
 

 
 

 

 

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  
 

Professionals verantwoordelijk voor impact van hun onbewuste vooroordelen (Sociale 

vraagstukken) 

Pedagogisch professionals zijn net mensen: ze hebben onbewuste vooroordelen. Dit raakt de kwaliteit van 

hun zorg en hulp aan gezinnen en kinderen. Zich bewust worden van deze impliciete bias ziet lector Iris 

Andriessen als een gezamenlijke verantwoordelijkheid. 

Lees verder -> 

 

Groen licht voor stimuleringsprogramma Sociaal werk (Movisie) 

Een meerjarig stimuleringsprogramma Sociaal werk, uitgevoerd door ZonMw, gaat binnenkort van start. Dit 

heeft de directie Maatschappelijke ondersteuning (DMO) van VWS onlangs besloten. DMO stelt in ieder 

geval financiering beschikbaar voor 2023, 2024 en 2025.  

Lees verder -> 

 

Het belang van vertrouwde gezichten én methodisch werken (Movisie) 

De tijd om vertrouwen en een relatie op te bouwen ontbreekt soms, vooral in het sociaal werk. Sociaal 

werkers zijn vaak gedwongen om brandjes te blussen of beschikkingen af te werken. Methodische middelen 

worden hierdoor minder ingezet, terwijl sociaal werkers hier juist behoefte aan hebben. 

Lees verder -> 

 

Christine Kuiper: 'Reduceren van stikstof- en CO2-uitstoot gaat niet lukken zonder het sociaal werk' 

(Movisie) 

Nederland gaat op de schop. Na decennialang gesteggel over stikstof en reductie van co2-uitstoot, lijkt dit 

kabinet eindelijk van plan maatregelen te treffen om de klimaat- als ecologische crisis te lijf te gaan. Dit is 

een forse transitie met veel impact op de levens van mensen.   

Lees verder -> 

 

2. Buurtwerk  
 

Onvoldoende wetenschappelijke onderbouwing voor Nationaal Programma Rotterdam Zuid (Sociale 

vraagstukken) 

Het gejubel rondom Nationaal Programma Rotterdam Zuid gaat voorbij aan het feit dat we amper weten 

wat de effectiviteit ervan is en welke bewoners daar precies baat bij hebben. Dat concludeert onderzoeker 

Gijs Custers van de Erasmus Universiteit. 

Lees verder -> 
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Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid onvoldoende voor kwetsbare wijken (Sociale 

vraagstukken) 

In het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid is weer aandacht voor de arme wijken. Hier en daar 

slaat het programma de plank echter flink mis, meent Reinout Kleinhans van de TU Delft. Hij pleit voor meer 

inbreng van bewoners en minder verkokering. 

Lees verder -> 

 

Onderling vertrouwen ontstaat door dingen samen mee te maken (Movisie) 

Vertrouwde gezichten en onderling vertrouwen vormen de steunpilaren in een wijk. Maar hoe bouw je dat 

vertrouwen op als je juist tijdelijk in een wijk werkt? Creëer gezamenlijke ervaringen en gedeelde 

herinneringen, dat is het recept volgens community builder Irma Vroegop. 

Lees verder -> 

 

Effecten bewonersinitiatief zichtbaar maken met Veranderverhaaltool (Movisie) 

Met het opstellen van een Veranderverhaal kun je de effecten van een bewonersinitiatief goed zichtbaar 

maken voor de gemeenschap en financiers. Nederland Zorgt voor Elkaar, Movisie en Vilans 

experimenteerden met een tool die het gemakkelijk maakt om zelf een Veranderverhaal op te stellen.  

Lees verder -> 

 

Bewoners buitenspel in wijkenaanpak (Binnenlands Bestuur) 

Twintig wijken moeten weer leefbaar en veilig worden met het Nationaal Programma Leefbaarheid en 

Veiligheid van minister Hugo de Jonge (CDA) voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Maar volgens 

directeur Thijs van Mierlo van LSA, spelen bewoners zowel bij het opstellen als bij het uitvoeren van het 

programma amper een rol. 

Lees verder -> 

 

Aanbiedingsbrief bij Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid (Rijksoverheid) 

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) biedt de Tweede Kamer het Nationaal 

Programma Leefbaarheid en Veiligheid aan. Met dit programma worden de eerste stappen gezet voor een 

langjarige inzet van het Rijk om samen met gemeenten en andere lokale partijen de leefbaarheid en 

veiligheid in 20 focusgebieden in 19 steden weer op orde te krijgen en de bewoners weer perspectief te 

bieden. 

Lees verder -> 

 

3. Ouderenwerk  
 

Wie zorgt straks dat alleenstaande ouderen niet vereenzamen? (Movisie) 

Volgens de minister kunnen ouderen langer blijven thuiswonen. Maar zet dan wel meer sociaal werk in, 

waarschuwen Movisie-voorzitter Janny Bakker en Lex Staal, directeur van Sociaal Werk Nederland in een 

opiniestuk in Trouw. 

Lees verder -> 

 

7 obstakels in de ouderenzorg: Nederland niet ‘ingericht’ op 4,7 miljoen ouderen in 2040 (SER) 

Volgens de CBS Bevolkingsprognose stijgt het aandeel 65-plussers in de bevolking tot 25 procent rond 2040. 

Dat betekent een toenemend beroep op de ouderenzorg. Anneke Sipkens directeur ouderenbond ANBO en 

Erik Dierink, verpleegkundig specialist, over de obstakels. 

Lees verder -> 
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Kamerbrief over Ontwikkelingen ouderenzorg - kwaliteit van zorg (Rijksoverheid) 

Minister Helder (VWS) informeert de Tweede Kamer over Ontwikkelingen ouderenzorg - kwaliteit van zorg. 

Lees verder -> 

 

Brief inzake Programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) (Rijksoverheid) 

Minister Helder (VWS) stuurt de Tweede Kamer een brief over Programma Wonen, Ondersteuning en Zorg 

voor Ouderen (WOZO) toe. 

Lees verder -> 

 

4. Vrijwilligerswerk  
 

'De wijk waarin je woont is zó belangrijk als je zwanger bent' (Binnenlands Bestuur) 

Vanaf 1 juli zijn gemeenten verplicht om kwetsbare zwangere vrouwen een vrijwillig prenataal huisbezoek 

aan te bieden via de lokale jeugdgezondheidszorg - dit staat in de gewijzigde Wet publieke gezondheid. 

Maar wat is een kwetsbare zwangere? 

Lees verder -> 
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