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Woord vooraf  

Voor u ligt het jaarverslag 2017 van de Werkplaats Sociaal Domein regio Zwolle. 
We zijn blij met de mooie verscheidenheid van activiteiten die we hebben kunnen 
realiseren. Het voelt als een voorrecht dat we als Centrum voor Samenlevings-
vraagstukken van de Academie Social Work en Theologie de werkplaats mogen 
vormgeven met en voor onze regio. We voelen ons op deze manier nauw betrok-
ken bij de grote veranderingen in het werkveld. We leren mee met alle leerproces-
sen waar professionals in het werkveld voor staan. En dat helpt ons om op onze 
beurt veranderingen voor te stellen in onze beroepsopleidingen.  

In dit verslag benoemen we alleen kort wat we zoal gedaan hebben in 2017. Waar 
het echt om ging, waren de ontmoetingen tussen mensen – professionals, bewo-
ners, docenten, beleidsmakers - , de gezamenlijke denkprocessen, de concrete me-
thodieken, nieuwe inzichten en verrassende voorbeelden. Zo konden we daadwer-
kelijk als ‘broedplaats van innovatie’ functioneren voor veel partijen in de regio.  

Hartelijk dank aan het ministerie van VWS en alle andere partners die dit mooie 
proces mogelijk maakten!’ 

Dr. Ir. Marja Jager-Vreugdenhil 
lector Samenlevingsvraagstukken 
Academie Social Work en Theologie hogeschool Viaa 
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Inleiding 

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. 

 

Er zijn in Nederland 14 werkplaatsen Sociaal Domein. Iedere werkplaats is verbon-
den aan een lectoraat of kenniscentrum van een hogeschool. 
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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; 

- Interprofessioneel werken rond jeugd. 

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

Opzet van dit verslag 

In dit jaarverslag wordt een beeld gegeven van deze samenwerking in 2017. Het 
verslag is opgezet volgens de drie programmalijnen van de Werkplaats. Per pro-
grammalijn wordt beschreven wat de belangrijkste activiteiten zijn geweest in 2017. 
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 2017. 
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 

1) Medewerkers 

Christel Teekman 
Programmaleider 
 
 

Monique van Esterik 
Medetrekker (gemeente 
Zwolle) 

Eelke Pruim 
Onderzoeker 

Marco Algera 
Onderzoeker (vanaf au-
gustus 2016) 

Lizet Klein Nagelvoort 

Extern lid van de kennis-

kring (tot juni 2017) 

Ellen van Kampen 

Extern lid van de kennis-

kring (vanaf augustus 

2017) 

2) 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. 

3) Belangrijkste partners en samenwerkingsverbanden programmalijn 

Voor de programmalijn ‘Lokaal Samenspel’ werd in 2017 samengewerkt met de 
gemeenten Zwolle, 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 hogeschool 
Windesheim en roc's Landstede en Deltion deel. In deze ‘Programmaraad Onder-
steuning Sociale Teams’ worden veel zaken met elkaar afgestemd zoals stages, on-
derzoek, scholing en training.  

Andere partners met wie samengewerkt wordt in concrete projecten zijn: 

- het consortium Hart van Vathorst (Amersfoort), bestaande uit zorgorganisa-
ties Accolade en Sprank, kindcentrum Bzzzonder en de Ontmoetingskerk; 

- In het onderzoek ‘Integraal werken’ wordt samengewerkt door vier Werk-
plaatsen Sociaal Domein (Utrecht, Groningen, Flevoland en Zwolle) en acht 
gemeenten (Elburg, Zwolle, Almere, Lelystad, Groningen, Borger-Odoorn, Wijk 
bij Duurstede en Houten). 

