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LEERNETWERK ARMOEDE EN SCHULDEN

Schuldhulpverlening: wat kunnen we leren van buitenlandse voorbeelden?
De afgelopen tijd zijn vier SJD-studenten van
Hogeschool Leiden en Hogeschool InHolland
begonnen met een internationaal-vergelijkend en
praktijkgericht onderzoek naar interventies op het
gebied van schuldhulpverlening. Wat gebeurt er nu
eigenlijk in andere landen? Wat zijn de werkzame
elementen, wat werkt (en wat niet)? En wat kunnen
schuldhulpverleners in Nederland leren van deze
voorbeelden? Wat is wel/niet toepasbaar?
Kortom, genoeg onderzoeksvragen die om een antwoord vragen. En bovendien zijn er veel landen waar we
eventueel wat van kunnen leren. Dat is precies de reden waarom meerdere studenten hier hun
afstudeeronderzoek over doen. Elke student kiest een bepaald land waar al (ruime) ervaring is met
schuldhulpverlening. Denk bijvoorbeeld aan België, Zweden of Ierland. Daarvoor voeren zij een
literatuurverkenning uit en verdiepen zij zich in relevante voorbeelden en praktijken uit die landen.
Vervolgens leggen zij deze inzichten uit het buitenland voor aan professionals uit het beroepenveld in
Nederland. Wat vinden zij van deze inzichten en in hoeverre zien zij de mogelijkheden om deze in Nederland
toe te passen?
Hiermee sluiten de studenten aan bij een breder onderzoeksproject waar onderzoekers vanuit twee lectoraten
van Hogeschool Leiden en Hogeschool Inholland zich op dit moment mee bezig houden. Zo bieden we deze
studenten een leerervaring en tegelijk ook een klein kijkje in de keuken van actueel onderzoek. Wat ons betreft
een mooie manier waarop onderwijs en onderzoek elkaar vinden!

LEERNETWERK GEZOND EN SOCIAAL

Leeratelier Positieve Gezondheid: ‘Samen verder groeien!’
Het Leeratelier Positieve Gezondheid: 'Samen verder
groeien!’ vond plaats op donderdag 25 maart. De Alliantie
Positieve Gezondheid organiseerde in samenwerking met
de Werkplaats Sociaal Domein Den Haag & Leiden dit
eerste leeratelier Positieve Gezondheid. Aan dit online
initiatief namen 60 (zorg)professionals, beleidsmakers,
bestuurders en inwoners deel uit de regio Zuid-Holland
Noord, die gestart zijn en/of werken vanuit het
gedachtegoed Positieve Gezondheid.
Deelnemers lieten zich tijdens dit leeratelier inspireren
door goede voorbeelden van Positieve Gezondheid in de regio, leerden van elkaar leren en deelden
ervaringen.
Het doel van dit Leeratelier was om van elkaar
te leren en zo elkaar te versterken. En het
gedachtegoed van Positieve Gezondheid in
onze regio verder te brengen zodat steeds
meer mensen ermee gaan werken! In de
spreekkamer of huiskamer, in de wijk en op
managementniveau.

Onderstaande afbeelding geeft aan wat de deelnemers hebben ‘gehaald’ bij het leeratelier.

Op 29 juni 2021 organiseert de Werkplaats Sociaal Domein samen met de Alliantie Positieve Gezondheid de
volgende leerbijeenkomst.

LEERNETWERK LANGER THUIS WONEN

Filmproject Tanthof
In Delft heeft een groepje senioren zich het afgelopen
halfjaar ontwikkeld tot filmmaker in het kader van het
werkplaatsproject ‘Den Haag Filmt’. Film is een mooi
medium om te gebruiken in participatief onderzoek, zo
kunnen mensen hun perspectief verkennen en laten zien en
kan het mensen samenbrengen.
Een half jaar lang zijn senioren wekelijks samengekomen
met docent-onderzoekers van De Haagse Hogeschool en
een professioneel filmmaker om te leren hoe je zelf een film
maakt. Zij hebben het thema wonen op leeftijd in de Delftse
wijk Tanthof onderzocht. Deelnemers hebben geleerd om hun eigen verhaal in beeld te brengen door te leren
kijken door de lens van de camera, en door te spreken met elkaar en met andere oudere buurtbewoners. Ook
is er voor de films gesproken met mevrouw Karin Schrederhof, wethouder Wonen, Wmo en Sport van de
Gemeente Delft. De film werpt een blik op hun woonwensen nu en voor de toekomst en brengt verhalen in
beeld rondom de doorstroom van ouderen in de huidige woningmarkt.
Ondanks dat de groep gedurende het proces niet altijd fysiek samen heeft kunnen komen, zijn er creatieve
manieren bedacht om toch digitaal door te kunnen gaan. Met mooie resultaten: een film vanuit het perspectief
van oudere bewoners zelf, en een hechte groep deelnemers die zich ook maatschappelijk betrokken is gaan
voelen bij het thema wonen!
Dit project kwam mede tot stand door een financiële bijdrage van de Stichting RCOAK.
Alvast nieuwsgierig geworden? Klik hier voor een korte film over de documentaire.
LANDELIJK SYMPOSIUM ‘OP AFSTAND N ABIJ’
Het jaarlijkse symposium van de Werkplaatsen Sociaal Domein
stond dit jaar in het teken van de geleerde lessen van de
coronacrisis. Tot welke sociale innovaties heeft deze crisis
geleid? Welk nieuw handelingsrepertoire is ontstaan? Wat
daarvan is ook buiten crisistijd bruikbaar?
De crisis heeft een enorme impact op kwetsbare burgers. Het
overschakelen naar een online maatschappij lukt niet iedereen.
Problemen als eenzaamheid, schulden en huiselijk geweld
nemen toe. Ook door de Werkplaatsen Sociaal Domein is de
afgelopen tijd binnen de bestaande mogelijkheden hard
gewerkt aan de veerkracht van kwetsbare inwoners en hun
omgeving.
Bekijk hier de opname van het symposium 'Op afstand nabij'.
Tijdens het landelijk symposium is het magazine 'Op afstand
nabij' gepresenteerd. Een rijk gevarieerd magazine met
verhalen en inzichten over onder andere ethiek, solidariteit,
digitalisering, dakloosheid en jeugdhulp.

