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Voorwoord  

Net voor de zomervakantie brengen we weer een goed gevulde nieuwsbrief uit. Naast de activiteiten in de 

leerateliers, zijn we met onze samenwerkingspartners bezig geweest met het opstellen van de nieuwe regionale 

kennisagenda 2023-2026. In deze nieuwsbrief alvast berichten over twee nieuwe leerateliers in ontwikkeling. 

Ook zijn de voorbereidingen voor ons eindsymposium op 29 september in volle gang. Het belooft een 

inspirerende middag te worden. Laat je enthousiasmeren door het verhaal van Lilian Linders over de betekenis 

van kwetsbaarheid, proef van de projecten in onze leerateliers, en maak van de gelegenheid gebruik om te 

netwerken met partners uit de regio. Veel leesplezier! 

Suzan van der Pas         https://werkplaatssociaaldomeinzhn.nl/ 

LEERNETWERK INTEGRALE AANPAK MULTIPROBLEMATHIEK  

Eerste leernetwerkbijeenkomst Maatwerk en Regie  

Op 31 maart vond de eerste netwerkbijeenkomst van het 

Leeratelier Maatwerk en Regie plaats. Maar liefst 52 professionals 

uit Den Haag namen hier deel aan. De bijeenkomst werd 

georganiseerd in samenwerking met de afdeling Leren en 

Ontwikkelen van de gemeente Den Haag. Het thema van de 

bijeenkomst was ‘Ethische kwesties in de dagelijkse praktijk’.   

Lees hier verder.  

 

Vroeg, snel en passend: toegang tot hulp en ondersteuning in Voorschoten 

Veel gemeenten werken aan een duurzame verbetering van de toegang 

tot het sociaal domein. Zo ook de gemeente Voorschoten. In een 

interview met Bas Verschoor (beleidsmedewerker jeugd gemeente 

Voorschoten), Marian van Ommeren (beleidsmedewerker preventie 

gemeente Voorschoten) en Yvonne van Balen (directeur-bestuurder 

Voorschoten voor Elkaar) wordt hierover gesproken. 

Lees het interview.  

 

 

https://werkplaatssociaaldomeinzhn.nl/
https://werkplaatssociaaldomeinzhn.nl/nieuws/2022/04/01/eerste-netwerkbijeenkomst-leeratelier-maatwerk-en-regie-ethische-kwesties-in-de-dagelijkse-praktijk/
https://www.movisie.nl/artikel/vroeg-snel-passend-toegang-tot-hulp-ondersteuning-voorschoten?utm_medium=Nieuwsbrief-Toegang-juni2021
http://www.werkplaatssociaaldomeinzhn.nl
https://werkplaatssociaaldomeinzhn.nl/nieuws/2022/04/01/eerste-netwerkbijeenkomst-leeratelier-maatwerk-en-regie-ethische-kwesties-in-de-dagelijkse-praktijk/
https://www.movisie.nl/artikel/vroeg-snel-passend-toegang-tot-hulp-ondersteuning-voorschoten?utm_medium=Nieuwsbrief-Toegang-juni2021


LEERNETWERK ARMOEDE EN SCHULDEN  

Leerwerkgemeenschap De koestal in Katwijk 

De leerwerkgemeenschap bestaat één jaar! Afgelopen jaar hebben de deelnemers van de leerwerkgemeenschap 

kennis gemaakt met elkaar, en gezamenlijk verschillende activiteiten georganiseerd. Zie hieronder een aantal 

van deze activiteiten. 

Leerwerkgemeenschap De koestal krijgt podium tijdens congres Katwijk 

Dinsdag 19 april jl. vond het Maatschappelijk Middenveld 

Congres plaats in TriPodia Katwijk. Een avond die in het teken 

stond van elkaar ontmoeten, om elkaar vervolgens weten te 

vinden voor het welbevinden van de inwoner van de gemeente 

Katwijk. Er stonden twee thema’s op de agenda: het opgroeien 

en ontwikkelen van de jeugd en het voorkomen van armoede. 

