
 

 
 

 

 

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  
 

Besluiten goed kunnen onderbouwen wekt vertrouwen bij de cliënt (Movisie) 

Wat zijn redenen voor sociaal professionals om meer te willen weten over modellen voor besluitvorming? 

We vragen het twee deelnemers van een online leerkring van sociaal werkers over dit thema: Fata Proost en 

Chantal Frese. Beiden zijn ervaren krachten in het sociaal domein. 

Lees verder -> 

 

Grootstedelijk sociaal werk moet met andere ogen kijken (Sociale vraagstukken) 

De diversiteit van de grote stad vergt van het sociaal werk dat het voorbij de grenzen van oude 

vanzelfsprekendheden gaat. Internationale uitwisseling helpt daarbij, vinden docenten en onderzoekers 

Mieke Schrooten, Erik Claes, Ahmet Talan, Marco van Stralen en Julia Clever. 

Lees verder -> 

 

Zorg en sociaal domein vinden elkaar in de Proeftuinen Leven tot het Einde (Movisie) 

Bij mensen die ongeneeslijk ziek zijn of kwetsbaar en op leeftijd, staan de zorgvraagstukken meestal op de 

voorgrond. Maar om de kwaliteit van leven zo goed mogelijk te houden, is er ook aandacht nodig voor de 

vragen in het sociaal domein.  

Lees verder -> 

 

Uitstroom sociaal werkers: stil verzet, maar oorverdovend hard (Sociale vraagstukken) 

De uitstroom van sociaal werkers is heel hoog. Onderzoeker Marc Hoijtink vreest dat het sociaal domein 

voor te veel sociaal werkers op te veel plekken een giftige, demotiverende cocktail is die zij niet meer lusten. 

Lees verder -> 

 

Infographic De kracht van de mbo sociaal werker (Sociaal Werk Nederland) 

Het sociaal werk kán niet zonder mbo’ers. Ze kijken vanuit een andere invalshoek dan hbo’ers en juist dat is 

aanvullend. Op het grootste kennisfestival van Nederland sprak Lex Staal over de kracht van de mbo sociaal 

werker: ‘Het sociaal werk heeft de toekomst: mbo’ers zijn daarbij keihard nodig. Nabijheid, verbinden en 

vertrouwen zit in het dna van mbo’ers sociaal werk.’ 

Lees verder -> 

 

Samenwerking sociaal werk, huisartsen en ggz levert veel op (Sociaal Werk Nederland) 

Als in de wijk sociaal werk, huisartsen en de ggz intensiever met elkaar samenwerken, krijgen de mensen 

sneller én op de juiste plek de zorg en ondersteuning die zij nodig hebben. Bovendien is het een deel van de 

oplossing om de kosten beheersbaar te houden.  

Lees verder -> 

 

 

Binnen Kalkhaven 37
3311 JC Dordrecht 

Nieuwsbrief Welzijn, buurtwerk, 

ouderenwerk en vrijwilligerswerk 
Nummer 6 – juni 2022  

 

mailto:info@expertisecentrumsociaalwerk.nl
https://www.movisie.nl/artikel/besluiten-goed-kunnen-onderbouwen-wekt-vertrouwen-client
https://www.socialevraagstukken.nl/grootstedelijk-sociaal-werk-moet-met-andere-ogen-kijken/
https://www.movisie.nl/artikel/zorg-sociaal-domein-vinden-elkaar-proeftuinen-leven-tot-einde
https://www.socialevraagstukken.nl/uitstroom-sociaal-werkers-stil-verzet-maar-oorverdovend-hard/
https://www.sociaalwerknederland.nl/actueel/nieuws/11616-infographic-de-kracht-van-de-mbo-sociaal-werker
https://www.sociaalwerknederland.nl/actueel/nieuws/11613-samenwerking-sociaal-werk-huisartsen-en-ggz-levert-veel-op


 

 
 

Sociaal Werker van het Jaar Redouan el Khayari: ‘Meer ruimte en erkenning voor het sociaal werk’ 

(Movisie) 

De Sociaal Werker van het Jaar 2022, Redouan el Khayari heeft een missie: het sociaal werk committeren 

aan internationale mensenrechtenverdragen. ‘Zo versterken we de positie van het sociaal werk aan de 

besluitvormingstafel. We moeten af van het geitenwollensokken imago. 

Lees verder -> 

 

Sociaal werk kan niet zonder autonomie (Sociale vraagstukken) 

Sociaal werkers moeten autonomer kunnen werken om complexe maatschappelijke problemen het hoofd 

te bieden. Én om te voorkomen dat ze het bijltje erbij neergooien. David ter Avest en Ympkje Albeda 

onderzochten in Rotterdam hoe die autonomie verstevigd kan worden. 

Lees verder -> 

 

Op lange termijn je werk goed (blijven) doen? ‘Dat kan alleen door te reflecteren’ (Zorg+Welzijn) 

Macht en onmacht, omgaan met weerstand en agressie, dat zijn belangrijke thema waar professionals die 

werkzaam zijn in het forensisch sociaal domein geregeld mee te maken krijgen.  

Lees verder -> 

 

De toegevoegde waarde van kwalitatief onderzoek (Movisie) 

Kwalitatief evaluatieonderzoek zit in de lift. Om praktijken van sociaal werk te begrijpen, moeten we 

luisteren naar de ervaringen van burgers en professionals. In deze publicatie vertellen zes gerenommeerde 

onderzoekers over hun vak. Hoe hebben zij het geleerd? Wie waren hun inspiratiebronnen? Wat kun je met 

de resultaten, en waar past bescheidenheid? Waar liggen de kansen voor de toekomst? 