Wij hebben als Werkplaats Den Haag & Leiden een bijdrage mogen leveren aan dit magazine: Ido de Vries,
Nicoline Hoos van JES Rijnland en Suzan van der Pas over hoe sociaal werkers leren online persoonlijke
gesprekken te voeren.
Het magazine is hier te vinden: Werkplaatsen Sociaal Domein (2021) Op afstand nabij.
NIEUW BOEK ‘ARMOEDE EN BESTAAN SONZEKERHEID’

Armoede, bestaansonzekerheid en sociale ongelijkheid zijn complexe
vraagstukken die in vele vormen tot uiting komen. Werkloosheid,
eenzaamheid of bijvoorbeeld en zwakke gezondheid treft zowel
volwassenen als jongeren en grijpt diep in op hun leven. De aanpak
ervan is een sociaal, economisch en politieke uitdaging waar sociaal
professionals en gemeenten een belangrijke rol in spelen.
Het boek Armoede en bestaansonzekerheid biedt kennis en inzichten
vanuit wetenschappelijke perspectieven en theoretische concepten
voor duurzame armoedebestrijding. Het beschrijft de achtergrond en
brede context van het armoedevraagstuk. Daarnaast gaat het
studieboek dieper in op verschillende domeinen, dimensies en
interventies en bespreekt alle factoren die de kwaliteit van leven
bepalen: financiën, gezondheid, wonen, (betaald) werk en opleiding.
Aan de orde komt armoede in gezinnen, bij ouderen, dak- en thuislozen
en vluchtelingen. Ook is er aandacht armoede in steden en wijken, de
rol van scholen, de (geestelijke) gezondheidszorg en de schuldhulpverlening.
Op donderdag 8 april van 15.00 tot 16.30 uur wordt een webinar Armoede en bestaansonzekerheid
georganiseerd. Tijdens dit dynamische webinar wordt het armoedevraagstuk vanuit verschillende invalshoeken
bekeken. Deelnemers worden tijdens het webinar uitgenodigd te reageren op stellingen. Via de chat is er
gelegenheid tot het stellen van vragen. Het webinar wordt afgesloten met een paneldiscussie.
Bekijk het programmaoverzicht en meld je aan via de website van uitgeverij Coutinho.
(F)ACTSHEET: INNOVATIEVERMOGEN IN DE WMO-WIJKTEAMS

Innovatie is cruciaal om in tijden van beperkte financiële middelen hoogwaardige dienstverlening aan inwoners
te blijven bieden. Bernard Bernards (promovendus Universiteit Leiden) heeft d.m.v. een dagboekstudie in kaart
gebracht in hoeverre de professionals in de Haagse Wmo-wijkteams op dagelijkse basis innoveren, waaruit
innovatiegedrag bestaat en hoe innovatiegedrag gestimuleerd kan worden.
Klik hier om de (f)actsheet te bekijken.

LEESTIPS

Nieuw: Kennisplein Sociale Basis
Het platform Buurtwijs biedt een podium voor buurtmakers. Denk aan ondernemende burgers, sociaal
werkers, sociaal onderzoekers, beleidsmedewerkers of community builders die de opgedane ervaringen en
inzichten delen met andere buurtmakers.

Nieuwsbief Verbetertraject Toegang
Inmiddels zijn er twee tranches gestart met het Verbetertraject Toegang! In deze nieuwsbrief praten we je bij
over de meest recente ontwikkelingen. Ook tref je nieuwsberichten, ervaringsverhalen en andere inspiratie
aan.

Krachten bundelen bij de aanpak van armoede met de Verhalenkamer
De Werkplaats Sociaal Domein Arnhem en Nijmegen en de Zorgalliantie bundelen de krachten bij de aanpak
van armoede in de regio. Dat doet de Werkplaats sinds september 2020 (onder andere) volgens het principe
van de Verhalenkamer.

SAVE THE DATE
•

3 juni 2021: Online bijeenkomst Leeratelier WSD: Armoede: Vraag jij er naar? En wat doe je dan? Een
inspiratiebijeenkomst voor iedereen die te maken heeft met het thema armoede. 15.00 tot 17.00 uur.

•

29 juni 2021: Tweede leeratelier Positieve Gezondheid (online). 15.00 tot 17.00 uur.

AAN- OF AFMELDEN NIEUWSBRIEF
Aan- of afmelden voor de nieuwsbrief kan door een e-mail te sturen naar Manon van Gemerden:
gemerden.van.m@hsleiden.nl