De leerwerkgemeenschap De Koestal kreeg deze avond ook 

een ‘podium’. Dit bood een mooie manier om te vertellen wat 

de leerwerkgemeenschap binnen een kort tijdbestek samen 

heeft gerealiseerd. Lees hier meer. 

 

Leerwerkgemeenschap zet zich in voor kinderen uit 

arme gezinnen tijdens Koningsdag 

Na een zeer geslaagd Sinterklaasfeest afgelopen december, 

wilde leerwerkgemeenschap De Koestal ook nú iets doen voor 

kinderen die opgroeien in arme gezinnen. Wederom werd het 

een onvergetelijke actie! Meer lezen. 

De Ontmoetingskerk en de Dorpskerk helpen mensen 

die écht in nood zijn 

Op maandag 9 mei was de leerwerkgemeenschap armoede uitgenodigd in de Ontmoetingskerk. Tijdens een 

informatieve avond werd verteld hoe de kerk zich samen met de Dorpskerk inzetten om mensen met 

(financiële)vraagstukken te ondersteunen. De kerken werken samen met veel organisaties en andere initiatieven 

om de hulp mogelijk te maken. Grip op de Knip is zo’n samenwerkingspartner, en ook zij waren deze avond 

aanwezig om te vertellen hoe mensen met geldzorgen worden ondersteund. 

Lees hier meer. 

 

 

 

 

 

 

Voor meer informatie: Fatima Touzani  

https://werkplaatssociaaldomeinzhn.nl/nieuws/2022/05/09/de-ontmoetingskerk-en-de-dorpsker-helpen-mensen-die-%C3%A9cht-in-nood-zijn/
https://werkplaatssociaaldomeinzhn.nl/nieuws/2022/04/29/leerwerkgemeenschap-de-koestal-krijgt-podium-tijdens-het-maatschappelijk-voorveld-congres-katwijk/
https://werkplaatssociaaldomeinzhn.nl/nieuws/2022/04/27/leerwerkgemeenschap-zet-zich-in-voor-kinderen-uit-arme-gezinnen-tijdens-koningsdag/
https://werkplaatssociaaldomeinzhn.nl/nieuws/2022/05/09/de-ontmoetingskerk-en-de-dorpsker-helpen-mensen-die-%C3%A9cht-in-nood-zijn/
mailto:touzani.f@hsleiden.nl
https://werkplaatssociaaldomeinzhn.nl/nieuws/2022/04/29/leerwerkgemeenschap-de-koestal-krijgt-podium-tijdens-het-maatschappelijk-voorveld-congres-katwijk/
https://werkplaatssociaaldomeinzhn.nl/nieuws/2022/04/27/leerwerkgemeenschap-zet-zich-in-voor-kinderen-uit-arme-gezinnen-tijdens-koningsdag/
https://werkplaatssociaaldomeinzhn.nl/nieuws/2022/05/09/de-ontmoetingskerk-en-de-dorpsker-helpen-mensen-die-%C3%A9cht-in-nood-zijn/


Leeratelier over de aanpak van langdurige en verborgen schulden 

Op dinsdag 7 juni heeft een leeratelier met ongeveer 25 deelnemers vanuit het werkveld, gemeenten uit de regio 

Leiden plaatsgevonden. De bijeenkomst ging over handelingsverlegenheid bij professionals in het contact met 

mensen die zich al langer dan vijf jaar in een wanbetalingsregeling bevinden. De aanwezigen hebben vanuit 

verschillende perspectieven samen mét en ván elkaar geleerd over hoe dit vraagstuk op te pakken. Verder lezen. 

