
                 

       NIEUWSBRIEF 
DECEMBER 2022 

Voorwoord  

Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van de huidige subsidieperiode van de werkplaats (2020-2022). Maar de 

aanvraag voor een vierjarig vervolg is ingediend met alle vertrouwen dat deze wordt gehonoreerd.  

Met de vijftien werkplaatsen in Nederland hebben we gewerkt aan een nieuw landelijk werkprogramma voor de 

komende vier jaar waarin het werken aan sociale kwaliteit in en door de sociale basis centraal staat. 

Met de partners in de brede regio Den Haag en Leiden is een nieuwe regionale kennisagenda opgesteld waarbij 

we in de leerateliers de komende jaren willen werken aan diverse thema’s:  

• Gezond en sociaal in de wijk 

• Sociaal en inclusief 

• Armoede en schulden 

• Professionaliteit in het Sociaal Domein. 

De thema’s vloeien voort uit gesprekken met de regionale samenwerkingspartners; gemeenten, zorg- en 

welzijnsorganisaties, vrijwilligersorganisaties en inwoners. Binnen elke thema richten we ons op het werken aan 

de vier voorwaarden van sociale kwaliteit. 

De komende jaren willen we in de leerateliers kennis over deze thema’s inbrengen. En kijken wat we in de 

leerateliers hierover leren, om vervolgens mooie kennisproducten te ontwikkelen die we kunnen toepassen in 

andere praktijken en in het onderwijs. Daar hebben wij erg veel zin in! 

Maar voor nu eerst nog eens een terugblik op de activiteiten in de leerateliers van de afgelopen maanden.  

 

We kijken uit naar de ontmoetingen in het nieuwe jaar! Alvast hele fijne feestdagen gewenst. 

Suzan van der Pas 

https://werkplaatssociaaldomeinzhn.nl/ 

  

https://werkplaatssociaaldomeinzhn.nl/
http://www.werkplaatssociaaldomeinzhn.nl


EINDSYMPOSIUM WERKPLAATS SOCIAAL DOMEIN  

De afgelopen jaren werkte de Werkplaats Sociaal Domein Den Haag en Leiden aan thema's zoals armoede en 

schulden, de verbinding tussen gezondheid en sociaal domein, de integrale aanpak van multiproblematiek, en 

langer thuis wonen. Tijdens het symposium Werkplaats Sociaal Domein Den Haag en Leiden op 29 september 

2022 blikten we hierop terug en vooruit. Samen met onder andere gastspreker Lilian Linders en natuurlijk ook 

docent-onderzoekers, studenten, zorg- en welzijnsprofessionals en vrijwilligers uit het werkveld.  

Lees hier verder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEERNETWERK INTEGRALE AANPAK MULTIPROBLEMATHIEK  

Netwerkbijeenkomst Leeratelier Maatwerk en Regie 

Op 15 november was er een tweede netwerkbijeenkomst georganiseerd, door de werkplaats Sociaal Domein 

Den Haag-Leiden, voor de professionals van de gemeente Den Haag. Zij horen bij het Leeratelier Maatwerk en 

Regie. Tot nu toe zijn er 200 professionals die de Masterclass hebben gevolgd met de thema’s: grondhouding, 

maatwerk en regievoeren. 

Het thema van deze netwerkbijeenkomst, die bezocht werd door 36 professionals, was Maatwerk leveren. Eelke 

Blokker, van Instituut voor Publieke Waarden (IPW), gaf aan hoe het ervoor stond met gericht maatwerk leveren 

en doorbraken realiseren voor huishoudens in Den Haag. Daarna werd casuïstiek besproken, hierbij werd 

aangetoond dat Maatwerk leveren in de praktijk succesvol is. 

Tot slot was er tijd voor Speed-daten, om elkaar beter te leren kennen ten gunste van interprofessioneel 

samenwerken. 

