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VERNIEUWDE WEBSITE WERKPLAATS SOCIAAL DOMEIN ONLINE  

De Werkplaats Sociaal Domein Den Haag & Leiden heeft een nieuwe website. Op de website staat een 

beschrijving van de leernetwerken en de activiteiten die hieruit voortvloeien. Daarnaast biedt de website een 

overzicht van het laatste nieuws en verschillende publicaties, rapporten en factsheets.  

LEERNETWERK ARMOEDE EN SCHULDEN 

Effectiviteit van online schuldhulpverlening 
In samenwerking met Kwadraad is onderzoek gedaan naar de praktijk en effectiviteit van online hulpverlening 

bij schulden. Het onderzoek richt zich op in hoeverre online hulpverlening afdoende is bij de stress-sensitieve 

aanpak van schuldenproblematiek en of face-to-face contact essentieel is bij deze aanpak.  

In deze factsheet worden de eerste bevindingen kort samengevat. 

Meer informatie: Fatima Touzani (touzani.f@hsleiden.nl) 

LEERNETWERK GEZOND EN SOCIAAL  

Samenwerken aan Positieve Gezondheid 
Het concept Positieve Gezondheid biedt kansen om samen te werken met anderen, andere oplossingen te 

zoeken of te creëren en een gemeenschappelijke taal te ontwikkelen. En zodoende om een vernieuwde 

verbinding tussen het gezondheidsdomein en sociaal domein vorm te geven.  

Ongeveer 30 hbo-studenten Social Work van De Haagse Hogeschool en mbo-studenten van ROC Mondriaan 

hebben afgelopen maanden samen opgetrokken tijdens hun stage bij Kessler Stichting en Stichting Anton 

Constandse en werken samen om het thema Positieve Gezondheid handen en voeten te geven. Ze zijn in gesprek 

gegaan met cliënten over hun positieve gezondheid om bewoners te helpen bewuster en gezonder te leven. 

Woensdag 9 december 2020 vond er een online bijeenkomst plaats samen met Spoor22 waarin de studenten 

hun eerste bevindingen presenteerden. Lector Suzan van der Pas gaf een inleidende presentatie waarin zij 

inzoomde op positieve gezondheid in de wijk en hoe het concept kansen biedt voor de praktijk om een 

gezamenlijke taal en een meer integrale aanpak te vinden in de wijk. 

De presentatie van Suzan van der Pas is hier te vinden. 

https://werkplaatssociaaldomeinzhn.nl/
https://werkplaatssociaaldomeinzhn.nl/publicaties.html
mailto:touzani.f@hsleiden.nl
https://spoor-22.nl/
https://werkplaatssociaaldomeinzhn.nl/nieuws/2020/12/16/samenwerken-aan-positieve-gezondheid/


LEERNETWERK LANGER THUIS WONEN 

Artikel over leeftijdsvriendelijke stad in beeld met documentaires 

Zowel in Den Haag als in Leiden zijn samen met ouderen verschillende workshops documentaire maken 

georganiseerd over ‘mijn leeftijdsvriendelijke stad’. Het draait hierin allemaal om het maken van een 

documentaire over de eigen directe woonomgeving van ouderen, waarbij het gaat om de vraag ‘Wat maakt deze 

woonomgeving leeftijdsvriendelijk?’  

Werken met film is een prachtige manier om mensen samen te brengen, thema’s te onderzoeken en de 

deelnemers de gelegenheid te geven hun verhaal te vertellen en van waarde te zijn voor anderen. Margaret von 

Faber (Hogeschool Leiden), Zsuzsu Tavy (Haagse Hogeschool) en lector Suzan van der Pas schreven over deze 

methode een artikel. Deze vorm van participatief onderzoek richt zich op een groep of gemeenschap die zijn 

eigen films creëert. Film als narratieve methode wordt niet zo vaak gebruikt, en zeer weinig als het gaat om de 

doelgroep ouderen.  

 

Lees hier het artikel. 

 

SAMENWERKEN AAN EEN BETERE TOEGANG  

Aandacht voor Toegang gemeente Voorschoten 
Gemeenten zijn vanaf 2015 verantwoordelijk voor het geven van ondersteuning en zorg aan hun inwoners. Veel 

gaat goed, maar vooral de toegang verdient nog aandacht. Onder toegang wordt verstaan, de weg van een vraag 

van een inwoner naar de daadwerkelijke beantwoording van de vraag c.q. ondersteuning.  

In het Verbetertraject ‘Samenwerken aan een betere toegang sociaal domein’, kort gezegd: Verbetertraject 

Toegang, werken gemeenten aan verbetering van de toegang tot hulp en ondersteuning binnen het sociaal 

domein. Gemeenten zijn opgeroepen om kenbaar te maken of ze willen meedoen. Gemeente Voorschoten heeft 

aan Movisie laten weten dat zij graag opgenomen willen worden in het Toegangsproject met als speerpunt de 

toegangsverbetering voor jeugd. Wiep Staal is vanuit de Werkplaats Den Haag & Leiden aangesloten bij dit traject 

en heeft, ook vanuit haar expertrol jeugdzorg, een eerste bijdrage kunnen leveren in een managementoverleg 

Jeugd en de gemeente Voorschoten. Het resultaat moet zijn dat gemeenten leren en verbeteren samen met 

lokale partners, cliëntvertegenwoordigers en inwoners hoe de toegang merkbaar beter kan. Daar de Werkplaats 

ook van een welzijnsorganisatie in Leiden vragen heeft gekregen rond vindbaarheid, zichtbaarheid en toegang is 

het in het kader van de uitwisseling in de regio mogelijk dat de Werkplaats leerbijeenkomsten gaat organiseren. 