4) 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. Deze is opgebouwd uit: 

- een programmaraad waaraan de managers van de sociale teams per ge-
meente deelnemen en de vertegenwoordigers van twee hbo’s en drie mbo’s 
in de regio; 

- regionale bijeenkomsten, waarin de teamleiders van de deelnemende ge-
meenten tweemaandelijks met elkaar leren van de manier waarop zij met hun 
teams hun werkwijze ontwikkelen in de veranderende samenleving; 

- ondersteuning van de teamleiders door docenten (leercoaches) van hoge-
school Viaa en hogeschool Windesheim, onder andere tijdens (maandelijkse) 
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intervisiemomenten in de sociale wijkteams. De docenten werken hiervoor 
samen met de teamleiders in de wijken; 

- (meerjarig) kwalitatief en kwantitatief onderzoek door het lectoraat, in de be-
treffende wijken/gebieden naar de werkwijze en veranderingen in de praktijk, 
aangevuld met thematisch onderzoek door studenten in specifieke wijken of 
dorpen. De resultaten van het onderzoek worden teruggekoppeld aan de 
teams en teamleiders en daarnaast op allerlei andere plaatsen gepresenteerd, 
zowel op eigen werkplaatsevents als op bijeenkomsten door anderen georga-
niseerd. 

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

Eén van deze docenten van Windesheim, Margo te Roller, heeft naast de begelei-
ding die zij bood aan het wijkteam van Zwolle Zuid ook haar masterscriptie ge-
schreven met als titel ‘Samen (blijven) leren. De casus als kapstok voor integraal 
(leren) werken in het sociaal wijkteam’. Deze scriptie heeft een nominatie gekre-
gen voor de scriptieprijs van Movisie en bereikte een eervolle (gedeelde) tweede 
plaats. 

Een specifiek project onder deze programmalijn is een meerjarig onderzoek naar 
‘Hart van Vathorst’. In 2017 zijn focusgroepen georganiseerd met familieleden en 
andere naasten van de cliënten van Hart van Vathorst en is gestart met de voorbe-
reiding van een effectmeting onder wijkbewoners over hun beeld van dit innova-
tieve project. Bij deze effectmeting zijn drie vierdejaars studenten SPH/MWD be-
trokken. 

Het onderzoek ‘integraal werken’ betreft een samenwerking tussen vier Werk-
plaatsen Sociaal Domein en acht gemeenten. Het onderzoek richt zich op de vraag 
wat integraal samenwerken eigenlijk is en in hoeverre het in de praktijk echt als in-
tegrale samenwerking ervaren wordt door bewoners. Daarbij gaat het specifiek 
om de integrale benadering van maatschappelijke ondersteuning en arbeidsparti-
cipatie. Het onderzoek wordt gesubsidieerd door ZonMw in het kader van het pro-
gramma ‘Integraal aan het werk’ en heeft een looptijd van 9 maanden. Verwachte 
oplevering is mei 2018. 

https://www.movisie.nl/sites/default/files/bestanden/documenten/samen-blijven-leren-margo-te-roller.pdf
https://www.movisie.nl/sites/default/files/bestanden/documenten/samen-blijven-leren-margo-te-roller.pdf
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5) Ondernomen activiteiten in 2017 

De lijn lokaal samenspel heeft aan verschillende evenementen, congressen, buurt-
initiatieven en symposia een bijdrage geleverd in 2017. Hieronder wordt een in-
druk gegeven van deze activiteiten door middel van een foto’s met een toelichting. 

16 januari, Christel Teekman, presentatie ‘Bundel de kracht in de wijk’, ge-
biedsteam Slagharen. 

17 januari, Eelke Pruim, presentatie op Rijksuniversiteit Groningen ‘Sociologie in de 
praktijk’, Groningen. 

26 januari, Marja Jager-Vreugdenhil, bijdrage ‘Kerk in de buurt’ aan internationale 
tweedaagse ‘De wereld om-armen’ van Tear en Present Nederland, Zwolle. 

26 januari, Christel Teekman, bijdrage Kerken en Sociale wijkteams aan internatio-
nale tweedaagse ‘De wereld omarmen’ van Tear en Present Nederland, Zwolle. 

31 januari, Eelke Pruim, presentative 'Comparing on a micro level: shifting social 
roles in Norway and the Netherlands', internationale week Windesheim, Zwolle. 

27 februari, Christel Teekman, gastcollege ‘Samenlevingsvraagstukken’, HBO-V 
Viaa, Zwolle. 

13 juni, Christel Teekman, presentatie ‘Laveren door het midden’, gemeente 
Steenwijkerland, Steenwijk. 

14 juni, Marja Jager-Vreugdenhil en Marco Algera, presentatie ‘Onderzoeksactivi-
teiten Hart van Vathorst vanuit Viaa’, onderzoekersoverleg Hart van Vathorst, 
Amersfoort. 
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26 juni Inspiratiemorgen ‘Participatie geïsoleerde bewoners’ (zie lijn ‘netwerkon-
dersteuning’). 

