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Woord vooraf  

Hogeschool Viaa wil een centrum van kennis, kennisontwikkeling en kenniscircula-

tie zijn. We willen vanuit onze identiteit een inspirerende en professionele bij-

drage leveren aan de ontwikkeling van (jonge) mensen, ontplooiing van talenten, 

welzijn en sociale samenhang. De Werkplaats Sociaal Domein is een prachtig voor-

beeld van waar een belangrijk aspect van onze missie gerealiseerd wordt. Onder-

zoek, Ontwikkeling, Opleiding en Ondersteuning komen daarin bij elkaar. In het so-

ciaal domein in onze samenleving is alweer enkele jaren een grote transitie 

gaande. Feitelijk gaat het om drie transities in het sociale domein. De invoering en 

doorontwikkeling van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de invoering van 

de nieuwe Jeugdwet en de Participatiewet. Het gaat hierbij met name om decen-

tralisaties, de overdracht van bevoegdheden van hogere naar lagere overheden, 

en de gevolgen daarvan. Bij dat laatste hoort dan ook vooral, hoe kunnen in te 

richten processen zo effectief mogelijk bijdragen aan de gestelde doelen in ge-

noemde wetten. 

Bij de uitvoering van die wetten blijkt dat niet alleen het sociale domein betrokken 

is, maar ook bijvoorbeeld nadrukkelijk het onderwijs. De ontwikkelingen die 

gaande zijn blijven niet strikt binnen een domein. Integendeel. Steeds meer zien 

we dat (jeugd)zorg en bijvoorbeeld onderwijs meer dan raakvlakken hebben. En 

als het om kinderen gaat is het toch alle moeite waard dat deskundigen uit ver-

schillende domeinen samenwerken om kinderen optimaal, in een veilig klimaat te 

laten ontwikkelen. Hogeschool Viaa beweegt zich op de terreinen onderwijs, 

(jeugd)zorg, welzijn, kerk en theologie. Gezien de ontwikkelingen verwachten we 

in toenemende mate dat professionals domeinoverstijgend kunnen werken. Dat 

vraagt een ander type professionals en dus ook vernieuwing in (onze) opleidingen. 

Binnen hogeschool Viaa gaat in september 2017 een domein overstijgende minor 

onderwijs en jeugd van start.  

Het mooie van werkplaatsen is dat die dichtbij de professionals op de werkvloer 

zijn gepositioneerd. Praktijk en (praktijk)theorie dicht bij elkaar. Een noodzakelijke 

verbinding voor beroepsonderwijs. Actuele ontwikkelingen in het veld komen te-

rug in de opleiding. Daarnaast verbinden we praktijkgericht onderzoek (weten-

schap) en beleid. Wat werkt het beleid uit? Welke bijstellingen zijn nodig. In de 



werkplaats Sociaal Domein zijn werkveld, lector, onderzoekers, docenten en stu-

denten samen aan de slag ten behoeve van het optimaliseren van bijvoorbeeld de 

leefomgeving, wijken, etc. 

Hogeschool Viaa vindt het belangrijk dat we juist ook plaatselijk en regionaal onze 

bijdrage leveren aan welzijn en sociale samenhang in de stad Zwolle en aanslui-

tend in de regio. Door de werkplaats Sociaal Domein werken we samen met veel 

verschillende partners in de omgeving. Dat is inspirerend naar alle kanten, terwijl 

we tegelijkertijd participeren in de landelijke netwerken. Dat werkt versterkend 

voor alle betrokkenen. 

In het verdere deel van dit jaarverslag is te lezen wat door de Werkplaats Sociaal 

Domein is gerealiseerd. We zijn trots op de resultaten, en het is hartverwarmend 

te zien hoezeer zo vele betrokkenen die geloven in dit werk samenwerkend tot 

nieuwe oplossingen komen, waar de samenleving blij mee is. Dank aan ieder die 

hieraan heeft bijgedragen. 

Drs. Jacob D. Schaap MPM 
Voorzitter College van Bestuur Hogeschool Viaa 

Drs. Marjon Welmers-van den Berg 
Directeur Academie Social Work en Theologie Hogeschool Viaa 

 

 

 

 

 



Inhoud 

 
Woord vooraf ...................................................................................................... 3 
Inleiding .............................................................................................................. 7 

Wat is de Werkplaats Sociaal Domein .................................................................. 7 
Hoe is de werkplaats opgezet in de regio Zwolle ................................................. 8 
Opzet van dit verslag ............................................................................................ 8 

Programmalijn Lokaal samenspel ........................................................................ 9 

1) Medewerkers .............................................................................................. 9 
2) Thema programmalijn ................................................................................ 9 
3) Belangrijkste partners en samenwerkingsverbanden programmalijn ...... 10 
4) Beschrijving activiteiten programmalijn ................................................... 10 
5) Ondernomen activiteiten in 2016 ............................................................. 11 
6) Publicaties ................................................................................................. 14 

Programmalijn Verbinding Jeugdhulp-onderwijs ............................................... 15 

