
 

 
 

 

 

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  
 

Kenniscafé 'Vertrouwen geven en ontvangen' – 30 mei 2022 

In dit Kenniscafé gaan we ervaren wat er nodig is om te voelen dat er vertrouwen is in de werkrelatie als 

basis voor goede samenwerking. Dat doen we met workshops waarbij beweging en muziek centraal staan 

met expertise van: Rik Spann, Luc op de Beeck en Brederaad010. Aansluitend gaan we met elkaar op zoek 

hoe we de opgedane ervaringen en informatie kunnen inzetten voor een goede vertrouwensrelatie met 

jezelf én een ander.   

Meld je nu aan -> 

 

Doe online mee met de Dag van de Wijkteams 

Op 9 juni 2022 is de tweede editie van de Dag van de Wijkteams. Op deze dag zet Associatie Wijkteams alle 

wijkteamprofessionals van Nederland in het zonnetje door verschillende online activiteiten aan te bieden. 

Zo kan je gluren bij andere wijkteams of krijg inspiratie door een echte mindboost. De beweging richting 

een inclusieve samenleving staat centraal. 

Meld je nu aan-> 

 

Pragmatisme is niet genoeg voor sociaal werkers  

Sociaal werkers hebben baat bij de grote verhalen uit het socialisme, liberalisme en christendemocratie. 

Aan pragmatisme hebben ze niet voldoende. Voor de praktijk van het sociaal werk is de betekenis van de 

grote verhalen nog lang niet verbleekt, betoogt lector Wim Dekker van de Christelijke Hogeschool Ede. 

Lees verder -> 

 

‘Sociaal werkers, sluit de gelederen!’  

‘De Wmo is erop gericht dat mensen in staat zijn naar eigen vermogen deel te nemen aan de samenleving 

en is zodoende van groot belang voor mensen die zijn aangewezen op ondersteuning en zorg’, schrijft 

staatssecretaris Van Ooijen van VWS in zijn hoofdlijnenbrief toekomst Wmo aan de Tweede Kamer. 

Lees verder -> 

 

Regel- en administratiedruk in het sociaal werk onderbelicht  

Geluiden uit de zorg, ggz en het jeugddomein over de alsmaar toenemende administratie- en regeldruk zijn 

bekend. Maar ook sociaal werkers ervaren die druk steeds meer. Dat blijkt uit een eerste schets van 

Movisie. 

Lees verder -> 
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Om de volgende artikelen te lezen heb je een abonnement nodig op Zorg+Welzijn: 

 

75 Jaar BPSW: ‘Sociaal werkers zijn van toegevoegde waarde’  

Een groter maatschappelijk vertrouwen in het vakmanschap van sociaal werkers, juist in een tijd waarin 

sociale vraagstukken steeds complexer worden. Dat is een duidelijke wens van Jan Willem Bruins, 

directeur van de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW). ‘Ons mooie vak staat 

onder druk, met meer professionele autonomie kunnen sociaal werkers hun werk beter uitvoeren.’ 

Lees verder -> 

 

‘Meer erkenning voor systeemfouten dankzij wijkteams’  

Meer oog voor de situatie en vraagstukken van wijkbewoners, meer inhoudelijke samenhang en meer 

activistische professionals die niet bang zijn om ‘buiten de lijntjes’ te kleuren. De wijkteams hebben de 

afgelopen jaren al veel opgeleverd, nu is het tijd voor de volgende stap, zegt Marenne van Kempen. 

Lees verder -> 

 
De charme van de wijk, het domein van wijkverpleegkundigen én sociaal werkers   

Dat werken in de wijk zeker niet suf maar uitdagend is, bewijst wijkverpleegkundige Anne Elsinghorst met 

haar ontroerende blogs. Haar verhalen, die dus meer inhouden dan die steunkousen aantrekken of 

mensen douchen, worden nu gebundeld tot een boek. Anne vertelt over samenwerken met sociaal 

werkers, over de kwetsbare ouderen en hoe ze de toekomst van werken in de wijk voor zich ziet. 

Lees verder -> 

 

Sociaal werker als zelfstandig ondernemer, hoe pak je dat aan?  

