
 

 
 

 

 
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  
 

Versterken sociale basis: charmant als het kan, activistisch als het moet  

‘Sociaal werkers mogen charmant zijn als het kan, maar activistisch als het moet’, zegt Redouan el Khayari. 

De sociaal werker van het jaar 2022 deed deze uitspraak tijdens het congrestival Sterke sociale basis, dat 

Movisie organiseerde op 23 september organiseerde op het Utrechtse Kanaleneiland. 

Lees verder -> 

 

Lexicon Nabijheid en Sociaal Werk 

Nabijheid is een belangrijk streven in het sociaal werk. Nabij sociaal werken krijgt invulling door veel 

partijen, in vele werkwijzen, begrippen en theoretische concepten. Maar wat eenieder onder deze 

begrippen en concepten verstaat is lang niet altijd duidelijk. Met spraakverwarring als gevolg.  

Lees verder -> 

 

Het eerste algemene beroepsprofiel van het sociaal werk is een anker  

Voor het eerst in de geschiedenis van het Nederlandse sociaal werk is er nu een beroepsprofiel dat laat zien 

wat de gemeenschappelijke beroepsidentiteit van alle sociaal werkers is. Want wat kenmerkt de sociaal 

werker werkelijk? Jan Willem Bruins, directeur van BPSW, vertelt waarom dit profiel er moest komen en wat 

je er als sociaal werker aan hebt.   

Lees verder -> 

 

Lex Staal over de Miljoenennota: ‘Sociaal werk wordt wel gezien, maar nog niet altijd begrepen’  

Krijgt het sociaal domein met de Miljoenennota de aandacht en middelen die het verdient? Directeur-

bestuurder van Sociaal Werk Nederland Lex Staal reageert op de kabinetsplannen. 'De kracht van het 

sociaal werk wordt te smal benaderd, bijvoorbeeld rondom preventie.'  

Lees verder -> 

 

Prinsjesdag 2022: wat betekenen de plannen voor sociaal werk? 

Vanmiddag sprak koning Willem-Alexander de Troonrede uit en heeft het kabinet de Miljoenennota 

gepresenteerd met daarin de belangrijkste plannen en (financiële) keuzes voor 2023. Wat zijn na eerste 

lezing de meest relevante ontwikkelingen voor het sociaal werk? 

Lees verder -> 

 

Effectiviteit van interventies moet en kan beter  

Nog steeds bevatten databanken vooral interventies waarvan de werkzaamheid kwestieus is. Peer van der 

Helm, lector en bijzonder hoogleraar Onderwijs en Zorg maakt zich er boos over. Vooral omdat er een 

oplossing voorhanden is. 

Lees verder -> 
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De onconventionele benadering van twee sociaal werkers  

Ook onder sociaal werkers vinden we paradijsvogels. Professionals die welbewust buiten de lijntjes kleuren 

en aansprekende resultaten behalen. Mindert Rakhorst en Reinier van der Grijp doen in opdracht van 

gemeenten korte interventies bij mensen bij wie de hulpverlening vastloopt. 

Lees verder -> 

 

Rol sociaal werkers bij opvang asielzoekers: ‘Verwachtingen heel zorgvuldig managen’ 

Asielzoekers uit Ter Apel worden tijdelijk opgevangen in diverse gemeenten. Plotseling moet zo’n dorp of 

stad onderdak bieden aan deze nieuwkomers. Welke rol is hier voor het welzijnswerk weggelegd? Twee 

sociaal werkers die betrokken zijn bij de noodopvang in Roermond delen hun ervaringen. 

Lees verder -> 

 

Op weg naar een stevig kennisfundament Sociaal Werk  

Eind 2020 is de breed gedragen Kennis- en Onderzoeksagenda Sociaal Werk verschenen. Deze routekaart 

laat de concrete stappen zien op weg naar een stevig kennisfundament voor sociaal werk. In dit artikel 

leggen een aantal leden van de regiegroep Kennis- en Onderzoeksagenda Sociaal Werk uit wat het belang 

ervan is. Ze doen dat aan de hand van 5 vragen. 