1) Medewerkers ............................................................................................ 15 
2) Thema programmalijn .............................................................................. 15 
3) Belangrijkste partners en samenwerkingsverbanden programmalijn ...... 16 
4) Beschrijving activiteiten programmalijn ................................................... 16 
5) Ondernomen activiteiten in 2016 ............................................................. 16 
6) Publicaties ................................................................................................. 17 

Programmalijn Netwerkondersteuning ............................................................. 19 

1) Medewerkers ............................................................................................ 19 
2) Thema programmalijn .............................................................................. 19 
3) Belangrijkste partners en samenwerkingsverbanden programmalijn ...... 19 
4) Beschrijving activiteiten programmalijn ................................................... 20 
5) Ondernomen activiteiten in 2016 ............................................................. 22 
6) Publicaties ................................................................................................. 24 

Organisatie werkplaats ...................................................................................... 25 

 
 

  



 

 



Inleiding  7 

Inleiding 

1) Wat is de Werkplaats Sociaal Domein 

De Werkplaats Sociaal Domein regio Zwolle biedt een plaats waar professionals (hui-
dige en toekomstige) samen met docenten, onderzoekers, cliënten, actieve burgers 
en beleidsmakers werken aan innovatie in het sociale domein. Het Ministerie van 
VWS heeft in het hele land veertien lectoraten van hogescholen aangewezen als 
regionale Werkplaats Sociaal Domein voor de periode 2016-2018. Zij vormen een 
voortzetting en verbreding van de eerdere Wmo-werkplaatsen. 
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2) Hoe is de werkplaats opgezet in de regio Zwolle 

De Werkplaats Sociaal Domein regio Zwolle wordt vormgegeven door het Centrum 
voor Samenlevingsvraagstukken, het lectoraat van de Academie Social Work & The-
ologie van hogeschool Viaa in Zwolle. Gemeente Zwolle is medetrekker van deze 
werkplaats.  

Daarnaast zijn in de hele regio veel verschillende partners betrokken. Deze partners 
werken met onderzoekers, docenten en studenten van Viaa samen in concrete '4O-
activiteiten': Onderzoek, Ontwikkeling, Opleiding en Ondersteuning.  

 

Deze activiteiten zijn georganiseerd binnen drie programmalijnen:  

- Lokaal samenspel; 

- Netwerkondersteuning; 

- Verbinding onderwijs-jeugdhulp. 

Een brede programmaraad met vertegenwoordigers uit de regio adviseert de stuur-
groep op de invulling van deze programmalijnen. 

3) Opzet van dit verslag 

In dit jaarverslag wordt een beeld gegeven van deze samenwerking in 2016. Het 
verslag is opgezet volgens de drie programmalijnen van de Werkplaats. Per pro-
grammalijn wordt beschreven wat de belangrijkste activiteiten zijn geweest in 2016. 
Deze beschrijving vindt plaats aan de hand van zes onderdelen: 

1) De medewerkers van de programmalijn. 
2) Beschrijving van de programmalijn. 
3) Belangrijkste partners en samenwerkingsverbanden van de programmalijn. 
4) Beschrijving activiteiten programmalijn. 
5) Ondernomen activiteiten in 2016. 
6) Publicaties. 

In het afsluitende hoofdstuk wordt de organisatie van de werkplaats (stuurgroep, 
programmaraden, netwerken, landelijk werkplaatsenoverleg) toegelicht. 
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Programmalijn Lokaal samenspel 

4) Medewerkers 

Christel Teekman 
Programmaleider 

Monique van Esterik 
Medetrekker (gemeente 
Zwolle) 

Eelke Pruim 
Onderzoeker 

Jeannette Slende-
broek-Meints 

Onderzoeker (t/m 
juli 2016) 

Marco Algera 

Onderzoeker (vanaf 

augustus 2016) 

Willeke de Jager 

Extern lid van de kennis-

kring (tot mei 2016) 

Lizet Klein Nagelvoort 

Extern lid van de ken-

niskring (vanaf juni 

2016) 

 

5) Thema programmalijn 

De programmalijn 'lokaal samenspel' is gericht op het vormgeven van de samen-
werking tussen professionals onderling, specifiek binnen sociale (wijk-, sociale- of 
gebieds)teams (in dit document onder één noemer: sociale teams), maar ook op 
hun samenwerking met en aansluiting bij sociale verbanden en informele netwer-
ken. 

Centraal onderdeel van deze programmalijn is de leerinfrastructuur voor sociale 
teams, waarbinnen teamleiders van de sociale teams samen met docenten en stu-
denten een lerende gemeenschap vormen en van waaruit begeleidingsactiviteiten 
en onderzoeksactiviteiten worden georganiseerd en uitgevoerd. 
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Belangrijke onderwerpen in deze programmalijn zijn: de competentieontwikkeling 
van de ‘nieuwe’ professional, verhoudingen die veranderen tussen professionals 
en vrijwilligers; de betekenis van sociale rollen en sociale regels in buurten; kansen 
en grenzen van wijkgericht werken; de eigen specifieke motivatie van bijvoorbeeld 
kerkleden of buren om zich in te zetten voor anderen; burgerinitiatieven en bewo-
nersparticipatie. 

