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Voorwoord  

Corona beïnvloedt nog steeds in grote mate ons leven en dus ook de activiteiten van de Werkplaats Sociaal 
Domein. Afgelopen jaar hebben we tijdens de verschillende lockdowns goed onze weg gevonden in het online 
samenwerken. Toch hebben we ook gemerkt hoe belangrijk face-to-face contact is. Niet geplande ontmoetingen, 
even binnen kunnen lopen en samen op pad gaan. Het geeft energie en plezier en maakt samenwerken soms 
ook makkelijker. Deze energie komt ook tot uiting in deze nieuwsbrief. Binnen de leerateliers krijgen mooie 
projecten gestalte: studentenprojecten, subsidieprojecten en bijeenkomsten met partners op locatie.  

We zitten nu weer even in een periode van online-ontmoetingen. Hopelijk nemen de besmettingen komende 
weken verder af. We kijken uit naar de ontmoetingen in het nieuwe jaar! Alvast hele fijne feestdagen. 

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

LEERNETWERK INTEGRALE AANPAK MULTIPROBLEMATHIEK  

Leeratelier Maatwerk en Regie  

Afgelopen week hebben we alweer de laatste module regievoeren van de masterclass maatwerk en regie 
gegeven voor de kerstvakantie. Elke masterclass sluiten we af met een serious game waarin we met een reëel 
casuïstiek en met een acteur, de deelnemers meenemen in de weerbarstige werkelijkheid van huishoudens met 
complexe multiproblemen. De deelnemers worden onderverdeeld in verschillende teams en ze krijgen  
informatie over Max van der Wees die drugsverslaafd is, zijn baan kwijt raakt en schulden heeft. In verschillende 
spelrondes moeten de deelnemers laten zien dat ze maatwerk kunnen leveren, onderling de regie goed kunnen 
afstemmen en ook bewust zijn van hun grondhouding. Lees verder 

Lees hier de evaluatie van de pilot masterclass maatwerk en regie. 

  

https://werkplaatssociaaldomeinzhn.nl/
https://werkplaatssociaaldomeinzhn.nl/siteAssets/downloads/bericht_leeratelier.pdf
https://werkplaatssociaaldomeinzhn.nl/siteAssets/downloads/HL%20-%20Leaflet%20Sociaal%20Werk_v3b.pdf


LEERNETWERK ARMOEDE EN SCHULDEN 

 
Inspirerende wijkwandeling in Katwijk 

Op maandag 13 september heeft de tweede ontmoeting 
van de leerwerkgemeenschap in Katwijk plaatsgevonden. 
Om van én met elkaar te leren hoe armoede eerder 
gesignaleerd en bespreekbaar gemaakt kan worden, is het 
van belang om tijd en aandacht te besteden 
aan het elkaar goed leren kennen. 

Nadat iedereen is welkom geheten door de directeur 
van Vakcollege Rijnmond, waar dit keer de 
leerwerkgemeenschap elkaar ontmoette, startte 
de wijkwandeling. Tijdens de wandeling werd er onder 
andere een bezoek gebracht aan de ontmoetingskerk en 

De Voorraadkast. Lees verder 

Informatie over de leerwerkgemeenschap: Fatima Touzani: Touzani.f@hsleiden.nl 

Creatieve ontwerp-sessie leidt tot innovatief onderwijsprogramma armoede en schulden 

Waar en hoe komen de sociaal juridisch dienstverlener en de sociaal werker elkaar tegen op het werkterrein van 
schuldhulpverlening en armoedebestrijding? Wat is eigenlijk de meerwaarde van samenwerking tussen beide 
vakgebieden in het werkveld en in het onderwijs? Op 18 november is een ontwerp-bijeenkomst georganiseerd 
op Hogeschool Leiden om tot een tweedaags onderwijsprogramma rondom deze thema’s te komen.  

Vertegenwoordigers van o.a. Kwadraad, de Stadsbank Leiden en schuldhulpverlening Den Haag, gingen samen 
met docenten van de opleidingen SJD en Sociaal Werk ‘bouwen’ aan een innovatief ontwerp voor de tweedaagse. 
In het conceptprogramma staat dat studenten én docenten SJD en SW samen met het werkveld aan de slag gaan 
rondom casuïstiek in de praktijk. De tweedaagse zal in maart 2022 plaatsvinden. 