  

 

 

 

 

 

 

Wil je graag het hele verslag ontvangen of heb je vragen? Mail dan naar Ronald Schurer 

 

Armoede onder ouderen met een migratieachtergrond ‘Een verkenning’ 
Het rapport ‘Armoede onder Haagse ouderen met een migratieachtergrond’ doet verslag van een 

verkenning onder in Den Haag woonachtige ouderen met een migratieachtergrond die rond moeten 

komen van een inkomen rond het bestaansminimum. Daarbij wordt ingegaan op welke factoren aan de 

basis staan van deze situatie, hoe ouderen zelf deze situatie ervaren, welke strategieën zij ontwikkelen 

om daarmee om te gaan, welke rol maatschappelijke instanties daarin spelen en wat zij nodig hebben 

om deze situatie te boven te komen. Vind hier het volledige rapport onder ‘Publicaties’. 

 

 

Schrijver van het rapport: Rudy van den Hoven 

  

https://werkplaatssociaaldomeinzhn.nl/nieuws/2022/06/17/leeratelier-over-de-aanpak-van-langdurige-en-verborgen-schulden/
https://werkplaatssociaaldomeinzhn.nl/nieuws/2022/06/17/leeratelier-over-de-aanpak-van-langdurige-en-verborgen-schulden/
mailto:%20Schurer.r@hsleiden.nl
https://werkplaatssociaaldomeinzhn.nl/publicaties.html
https://werkplaatssociaaldomeinzhn.nl/nieuws/2022/06/17/leeratelier-over-de-aanpak-van-langdurige-en-verborgen-schulden/
https://werkplaatssociaaldomeinzhn.nl/projecten/duplicate-of-armoede-en-bestaansonzekerheid-onder-ouderen-met-een-migratieachtergrond.html
https://werkplaatssociaaldomeinzhn.nl/publicaties.html


Online, blended of fysiek? Aansluiten bij cliënt én sociaal werker  

Het rapport ‘Online, blended of fysiek? Aansluiten bij cliënt én sociaal werker’ 

doet verslag van een onderzoek naar het succesvol en duurzaam inzetten van 

digitale middelen in de hulpverlening aan mensen met financiële problemen. 

Daarbij wordt ingegaan op wanneer fysiek of online schuldhulpverlening 

gewenst is, welke vormen ervan succesvol zijn, hoe sociaal werkers online en 

blended schuldhulpverlening ervaren en wat zij nodig hebben om de kwaliteit 

van hiervan te waarborgen. 

Vind hier het volledig rapport onder ‘Publicaties’. 

 

 

 

 

 

 

 

LEERNETWERK LANGER THUIS WONEN  

Participatief video-onderzoek naar prioriteiten van senioren bij langer thuis wonen 

Wat zijn de prioriteiten voor senioren om langer zelfstandig te wonen? Met behulp van filmpjes hebben zij hun 

wensen en knelpunten laten zien aan verschillende stakeholders. Dit project heeft tot doel om kritische 

succesfactoren, voor langer thuis wonen, vanuit het perspectief van senioren op een leuke en creatieve manier 

in beeld te brengen. De filmpjes zijn besproken in een bijeenkomst met gemeente, woningcorporaties en Welzijn 

Noordwijk. Het onderzoek richt zich op de vraag: Wat vinden senioren in Noordwijk zélf belangrijk voor het langer 

thuis kunnen wonen? 

Lees hier verder. 

 

 

 

 

 

  

https://werkplaatssociaaldomeinzhn.nl/publicaties.html
https://www.hsleiden.nl/sociale-innovatie-en-ondernemerschap/nieuws/participatief-video-onderzoek-naar-prioriteiten-van-senioren-bij-langer-thuis-wonen
https://werkplaatssociaaldomeinzhn.nl/publicaties.html
https://www.hsleiden.nl/sociale-innovatie-en-ondernemerschap/nieuws/participatief-video-onderzoek-naar-prioriteiten-van-senioren-bij-langer-thuis-wonen
https://www.hsleiden.nl/sociale-innovatie-en-ondernemerschap/nieuws/participatief-video-onderzoek-naar-prioriteiten-van-senioren-bij-langer-thuis-wonen


LEERNETWERK GEZOND EN SOCIAAL    

Leeratelier Positieve Gezondheid: De kracht van Storytelling  

Op 9 juni vond de vijfde editie van het Leeratelier Positieve Gezondheid plaats. Het is leuk om te zien hoe deze 

online community steeds meer vorm begint te krijgen. We hebben een groep trouwe deelnemers uit de 

gezondheidszorg en het sociaal domein die vier keer per jaar samen komen om nieuwe inzichten en ervaringen 

met elkaar te delen. 