6) Belangrijkste partners en samenwerkingsverbanden programmalijn 

Voor de programmalijn ‘Lokaal Samenspel’ werd in 2016 samengewerkt met de 
gemeenten Zwolle, Elburg, Steenwijkerland en Ommen/Hardenberg. Zij nemen 
deel aan een leerinfrastructuur voor leerteamcoaches van sociale teams. 

Met de sociale wijkteams in de gemeente Zwolle is in januari 2015 een program-
maraad gestart die vanaf januari 2016 is opengesteld voor andere gemeenten in 
de regio. Daarbij nemen naast de gemeenten en hogeschool Viaa ook deel hoge-
school Windesheim en roc's Landstede en Deltion. In deze ‘Programmaraad On-
dersteuning Sociale Teams’ worden veel zaken met elkaar afgestemd zoals stages, 
onderzoek, scholing en training.  

Andere partners met wie samengewerkt wordt in concrete projecten zijn: 

- het consortium Hart van Vathorst, bestaande uit zorgorganisaties Accolade en 
Sprank, kindcentrum Bzzzonder en de Ontmoetingskerk; 

- stichting Present Zwolle; 

- Arcon en andere betrokkenen in het project ‘De Toekomst is Lokaal’; 

- Praktijkcentrum en Diaconaal Platform Zwolle. 

7) Beschrijving activiteiten programmalijn 

Het onderzoeks- en ontwikkeltraject van de programmalijn ‘Lokaal samenspel’ be-
staat uit een aantal componenten die met elkaar samenhangen. De basis wordt 
gevormd door de regionale leerinfrastructuur waarin de teamleiders van de deel-
nemende gemeenten tweemaandelijks met elkaar leren van de manier waarop zij 
met hun teams hun werkwijze ontwikkelen in de veranderende samenleving.  

Ook worden de teamleiders door docenten (leercoaches) van Hogeschool Viaa en 
Hogeschool Windesheim ondersteund tijdens (maandelijkse) intervisiemomenten 
in de sociale wijkteams. De docenten werken hiervoor samen met de teamleiders 
in de wijken.  

Tegelijkertijd wordt in de betrokken gemeenten (meerjarig) kwalitatief en kwanti-
tatief onderzoek uitgevoerd naar de werkwijze en veranderingen in de praktijk, 
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aangevuld met thematisch onderzoek door studenten in specifieke wijken of dor-
pen. De resultaten van het onderzoek worden teruggekoppeld binnen de leerinfra-
structuur en daarnaast op allerlei andere plaatsen gepresenteerd, zowel op eigen 
werkplaatsevents als op bijeenkomsten door anderen georganiseerd. 

De tien docenten (van Hogeschool Viaa en Windesheim) die betrokken zijn als 
leercoaches binnen de verschillende gemeenten, komen vier keer per jaar bij el-
kaar onder leiding van Sjoerd Haga. Sjoerd is werkzaam bij Viaa als SPH-docent, 
betrokken bij het sociale wijkteam in de Zwolse wijk Stadshagen en heeft veel er-
varing als begeleidingsdeskundige.  

Een specifiek project onder deze programmalijn is een meerjarig onderzoek naar 
‘Hart van Vathorst’. In 2016 is een nulmeting uitgevoerd onder wijkbewoners over 
hun beeld van dit innovatieve project. Deze nulmeting vormt de basis voor verder 
onderzoek in de komende jaren. In december 2016 zijn hier drie vierdejaars stu-
denten SPH/MWD gestart met een onderzoek. 

Met het Diaconaal Platform Zwolle en het Praktijkcentrum is samengewerkt aan 
toerusting van diakenen om mensen te ondersteunen in keukentafelgesprekken. 
Hiervoor is onderzoek gedaan door vierdejaars studenten en er is een training ge-
geven aan diakenen (in samenwerking met de Zwolse sociale wijkteams en met de 
Nederlandse Patiëntenvereniging). 

8) Ondernomen activiteiten in 2016 

De lijn lokaal samenspel heeft aan verschillende evenementen, congressen, buurt-
initiatieven en symposia een bijdrage geleverd in 2016. Hieronder wordt een in-
druk gegeven van deze activiteiten door middel van een foto’s met een toelichting. 
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Studenten aan de Hogeschool Viaa (minor Kracht van de samenleving) hebben een 
onderzoek gedaan naar de effecten van ‘groenadoptie’ in de gemeente Hattem. 
Studenten presenteren hun onderzoek aan de wethouder mevrouw Tichelaar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In april vond het startevenement van de Werkplaats Sociaal Domein plaats. Vanuit 
de programmalijn ‘Lokaal samenspel’ werden twee workshops gegeven: ‘Sociale 
(wijk)teams, de handen uit de mouwen’ en ‘De Partnerschapskaart’. 

 
Mei 2016 Masterclass sociaal domein voor docenten van Landstede 
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Augustus 2016 Workshop bij ‘International con-
ference on sociology and social work’ 
 

 
September 2016 Work-
shop voor Finse docenten 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
November 2016 Krachtproef festival 
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9) Publicaties 

Februari 2016 

Teekman, C. & Pruim, E. (2016). Op de kaart gezet! Een onderzoek naar de wijze 
waarop sociale professionals in teamverband (willen) samenwerken. Zwolle: Cen-
trum voor Samenlevingsvraagstukken.  