Lees verder -> 

 

Instroom sociaal werkers flink hoger dan uitstroom, toch bezorgdheid  

Gaat het over personeelsproblemen in het sociaal werk, dan gaat het vaak over verontrustend hoge 

uitstroomcijfers. Recente cijfers tonen echter een verrassend positief beeld: de instroom in het sociaal 

werker is fors hoger dan de uitstroom. Daarmee is het sociaal werk de positieve uitschieter in de hele sector 

zorg en welzijn. Toch is er wel degelijk reden tot zorg. 

Lees verder -> 

 

‘Sociaal werker, gebruik de meervoudige achtergrond van jongeren als een kracht’  

Wie ben ik, wat wil ik met mijn leven? Identiteitsvragen voor alle jongeren. 30 procent van de jongeren met 

een migratieachtergrond vindt het lastig om met de zogenoemde “meervoudige identiteiten” om te gaan. 

Promovendus Mehmet Day: ‘Sociaal werkers kunnen deze jongeren begeleiden door hun “diverse werelden” 

te ontrafelen.’ 

Lees verder -> 

 

‘Veel sociaal werkers lopen op hun tandvlees en kwaliteit hulp lijdt eronder’  

Je veilig voelen en in verbinding staan met je team. Dat zijn volgens Nikki Hogeboom, die vastgelopen teams 

in het sociaal werk weer aan de praat krijgt, cruciale voorwaarden om succesvol samen te werken. ‘De 

samenwerking in je team is het fundament onder goede hulpverlening.’ 

Lees verder -> 

 

Krachtenbundeling en recentralisatie nodig  

Wat moet volgens sociaal professionals gebeuren tegen sociaal beleid dat van links naar rechts zwaait, 

zonder enige inhoudelijke consistentie? De genomineerden voor de titel Sociaal werker van het jaar 2022 

zijn duidelijk. 

Lees verder -> 
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Meer continuïteit? Stop met het hypen van hip  

De roep om meer continuïteit klinkt steeds luider. ‘Het belang van vertrouwde gezichten in het sociaal 

domein’ is dan ook het thema van De Agenda van het Sociaal Werk 2022. Op donderdag 6 oktober 

bespreken professionals, wetenschappers en bestuurders dit even belangrijke als ingewikkelde onderwerp. 

‘Stoppen met het hypen van hippe concepten is sowieso een goed idee.’ 

Lees verder -> 

 

Handreiking: eenzaamheid onder lhbti+ personen  

Als lhbti+ persoon ben je ‘anders’ dan de meeste mensen. Je kunt je eenzaam voelen als je te maken krijgt 

met negatieve reacties, bang bent voor die reacties of weinig mensen kent die zijn als jij. Als je gelovig bent, 

kan eenzaamheid twee gezichten hebben: je voelt je eenzaam binnen je geloofsgemeenschap, maar voelt je 

ook onbegrepen binnen de Regenbooggemeenschap. 

Lees verder -> 

 

Staatssecretaris Van Ooijen presenteert vervolgaanpak Eén tegen eenzaamheid  

Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) Maarten van Ooijen heeft vandaag zijn 

vervolgaanpak Eén tegen eenzaamheid 2022-2025 gestuurd naar de Tweede Kamer. Een aanpak die hard 

nodig is nu bijna de helft van de Nederlanders zich eenzaam voelt en één op de tien sterk eenzaam. 

Lees verder -> 

 

Vooral jongeren emotioneel eenzaam in 2021  

In 2021 voelde 11 procent van de Nederlanders van 15 jaar of ouder zich sterk eenzaam. Dat zijn er meer 

dan twee jaar eerder (9 procent). Alleenstaanden en alleenstaande ouders voelden zich het vaakst eenzaam. 

In 2021 gaven jongeren van 15 tot 25 jaar het vaakst aan zich sterk emotioneel eenzaam te voelen, in 2019 

waren dat nog de 75-plussers. 