Het thema van deze bijeenkomst was “De kracht van Storytelling rond Positieve Gezondheid”.  Docent-

onderzoeker Arlette Hesselink van het lectoraat Eigen Regie bij Fysiotherapie en Beweegzorg, nam de 

deelnemers van het Leeratelier mee in de kenmerken en elementen van een goed verhaal. Vervolgens gingen de 

deelnemers in deelsessies met elkaar aan de slag met het oefenen van verhalen vertellen. Die ervaringen werden 

gedeeld op het centrale miro bord en 

vervolgens plenair nabesproken. 

Een deelnemer concludeerde aan het 

einde van het Leeratelier: “We stikken in 

onze organisaties van dit soort verhalen, 

maar dan moeten we ze wel ophalen.” 

Dit leidde vervolgens tot het idee om 

samen een verhalenbundel te maken. 

“Want veel leuker dan vallen en weer 

opstaan, is staan en weer opvallen.” 

Lees hier het verslag. 

 

Participatief onderzoek door Sociaal Werk studenten 

Binnen de opleiding Sociaal Werk krijgen 4e jaars studenten in 

hun afsluitende minor de kans om kennis te maken met 

Onderzoek en Innovatie in het Sociaal Domein. Hierbij doen ze 

onderzoek voor een Lectoraat van het Kenniscentrum Samen 

Redzaam. Vanuit een gerichte onderzoeksopdracht ontdekken 

studenten hoe participatief onderzoek werkt. Ze leren gebruik 

te maken van design thinking, de innovatie spiraal en social 

business model canvas om hiermee een bijdrage te leveren 

aan een wicked problem.  

 

Op dinsdag 27 juni was het afsluitende symposium waar de 

studenten hun onderzoek presenteerden aan de betrokken 

lectoren, praktijkpartners en docenten. Student Liselotte Cassee 

liet zien hoe zij in samenwerking met het Lectoraat Sociale 

Innovatie en Ondernemerschap een interventie heeft 

ontwikkeld binnen het project Wijzer in de Wijk. Haar 

interventie ‘Power dames’ is bedoeld om sociale relaties binnen 

de wijk te versterken en hiermee eenzaamheid te doen 

verminderen.  

Het was een geslaagd symposium en we blikken terug op een succesvolle leerervaring voor iedereen. Ook de 

praktijkpartners en betrokken lectoren reageerden enthousiast en kijken uit naar een vervolg in 2023! 

https://www.reos.nl/nieuws/de-kracht-van-storytelling-rond-positieve-gezondheid-een-verhaal-verbindt-mensen-442
https://www.reos.nl/nieuws/de-kracht-van-storytelling-rond-positieve-gezondheid-een-verhaal-verbindt-mensen-442


Afsluitende bijeenkomst Learning Community stagiairs Social Work en huisartsen i.o. LUMC  

In de maand juni vond er een fijne afsluitende ontmoeting 

plaats tussen derdejaars studenten social work die in de wijk 

stage lopen en huisartsen in opleiding van het LUMC. In vier 

bijeenkomsten leerden de professionals in spé via verschillende 

activiteiten elkaars beroep beter kennen en hoe zij elkaar straks 

in het werkveld makkelijker kunnen vinden. Lees hier verder 

over de ontmoetingen in de Learning Community. 

Voor meer informatie: Lisette Blom 

 

 

LEERATELIER PROFESSIONALITEIT SOCIAAL DOMEIN (IN ONTWIKKELING)  

Leeratelier voor Welzijnskwartier Katwijk 

Medewerkers van Welzijnskwartier Katwijk krijgen dit jaar een bijscholing Sociaal Werk aangeboden. In het 

'Leeratelier Professionaliteit Sociaal Domein' worden zij getraind op onderdelen van de bacheloropleiding Sociaal 

Werk van Hogeschool Leiden. 