Lees verder -> 

 

Eenzaamheid onder ouderen met een migratieachtergrond: wat weten we? (Movisie) 

Waarom komt eenzaamheid onder ouderen met een migratieachtergrond vaker voor dan onder ouderen 

zonder migratieachtergrond? En wat helpt om eenzaamheid onder hen te verminderen of te voorkomen? 

Movisie onderzoekt deze vragen door middel van literatuuronderzoek en door het houden van 

focusgroepen met ouderen zelf. 

Lees verder -> 

 

Vijf acties tegen eenzaamheid onder mensen met een verstandelijke beperking (Movisie) 

Mensen met een verstandelijke beperking voelen zich vaak eenzaam. Op 21 juni 2022 kwamen 

(ervarings)deskundigen bij elkaar om dit probleem te verkennen. Samen formuleerden zij vijf acties om het 

probleem aan te pakken. 

Lees verder -> 

 

2. Buurtwerk  
 

Buurt voor iedereen (Movisie) 

De ambitie in Nederland is dat alle inwoners wonen zoals zij dit zelf willen, contacten onderhouden en 

meedoen in de samenleving, als buurtbewoners. Oók mensen die in een extra kwetsbare positie verkeren 

door psychiatrische of psychosociale problemen, een licht verstandelijke beperking en/of multiproblemen.  

Lees verder -> 
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Wat bedoelen we met sociaal fitte leefomgeving? (Movisie) 

Met deze eerste verkenning naar de mogelijke betekenis van een sociaal fitte leefomgeving wil Movisie een 

bijdrage leveren aan het huidige beleidsdiscours over de veerkracht van kwetsbare wijken.  

Lees verder -> 

 

De kracht van kunst in het stimuleren van ontmoeting (Movisie) 

Stichting De Wereldtuin zet (onder meer) in op kunst tijdens een ontmoeting om verschillende groepen 

mensen bij elkaar te brengen. In dit rapport, gebaseerd op de Theory Based Evaluation (TBE), wordt 

gekeken naar de invloed en rol van kunst in het stimuleren van ontmoeting. 

Lees verder -> 

 

Wat werkt bij het stimuleren van vrijwillige inzet en actief burgerschap? (Movisie) 

Hoe kunnen burgerinitiatieven en vrijwilligersorganisaties mensen stimuleren om zich als vrijwilliger of 

actief burger in te zetten? Drie factoren zijn hierbij van belang: capaciteit (kunnen), motivatie (willen) en 

mogen (gevraagd worden). 

Lees verder -> 

 

3. Ouderenwerk  
 

Hoogleraar ouderenparticipatie Tineke Abma: ‘Meer aandacht in ouderenzorg nodig voor de rol van 

sociaal werkers’ (Movisie) 

Tineke Abma, hoogleraar Ouderenparticipatie in het Leids Universitair Medisch Centrum en directeur-

bestuurder van de Leyden Academy on Vitality and Ageing, stelt dat het proces van langer leven niet alleen 

maar een vraagstuk is van de zorg. ‘ 

Lees verder -> 

 

SCP-onderzoekers Inger Plaisier en Crétien van Campen: ‘Neem de regie, maar zoek oplossingen niet 

alleen maar in je eigen kringetje’ (Movisie) 

Daar waar de dialoognota heel erg gaat over zorg en wonen in relatie tot ouderen, kijken ze bij het SCP 

breder: hoe kunnen mensen in de derde levensfase meedoen met de samenleving? Wat is hun rol?  

Lees verder -> 

 

Hoogleraar Robbert Huijsman: ‘Sociaal professionals: wees flexibeler en heb meer aandacht voor 

integrale preventie’ (Movisie) 

Als het gaat om ouderenzorg zou de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) haar leden meer 

mogen helpen kaderen en kiezen, vindt prof. dr. Robbert Huijsman. Wat hem betreft komen er landelijk 

heldere programma’s, waarbij gemeenten kunnen aansluiten op basis van comply or explain, oftewel: volg 

wat er al is of leg heel goed uit waarom je daarvan afwijkt. 

Lees verder -> 

 

Vitale senioren contra het nocebo-effect (RVS) 

De afgelopen maanden lieten zien dat er veel verschillen zijn in wat ouderen kunnen, willen en doen. Kees 

Penninx schrijft over de gevolgen van de negatieve verwachtingen die de samenleving, inclusief zijzelf, van 

ouderen heeft. En hoe zijzelf aan zet zijn voor het benutten van hun talenten. 

Lees verder -> 
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4. Vrijwilligerswerk  
 

Inclusief vrijwilligerswerk: Hoe besteden organisaties aandacht aan inclusie? (Movisie) 

Hoe besteden vrijwilligersorganisaties aandacht aan inclusie in hun organisatie? En waar lopen zij in de 

praktijk mogelijk tegenaan? Movisie heeft een enquête uitgestuurd over inclusief vrijwilligerswerk. Bijna 

driekwart van de respondenten geeft aan dat er in hun organisatie of initiatief aandacht aan inclusie wordt 

besteed. 

Lees verder -> 

 

Gemeenten worstelen met instrumentalisering van vrijwilligerswerk (Sociale vraagstukken) 

Gemeenten moeten een heldere visie hebben op de waarde van vrijwilligerswerk, voordat ze keuzes maken 

over de inzet ervan. Onderzoekers Gregor Walz en Auke Witkamp vinden dat een te nauwe visie op de 

waarde van vrijwilligerswerk de plank bij voorbaat misslaat. 

Lees verder -> 
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