Lees verder -> 

 

2. Buurtwerk  
 

'Volop positieve dynamiek in wijken, buurten en dorpen'  

Hoe bereik je dat in wijken en buurten mensen prettig samenleven en naar elkaar omkijken, ook naar 

medebewoners in een kwetsbare positie? De casusbundels Wij in de Wijk van Movisie laten zien hoe 

initiatieven op allerlei plaatsen in het land daaraan werken. De zojuist verschenen slotbundel Wij in de Wijk 

4 belicht initiatieven in Uden, Bovensmilde, Zaandam, Mierlo-Hout, Eindhoven, en Heerlen-Noord. 

Lees verder -> 

 

De kracht van een bekend gezicht: hoe win je het vertrouwen van bewoners?  

Opbouwwerker Jonathan heeft een boekje vol adresjes. Daar kan hij altijd even aanbellen voor een kop 

koffie en - soms nog belangrijker - een toiletbezoek. Hoe heeft hij dat boekje zo vol gekregen? 

Lees verder -> 
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Rode loper voor burgerinitiatieven: experiment zorgcoöperatie Austerlitz  

In Austerlitz heeft een groep assertieve burgers een zorgcoöperatie opgezet. Een geslaagd experiment. 

Helaas lopen te veel van dergelijke initiatieven stuk op tegenwerking van ‘het systeem’. Hoogleraar Marcel 

Canoy ziet echter mooie experimenteerruimte. 

Lees verder -> 

 

PBL: aanpak leefomgeving te onsamenhangend en niet goed  

De leefomgevingskwaliteit van Nederland schiet nog steeds en op verscheidene punten structureel tekort. 

Er is ook veel te weinig samenhang in de aanpak van kwesties over fijnstof, opwekking van hernieuwbare 

energie, waterkwaliteit en natuurkwaliteit. Dat zegt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in de 

tweejaarlijkse Monitor van de Nationale Omgevingsvisie. 

Lees verder -> 

 

Ruimtelijke transities bieden kans op sociale buurt  

Benut de bouwopgave en energietransitie als kans om socialere buurten te creëren. Daartoe roepen de 

Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) en het College van Rijksadviseurs (CRa) op in het 

gezamenlijke advies ‘Ruimte maken voor Ontmoeting’ dat zij vandaag aanbieden aan Minister voor 

Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Hugo de Jonge.   

Lees verder -> 

 

3. Ouderenwerk  
 

Samenwerken met en voor mantelzorgers: verder in samenwerking  

Mantelzorg. Mooi om te doen, soms een kunst om in balans te blijven. Steeds meer ouderen wonen thuis. 

Zij krijgen hulp en ondersteuning van familie, vrienden en buren. Die willen dat graag goed doen en de zorg 

kunnen volhouden. Hiervoor is goede samenwerking met en voor mantelzorgers essentieel. Hoe zorg je dat 

het lukt? 

Lees verder -> 

 

Ouderen in Rotterdam kunnen minder vaak in de spits reizen 

Ouderen in Rotterdam kunnen tijdens de spits voorlopig veel minder gebruik maken van de gemeentelijke 

vervoersdienst. Leerlingen gaan vanaf nu voor. Hiermee probeert wethouder Maarten Struijvenberg de 

huidige chaos in het leerlingenvervoer te bedwingen. 

Lees verder -> 

 

Armoede en discriminatie groot probleem in de ouderenzorg  

Uit onderzoek onder laagbetaalde zorgprofessionals in de ouderenzorg blijkt dat zij vaak lijden onder 

armoede, discriminatie en racisme. In het boek ‘Wat je niet ziet’ wordt de uitkomst van het onderzoek 

belicht aan de hand van vijf geportretteerde zorgprofessionals. ‘ 

Lees verder -> 
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4. Vrijwilligerswerk  
 

Vrijwilligersorganisaties staan voor uitdagingen om inclusief te zijn  

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

praktijk 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 -> 

 

Inspiratiegraphic | Wat levert vrijwilligerswerk brievenhulp op?  

Door heel Nederland bieden welzijnsorganisaties en vrijwilligersorganisaties hulp bij het lezen van brieven 

en het invullen van digitale formulieren. Deze hulp wordt als heel waardevol ervaren door de gebruikers 

ervan. Maar welke bijdrage leveren vrijwilligers precies? 

Lees verder -> 
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