
 

 
 

 

Beste werkveldpartner, 

 

Graag nodigen we jou uit voor de: 

CHALLENGE ARMOEDE EN SCHULDHULPVERLENING 

 
Hogeschool Leiden werkt komende jaren samen met bewoners, 

gemeenten en lokale  welzijnspartners aan het signaleren en 

bespreekbaar maken van het thema armoede en schulden. 

 

De Werkplaats Sociaal Domein Den Haag & Leiden en de opleidingen 

Sociaal Werk en Sociaal Juridische Dienstverlening gaan samen met de 

tweedejaars studenten aan de slag met het bedenken van innovatieve 

oplossingen voor ‘wicked problems’ op dit gebied. 

 
WANNEER:   DINSDAG 14 MAART 

WAAR:     HOGESCHOOL LEIDEN 
 

WERKVORM 

Dit doen we in hackathonvorm. Kenmerkend aan een hackathon is dat 

de stappen worden doorlopen voor en mét de gebruikers.  

Jij als werkveldpartner speelt hier een belangrijke rol in om ervoor te 

zorgen dat de studenten tot oplossingen komen die er toe doen.  

Dit is DE kans voor jullie organisatie om samen met hen kennis te maken 

met design thinking door mee te hacken tijdens deze unieke challenge.  

Je hoeft geen ervaring te hebben in het proces om mee te kunnen doen! 

Er is namelijk begeleiding van getrainde docenten. 

 

CASUSSEN  
We werken vanuit vier casussen met onderwerpen gericht op: jeugd, 

psychiatrische problematiek, LVB en schaamte en contact maken. 

Elke casus heeft een ontwerpvraag waar de studenten mee aan de slag 

gaan in samenwerking met het werkveld.  

 

 

 

 



 
 

 
 

 
OPTIES VOOR DEELNAME 
 

Van 9:00 tot 16:30 uur. Samen met de studenten in een 

groepje  

de hackathon doorlopen en samen tot oplossingen komen die er 

toe doen.  

 

Van 9:00 tot 12:00 uur. Aanwezig zijn zodat de studenten jou  

kunnen bevragen om de casus helder te krijgen. En denk mee in 

de oplossingen waar de studenten mee komen.  

 

Aangeboden lunch van 12:00-13:30 uur. Met Leernetwerksessie 

Onderwijs, Onderzoek en Werkveldpartners door de Werkplaats  

Sociaal Domein Den Haag en Leiden 

 

Van 13:30 tot 16:30 uur. Aanwezig zijn zodat de studenten hun 

prototype kunnen testen. En beslis mee wie er van de groepjes  

mag pitchen tijdens de finale. 

 

AANMELDEN 

Ja! Ik ben er dinsdag 14 maart graag bij en meld mij aan door het sturen van 

een mail aan Wendy van Lienden: lienden.van.w@hsleiden.nl  

Kun je zelf niet komen maar een collega wel? Mail ook dan naar Wendy. 

 

Voor vragen of overleg kun je contact opnemen met Ronald Schurer: 

schurer.r@hsleiden.nl 

 

 

De WSD zet onderzoek op en ontwikkelt tools die op 

bruikbaarheid worden getoetst. De WSD sluit aan op lopende 

projecten om draagkracht te vergroten. We faciliteren en 

initiëren. We brengen mensen en ideeën samen en organiseren 

dialoog. We delen kennis en ervaringen. 
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