
 

 
 

 

 

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  
 

‘Sociaal werkers verliezen hun relevantie als ze niet digitaal meedoen’ (Movisie) 

Mensen in een kwetsbare positie raken door de digitale kloof alleen maar verder achterop. Movisie spant 

zich al een tijd in om de achterstand te beperken. Bijvoorbeeld met de vernieuwde handreiking Dicht de 

digitale kloof! ‘Wil je als sociaal werker relevant blijven, dan moet je een actieve rol in de digitale 

samenleving pakken.’ 

Lees verder -> 

 

Professionele besluitvorming versterkt vakmanschap (Movisie) 

Onlangs organiseerden Sociaal Werk Nederland en Movisie een verdiepingsbijeenkomst over het 

Kwaliteitslabel Sterk Sociaal Werk. Centraal stond de vraag hoe je als lerende organisatie vakmanschap kunt 

versterken door te investeren in professionele besluitvorming. 

Lees verder -> 

 

Succesvol sociaal werk vraagt om relationele continuïteit (Sociale vraagstukken) 

Radboud Engbersen is een van de auteurs van het essay Het geheim van de lange relatie over continuïteit in 

het sociaal domein. In dit artikel gaat hij er verder op in. Drie experts reageren op het essay. 

Lees verder -> 

 

2. Buurtwerk  
 

Oók bonding is onmisbaar voor sterke wijken en buurten (Movisie) 

Sterke wijken, waar mensen zich prettig voelen, goed samenleven en anderen ondersteunen waar nodig is. 

Hoe krijg je dat voor elkaar? Bruggen slaan naar andere groepen, maar ook bonding, het vinden van kracht 

bij mensen uit je eigen kring, blijkt daarvoor essentieel.  

Lees verder -> 

 

'Steden kunnen leren van het platteland' (Binnenlands Bestuur) 

De ene Ellen (Nauta) volgt als voorzitter van de P10 de andere Ellen (van Selm) op. Wat wordt de agenda 

voor de inmiddels 31 aangesloten plattelandsgemeenten? En moet die naam daarom niet eens worden 

veranderd?   

Lees verder -> 
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Het krachtige verhaal over samenlevingsopbouw (Movisie) 

Na jaren van focus op individuele hulpverleningstrajecten beleeft community building tegenwoordig een 

herwaardering. Op 22 november deelden zo’n vijftig opbouwwerkers hun ervaringen, tijdens het 

volgeboekte Leercafé ‘Blik op samenlevingsopbouw’. Het werd een krachtig verhaal over het vak, met een 

verdienstelijke bijrol voor Barack Obama. 

Lees verder -> 

 

3. Ouderenwerk  
 

Hoe bereiken en betrekken we 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. Movisie ontwikkelde een toolkit, met een 

aanpak om erachter de komen wat ouderen wensen en belangrijk vinden. 

Lees verder -> 

 

4. Vrijwilligerswerk  
 

Samenwerking tussen mantelzorgers en organisaties (Movisie) 

Van zorgorganisatie tot gemeente en van welzijnsinstelling tot vrijwilligersorganisatie: bij de ondersteuning 

van mantelzorgers zijn vaak veel organisaties betrokken. Hoe kunnen al deze organisaties er gezamenlijk 

voor zorgen dat de ondersteuning op rolletjes verloopt? 

Lees verder -> 

 

Schuldhulpverlening door vrijwilligers, wat werkt? (Socialevraagstukken.nl) 

Mensen met financiële problemen kunnen voor hulp terecht bij beroepskrachten van de formele 

schuldhulpverlening en bij vrijwilligers. Jansje van Middendorp onderzocht voor haar proefschrift wanneer 

ondersteuning door vrijwilligers het meest effectief is. 

Lees verder -> 
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