Meedoen of meer informatie? Ronald Schurer: Schurer.r@hsleiden.nl 

 

  

https://werkplaatssociaaldomeinzhn.nl/siteAssets/downloads/bericht_wijkwandeling.pdf
mailto:Touzani.f@hsleiden.nl
mailto:Schurer.r@hsleiden.nl


LEERNETWERK GEZOND EN SOCIAAL    

Leeratelier Positieve Gezondheid 

Op 18 november organiseerde de Werkplaats samen met de Alliantie Positieve Gezondheid voor de  derde keer 
een online leeratelier met als thema: Inwoners inspireren vanuit Positieve Gezondheid. Een belangrijk 
uitgangspunt van Positieve Gezondheid is dat mensen zoveel mogelijk de eigen regie voeren op hun gezondheid. 
Hoe kom je daarover in gesprek als professional? Wat werkt, welke uitdagingen zijn er en wat zijn de ervaringen 
van bewoners. We gingen in gesprek met Akke Timmermans, voorzitter van de Wijkvereniging Merenwijk in 
Leiden en met Tessa den Dulk, ontwikkelmakelaar bij welzijnsorganisatie BuZz in Leiden. 

Lees hier meer over hun ervaringen en de uitdagingen om bewoners te inspireren. 

Het volgende leeratelier staat gepland op dinsdag 22 maart 2022. Wil je meer weten over het Leeratelier 
Positieve Gezondheid? Stuur dan een mail naar Suzanne Lagerweij lagerweij.s@hsleiden.nl   

 

Eerste inzichten uit onderzoek over ouderen en beeldbellen 
Afgelopen september startte een ontwerpteam van studenten vanuit de Minor Sociaal Werk Online aan de 
Haagse Hogeschool, met een opdracht vanuit het Buurtcentrum Mandelaplein. Ze gingen aan de slag met het in 
kaart brengen wat de behoefte is van de bezoekende ouderen van het buurtcentrum aan beeldbellen. De 
studenten hebben zich beperkt tot een groep ouderen die allen in bezit zijn gekomen van een Chromebook. 
Omdat vertrouwen een absolute voorwaarde is om door middel van Design Thinking (onderzoeksmethode) 
behoeften, waardes, motivaties en pijnpunten boven tafel te krijgen, kozen de studenten voor een 
(onderzoeks)lunch waarin zij zelf gemaakte Hindoestaanse hapjes verzorgden. Het opgebouwde vertrouwen 
zorgde voor een mooie overzicht van behoeften, die van belang waren voor de ouderen, welke een volgend 
ontwerpteam verder gaat concretiseren. 

 

  

https://www.iph.nl/kennisbank/ggd-hollands-midden-brengt-positieve-gezondheid-verder-in-de-regio/
https://werkplaatssociaaldomeinzhn.nl/siteAssets/downloads/Verslag%20derde%20bijeenkomst%20Leeratelier%20Positieve%20Gezondheid_DEF%20091221.pdf
mailto:lagerweij.s@hsleiden.nl


LEERNETWERK LANGER THUIS WONEN 

Ouderen brengen woonwensen in beeld met eigen documentaire 

Hoe willen ouderen in de Delftse wijk Tanthof wonen? Welke drempels ervaren zij bij het realiseren van hun 
wensen en welke mogelijkheden zien zij? In de documentaire ‘Van deur tot deur’ brengen ouderen zelf 
verhalen in beeld over het wonen op oudere leeftijd. Het resultaat: een inspirerende en informatieve film over 
wensen, belemmeringen en mogelijkheden. Onderzoekers van het lectoraat Urban Ageing van de Haagse 
Hogeschool ondersteunden de ouderen in het proces. De ouderen ontwikkelden zich tijdens het maken van 
de film niet alleen tot filmmakers: het bracht mensen samen en ze werden ook film’makkers’. Lees verder 

Bekijk hier de volledige documentaire ‘Van deur tot deur’ van de Filmmak(k)ers en het verslag van de 
Inspiratiebijeenkomst Seniorvriendelijk Delft – Tanthof. 