  

 

 

 

 

 

  

https://werkplaatssociaaldomeinzhn.nl/nieuws/2022/10/04/geslaagd-eindsymposium-wsd-den-haag-en-leiden/
https://werkplaatssociaaldomeinzhn.nl/nieuws/2022/10/04/geslaagd-eindsymposium-wsd-den-haag-en-leiden/
https://werkplaatssociaaldomeinzhn.nl/nieuws/2022/10/04/geslaagd-eindsymposium-wsd-den-haag-en-leiden/


LEERNETWERK ARMOEDE EN SCHULDEN  

Leerwerkgemeenschap Katwijk: evaluatie van het eerste jaar  

Leerwerkgemeenschap De Koestal brengt een evaluatie van het eerste jaar uit. 

Het verslag geeft een beeld van wat er met én van elkaar geleerd is, wat er 

gedaan is en hoe zij nu verder gaan. Het verslag is gebaseerd op de 

tussentijdse- en de eindevaluatie die zowel met de deelnemers als met de 

initiatiefnemers vanuit Welzijnskwartier als vanuit Hogeschool Leiden en de 

Werkplaats Sociaal Domein – Den Haag Leiden is gedaan. 

Lees hier het hele verslag. 

 

 

 

 

 

Hieronder enkele activiteiten die afgelopen november plaatsvonden. 

Leerwerkgemeenschap organiseert Sinterklaasbingo  

Ook dit jaar wilde de leerwerkgemeenschap gezinnen die 

het financieel moeilijk hebben een feestelijk moment bieden 

tijdens Sinterklaas, om zo even niet aan hun (geld)zorgen te 

hoeven denken. Op dinsdag 29 november waren de 

gezinnen uitgenodigd bij buurthuis Stappers om mee te 

doen met De Sinterklaasbingo! Verder lezen. 

 

 

 

 

Leerwerkgemeenschap bij het Breed Katwijks Armoede overleg 

Op woensdag 30 november 2022 heeft het Breed Katwijks 

Armoede Overleg plaatsgevonden in het gemeentehuis van 

Katwijk. Ook de leerwerkgemeenschap was uitgenodigd om 

hierbij aanwezig te zijn. Een mentimeter zorgde ervoor dat 

de gesprekken van de avond draaiende werden gehouden. 

Om zo de schaamte die mensen weerhoudt om tijdig hulp te 

zoeken, en op welke outreachende wijze de kwetsbare 

mensen bereikt kunnen worden te bespreken. 

Lees hier meer. 

 

  

https://werkplaatssociaaldomeinzhn.nl/siteAssets/downloads/Leerwerkgemeenschap%20Katwijk%20-%20Evaluatie%20van%20het%20eerst%20jaar.pdf
https://werkplaatssociaaldomeinzhn.nl/nieuws/2022/11/29/leerwerkgemeenschap-organiseert-een-sinterklaas-bingo/
https://werkplaatssociaaldomeinzhn.nl/nieuws/2022/11/30/lwg-bij-het-breed-katwijks-armoede-overleg/
https://werkplaatssociaaldomeinzhn.nl/nieuws/2022/11/29/leerwerkgemeenschap-organiseert-een-sinterklaas-bingo/
https://werkplaatssociaaldomeinzhn.nl/nieuws/2022/11/30/lwg-bij-het-breed-katwijks-armoede-overleg/
https://werkplaatssociaaldomeinzhn.nl/siteAssets/downloads/Leerwerkgemeenschap%20Katwijk%20-%20Evaluatie%20van%20het%20eerst%20jaar.pdf


LEERNETWERK GEZOND EN SOCIAAL    

Leeratelier Positieve Gezondheid: mentale gezondheid bespreekbaarder maken 

Op donderdag 17 november vond het zesde Leeratelier 

Positieve Gezondheid plaats. Het was een waar genoegen dat 

iedereen elkaar ditmaal persoonlijk kon ontmoeten tijdens 

een fysieke bijeenkomst op Hogeschool Leiden. Na een 

hartelijk welkom door Lector Sociale Innovatie en 

Ondernemerschap Suzan van der Pas werd het programma 

van deze middag geopend door gastspreker Jan Berndsen.  