Teekman, C. & Slendebroek-Meints, J. (2016). Samenspel...?! Een onderzoek - uit-
gevoerd in de Wmo-werkplaats Zwolle - naar bekendheid van de sociale wijkteams 
onder bewoners van de wijken Diezerpoort en Stadshagen (gemeente Zwolle) en de 
wijken Corlaer en Nijkerkerveen (gemeente Nijkerk). Zwolle: Centrum voor Samen-
levingsvraagstukken.  

Juni 2016 

Vlaar, P. & Pruim, E. (2016). Allrounders gevraagd. In Wilken, J.P. & Bergen, van 
A.M. (red.), Handboek Werken in de wijk (pp. 41-50). Amsterdam: SWP.  

Teekman, C., Slendebroek-Meints, J. & Pruim, E. In de Running. Een ronde langs de 
sociale wijkteams  in Zwolle en Elburg. Zwolle: Centrum voor Samenlevingsvraag-
stukken.  

September 2016 

Pruim, E. (2016). Eerste reacties van sociale professionals op de transitie. In: Tus-
sen regels en vertrouwen. Veranderende rollen in de verzorgingsstaat. Linders, L., 
Feringa, D., Potting, M. & Jager-Vreugdenhil, M. (Red.). Amsterdam: Van Gennep. 

Oktober 2016  

J. Slendebroek-Meints & M. Jager-Vreugdenhil (2016) Hart van Vathorst: Van 
droom naar  werkelijkheid. Nulmeting onder wijkbewoners van de Amersfoortse 
wijk Vathorst naar sociale samenhang en betrokkenheid bij Hart van Vathorst.  

December 2016 

Vries, de M.S., Teekman, C. & Pruim, E. (2016). Krachten in de wijk gebundeld. Een 
onderzoek naar de interne en externe samenwerking van de sociale wijkteams in 
Zwolle. Zwolle: hogeschool  Windesheim. 

 

http://viaa.surfsharekit.nl:8080/get/smpid:64196/DS1
http://viaa.surfsharekit.nl:8080/get/smpid:64196/DS1
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Programmalijn Verbinding Jeugdhulp-onderwijs 

1) Medewerkers 

Els Bos-de Groot 
Programmaleider 

 

Jan Willem Dollekamp 
Medetrekker (Gemeente 
Zwolle) 

Tanja van der Vinne 
Onderzoeker 

2) Thema programmalijn 

De programmalijn ‘Verbinding jeugdhulp met onderwijs' is gericht op vragen van 
professionals over de nieuwe manier van werken: in de wijk, in scholen, vanuit ei-
gen kracht van kinderen en jongeren en in samenwerking met hun sociale net-
werk. Daarbij is het van belang om de focus te hebben op het breder perspectief 
van een vraagstuk en is domeinoverstijgend werken van de professional cruciaal. 

Centraal staat het streven naar betekenisvolle relaties vanuit wijkteams, onder-
wijs, jeugdhulpverlening en zorg met oog voor de verschillende contexten die te-
gelijkertijd spelen en allemaal hun invloed hebben op elkaar. We richten ons op 
het netwerk van betrekkingen in de professionele relatie met kinderen en jeugdi-
gen. Het leren nadenken over relaties en relatiepatronen (als professional in de 
wijkteam, in het onderwijs en in de hulpverlening) is ook leren intuïtieve kennis te 
benutten om ontwikkeling op het niveau van het kind, het gezin, de school, etc. 
mogelijk te maken. Naast de specifieke kennis voor elke discipline is het van be-
lang om nieuwe kennis te ontwikkelen die aan de didactische relatie en agogische 
relatie aandacht schenkt. Deze nieuwe kennis bevordert het inzichtelijk leren van 
de sociale contexten waarbinnen deze relaties zich afspelen. De onderzoeksprak-
tijk bestaat uit (aankomende) professionals die onderzoek gebruiken als methode 
om te werken aan de ontwikkeling van organisaties en groepen professionals.  
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Het onderzoek wordt gedaan samen met de betrokkenen en vanuit een waarde-
rende onderzoeksbenadering. 

Belangrijke onderwerpen in deze programmalijn zijn: 

- Verbinding jeugdhulp-onderwijs-ouders; 

- Jeugd- en gezinswerkers bij de huisarts en op school; 

- Basis en verdiepend Werkatelier Systemisch werken; 

- Domeinoverstijgend werken. 

3) Belangrijkste partners en samenwerkingsverbanden programmalijn 

Voor deze programmalijn wordt samengewerkt met dezelfde partners als voor de 
lijn lokaal Samenspel. Afstemming is gezocht met de Academische Werkplaats 
Transformatie Jeugd (door betrokkenheid lector Dorien Graas in Programmaraad 
Ondersteuning Sociale Teams) en met het Kennisplatform Jeugd Regio IJsselland, 
waarin 11 gemeenten, jeugdhulpaanbieders en onderwijs samen werken aan ken-
nisontwikkeling en kennisdeling over de beoogde transformatie van jeugdhulp 
(toelichting van lector in vergadering platform en vertegenwoordiging platform in 
Brede Programmaraad).  