Het leeratelier werd dinsdag 17 mei geopend. De 

deelnemers krijgen tijdens zes bijeenkomsten van 

een dagdeel telkens theorie binnen een thema en 

oefenen de aangeboden stof in de praktijk. Het 

leeratelier geeft de professionals inzicht in wat de 

maatschappelijke opdracht is van het sociaal werk, 

wat sociaal werk inhoudt en welke uitgangspunten 

gehanteerd worden. 

Meer op de LinkedIn pagina van Welzijnskwartier. 

 

LEERATELIER SOCIAAL EN INCLUSIEF (IN ONTWIKKELING)  

De Werkplaats wordt vanaf 2023 uitgebreid met een nieuw leeratelier Sociaal en Inclusief, waarin een 

grootstedelijk vraagstuk met betrekking tot gemarginaliseerde groepen in de samenleving centraal staat. Het 

leeratelier start met sekswerkers, een gemarginaliseerde doelgroep die door stigma te maken krijgt met 

uitsluiting. Het leeratelier is een initiatief van docenten van de opleiding Social Work van De Haagse Hogeschool 

die nadere invulling aan de projecten gaan geven.  Verder lezen 

 

 

 

 

 

 
 

 

https://werkplaatssociaaldomeinzhn.nl/nieuws/2022/06/23/gezellige-afsluiting-learning-community-stagiairs-social-work-en-huisartsen-i.o/
mailto:blom.l@hsleiden.nl
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6932591528146030592/?actorCompanyId=2476
https://werkplaatssociaaldomeinzhn.nl/nieuws/2022/07/07/nieuw-leeratelier-sociaal-en-inclusief-vanaf-2023/
https://www.hsleiden.nl/actueel/nieuws/sociale-innovatie-en-ondernemerschap/opleiding-op-maat-voor-welzijnskwartier-katwijk.html
https://werkplaatssociaaldomeinzhn.nl/nieuws/2022/06/23/gezellige-afsluiting-learning-community-stagiairs-social-work-en-huisartsen-i.o/
https://werkplaatssociaaldomeinzhn.nl/nieuws/2022/07/07/nieuw-leeratelier-sociaal-en-inclusief-vanaf-2023/


LEESTIP 

 

Werken aan bestaanszekerheid 

Wat is er nodig om aan bestaanszekerheid te werken in de sociale basis? En hoe voorkomen we 

problemen die te maken hebben met bestaanszekerheid? Deze publicatie biedt een handreiking aan 

actoren in de sociale basis en stelt daarbij het perspectief van de inwoner centraal.  

 

SAVE THE DATE 

 

29 september: Symposium Werkplaats Sociaal Domein Den Haag en Leiden  

14:00-17:30 uur, Hogeschool Leiden. Meer informatie en AANMELDEN 

20 oktober: Inspiratiebijeenkomst Armoede onder ouderen met een migratieachtergrond. AANMELDEN 

 

17 november Leeratelier Positieve Gezondheid, 15:00-18:00 uur. Verdere informatie volgt.  

SOCIAL MEDIA 

Volg ons ook op LinkedIn en Twitter 

AAN- OF AFMELDEN NIEUWSBRIEF  

 

Aan- of afmelden voor de nieuwsbrief kan door een e-mail te sturen naar Wendy van Lienden: 

lienden.van.w@hsleiden.nl  

https://www.werkplaatsensociaaldomein.nl/publicatie/werken-aan-bestaanszekerheid
https://www.hsleiden.nl/sociale-innovatie-en-ondernemerschap/agenda/symposium-werkplaats-sociaal-domein-den-haag-en-leiden/index
https://forms.office.com/r/vGJ4Ti5e0d
https://www.linkedin.com/company/werkplaats-sociaal-domein-zhn/
https://twitter.com/SocDomeinZHN
mailto:lienden.van.w@hsleiden.nl

