
 

 
 

 

 
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  
 

Meer aandacht voor meerwaarde mbo-sociaal werker (Sociaal Werk Nederland) 

De positie van de mbo’er in het sociaal werk moet worden versterkt. Want sociaal werk moet een goede 

afspiegeling zijn van de samenleving en gemengde teams van hbo’ers en mbo’ers presteren aantoonbaar 

beter. Samen met Sociaal Werk werkt!, vakbonden en onderwijsinstellingen willen Sociaal Werk Nederland 

in de Actieagenda De kracht van de mbo-sociaal werker de eenzijdige focus op opleidingsniveau doorbreken 

en zo een weerwoord geven op de ‘hbo-isering’ van het sociaal werk. We spraken er onlangs over in dagblad 

Trouw en vakblad Zorg+Welzijn. 

Lees verder -> 

 

Maatschappelijke ‘kleinverbruikers’ vallen onder prijsplafond energie (Sociaal Werk Nederland) 

Maatschappelijke organisaties met een kleinverbruikersaansluiting komen onder het prijsplafond voor 

huishoudens te vallen. Dit geldt dus ook voor buurthuizen, stichtingen, kinderboerderijen, speeltuinen, 

informeel jongerenwerk en maatschappelijke organisaties zoals sociaalwerkorganisaties die minder dan 

2.900 kilowatt stroom en minder dan 1.200 kuub gas per jaar verbruiken.  

Lees verder -> 

 

‘Je bent als hulpverlener je eigen instrument’ (Movisie) 

In een hulpverleningsrelatie is sprake van machtsongelijkheid tussen de hulpverlener en de cliënt. Niet 

iedere hulpverlener is zich daarvan bewust. Jessy Berkvens en Bertine Rosink coachen en begeleiden 

professionals meer en diepgaander te reflecteren op die samenwerking en interactie. 

Lees verder -> 

 

Solide sociaal werk is vooral gebaat bij strijdvaardigheid (Sociale vraagstukken) 

Herman de Mönnink betoogt in zijn Marie Kamphuis Lezing dat de sociaal werker zich achter de rug van de 

dokter moet verschuilen. Fout, zegt socioloog Jan van Eeden, de sociaal werker moet de barricaden op voor 

meer sociale gelijkheid. En laat ook die cijfers maar zitten. 

Lees verder -> 

 

Campagne toont aan dat 'Sociaal werkt!' (Sociaal Werk Nederland) 

Sociaal werk is onmisbaar in onze samenleving. Sociaal werk geeft mensen weer regie over hun leven én 

iedere euro die in sociaal werk is geïnvesteerd, levert 1,60 euro op. Sociaal werk helpt mensen weer aan het 

werk en draagt bij aan vermindering van de zorgkosten.  

Lees verder -> 
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Methodische continuïteit: onmisbaar voor solide sociaal werk (Sociale vraagstukken) 

Herman de Mönnink hield op 11 oktober 2022 de vijftiende Marie Kamphuis Lezing. Hij sprak over het 

belang van een solide methodische professionaliteit voor sociaal werk, met de focus op sociale gezondheid. 

Zijn voordracht kun je hier nalezen. 

Lees verder -> 

 

Op de agenda: hoe en waar investeren we in meer continuïteit? (Movisie) 

Tijdens De Agenda van het Sociaal Werk 2022 knetterde het van de energie, zowel in de zaal als in de chat. 

De inleiding van Radboud Engbersen over het belang van vertrouwde gezichten in het sociaal werk en de 

15de Marie Kamphuis Lezing van Herman de Mönnink over meer methodisch werken in het sociaal werk 

leidden tot stevige discussies. Senior communicatieadviseur Paul van Yperen volgde de chat en vroeg aan 

experts en bestuurders wat hen opviel en waar we gezamenlijk op moeten doorpakken. 

Lees verder -> 

 

2. Buurtwerk  
 

Gemeente Oss herwaardeert samenlevingsopbouw (Movisie) 

‘Mee kunnen doen zou niet alleen de verantwoordelijkheid moeten zijn van individuele mensen.’ Dat zegt 

senior beleidsadviseur sociaal domein José van den Elzen. Samen met haar collega bij de gemeente Oss, 

programmamanager Peter Noten, vertelt ze over het hoe en waarom van samenlevingsopbouw in Oss. 