28 juni, Christel Teekman, presentatie ‘Meidenwerk in de Zwolse wijk Dieze’, 
conferentie Opstap Viaa, Zwolle. 

10 juli, Christel Teekman en Kitty Stegeman, ‘Mbo-Hbo pilot, meiden in Diezer-
poort’, brede programmaraad SWT Viaa, Zwolle. 

12 juli, Christel Teekman, presentatie ‘Laveren door het midden’, Teams 
Doe’th in Ommen-Hardenberg, Hardenberg. 

13 juli, Christel Teekman, presentatie ‘Laveren door het midden’, Sociaal wijk-
team Oost, Zwolle. 

8 september, Eelke Pruim, presentatie 'How social teams in The Netherlands 
strugle with working on community level', 6th International Conference on So-
ciology and Social Work, Windesheim, Zwolle. 

26 september, Marja Jager-Vreugdenhil, lezing ‘Goed werk?’ in regionale reflectie-
bijeenkomst sociale teams, Zwolle. 

8 november, Christel Teekman, Ellen van Kampen en Marja Jager-Vreugdenhil, 
workshop ‘Dromen, durven, doen! Collectieve voorzieningen zorgen ervoor dat ie-
dereen mee kan doen’ op landelijke conferentie Werkplaatsen Sociaal Domein, 
Utrecht.  
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6) Publicaties 2017 

Marc Hoijtink, Marja Jager-Vreugdenhil en Ed de Jonge (februari 2017) Goed werk 
in sociale teams. Hoofdstuk in boek: Erik Jansen, Ard Sprinkhuizen, Lex Veldboer, 
Lisbeth Verharen en Vincent de Waal (reds.), Kwesties en keuzes in wijkgericht 
werken. Werkplaatsen Sociaal Domein. Utrecht: Movisie. https://www.movi-
sie.nl/publicatie/kwesties-keuzes-wijkgericht-werken .   

Eelke Pruim, Marco Algera en Christel Teekman (juni 2017) Laveren door het mid-
den. Een nieuwe ronde langs de sociale (wijk)teams in Zwolle, Elburg, Ommen-
Hardenberg en Steenwijkerland. Werkplaats Sociaal Domein regio Zwolle. 
https://hbo-kennisbank.nl/record/sharekit_viaa/oai:surfsharekit.nl:99a32d35-
dfb5-4484-abb7-22230698a224 . 

Margo te Roller (juni 2017) Samen (blijven) leren. De casus als kapstok voor inte-
graal (leren) werken in het sociaal wijkteam. Eindthesis master social work. Publi-
catie door docent Windesheim, als onderdeel van de Werkplaats Sociaal Domein 
regio Zwolle. https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2018-05/Samenblij-
venleren_MargotteRoller.pdf .  Genomineerd voor scriptieprijs Movisie 2017.  

 

 

 

https://www.movisie.nl/publicatie/kwesties-keuzes-wijkgericht-werken
https://www.movisie.nl/publicatie/kwesties-keuzes-wijkgericht-werken
https://hbo-kennisbank.nl/record/sharekit_viaa/oai:surfsharekit.nl:99a32d35-dfb5-4484-abb7-22230698a224
https://hbo-kennisbank.nl/record/sharekit_viaa/oai:surfsharekit.nl:99a32d35-dfb5-4484-abb7-22230698a224
https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2018-05/Samenblijvenleren_MargotteRoller.pdf
https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2018-05/Samenblijvenleren_MargotteRoller.pdf
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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 - Onderwijs' is gericht op vragen van pro-
fessionals over de nieuwe manier van werken: in de wijk, in scholen, vanuit eigen 
kracht van kinderen en jongeren en in samenwerking met hun sociale netwerk. 
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 het 
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.  

Het onderzoek wordt gedaan samen met de betrokkenen en vanuit een waarde-
rende onderzoeksbenadering. 
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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 en bovendien met gemeente Kampen. Afstemming is gezocht 
met de Academische Werkplaats Transformatie Jeugd (door betrokkenheid lector 
Dorien Graas in Programmaraad Ondersteuning Sociale Teams) en met het Kennis-
platform Jeugd Regio IJsselland, waarin 11 gemeenten, jeugdhulpaanbieders en 
onderwijs samen werken aan kennisontwikkeling en kennisdeling over de beoogde 
transformatie van jeugdhulp (vertegenwoordiging platform in Brede Programma-
raad, samenwerking aan najaarsconferentie ‘Een gat in de heg’).  

