
 

 
 

 

 

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  
 

Spanningen over politiserend sociaal werk in beeld (Sociale vraagstukken) 

Tijdens de Sociaalwerkconferentie 2022 in Antwerpen werd Publiek gaan gepresenteerd. Dit boek gaat over 

vele manieren van politisering van sociaal werk. De Vlaamse onderzoekers Joris De Corte, Koen Hermans, 

Peter Raeymaeckers en Bart Van Bouchaute nemen ons mee op een eerste verkenning. 

Lees verder -> 

 

Doen wat werkt in de praktijk met de toolkit Leer- en verbetertrajecten (Movisie) 

Hoe benut je als organisatie bestaande professionele kennis, wetenschappelijke kennis, kennis van je eigen 

medewerkers en de profijtgroep? Daarvoor ontwikkelde Movisie de toolkit Leer- en verbetertrajecten. Deze 

beschrijft stapsgewijs hoe je als organisatie werk en werkwijze kunt verbeteren. 

Lees verder -> 

 

Redouan el Khayari is Sociaal Werker van het Jaar 2022 (Movisie) 

Redouan el Khayari is gekozen tot Sociaal Werker van het Jaar 2022. Samen met de andere genomineerden 

Diana Huurnink en Nadine de Koning is hij tot en met mei 2023 ambassadeur voor sociaal werk. Cabaretier 

Thjum Arts maakte de uitslag bekend op het Jaarcongres Sociaal Werk. 

Lees verder -> 

 

Terugblik Jaarcongres Sociaal Werk 2022: zelfbewust naar de toekomst (Sociaal Werk Nederland) 

Na twee jaar kon het eindelijk weer: écht live bij elkaar komen tijdens het Jaarcongres Sociaal Werk 2022, 

georganiseerd door Sociaal Werk Nederland en platform Sociaal Werk Werkt!. Zo’n 250 leden verzamelden 

zich op 18 mei in de Amersfoortse Prodentfabriek, met als thema van de dag ‘Sociaal is de toekomst’. 

Lees verder -> 

 

Onderzoek: vrijwillig kinder- en jongerenwerk van onschatbare waarde (Sociaal Werk Nederland) 

Het vrijwillig kinder- en jongerenwerk in Nederland is van onschatbare waarde: wekelijks krijgen zo’n twee 

miljoen kinderen via deze weg een plezierige vrijetijdsbesteding en worden zij gestimuleerd om hun sociale 

vaardigheden te ontwikkelen. Ook kinderen in kwetsbare situaties worden bereikt. 

Lees verder -> 

 

Een gesprekstool en e-learning om de juiste keuzes te maken in je werk (Movisie) 

Iedere werkdag denk je als sociaal werker na over de vraag hoe je handelt. Welke interventies zet je in bij 

welke casus en hoe verantwoord je je keuze? Een gesprekstool en kaartenset en e-learning ondersteunen 

sociaal werkers bij hun keuze.  

Lees verder -> 
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Om de volgende artikelen te lezen heb je een premium account voor Zorg+Welzijn nodig: 

 

De gereedschapskist van de data-gedreven sociaal werker is nog niet compleet (Zorg+Welzijn) 

De gereedschapskist met interventie- en gesprekstools van de sociaal werker barst bijna uit zijn voegen. 

Maar bezit de sociaal werker ook de juiste middelen om de meerwaarde van het werk kwantitatief 

inzichtelijk te maken? 

Lees verder -> 

 
Opinie: ‘In de hulpverlening wordt de mens maar al te vaak vergeten’ (Zorg+Welzijn) 

In beleidsstukken gaat het steeds vaker over de menselijke maat, ‘de terugkeer naar de leefwereld’. De 

vraag is wat er precies met die menselijke maat bedoeld wordt en vooral: waarom het zo moeilijk is om in 

het dagelijks werk de mens te blijven zien?  

Lees verder -> 

 

Linda was eenzaam: ‘Ik kreeg niet de hulp die ik nodig had’ (Zorg+Welzijn) 

Voorlichter Eenzaamheid Linda van ’t Veen (57) bracht onlangs haar boek ‘Niemand die het ziet’ uit. Hierin 

vertelt ze over haar eigen eenzaamheid, en hoe de hulpverlening hier niet de juiste oplossing voor wist: 

‘Er werden allerlei etiketjes op me geplakt, die niet klopten.’ 