 

 

 

Met zijn ruim 35 jaar ervaring binnen de GGZ is Jan nu als 

ambassadeur Positieve Gezondheid GGZ werkzaam voor het 

Institute of Positive Health. Aansluitend op zijn inspirerende lezing 

over mentale gezondheidszorg in Nederland, gingen de 

deelnemers in subgroepen actief aan de slag met het thema Public 

Mental Health. De vragen die hierbij centraal stond waren ‘wat 

verstaan we onder Public Mental Health’ en ‘hoe kunnen we als 

maatschappij beter inspelen op onze behoeften op mentaal vlak’?                    Vind hier het hele verslag 

 

Welzijn op Recept: Treffende eyeopener voor studenten Learning Community 

Wist je dat een goed sociaal netwerk zoveel invloed kan 

hebben op je levensvreugde, dat dit gemiddeld 10,6 

levensjaren oplevert? Zo bleek tijdens de workshop ‘Welzijn 

op Recept’ die derdejaars sociaal werk studenten van de 

Learning Community afgelopen week volgden. Dat de 

studenten met dit gegeven wel raad wisten, lieten ze tijdens 

pitches zien waarin zij Jan Joost Meijs – voorzitter van het 

Landelijk Kennisnetwerk Welzijn op Recept – ervan wisten te 

overtuigen waarom de huisarts patiënten vaker moet 

doorverwijzen naar de welzijnscoach of de sociaal werker. Want voor 20-30% van de cliënten in de 

huisartsenpraktijk ligt de oplossing niet bij de arts, maar bij de welzijnscoach (Haslam et al, 2018).  

 De sociaal werk studenten lopen stage bij organisaties die wijkgericht en integraal (samen)werken. Zij zijn 

speciaal geselecteerd om deel te nemen aan de Learning Community. Ze worden in vier bijeenkomsten 

voorbereid op vier ontmoetingen met huisartsen i.o. van het LUMC in de eerste helft van 2023. Tijdens deze 

ontmoetingen krijgen de studenten de gelegenheid om - bijvoorbeeld aan de hand van casuïstiek die ze in hun 

eigen praktijken tegenkomen - over en weer met en van elkaar te leren en van elkaars beroep te ‘proeven’. The 

proof of the pudding is een levensechte Serious Game tijdens de laatste ontmoeting, waarin sociaal werkers en 

huisartsen gezamenlijk een crisissituatie aanpakken. Een absolute uitdaging als voorbereiding op samenwerken 

in het werkveld! 

Meer informatie over de Learning Community? Mail dan naar Lisette Blom. 

 

  

https://www.hsleiden.nl/sociale-innovatie-en-ondernemerschap/medewerkers/suzan-van-der-pas
https://www.iph.nl/kennisbank/nieuwe-ambassadeur-iph-jan-berndsen-richt-pijlen-op-ggz/
https://www.reos.nl/nieuws/maak-mentale-gezondheid-makkelijker-bespreekbaar-in-de-wijk-457
mailto:blom.l@hsleiden.nl
https://werkplaatssociaaldomeinzhn.nl/nieuws/2022/11/17/verslag-van-het-zesde-leeratelier-positieve-gezondheid/
https://werkplaatssociaaldomeinzhn.nl/nieuws/2022/11/17/verslag-van-het-zesde-leeratelier-positieve-gezondheid/


Wegwijzer Wijzer in de Wijk is live 

De Wijzer in de Wijk Wegwijzer is live! Na 3 jaar werken aan, leren over en 

monitoren van integrale samenwerking om gezondheidsverschillen in de 

wijk te verkleinen, heeft het lectoraat Sociale Innovatie en 

Ondernemerschap samen met de partners van het project Wijzer in de Wijk 

op 13 december de website gelanceerd. Hier delen we ervaringen, kennis 

en instrumenten om integrale samenwerking in de wijk in co- creatie met 

bewoners tot stand te brengen. 