Steeds meer sociaal werkers overwegen als zelfstandige te gaan werken. Maar hoe pak je dat aan en is 

een bestaan als zzp'er echt zo’n verademing als het soms lijkt? Maatschappelijk werker en eigenaar van 

Helperzorg Joost Hazewinkel begon in 2018 voor zichzelf en deelt zijn ervaringen, plus 7 praktische 

adviezen. 

Lees verder -> 

 
‘Meer flexibiliteit nodig in sociaal domein, laat teams die zelf creëren’  

Als professionals meer ruimte krijgen om in hun werk zelf besluiten te nemen, kunnen ze zich makkelijker 

aanpassen aan wat er in hun omgeving gebeurt. Sociaal werkers, hun managers en teams als geheel 

kunnen zelf maatregelen nemen om die flexibiliteit te creëren. Dat zegt Frank van Gool, onderzoeker in 

(strategisch) management in de zorgsector. Onlangs promoveerde hij hierop aan Tilburg University. 

Lees verder -> 
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Om de volgende artikelen te lezen heb je een abonnement nodig op Zorg+Welzijn: 

 

‘Het sociaal werk moet heel hard gaan staan voor klimaatrechtvaardigheid’ (Zorg+Welzijn) 

Opbouwwerkers die in Zuid-Limburg ontredderde geëvacueerden aan onderdak helpen. Of 

energiecoaches die radiatorfolie aanbrengen bij ouderen in een kwetsbare positie. Zomaar wat 

voorbeelden die laten zien hoe de klimaatcrisis het sociaal werk binnensijpelt. 

Lees verder -> 

 

5 belangrijke bouwstenen voor sociaal werk in de aankomende jaren (Zorg+Welzijn) 

Welke ontwikkelingen verwachten sociaalwerkorganisaties in de aankomende jaren binnen het werkveld? 

En wat hebben zij nodig om hun werk goed te blijven doen? In de arbeidsmarktpeiling van Sociaal Werk 

werkt! komen vijf belangrijke aandachtspunten naar boven. Janneke Hagens, onderzoeker bij 

Arbeidsmarktfonds FCB, zet ze op een rij en licht ze toe. 

Lees verder -> 

 

 

Groen sociaal werk: de rol van sociaal werk bij klimaatverandering en de energietransitie  

Sociaal werkers bevorderen het sociaal functioneren en sociaal welbevinden van mensen. En ze werken aan 

de sociale kwaliteit van de samenleving. Ze vormen sleutelpersonen bij het voorkomen, verminderen en 

oplossen van sociale vraagstukken, zoals armoede, eenzaamheid, uitsluiting en maatschappelijke 

spanningen. 

Lees verder -> 

 

Eenzaamheid voorkomen en verminderen: een routekaart om je op weg te helpen  

‘Als je nieuw bent in de aanpak ontstaat vaak de vraag: ‘hoe begin ik dan’?’ Zo begon Martha Talma haar 

presentatie over de aanleiding van de routekaart ‘Eenzaamheid van inwoners voorkomen en verminderen: 

hoe organiseer je dat en wat kun je doen?’ Eenzaamheid is een breed en complex vraagstuk.  

Lees verder -> 

 

2. Buurtwerk  
 

Moslims en actief burgerschap: nieuwe gerichtheid op Nederland  

Hoe geven Nederlandse moslims invulling aan burgerschap? En wat zijn hierin de trends? Een eerste 

antwoord hierop kun je lezen in het verkennende onderzoek ‘Moslims en hun medemensen’ van 

Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS). Onderzoeker Jeroen Vlug beschrijft de bevindingen. 

Lees verder -> 

 

‘Laat wijkaanpak niet uitvoeren door buitenstaanders’  

Stop met beleid dat als vertrekpunt heeft dat het in wijken slecht gaat en dat de problemen zich er 

opstapelen. Het is tijd om het fundamenteel anders te gaan doen. Laat het in wijken gebeuren en doe dat 

niet meer alleen vanuit landelijke of lokale nota’s. Dat bepleit het Manifest voor een succesvolle wijkaanpak. 