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 2017 

In 2017 is Viaa nauw betrokken geweest bij de pilot ‘Jeugd- en gezinswerker naast 
de huisarts’ in Zwolle. Jeugd- en gezinswerkers ontvingen een verdiepende trai-
ning in de vorm van een ‘werkatelier’, waarin zij zich aan de hand van eigen casus-
sen oefenden in het hanteren van een systemische benadering. In de gemeente-
lijke pilot werden jeugd- en gezinswerkers gepositioneerd in huisartsenpraktijken. 
Els Bos-de Groot voerde – mede in het kader van haar master – onderzoek uit naar 
de ervaringen met deze nieuwe werkwijze, onder oudersen jeugd- en gezinswer-
kers. Het onderzoek wordt in 2018 afgerond. 

Tanja van der Vinne werkte met Annemiek Schep-Akkerman van het lectoraal Zorg 
en Zingeving (Academie Healthcare, Viaa) samen aan een onderzoek naar de werk-
wijze van WIEL Elburg onder de titel ‘Mt. Ventoux on wheels’. De ontwikkeling van 
deze werkwijze is onderdeel van een programma van Provincie Gelderland en een 
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ontwikkelprogramma van het Oranjefonds. Het professioneel vastleggen en theo-
retisch onderbouwen van de methodiek heeft eraan bijgedragen dat deze metho-
diek is geselecteerd voor de volgende ronde in het ontwikkelprogramma van het 
Oranjefonds. Ook op de ZEG-dagen is de methodiek en de wijze van vastleggen ge-
presenteerd in het kader van ‘werken met bezieling’. 

9 maart 2017, Els Bos en Tanja van der Vinne. Videopresentatie over de 'Handlei-
ding Kansrijk Wonen', Gemeentehuis Nunspeet. Zie ook https://kansrijk-wo-
nen.nl/9maart2017/ . 

27 maart 2017, Els Bos, Monique Hof en Tanja van der Vinne. Lezing op het Natio-
naal congres Onderwijs, ouders en jeugdhulp over 'Verbinding onderwijs en jeugd-
hulp', Utrecht. Zie ook http://www.ojcongres.nl/programma2017/hofbosvander-
vinne/ . 

9 juni 2017, Els Bos en Tanja van der Vinne. Presentatie op een Regio-event van 
Pedagogisch Pact 'Een denkkader voor domeinoverstijgend werken', Zwolle. Zie 
ook https://www.kpz.nl/activiteiten/detail/regio-event-pact . 

10 oktober 2017, Tanja van der Vinne. Presentatie domeinoverstijgende minor 'Sa-
menwerken in het brede jeugddomein, Campus Kind & Educatie, Zwolle.   

 

21 november 2017, Aliza Damsma en Tanja van der Vinne, Korte presentatie net-
werktafel op Viaa-conferentie 'Een gat in de heg' over 'Samenwerken in het brede 
jeugddomein',  Zwolle.  

https://kansrijk-wonen.nl/9maart2017/
https://kansrijk-wonen.nl/9maart2017/
http://www.ojcongres.nl/programma2017/hofbosvandervinne/
http://www.ojcongres.nl/programma2017/hofbosvandervinne/
https://www.kpz.nl/activiteiten/detail/regio-event-pact
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1 november 2017, Tanja van der Vinne. Presentatie 'Verbinding onderwijs en 
jeugdhulp - samenwerken rond veiligheid', CorDeo Scholengroep Amersfoort.   

6) Publicaties 

Tanja van der Vinne, Els Bos-de Groot, Lambert Jongetjes en Eva Petra Simons (ja-
nuari 2017) Handleiding Kansrijk Wonen. Werkplaats Sociaal Domein regio Zwolle 
i.s.m. Stichting Kansrijk Wonen. https://vng.nl/files/vng/201703_handleding_kans-
rijk_wonen.pdf . 