Lees verder -> 

 

 

2. Buurtwerk  
 

Fasen van polarisatie: Wat helpt om onveilige situaties te verminderen? (Movisie) 

Een van de oorzaken van (onderhuidse) spanningen is wanneer buurtbewoners met en zonder ‘rugzak’ 

(ofwel mensen met ernstige problemen op meerdere leefgebieden) niet in harmonie samen in een buurt 

wonen.  

Lees verder -> 

 

Instructiefilmpje: Hoe maak ik een buurtagenda? (Movisie) 

In het instructiefilmpje 'Hoe maak ik een buurtagenda?' worden de zeven bouwstenen besproken waarmee 

je een vliegende start kunt maken met het opstellen van een buurtagenda. 

Lees verder -> 

 

Burgerparticipatie en buurtwerk (Binnenlands Bestuur) 

De termen ‘burgerparticipatie’ en ‘buurtwerk’ worden soms door elkaar gebruikt. Beide ideeën zijn immers 

gebaseerd op de kracht van inwoners. Toch zijn er een paar belangrijke verschillen tussen de twee 

concepten. Na dit artikel weet je er alles over. 

Lees verder -> 

 

Samenleving wordt steeds harder, gemeenten moeten investeren in positieve ontmoetingen 

(Movisie) 

Eind april 2022 presenteerde het AIVD haar jaarverslag en een doorkijkje naar wat ons te wachten staat in 

de komende jaren. Het is geen rooskleurig plaatje. Verharding en verdeeldheid in de samenleving, groei van 

rechts-extremisme, terrorisme en radicalisering en anti-overheidsprotesten.  

Lees verder -> 
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Wijkaanpak: inwoner voorop (Binnenlands Bestuur) 

De school waar je naartoe gaat, het huis waar je woont en de buitenruimte waarin je ontspant zijn allemaal 

van grote invloed op je leven: het maakt uit waar je bent geboren voor de kansen die je hebt. 

Kansengelijkheid is de laatste jaren uitgegroeid tot een gevleugelde term, die omarmd is door 

beleidsmakers. Maar hoe zorgen gemeenten en hun partners echt voor gelijke kansen?   

Lees verder -> 

 

Rli start samen met rvs en rob advies “vergeten” Nederland? (Rli) 

Wat is nodig om problematische verschillen tussen regio’s te voorkomen, om de brede welvaart en de 

ontplooiingsmogelijkheden in alle gebieden in Nederland te bevorderen en de samenhang tussen de regio’s 

te versterken? En welke rol spelen de rijksoverheid en andere partijen daarbij?  

Lees verder -> 

 

Om de volgende artikelen te lezen heb je een premium account voor Zorg+Welzijn nodig: 

 

Wijkaanpak: professionals maken het verschil door hun contact met burgers (Zorg+Welzijn) 

In een manifest zetten landelijke bewonersorganisaties de burgers in de wijk voor het voetlicht bij de 

gemeenten. Omdat de ontwikkeling van de wijken om meer moet gaan dan aandacht voor verwarde 

personen en multiprobleem gezinnen, zegt Matthijs Uyterlinde van Verwey-Jonker Instituut.  

Lees verder -> 

 

Krachtige Basiszorg in de achterstandswijk: wat is dat precies? (Zorg+Welzijn) 

Zorg verlenen in achterstandswijken is een wereld op zich. Dat weten huisarts Wouter van Weers en 

praktijkondersteuner Heleen Wilde maar al te goed. In de wijk Banne Buiksloot in Amsterdam-Noord, 

waar de sociale achterstanden groot zijn, passen zij met succes Krachtige Basiszorg toe. Maar wat is dat 

precies? 

Lees verder -> 

 

3. Ouderenwerk  
 

Laat ouderen zelf ouderenzorg houdbaar maken (Sociale vraagstukken) 

De vraag naar ouderenzorg zal de komende jaren fors stijgen. Voor het simpelweg uitbreiden van het 

aanbod is er, met de nu al hoge kosten en het personeelsgebrek, slechts een beperkt maatschappelijk 

draagvlak.   

Lees verder -> 

 

4. Vrijwilligerswerk  
 

Naar een gelijkwaardig samenspel tussen beroepskrachten, naasten en vrijwilligers in de zorg (Raad 

Volksgezondheid & Samenleving) 

Door een stijgende zorgvraag door vergrijzing en toenemende personeelstekorten rust er een steeds 

zwaardere verantwoordelijkheid op iedereen die zorg verleent. Voor betaalde krachten, vrijwilligers en 

naasten is daarom een fundamentele omslag nodig in de organisatie van de zorg.  

Lees verder -> 
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