Lees verder -> 

 

  

https://www.zorgwelzijn.nl/het-sociaal-werk-moet-heel-hard-gaan-staan-voor-klimaatrechtvaardigheid/
https://www.zorgwelzijn.nl/5-belangrijke-bouwstenen-voor-sociaal-werk-in-de-aankomende-jaren/
https://www.movisie.nl/publicatie/groen-sociaal-werk-rol-sociaal-werk-klimaatverandering-energietransitie
https://www.movisie.nl/artikel/eenzaamheid-voorkomen-verminderen-routekaart-om-je-weg-te-helpen
https://www.socialevraagstukken.nl/moslims-en-actief-burgerschap-nieuwe-gerichtheid-op-nederland/
https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/kies-voor-wijkaanpak-van-en-met-de-wijk


 

 
 

Meeste wijken in Nederland prettig om te wonen; grote verschillen in de steden  

Het gaat steeds beter met de leefbaarheid in Nederlandse steden en dorpen. Tegelijkertijd zijn er zorgen 

over wijken en buurten waar de leefbaarheid langjarig onder druk staat en de problematiek hardnekkig is. 

Dat blijkt uit het analyserapport ‘Leefbaarheid in Nederland 2020’ dat vandaag is gepubliceerd. 

Lees verder -> 

 

Leefbaarheid in 193 wijken onder druk  

In 193 wijken in vijftig gemeenten staat de leefbaarheid structureel onder druk. In die wijken zijn bewoners 

ook niet tevreden over de eigen leefomgeving. Voorkomen moet worden dat de leefbaarheid in dergelijke 

kwetsbare wijken verder verslechtert.  

Lees verder -> 

 

Een succesvol stadspark biedt variatie, reuring en veiligheid  

Bestaande stadsparken zouden zo ingericht moeten worden dat meer verschillende doelgroepen er goed, 

veelzijdig en veilig gebruik van kunnen maken. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) 

komt met een lijst van succesfactoren. 

Lees verder -> 

 

Toekomstbestendig verenigingsleven voor betere leefbaarheid en participatie  

Het Fries Sociaal Planbureau heeft onderzoek gedaan naar de toekomstbestendigheid van het 

verenigingsleven, dat onder druk staat. De onderzoekers komen met denkrichtingen om het 

verenigingsleven weer beter te laten bijdragen aan het vervullen en vertegenwoordigen van collectieve 

belangen. 

Lees verder -> 

 

 

3. Ouderenwerk  
 

Om het volgende artikel te lezen heb je een abonnement nodig op Zorg+Welzijn: 

 

De PlusBus gaat digitaal voor de levenskwaliteit en zelfredzaamheid van ouderen  

Gezond en actief ouder worden met de activiteiten met de PlusBus. Dat kan nog beter door de inzet van 

een digitaal platform waar je elkaar kunt bereiken en waarmee je informatie kunt delen over activiteiten. 

Of dat werkt is het Nederlandse aandeel in een groot Europees onderzoek genaamd Pharaon.  

Lees verder -> 

 

Eenzaamheid verminderen onder ouderen  

Het afgelopen jaar deed Movisie onderzoek naar 15 geselecteerde eenzaamheidsprojecten uit het 

programma ‘Versterking aanpak eenzaamheid’ van ZonMw. Centraal stonden de vragen wat goed werkt in 

de uitvoering van de projecten én wat binnen de aanpak projecten bijdraagt aan het verminderen van 

eenzaamheid. 

Lees verder -> 
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4. Vrijwilligerswerk  
 

Vrijwilligerswerk door vluchtelingen: 10 tips  

Een vluchteling kan alleen zijn weg vinden in de samenleving als hij zelf ruimte, vertrouwen en 

verantwoordelijkheid krijgt. Vrijwilligerswerk kan hieraan bijdragen. Nu er veel Oekraïense vluchtelingen 

naar Nederland zijn gekomen, is het belangrijk hen te ondersteunen in het zoeken naar vrijwilligerswerk. 

Wat is er nodig om dit goed te laten verlopen? 

Lees verder -> 

 

 

https://www.movisie.nl/artikel/vrijwilligerswerk-door-vluchtelingen-10-tips-0

