onder jongeren zijn op 

zoek naar kennis over wat werkt en ervaringen van andere gemeenten over hoe zij het vraagstuk 

benaderen. Binnen gemeenten is er al allerlei aanbod beschikbaar dat mede gericht is op het voorkomen en 

verminderen van eenzaamheid onder jongeren. 

Lees verder -> 

 

Eenzaamheid verminderen: wat kunnen we leren van 15 eenzaamheidsprojecten? (Movisie) 

Wat het betekent om nabijheid en contact met andere mensen te missen, is sinds de start van de 

coronapandemie voor veel mensen pijnlijk duidelijk geworden. Om ouderen die vereenzamen beter te 

ondersteunen is het landelijke actieprogramma ‘Een tegen Eenzaamheid’ van start gegaan. 

Lees verder -> 

 

2. Buurtwerk  
 

Beslisbomen voor het werken aan actief burgerschap (Movisie) 

Werken aan actief burgerschap voor inwoners, wijkprofessionals, beleidsambtenaren en andere betrokken 

is een uitdaging. Het kent vele vormen en kleuren. Daarom zijn er nu de beslisbomen actief burgerschap.  

Lees verder -> 

 

Vijf speerpunten voor een inclusieve wijk (Binnenlands Bestuur) 

Het doel daarachter is ‘vermaatschappelijking’: door mensen in een kwetsbare positie volwaardiger deel te 

laten nemen aan de samenleving, wordt meer uitgegaan van de eigen kracht van mensen, en verhoogt het 

de acceptatie van hun kwetsbaarheid.  

Lees verder -> 

 

Vernieuwde Leefbaarometer 3.0 (Rijksoverheid) 

Het model van de Leefbaarometer en de website Leefbaarometer.nl zijn beide geheel herzien. Op de 

website is te zien hoe de situatie van de leefbaarheid in een wijk of buurt is en hoe die zich in de afgelopen 

jaren heeft ontwikkeld. 

Lees verder -> 
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Het belang van samenwerking tussen bewonersinitiatieven en gemeenten (Movisie) 

Bewonersinitiatieven zijn van grote waarde voor de leefbaarheid in een dorp of stadswijk en voor het 

welzijn van de bewoners. Dat blijkt ook uit de monitor Zorgzame gemeenschappen (2020).  

Lees verder -> 

 

Veel dorpshuizen in financiële problemen (Binnenlands Bestuur) 

Dorps- en buurthuizen hebben hun financiën tijdens de coronapandemie zien verslechteren. De 

ontmoetingsplekken voor buurtbewoners hebben hun deuren de afgelopen twee jaar vaak tijdelijk moeten 

sluiten vanwege de contactbeperkende maatregelen. 

Lees verder -> 

 

 

3. Ouderenwerk  
 

‘De beweging is lokaal in gang gezet en wordt landelijk verder verspreid’ (Movisie) 

Via het vierjarige programma Samen Ouder Worden zijn op 35 plekken in het land initiatieven ontstaan die 

bijdragen aan zinvol ouder worden. Om meer te weten over het verloop en de uitkomsten van het 

programma vroegen we vier programmamedewerkers, aangesloten bij Stichting Present, Stichting Vier het 

Leven en Humanitas, om ons mee te nemen in de voortgang.  

Lees verder -> 

 

‘Als ouderen zingeving ervaren dan zijn ze minder eenzaam’ (Movisie) 

Via het vierjarige programma Samen Ouder Worden zijn op 35 plekken in het land initiatieven ontstaan die 

bijdragen aan zinvol ouder worden. Om meer te weten over het verloop en de uitkomsten van het 

programma vroegen we vier programmamedewerkers, aangesloten bij Stichting Present, Stichting Vier het 

Leven en Humanitas, om ons mee te nemen in hun aanpak. 

Lees verder -> 

 

 

4. Vrijwilligerswerk  
 

Onder welke voorwaarden mogen Oekraïense vluchtelingen vrijwilligerswerk doen? (Platform 

Vrijwillige Inzet) 

Uit vragen die Vereniging NOV krijgt, blijkt dat er in toenemende mate Oekraïners zijn die zelf ook de 

handen uit de mouwen willen steken. Waar moet je op letten bij Oekraïense vrijwilligers? 

Lees verder -> 
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