Els Bos-de Groot en Tanja van der Vinne (mei 2017) Denkkader brengt onderwijs 
en jeugdhulp samen in: OJ Ac-tueel mei 2017. Te downloaden op: 
https://www.viaa.nl/centrum-voor-samenlevingsvraagstukken/publicaties-cvsv/ . 

Annemiek Schep-Akkerman en Tanja van der Vinne (december 2017) Handleiding 
Mt Ventoux on Wheels. Werkplaats Sociaal Domein Zwolle i.s.m. Lectoraat Zorg & 
Zingeving, Viaa. https://surfsharekit.nl/publiek/viaa/db477528-c9dd-415e-af62-
73a0157d6469 . 

 

 

 

https://vng.nl/files/vng/201703_handleding_kansrijk_wonen.pdf
https://vng.nl/files/vng/201703_handleding_kansrijk_wonen.pdf
https://www.viaa.nl/centrum-voor-samenlevingsvraagstukken/publicaties-cvsv/
https://surfsharekit.nl/publiek/viaa/db477528-c9dd-415e-af62-73a0157d6469
https://surfsharekit.nl/publiek/viaa/db477528-c9dd-415e-af62-73a0157d6469
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Programmalijn Netwerkondersteuning 

1) Medewerkers 

Alke Haarsma 
Programmaleider 

Monica Stouten-Ha-
nekamp 
Onderzoeker/pro-
grammaleider 

Dick Mulder 
Medetrekker (Ge-
meente Zwolle) 

Marco Algera 
Onderzoeker 

Alie Velvis 
onderzoeker 

Herma Regterschot 
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-
enten 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.  
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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.  

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 2017 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.  
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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.  

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 in 2016, dit project 
is afgerond met een slotbijeenkomst in 2017. Een presentatie van dit onderzoek is 
ook gegeven in een bijeenkomst van de ministeries van SZW en VWS, met subsi-
dieverstrekker ZonMw. 

In mei 2017 is een tussentijdse rapportage opgeleverd van dit onderzoek, met de 
resultaten van de eerste onderzoeksrondes, in samenwerking met de Universiteit 
voor Humanistiek. Het rapport is gepresenteerd op een Werkplaatsevent.  

In 2017 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.  

In 2017 is het onderzoek 'Participatie geïsoleerde burgers' gestart, op basis van 
een subsidie van Provincie Overijssel. Het project wordt uitgevoerd onder verant-
woordelijkheid van Gemeente Zwolle, in samenwerking met diverse andere ge-
meenten. Als start van dit project is een literatuurstudie geschreven en een inspi-
ratiebijeenkomst gehouden, waarin bewoners en professionals met elkaar in ge-
sprek gingen en aangaven wat zij belangrijk vonden in dit onderzoek. Het project 
wordt voortgezet in 2018. 

In het Netwerk voor Duurzame Participatie is in 2017 een aantal onderwerpen ter 
tafel geweest: 

- Vervolg adviestraject maatschappelijke participatie voor Gemeente Zwolle 
(trekker Travers). 

- Voortgang onderzoek participatie geïsoleerde burgers. 

- Nieuw beleid Gemeente Zwolle m.b.t. (arbeids)participatie en experiment Bij-
stand. 
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- De eigenaardigheden van vrijwilligers en hun inzet. 
 
Vanuit de programmalijn neemt Monica Stouten-Hanekamp deel aan project Op-
stap, een pilot om samenwerking tussen opleiding en werkveld te intensiveren.  

5) Ondernomen activiteiten in 2017  

1 februari Eindsymposium ‘Binthout snijdt hout’ (Werkplaats Sociaal Domein 
Zwolle). 

9 mei Minisymposium ‘Netwerkondersteuning’ (Werkplaats Sociaal Domein 
Zwolle). 

26 juni Inspiratiemorgen ‘Participatie geïsoleerde bewoners’ (Werkplaats Sociaal 
Domein Zwolle). 

13 september, Marja Jager-Vreugdenhil, presentatie ‘Inzet van vrijwilligers’ voor 
Netwerk voor Duurzame Participatie, Zwolle. 

5 oktober, Marja Jager-Vreugdenhil, workshop ‘Geven en ontvangen. Wederkerig-
heid in het contact tussen mensen met en zonder beperking’ op Jaarcongres 
Trensbureau Overijssel, Deventer. 