4) Beschrijving activiteiten programmalijn 

 onderzoek; 
 deelname aan projectgroepen samen met gemeente en Windesheim; 
 methodiekontwikkeling en –beschrijving; 
 minorontwikkeling Domeinoverstijgend werken; 
 trainingsaanbod ontwikkelen en aanbieden (Werkateliers); 
 bijeenkomsten voor werkveld voor deskundigheidsbevordering en ontmoe-

ting. 

5) Ondernomen activiteiten in 2016 

Het Centrum voor Samenlevingsvraagstukken vindt het belangrijk om actief aan-
wezig te zijn in de regio. In het kader daarvan hebben onderzoekers van de lijn 
Jeugd een bijdrage geleverd door een presentatie te geven n.a.v. het onderzoek 
“Verbinding onderwijs-jeugdhulp” in april 2016.  

In het voorjaar van 2016 is in samenwerking met de programmalijn sociale netwer-
ken een training gegeven over de systemische benadering in de wijkteams van 
Zwolle, “Werkatelier systemisch werken” genaamd. 
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In november 2016 is door de Pro-
grammalijn Jeugd een bijeenkomst ge-
organiseerd voor professionals uit het 
werkveld van onderwijs en jeugdhulp.   
 

6) Publicaties 

Januari 2016 

Bos-de Groot, E. (2016) Ambachtelijkheid van de Jeugdzorgwerker. Lesi  

Juni 2016 

Bos-de Groot, E. en Vinne, van der T. (2016). Behoeften en richtlijnen in de samen-
werking onderwijs en jeugdhulp. Onderzoek naar de behoeften van en richtlijnen 
voor professionals uit onderwijs en jeugdhulp in het samenwerken aan het ontwik-
kelingsperspectief van kinderen. Zwolle: Viaa (Centrum voor Samenlevingsvraag-
stukken/Lectoraat Vormend Onderwijs) 

Verwachte publicatie begin 2017: 

Bos-de Groot, E. en Vinne, van der T. (2017) Methodiekbeschrijving Kansrijk Wo-
nen. 
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Programmalijn Netwerkondersteuning 

1) Medewerkers 

Alke Haarsma 
Programmaleider 

Monica Stouten-
Hanekamp 
Onderzoeker/pro-
grammaleider 

 
Dick Mulder 
Medetrekker (Ge-
meente Zwolle) 

Marco Algera 
Onderzoeker 

2) Thema programmalijn 

De programmalijn 'netwerkondersteuning' is gericht op de aansluiting van profes-
sionele hulpverlening bij (potentiële) informele netwerken van mensen die in 
meerdere of mindere mate ondersteuning nodig hebben. In deze programmalijn 
wordt onderzoek gedaan naar (nieuwe) werkwijzen van professionals om hun cli-
ënten of bewoners te ondersteunen bij het opbouwen en onderhouden van een 
sociaal netwerk.  

Belangrijke onderwerpen van onderzoek zijn de kansen maar ook de grenzen aan 
de mogelijkheden van familie, vrienden en buren om ondersteuning te geven; de 
betekenis van sociale rollen en sociale regels; en de mate waarin het contact geba-
seerd moet zijn op wederkerigheid.  

In de loop van het jaar is hierbij meer aandacht gevraagd binnen deze programma-
lijn voor het onderwerp inclusie, onder andere van niet-westerse allochtone groe-
pen en statushouders. 

3) Belangrijkste partners en samenwerkingsverbanden programmalijn 

In deze programmalijn wordt samengewerkt met verschillende gemeenten uit re-
gio Zwolle; dit zijn de gemeenten Zwolle, Kampen, Steenwijkerland, Zwartewater-
land, Dalfsen, Ommen, Hardenberg, Raalte en Staphorst.  

Belangrijke contactpersonen bij de gemeente Zwolle zijn Dick Mulder (mede-trek-
ker Werkplaats Sociaal Domein), Crystal Ziel en Niels van Oostveen.  
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Verschillende onderzoeken van deze programmalijn worden gedaan in samenwer-
king met de Universiteit voor Humanistiek, met name met professor Evelien Ton-
kens en associateprofessor (en oud-collega van Viaa) Femmianne Bredewold.  

Daarnaast wordt veel samengewerkt met organisaties in het werkveld. Er vindt 
heel concreet samenwerking plaats in de verschillende onderzoeken, maar er zijn 
ook activiteiten die naast onderzoek plaatsvinden, zoals het verzorgen van presen-
taties en workshops en in onderwijsactiviteiten zoals het verzorgen van gastlessen. 
De belangrijkste partners uit het werkveld waren in 2016 Stichting MEE IJsseloe-
vers, Frion, RIBW GO, Travers, Stichting Focus en sociale onderneming Binthout.  