Meer informatie: Wiep Staal (Staal.w@hsleiden.nl) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.mdpi.com/1660-4601/17/23/8977
https://www.movisie.nl/artikel/verbetertraject-samenwerken-aan-betere-toegang-start
mailto:Staal.w@hsleiden.nl


LEREN VAN LERENDE PRAKTIJKEN IN HET SOCIAAL DOMEIN  

 

Doen-door-leren en leren-door-doen vormen 

belangrijke elementen van het proces van de 

Werkplaatsen Sociaal Domein en er wordt landelijk dan 

ook veel gewerkt met één of ander vorm van 

actieonderzoek of actieleermethoden. Vaak gebeurt dat 

in de setting van een leergemeenschap of een 

leernetwerk met deelnemers vanuit verschillende 

disciplines en perspectieven.  

Er is een landelijke WSD themawerkgroep Lerende 

Praktijken ingericht die zich richt op het beschrijven en 

analyseren van bestaande lerende praktijken, visies daarop en definities van (vormen van) lerende praktijken of 

samen leren verzameld en overdraagbaar gemaakt. Op basis van eerste bevindingen is een conceptueel kader 

ontwikkeld voor lerende praktijken, dat kan dienen als een ontwerp- of evaluatie-instrument. 

Lector Suzan van der Pas heeft in samenwerking met Erik Jansen, associate lector Capabilities in Zorg en Welzijn 

bij de HAN en Ina Tilma, docent-onderzoeker bij Avans Hogeschool een artikel geschreven waarin het 

conceptueel kader voor lerende praktijken wordt gepresenteerd. 

Lees hier het artikel. 

 

TRAINING SIGNALEREN NIET PLUIS ERKENT ALS EFFECTIEVE INTERVENTIE  

 

Signaleren Niet Pluis richt zich op vroegsignalering 

van psychosociale problemen bij thuiswonende 

ouderen door vrijwilligers en thuiszorgmedewerkers. 

De Werkplaats Sociaal Domein Den Haag & Leiden is 

in 2017 gevraagd door GGD Hollands Midden om het 

door hen ontwikkelde pakket onder de aandacht te 

brengen, te implementeren  en te evalueren bij 

organisaties in de regio Leiden die gericht zijn op 

ondersteuning  van ouderen die zelfstandig wonen.  

De projectcoördinatie, (evaluatie)onderzoek en de beschrijving van het pakket voor de databank van Movisie 

werden verzorgd door de Werkplaats Den Haag & Leiden in samenwerking met studenten van de opleiding Social 

Work van Hogeschool Leiden.  

Het pakket Signaleren Niet Pluis (SNP) is nu opgenomen in de databank van Movisie en heeft de erkenning: 

Goed beschreven.  

 

Download hier de volledige methodebeschrijving. 

 

 

  

https://www.journalsi.org/articles/abstract/10.18352/jsi.673/
https://www.movisie.nl/interventie/signaleren-niet-pluis-gevoel#:~:text=Het%20hoofddoel%20van%20Signaleren%20Niet,wonen%20in%20hun%20eigen%20omgeving.
https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2020-10/Methodebeschrijving-Signaleren-Niet-Pluis-gevoel-ouderen.pdf


LEESTIPS 

Opbouwwerk in tijden van COVID-19 

Samenlevingsopbouw en het werk van opbouwwerkers staan sterk onder druk door COVID-19 en de daaraan 

gerelateerde maatregelen. In de afgelopen maanden onderzocht het lectoraat Sociale Integratie van Hogeschool 

Zuyd wat de (on)mogelijkheden van opbouwwerk zijn ten tijde van een pandemie. 

Breed gedragen kennis- en onderzoeksagenda geeft sociaal werk meerwaarde 
Op 8 december 2020 is de Kennis- en Onderzoeksagenda Sociaal Werk aangeboden aan Marieke Kleijboer van 

het Ministerie van VWS. Daarmee heeft de lang gekoesterde wens om te werken aan het versterken van de 

onderbouwing van het sociaal werk handen en voeten gekregen. Inmiddels hebben al acht partijen de agenda 

geadopteerd, waaronder de Associatie Werkplaatsen Sociaal Domein. 

 

AANMELDEN NIEUWSBRIEF  

 

Aanmelden voor de nieuwsbrief kan door een e-mail te sturen naar Manon van Gemerden: 

gemerden.van.m@hsleiden.nl  

 

DE WERKPLAATS SOCIAAL DOMEIN DEN HAAG & LEIDEN WENST U PRETTIGE 

FEESTDAGEN EN EEN GEZOND EN GELUKKIG 2021!  

 

https://www.werkplaatsensociaaldomein.nl/nieuws/onderzoek-naar-buurtwerk-coronatijd
https://www.werkplaatsensociaaldomein.nl/nieuws/breed-gedragen-kennis-en-onderzoeksagenda-geeft-sociaal-werk-meerwaarde
mailto:gemerden.van.m@hsleiden.nl