 

Stadsateliers ouderen en veiligheid 

Het Kennisplatform Seniorvriendelijke Stad evalueert het Actieprogramma Seniorvriendelijk Den Haag 2020-
2022. Er is politieke belangstelling voor het onderwerp veiligheid en ouderen, en de gemeente Den Haag vraagt 
zich af wat er kan worden ondernomen op dit gebied. In november 2021 hebben er vijf focusgroepen 
plaatsgevonden met ruim 40 senioren over hun veiligheidsbeleving. 

Tijdens de gespreksronden gingen ouderen nader in op wat zij belangrijk vinden aangaande veiligheid, welke 
aspecten positief beleefd worden en in welke aspecten geïnvesteerd zou kunnen worden. Deelnemers uit 
verschillende stadsdelen brachten elk hun eigen zienswijzen in over onder 
meer fysieke veiligheid, digitalisering en verkeer. Op basis van de uitkomsten formuleren we aanbevelingen voor 
beleid, en zal een bijeenkomst worden georganiseerd. 

 

  

https://werkplaatssociaaldomeinzhn.nl/projecten/documentaires-maken-met-ouderen-in-delft-tanthof.html
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D9eBl30Kty7E%26feature%3Dyoutu.be&data=04%7C01%7Cpas.vd.s%40hsleiden.nl%7C1836541fa8a0446c231208d9b384a27d%7C850f9344e078467e9c5e84d82f208ac7%7C1%7C0%7C637738204528537634%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=81WQk6HXnxZA3%2BiXgnf1CvsAg1ZzM1Vn5G7nBMqXpDM%3D&reserved=0
https://werkplaatssociaaldomeinzhn.nl/siteAssets/downloads/template_WSD_bericht_inspiratiesessieDelft_Tanthof.pdf


Gesprekstool culturele sensitiviteit bij ouderen met migratie achtergrond 

Drie Honours studenten van Hogeschool Leiden hebben zich verdiept in 
het thema Culturele sensitiviteit bij migranten ouderen. Door 
demografische ontwikkelingen zal het aantal ouderen met een migratie 
achtergrond toenemen. In samenwerking met welzijnsorganisatie BuZz 
hebben de studenten een gesprekstool positieve gezondheid 
ontwikkeld vanuit cultuur sensitief oogpunt. In hun adviesrapport 
benoemen zij alternatieven voor bepaalde woorden of begrippen die 
moeilijk te begrijpen of te vertalen zijn. En geven zij aan hoe een lastig 
onderwerp bespreekbaar te maken, zoals de financiële situatie. 
Hiernaast hebben zij wat algemene achtergrondinformatie over Turkse-, 
Somalische-, Indische -, Marokkaanse- en Surinaamse Nederlanders 
opgesteld met aspecten die belangrijk zijn in de communicatie.  

Informatie over het rapport: Margaret von Faber: 
faber.von.m@hsleiden.nl 

 

CONFERENTIE PROFESSIONELE MOED: WAT IS HET EN HOE TOON JE HET? 

 
Experts binnen de jeugdzorg en het sociaal domein krijgen vaak te maken met niet alledaagse problemen. Zij 
zijn de aangewezen personen om op te treden bij bijvoorbeeld huiselijk geweld of schuldproblemen. Daarvoor 
is moed en doorzettingsvermogen nodig. Tijdens het congres ‘Professionele moed’, georganiseerd vanuit de 
Werkplaats Sociaal Domein Den Haag-Leiden en Werkplaats Samen op 16 november 2021, verkenden deze 
professionals samen met studenten, docenten, ervaringsdeskundigen, wetenschappers en beleidsmedewerkers 
het thema Professionele Moed in de jeugdzorg en het sociaal domein. Dit deden zij door een keynote speech 
van Jet Bussemaker, interactieve workshops en een documentaire van filmmaker Jan Stap. Centraal stond:  
Wat is professionele moed en wat heb je nodig om het te tonen? 

Lees hier het verslag van de conferentie. 