Vanuit deze programmalijn wordt het Netwerk voor Duurzame Participatie onder-
steund. Circa dertig organisaties uit de regio rond Zwolle hebben zich in dit net-
werk aan elkaar verbonden met als gezamenlijk doel de participatie van kwetsbare 
burgers te bevorderen. Het netwerk bestaat uit uiteenlopende organisaties o.a. 
zorg- en welzijnsorganisaties, vrijwilligersinitiatieven, sociale ondernemingen, on-
derwijsinstellingen. Ook de Participatieraad Zwolle neemt deel. Het netwerk wordt 
vanuit de Werkplaats Sociaal Domein gefaciliteerd en komt vier tot vijf keer per 
jaar bij elkaar, daarnaast worden vanuit het netwerk voor concrete activiteiten tij-
delijke werkgroepjes gevormd. 

4) Beschrijving activiteiten programmalijn 

In het kwalitatieve meerjarige onderzoek ‘Netwerkondersteuning in buurt en wijk’ 
wordt onderzoek gedaan naar het inzetten en versterken van informele netwerken 
van mensen met een verstandelijke beperking of met psychiatrische problematiek 
op buurt- en wijkniveau, door het gebruik van zogenaamde ‘buurtplekken’. In deze 
buurtplekken wordt gelegenheid tot ontmoeting tussen buurtbewoners met en 
zonder beperking georganiseerd en gefaciliteerd.  

Het onderzoek richt zich op verschillende aspecten van deze plekken, zoals de 
vraag hoe contacten tussen mensen met en zonder beperking op deze plekken er 
uitzien; wat dit contact voor deze mensen betekent; wat de rol van wederkerig-
heid, gezamenlijkheid en begrenzing is; wat de (veranderende) rol van de sociale 
professional op deze plekken is; hoe vrijwilligers worden ingezet en in welke mate 
deze plekken bijdragen aan het ontlasten van mantelzorgers van mensen met een 
beperking die de plekken bezoeken.  

In dit kwalitatieve onderzoek wordt gebruik gemaakt van literatuurstudie, partici-
perende observaties, interviews en focusgroepen. Bij dit onderzoek zijn ook do-
centen van de opleidingen MW&D en SPH van Hogeschool Viaa betrokken.  
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Er is een start gemaakt met het schrijven van een rapportage van de tussentijdse 
resultaten, in samenwerking met de Universiteit voor Humanistiek. Dit rapport zal 
in mei 2017 gepubliceerd worden.  

In het kader van dit onderzoek hebben verschillende presentaties plaatsgevonden, 
onder andere aan Wmo-adviseurs in een regio overleg Wmo/Hlz in Staphorst, het 
startevenement van de Werkplaats Sociaal Domein en aan docenten van de oplei-
dingen MW&D en SPH van Hogeschool Viaa.  

Voor het onderzoek naar de explicitering van de werkwijze van sociale onderne-
ming Binthout te Zwolle (maken van een methodiekbeschrijving) hebben participe-
rende observaties, interviews en focusgroepen plaatsgevonden. Hiervoor zijn zo-
wel ervaringsdeskundigen ((oud)werknemers), sociaal ondernemers, beleidsmede-
werkers van gemeente Zwolle, afnemers van producten, een docent van de oplei-
dingen MW&D en SPH van Hogeschool Viaa en sociale professionals van betrokken 
zorgorganisaties geïnterviewd. Ook is een deel van hen uitgenodigd voor de focus-
groepen en worden alle betrokkenen uitgenodigd voor de slotbijeenkomst begin 
2017.  

In 2016 zijn ook verschillende presentaties en workshops gegeven door onderzoe-
kers van de programmalijn Netwerkondersteuning. Thema’s die daarin centraal 
staan zijn de inzet van informele netwerken, (samen)werken met vrijwilligers, par-
ticipatie, ervaringsdeskundigen etc. Onder punt 5 in dit jaarverslag zijn deze activi-
teiten opgenomen.  

In 2016 is een aanvraag geschreven voor het project 'Participatie geïsoleerde bur-
gers', in afstemming met diverse partners uit het Netwerk voor Duurzame Partici-
patie. Dit betreft onderzoek naar de manier waarop geïsoleerde burgers geholpen 
worden in hun participatie door andere actieve wijkbewoners, en de manier 
waarop professionals dit kunnen ondersteunen of bevorderen. De aanvraag is na-
mens gemeente Zwolle en een aantal andere gemeenten ingediend bij Provincie 
Overijssel. De subsidie is toegekend, het project start in 2017. 

In het Netwerk voor Duurzame Participatie is in 2016 een aantal onderwerpen ter 
tafel geweest: 

- Nadere kennismaking tussen de verschillende partijen o.a. door casusbespre-
king. 

- Adviestraject maatschappelijke participatie voor Gemeente Zwolle (trekker 
Travers). 

- Advies van Participatieraad aan Gemeente Zwolle over participatie van niet-
westerse inwoners, discussie over inclusiebeleid i.r.t. maatwerk. 
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- Informatie en afstemming over onderzoeks- en ontwikkelprojecten van de 
Werkplaats Sociaal Domein met diverse partners, o.a. voortgang project Net-
werkondersteuning in buurt en wijk, aanvraag en uitvoering methodiekbe-
schrijving Binthout, aanvraag Participatie geïsoleerde burgers. 

Vanuit de programmalijn neemt Monica Stouten-Hanekamp deel aan project Op-
stap, een pilot om samenwerking tussen opleiding en werkveld te intensiveren.  