Bekijk de Toolkit op: Wijzer in de Wijk - Wijzer in de Wijk 

In bijgaande video een korte impressie: Wijzer in de Wijk (vimeo.com) 

Heb je vragen of een reactie? Laat het weten aan Suzan van der Pas, lector 

Sociale Innovatie en Ondernemerschap. Email: pas.vd.s@hsleiden.nl. 

 

LEERNETWERK LANGER THUIS WONEN 

 

Armoede onder ouderen met migratieachtergrond  

Op donderdag 20 oktober vond in de Social Hub The Hague de inspiratiebijeenkomst ‘Armoede en 

bestaansonzekerheid onder ouderen met een migratieachtergrond’ plaats. Tijdens deze bijeenkomst zijn de 

bevindingen gepresenteerd van een verkenning onder Haagse ouderen met een migratieachtergrond die rond 

moeten komen van een inkomen rond het bestaansminimum. 

 

Lees hier het uitgebreide artikel en onderzoeksrapport. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.wijzerindewijk.nl/
https://vimeo.com/779528959/ef8d3fba95
mailto:pas.vd.s@hsleiden.nl
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Inspiratiemiddag Sprekende beelden 

Binnen het leeratelier ‘Gezond en Sociaal in de wijk’ heeft WZH een 

mooie samenwerking met het lectoraat Urban Ageing en 

verpleegkundig onderwijs in het project: Welzijn en Zorg: leren van en 

met elkaar. Meerdere activiteiten vinden plaats om het samen leren 

te bevorderen.  Zo ook op donderdag 3 november 2022. 

Op locatie van WZH Transvaal vond er een drukbezochte, leuke en 

interactieve inspiratiemiddag plaats. Bewoners van WZH, 

professionals, docenten, onderzoekers en studenten van de Haagse 

Hogeschool gingen samen aan de slag rondom het onderwerp 

'innovaties in de ouderenzorg'  

Bekijk hier het hele verslag 

 

LEERATELIER PROFESSIONALISERING SOCIAAL WERK  

Hogeschool Leiden en de Werkplaats Sociaal Domein Den Haag-

Leiden hebben een leeratelier georganiseerd voor negentien 

medewerkers van Welzijnskwartier Katwijk. Deze medewerkers 

hebben dinsdag 1 november ter afsluiting van het Leeratelier 

Professionalisering Sociaal Werk hun certificaat ontvangen. Hen 

werd in zes bijeenkomsten gecombineerde leeractiviteiten 

aangeboden van onderwijs, training en casuïstiekbespreking. 

De op maat gemaakte scholing voor het werkveld past in het 

kader van Leven Lang Ontwikkelen goed bij de ambities om de 

samenwerking met, en het versterken van, het werkveld te 

verdiepen. Lees het hele artikel  

 

 
  

https://werkplaatssociaaldomeinzhn.nl/siteAssets/downloads/Fotoverslag%20Inspiratiebijeenkomst.pdf
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https://werkplaatssociaaldomeinzhn.nl/nieuws/2022/11/03/inspiratiemiddag-sprekende-beelden/
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LEESTIPS 

 

Preventie in het sociaal domein: wat is effectief welzijnswerk? 

Een groeiend aantal evaluaties wijst uit dat de inzet op preventie van het Nederlands e welzijnswerk 

positieve effecten heeft op iemands gezondheid of goedkoper is dan een alternatieve inzet.  Deze 

publicatie tracht een antwoord te geven op de vraag wat is effectief welzijnswerk. 

 

SAVE THE DATE 

20 april 2023: Leeratelier Positieve Gezondheid, 15.00-17.00 uur. Meer informatie volgt. 

 

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  

 

                                                      Volg ons ook op LinkedIn en Twitter 

http://magazines.sociaalweb.nl/gemeenten-en-preventie-welzijn-aan-zet/effectief-welzijnswerk
mailto:lienden.van.w@hsleiden.nl
https://www.linkedin.com/company/werkplaats-sociaal-domein-zhn/
https://twitter.com/SocDomeinZHN