 

 

mailto:faber.von.m@hsleiden.nl
https://www.werkplaatssamen.nl/professionele-moed-wat-is-het-en-hoe-toon-je-het/


PRESENTATIE TIJDENS CONGRES ‘DE WEEK VAN ARTS EN LEEFSTIJL 

Tijdens het jaarcongres ‘De Week van Arts en Leefstijl’ hebben we ons onderzoeksproject Wijzer in de Wijk 
gepresenteerd in de vorm van een poster en filmpje. Tijdens dit online congres deelden nationale en 
internationale sprekers onderzoeksresultaten, praktijkervaringen en nieuwe inzichten in leefstijl. Met als 
centrale vragen: Hoe beïnvloedt leefstijl de kwaliteit van leven en hoe zorgt leefstijlgeneeskunde voor het 
terugbrengen van zorgkosten? Welke mogelijkheden zijn er voor preventie en welke kansen biedt 
leefstijlgeneeskunde in de toekomst? 

 
 
MAAK KENNIS MET ONZE NIEUWE COLLEGA SUZANNE LAGERWEIJ  

Sinds augustus 2021 ben ik vanuit de Hogeschool Leiden verbonden aan de 
Werkplaats Sociaal Domein. Als docent-onderzoeker verbonden aan de 
opleiding Toegepaste Psychologie ben ik actief betrokken bij diverse 
projecten die de verbinding zoeken tussen de gezondheidszorg en het 
sociaal domein. 

Door studenten actief te betrekken bij lopend onderzoek binnen mijn 
domein maak ik verbinding tussen het onderwijs en de onderzoekspraktijk. 
De complexiteit van sociaal maatschappelijke vraagstukken zie ik als een 
leuke uitdaging voor professionals, onderzoekers en studenten. Hier leren 
we met en van elkaar door samen aan de slag te gaan. 

Wil je meer weten, neem dan contact met me op. 

Suzanne Lagerweij: Lagerweij.s@hsleiden.nl 

https://www.artsenleefstijl.nl/congres
https://youtu.be/CaOrwMY-JeQ
mailto:Lagerweij.s@hsleiden.nl


LEESTIPS 

 

Signaleren, bespreken en doorbreken van armoede 
Onderzoek van drie Werkplaatsen Sociaal Domein laat zien dat er nog een schakel is: ontmoeting tussen 
inwoners, vrijwilligers en professionals – opdat zij van elkaar kunnen leren over de impact en aanpak 
van armoede. 
 

Inzetten van ervaringskennis in social work opleidingen 
In het werkveld wordt volop gewerkt met ervaringsdeskundigen. Om toekomstige sociaal professionals 
hierop voor te bereiden, mag ervaringskennis niet ontbreken in het curriculum van de social work-
opleiding. 
 

Themanummer Journal Social Intervention: Veerkrachtige toekomstperspectieven en lessen 
voor en na de coronacrisis 
In deze speciale corona-editie van het Journal of Social Intervention wordt gekeken naar wat de implicaties en 
veerkrachtige toekomstperspectieven zijn in Nederland en Vlaanderen tijdens en vooral na de coronacrisis. 
 

SAVE THE DATE 

8 februari: Leeratelier Armoede en Schulden: Hoe signaleer je armoede bij kinderen? 15.00-17.00 uur. 

17 maart: Landelijk Symposium Werkplaatsen Sociaal Domein met als thema Bestaans(on)zekerheid,  
13.00-16.00 uur 

22 Maart: Leeratelier Positieve Gezondheid. 15.00-17.00 uur 

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  
 

DE WERKPLAATS SOCIAAL DOMEIN DEN HAAG & LEIDEN WENST U PRETTIGE 
FEESTDAGEN EN EEN GEZOND EN GELUKKIG 2022! 

  
 

https://www.werkplaatsensociaaldomein.nl/nieuws/signaleren-bespreken-en-doorbreken-van-armoede
https://www.werkplaatsensociaaldomein.nl/nieuws/denken-vanuit-drie-bronnen-van-kennis-komt-het-vak-ten-goede
https://www.journalsi.org/
https://www.journalsi.org/
https://www.werkplaatsensociaaldomein.nl/agenda/evenement-landelijke-werkplaats-2022
mailto:lienden.van.w@hsleiden.nl
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