
 

 
 

 

 

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  
 

‘Lagere sociaaleconomische klasse profiteert het minst van internet’ (Movisie) 

Alexander van Deursen is hoogleraar communicatiewetenschap aan de Universiteit van Twente. Met als 

specialisatie technologische ontwikkelingen binnen de inclusieve samenleving. ‘Sociaal werkers kunnen 

goede intermediairs zijn. Zij komen bij de mensen thuis en weten wat daar speelt en welke behoeften er 

zijn.’ 

Lees verder -> 

 

Sociaal werk zonder historische kennis kan eigenlijk niet (Sociale vraagstukken) 

Veel maatschappelijke problemen hebben hun wortels in het verleden. Gewapend met een historisch 

perspectief kunnen sociaal werkers hun professioneel handelen beter doordenken, vindt de voorzitter van 

de Associatie Werkplaatsen Sociaal Domein, Toby Witte. 

Lees verder -> 

 

‘Sociaal werkers moeten kennis beter kunnen benutten’ (Movisie) 

Het ontbreekt in het sociaal werk aan een solide kennisbasis. In de Routekaart ‘Op weg naar een stevig 

kennisfundament Sociaal Werk’ is uitgewerkt hoe daar verandering in te brengen. Het gaat over twee 

sporen: er komt meer sociaal werk kennis en die wordt bovendien beter benut in de werkpraktijk. 

Lees verder -> 

 

Sociaal werkers faciliteren burgerparticipatie in Haarlem (Sociale vraagstukken) 

Met een top-down initiatief bottom-up burgerparticipatie organiseren, kan dat? En wat is hierin de macht 

van sociaal werkers? Hogeschoolonderzoekers Huub Purmer en Paula Smith bekeken het in de Haarlemse 

Wijkfabriek. 

Lees verder -> 
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2. Buurtwerk  
 

Samenlevingsopbouw onder druk: continuïteit vraagt om rebellie (Sociale vraagstukken) 

Samenlevingsopbouw is broodnodig in tijden van individualisering, maatschappelijke tegenstellingen en 

vereenzaming. Maar samenlevingsopbouw staat onder druk: er is te weinig continuïteit op beleidsmatig, 

organisatorisch en relationeel niveau. Hoe uit deze impasse te komen? Onderzoeker Neeltje Spit op zoek 

naar antwoorden. 

Lees verder -> 

 

Van sociaal geïsoleerd naar actief vrijwilliger (Movisie) 

Sociaal isolement en angst voor de buitenwereld kunnen zodanig ontwrichtend werken dat mensen geen 

uitweg meer zien. Maar dat betekent niet per definitie dat alleen de (specialistische) GGZ uitkomst kan 

bieden. 

Lees verder -> 

 

Inzetten van kunst zorgt voor leefbare wijken (Movisie) 

Movisie leerde over wat werkt in het opzetten en uitvoeren van culturele interventies om de leefbaarheid in 

wijken te vergroten en over wat werkt bij domeinoverstijgende samenwerking tussen de sociale en culturele 

sector. Dit deden we samen met de kunstprojecten van kennisorganisatie Kunstcircuit uit Deventer en 

Buurtopera Malpertuis uit Maastricht. 

Lees verder -> 

 

Wijkaanpak: bewoners steigeren als ze niet mogen meedenken (Sociale vraagstukken) 

Wie heeft er eigenlijk baat bij een wijkaanpak? Dat was de kernvraag bij een evenement in Rotterdam over 

leefbare wijken. Stadssocioloog Jan Rath: ‘De verantwoordelijkheid voor kommer en kwel en voor de 

oplossing ervan zijn verschoven van het collectief naar het individu.’ 

Lees verder -> 

 

 

3. Ouderenwerk  
 

Sociale participatie van ouderen daalt als ze langer doorwerken (Sociale vraagstukken) 

De voortdurende verlenging van het beroepsleven geeft aanleiding tot bezorgdheid over sociale participatie 

van ouderen. Hebben zij dan nog wel tijd voor vrijwilligerswerk, mantelzorg en oppassen op kleinkinderen? 

NIDI-onderzoeker Olga Grünwald onderzocht het voor haar proefschrift. 

Lees verder -> 

 

Toolkit: wensen en behoeften van ouderen (Movisie) 

Hoe kunnen ouderen op een fijne manier oud worden in hun eigen omgeving? Daarvoor is het belangrijk 

om goed te luisteren naar wat ouderen zelf vinden en willen. Gemeenten en sociaal professionals zijn vaak 

op zoek naar manieren om daarachter te komen. Met deze toolkit helpen we je daarbij op weg. 

Lees verder -> 
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De maatschappelijke waarde van ouderenzorg (Sociale vraagstukken) 

Hoogleraar Marcel Canoy beschrijft vijf soorten baten die het aannemelijke gevolg zijn van een breed 

toegankelijke ouderenzorg. 

Lees verder -> 

 

Ouderen worden gediscrimineerd (Sociale vraagstukken) 

Anja Meulenbelt heeft een klacht over hoe er in onze samenleving met ouderen wordt omgesprongen. Er is 

volgens haar sprake van discriminatie: ageism. Ouderen moeten meer gewaardeerd worden. 

Lees verder -> 

 

 

4. Vrijwilligerswerk  
 

Zo stimuleer je mensen om zich in te zetten (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 

uitgenodigd en welkom voelen (mogen). 

Lees verder -> 

 

Sociale participatie van ouderen daalt als ze langer doorwerken (Sociale vraagstukken) 

De voortdurende verlenging van het beroepsleven geeft aanleiding tot bezorgdheid over sociale participatie 

van ouderen. Hebben zij dan nog wel tijd voor vrijwilligerswerk, mantelzorg en oppassen op kleinkinderen? 

NIDI-onderzoeker Olga Grünwald onderzocht het voor haar proefschrift. 

Lees verder -> 

 

Mantelzorgers: ‘Leun niet te veel op vrijwilligers’ (Binnenlands Bestuur) 

Mantelzorgers vrezen dat er steeds meer van hun wordt verwacht, terwijl ze vaak al een zware zorgtaak 

dragen. ‘We moeten oppassen dat we niet alles wat we in de formele zorg niet kunnen doen, naar het 

sociale netwerk afschuiven', waarschuwt vereniging MantelzorgNL. 

Lees verder -> 

 

Vrijwilligers van toegevoegde waarde in schuldhulpverlening (Binnenlands Bestuur) 

Vrijwilligers kunnen waardevolle bijdrage leveren aan de schuldhulpverlening. Maar als de problematiek te 

complex is, is het verstandiger om de hulp aan professionals over te laten. Dat blijkt uit het 

promotieonderzoek van Jansje van Middendorp. 

Lees verder -> 
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