Monica Stouten-Hanekamp heeft in 2015 en 2016 deelgenomen aan het Europees 
uitwisselingsproject Netzwerk Inklusion in Europäischen (Partner-)Städten“ (Eu-
rope for Citizens program), door de Europese Commissie gesubsidieerd. Dit in sa-
menwerking met Welzijnswerk de Stuw te Hardenberg. In 2016 heeft Monica deel-
genomen aan een vierdaagse uitwisselingsreis naar Myslowice in Polen. Centraal 
stond het ervaren van en uitwisselen over de vormgeving van sociale inclusie voor 
mensen met een beperking (zowel lichamelijk, verstandelijk als psychisch) in ver-
schillende Europese steden.  

5) Ondernomen activiteiten in 2016  

Januari 2016: Bezoek symposium en promotie ‘Antwoorden op andersheid’ door 
Dr. Gustaaf Bos. 

April 2016: Startevenement Werkplaats Sociaal Domein. 
Vanuit programmalijn Netwerkondersteuning zijn twee workshops georganiseerd.  

 

De rol van vrijwilligers in net-
werkondersteuning, door Mo-
nica Stouten-Hanekamp in sa-
menwerking met Frion Zwart-
sluis. 
 
Binthout – Werk voor mensen 
met tijdelijke en blijvende af-
stand tot de arbeidsmarkt, door 
Alke Haarsma in samenwerking 
met Binthout. 
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Mei 2016: Gastlessen aan eerste-
jaarsstudenten Social Work op loca-
tie voor het methodiekvak Netwerk-
ondersteuning bij GewoonZorg te 
Zwolle. Over het inzetten van net-
werken in begeleiding en hulpverle-
ning. Gegeven door een ervarings-
deskundige en een social worker.  
 

 

Mei 2016: Boekpresentatie ‘Hoe de 
verzorgingsstaat verbouwd wordt’, 
met bijdrage van Alke Haarsma en 
Monica Stouten-Hanekamp. De ba-
lans opgemaakt, georganiseerd 
door Tijdschrift voor Sociale Vraag-
stukken. 

 

Juni 2016: Workshop over de rol van de buurt in Social Work. Gegeven door Mo-
nica Stouten-Hanekamp op Summerschool 2016 van de Hogeschool van Amster-
dam, aan Social Work studenten uit verschillende Europese landen.  

 Juni 2016: Uitwisselingsreis naar 
Myslowice, Polen, in het kader van 
Europees uitwisselingsproject Net-
zwerk Inklusion in Europäischen 
(Partner-)Städten“ (Europe for Citi-
zens program).  
 
 
 
 
 

September 2016: Monica Stouten-Hanekamp heeft samen met ????? een team-
middag verzorgd aan medewerkers van Philadelphia locatie IJsselmuiden. Inhoud 
van de middag was het doorlopen van competenties van sociale professionals en 
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vrijwilligers, omgaan met knelpunten in de samenwerking met vrijwilligers en 
vraagstukken rondom (gedeelde) verantwoordelijkheid.  

November 2016: Aan de start van de pilot Opstap is er in een Open Space bijeen-
komst door Monica Stouten-Hanekamp in samenwerking met een methodiekdo-
cent van de opleiding Social Work een workshop over (samen)werken met vrijwil-
ligers gegeven.  

November 2016: Krachtproef festival: Workshop bij en door sociale onderneming 
Binthout 

6) Publicaties 

Juni 2016  

Kruiter, Bredewold & Ham (red.) (2016). Hoe de verzorgingsstaat verbouwd wordt. 
Amsterdam: Van Gennep. Hoofdstuk 4 bevat de bijdrage van onderzoekers van het 
CvSv. 

November 2016.  

Boorsma, P. en Sanders, P. (2016). Baas over je eigen netwerk. Sprank: 4(9), 4-9. 
Monica Stouten-Hanekamp leverde een bijdrage aan dit artikel 
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Organisatie werkplaats 

In de Werkplaats Sociaal Domein staan de  4O-activiteiten centraal: de Ontwikke-
ling van werkwijzen in de praktijk, Onderzoek daarnaar, en daaruit voortvloeiende 
behoefte aan Opleiding (zowel trainingen in het werkveld als aanpassingen aan het 
curriculum van de beroepsopleidingen) en Ondersteuning (bijvoorbeeld advies of 
coaching). 

De structuur van de werkplaats is ondersteunend aan deze activiteiten. Schema-
tisch kan die worden weergegeven in onderstaande figuur. 

 

Elke programmalijn wordt aangestuurd door een programmaleider samen met 
een ambtelijk medetrekker van gemeente Zwolle. Samen met de onderzoe-
kers/docenten in de betreffende programmalijn vormen zij actieve zelfsturende 
teams. Hun activiteiten voeren zij uit op basis van uren bekostigd uit de werk-
plaatssubsidie van VWS, een eigen bijdrage van Viaa en een eigen bijdrage uit de 
regio, of op basis van gezamenlijk aangevraagde gesubsidieerde projecten. 