Lees verder -> 

 

Lessen uit coronatijd: wijkinitiatieven verdienen erkenning en waardering (Sociale vraagstukken) 

Den Haag en haar bewoners behielden tijdens de coronacrisis hun veerkracht. Dat was grotendeels dankzij 

de inzet van wijkinitiatieven, zeggen de Haagse onderzoekers Hasse van der Veen, Jan Maessen, en Katja 

Rusinovic. Een succes om te behouden, ook buiten crisistijd. 

Lees verder -> 

 

Samenwerking om innovatieve onderzoekstool voor burgercollectieven te ontwikkelen (Erasmus 

Universiteit Rotterdam) 

Kennisplatform CollectieveKrachtOpent extern en TU Delft slaan de handen ineen om een nieuwe 

onderzoekstool voor burgercollectieven te ontwikkelen. Het project, uitgevoerd door een onderzoeksgroep 

van prof. Tine De Moor van otterdam School of Management, Erasmus University (RSM), is mogelijk 

gemaakt door een bijdrage van het Erasmus Trust FundOpent. 

Lees verder -> 

 

Voorbeelden van succesvolle verbinding in de wijk (Movisie) 

Een online prikbord, samenwerken aan een goed doel of een opruimactie: verbinding in de wijk kent vele 

wegen. In het project Respectvol Samenleven is gekeken naar wat wel én niet werkt bij het bevorderen van 

sociaal contact tussen mensen met verschillende achtergronden en (levens)overtuiging. En hoe je dit sociale 

contact dan succesvol kan organiseren. 

Lees verder -> 

  

https://www.socialevraagstukken.nl/rubrieken/marie-kamphuislezing-2022/methodische-continuiteit-onmisbaar-voor-solide-sociaal-werk/
https://www.movisie.nl/artikel/agenda-hoe-waar-investeren-we-meer-continuiteit
https://www.movisie.nl/artikel/gemeente-oss-herwaardeert-samenlevingsopbouw
https://www.socialevraagstukken.nl/lessen-uit-coronatijd-wijkinitiatieven-verdienen-erkenning-en-waardering/
https://www.eur.nl/nieuws/samenwerking-om-innovatieve-onderzoekstool-voor-burgercollectieven-te-ontwikkelen
https://www.movisie.nl/artikel/vreemden-naar-vrienden


 

 
 

 

De kracht van samenwerken aan goede doelen in het stimuleren van ontmoeting (Movisie) 

Rotary Club Feijenoord is een van de vele organisaties in Nederland waarin mensen samen werken aan 

goede doelen. Dit draagt niet alleen bij aan de doelen waar zij zich voor inzetten, maar kan ook de mensen 

die eraan werken dichter bij elkaar brengen. In dit rapport, gebaseerd op de Theory Based Evaluation (TBE), 

wordt gekeken naar de rol en invloed van samenwerken aan goede doelen in het stimuleren van 

ontmoeting. 

Lees verder -> 

 

 

3. Ouderenwerk  
 

Samen hulpmiddelen ontwerpen voor ouderen met autisme (Autisme.nl) 

Veel ouderen met autisme hebben geen of pas laat een diagnose gekregen. Ze hebben een leven lang 

geworsteld, omdat ze anderen niet begrijpen, zich niet begrepen voelen, niet weten ‘hoe het hoort’ in de 

sociale omgang en zich daar ongelukkig over voelen. 

Lees verder -> 

 

 

4. Vrijwilligerswerk  
 

Vrijwilligers voor vluchtelingen: onderbelichte groep onder de loep (Sociale vraagstukken) 

Wat is het profiel van vrijwilligers bij humanitaire organisaties die nieuwkomers helpen? Onderzoeker 

Maikel Meijeren en hoogleraren Marcel Lubbers en Peer Scheepers zochten het uit. 

Lees verder -> 

 

Hoe sluit je goed aan bij behoeften van mantelzorgers met een migratieachtergrond? (Movisie) 

In de lerende praktijk ’s-Hertogenbosch gingen de gemeente, steunpunt mantelzorg, sociaal werkers én 

mantelzorgers gedurende een jaar aan de slag met de vraag: hoe bereiken en ondersteunen we 

mantelzorgers met een migratieachtergrond?  

Lees verder -> 

 

In actie komen bij ontspoorde mantelzorg: ‘Erken je eigen ongemak’ (Movisie) 

Als er één onderwerp is waarover niet makkelijk te praten valt, dan is het wel ontspoorde mantelzorg. Toch 

is het uiterst belangrijk dat sociaal werkers en andere professionals er alert op zijn. En dat ze in actie komen 

bij signalen, en voorbij het eigen ongemak gaan. Aan een zogeheten leertafel zoekt Movisie uit hoe dat het 

beste kan. 

Lees verder -> 
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