De programmaleiders en medetrekkers vormen samen met de lector het 'trekkers-
overleg'. In dit overleg vindt afstemming plaats tussen de activiteiten van de drie 
programmalijnen.  
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De lector vormt samen met de academiedirecteur (Marjon Welmers) en de pro-
grammaleider sociaal domein van Gemeente Zwolle (Henk Procé) de stuurgroep 
van de Werkplaats Sociaal Domein voor de regio Zwolle. 

De lector en de drie programmalijnen worden ondersteund door het secretariaat 
van het Viaa-brede kenniscentrum. 

De lector stemt af met de andere 13 werkplaatsen in Nederland in het landelijke 
werkplaatsenoverleg, ondersteund door Movisie. Hierin wordt ook samengewerkt 
met VNG, VWS, Movisie, Vilans en NJi. 

Stuurgroep, programmaleiders en medetrekkers ontvangen advies over de invul-
ling van de programmalijnen van een brede programmaraad. Leden van de brede 
programmaraad zijn: 

 Henk Beltman, Zorgbelang Gelderland  

 Ruth Deddens, Arcon  

 Jeroen van Duijn, Jeroen, Sociaal Wijkteam 

 Geraldine IJzerman, Sociaal Wijkteam 

 RInt de Jong, Karakter 

 Francien Lange, Participatieraad 

 Rabia Madarun, voorzitter Participatieraad 

 Henk van der Meer, Timpaan Welzijn 

 Agnes Roozeboom, Gemeente Ommen-Hardenberg; 
tevens Kennisplatform Jeugd 

 Erik van Rosmalen, WIJZ 

 Daniëlle Steen, moeder en zorgcoördinator in onderwijs 

 Chris van Tongeren, Focus 

 Marja Veenhof, Sociaal Wijkteam  

 Gerry Vrielink, Zorgbelang Overijssel 

Specifiek voor de ondersteuning van sociale wijkteams is daarnaast een Program-
maraad Ondersteuning Sociale Teams actief, bestaande uit de beroepsopleidin-
gen in de regio en de ambtelijke managers van de sociale (wijk)teams in vier ge-
meenten (onderdeel van de eerder beschreven programmalijn Lokaal samenspel). 
In de programmaraad nemen deel (per bijeenkomst maximaal twee deelnemers 
per partnerorganisatie): 

 Gemeente Elburg: Maaike van Beek, beleidsmedewerker. 

 Gemeente Zwolle: Monique van Esterik, manager Sociale Wijkteams;  
Geraldine IJzerman, teamleider SWT West;  
Joke Wierbos, teamleider SWT Oost. 

 Gemeente Steenwijkerland: Hans van der Haar, projectleider Gebiedsteams. 
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 Gemeente Ommen-Hardenberg: Nicolien Niemeijer, Gebiedsmanager. 

 Windesheim: Ineke van der Wal, directeur Gezondheid en Welzijn;  
Joop ten Dam, lector Gezonde Stad;  
Marsha de Vries, associate-lector Jeugd;  
Saskia Mudde, programmamaker Jeugd. 

 Landstede: Petra Bleijenburg, teamleider maatschappelijke zorg;  
Marjanne Hagedoorn, onderzoeker Zorg & Welzijn;  
Jan Nijhuis, directeur Zorg & Welzijn;  
Jeroen Zeeman, teamleider Social Work. 

 Deltion: Lydia Langerijs, opleidingsmanager;  
Suzan Ingelse, collegedirecteur;  
Kitty Stegeman, opleidingsmanager;  
Gusta van der Zande, opleidingsdirecteur. 

 Viaa: Marja Jager-Vreugdenhil, lector;  
Christel Teekman, programmaleider Lokaal Samenspel. 

Vanuit de diverse programmalijnen en door de lector worden de resultaten van de 
werkplaatsactiviteiten verspreid via diversen netwerken, sommigen gefaciliteerd 
door de werkplaats zelf, andere zijn bestaande netwerken waar door de werk-
plaats bij wordt aangesloten. Dit zijn onder andere de volgende netwerken: 

 Netwerk duurzame participatie (ca. 30 professionele en vrijwilligersorganisa-
ties). 

 Regio-overleg Wmo-adviseurs IJssel-Vecht (8 Overijsselse gemeenten en Mep-
pel). 

 Landelijk netwerk ‘Changing Welfare States’ (samenwerking diverse universi-
teiten en hogescholen gericht op verbinding met internationale ontwikkelin-
gen). 

 Landelijke lectorenoverleg zorg en welzijn. 

 Diverse werkgroepen rond landelijk werkplaatsenoverleg, o.a. thematische 
samenwerking werkplaatsen en landelijke kennisinstellingen, specifiek op het 
thema 'verbinding formeel-informeel'. 

 Krachtproef (festival van opbouwwerkers). 

 Leerkringen ‘De toekomst is lokaal’ (Arcon). 

 Academische Werkplaats Transformatie Jeugd (deelname lector WSD in ex-
pertisegroep AWTJ, deelname lector AWTJ in programmaraad ondersteuning 
sociale teams AWTJ). 

 Kennisplatform Jeugd (aansluiting lector bij vergadering platform op verzoek; 
deelname vertegenwoordiger platform in brede programmaraad)  



 

 