6 november, Marco Algera, presentatie ‘Sociale onderneming Binthout snijdt hout’ 
voor ZonMw en ministeries van VSW en SZW. 

8 november, Alke Haarsma, Alie Velvis en ervaringsdeskundige Wilma Batterink 
van RIBW GO, workshop ‘De uitdaging om te werken vanuit de behoefte van de cli-
enten zelf om een informeel sociaal netwerk op te bouwen met mensen zonder 
beperking’, op landelijke conferentie Werkplaatsen Sociaal Domein, Utrecht. 

6) Publicaties 

Monica Stouten-Hanekamp, Marja Jager-Vreugdenhil, Femmianne Bredewold en 
Alie Velvis (mei 2017) Netwerkondersteuning in buurt en wijk: gewoon gezellig. 
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Werkplaats Sociaal Domein regio Zwolle i.s.m. Universiteit voor Humanistiek. 
https://www.hbo-kennisbank.nl/record/sharekit_viaa/oai:surfshare-
kit.nl:d6050f1b-526a-4c55-9da7-2b80fb854800  

Marco Algera en Monica Stouten-Hanekamp (mei 2017) Sociale onderneming Bint-
hout snijdt hout. Hoe Binthout als zorgzame werkplek schaaft om een springplank 
te zijn. Werkplaats Sociaal Domein regio Zwolle. https://www.hbo-kennis-
bank.nl/record/sharekit_viaa/oai:surfsharekit.nl:db40d904-6cd1-4ce2-9def-
ea6f59a70434 . 

 

  

https://www.hbo-kennisbank.nl/record/sharekit_viaa/oai:surfsharekit.nl:d6050f1b-526a-4c55-9da7-2b80fb854800
https://www.hbo-kennisbank.nl/record/sharekit_viaa/oai:surfsharekit.nl:d6050f1b-526a-4c55-9da7-2b80fb854800
https://www.hbo-kennisbank.nl/record/sharekit_viaa/oai:surfsharekit.nl:db40d904-6cd1-4ce2-9def-ea6f59a70434
https://www.hbo-kennisbank.nl/record/sharekit_viaa/oai:surfsharekit.nl:db40d904-6cd1-4ce2-9def-ea6f59a70434
https://www.hbo-kennisbank.nl/record/sharekit_viaa/oai:surfsharekit.nl:db40d904-6cd1-4ce2-9def-ea6f59a70434
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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)  
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De relatie met de beroepsopleidingen sociaal werk van Viaa bestaat er in de eer-
ste plaats uit dat de betrokken onderzoekers voor een deel van hun aanstelling 
ook docent zijn aan de opleidingen. Zij maken deel uit van de kerngroepen voor de 
drie opleidingsprofielen en één van de onderzoekers is ook lid van de curriculum-
commissie. Zij maken zo integraal deel uit van de doorontwikkeling van de oplei-
dingen. Ook andere docenten zijn actief in de 4O-activiteiten van de werkplaats, 
bijvoorbeeld door deelname aan expertmeetings, vormgeving van coachingen en 
trainingen of door uitvoering van delen van het onderzoek. Een nog bredere kring 
van docenten wordt betrokken bij de activiteiten van de Werkplaats Sociaal Do-
mein door deelname aan academielunches en werkplaatsevents. 

Door deze nauwe samenwerking met de opleidingen worden de opbrengsten van 
de werkplaats ook rechtstreeks vertaald in het onderwijs aan de studenten Soci-
aal Werk, specifiek in de vormgeving van de nieuwe leerlijnen ‘Praktijk en innova-
tie’ en ‘Theorie en visie’ in het nieuwe curriculum dat vanaf cursusjaar 2015/2016 
wordt aangeboden. Jaarlijks wordt een volgend jaar van dit nieuwe curriculum ge-
implementeerd; in 2017 betekent dat dat het nieuwe derde jaar van het curricu-
lum gestart is. Belangrijk onderdeel van het nieuwe curriculum is een nauwe aan-
sluiting tussen theorie en praktijk. Ook is het nieuwe curriculum sterk gericht op 
het ontwikkelen van het onderzoekende en innovatieve vermogen van studenten. 
Diverse van de onderzoeken en stageplekken van studenten worden gerealiseerd 
bij partners van de werkplaats of vormen onderdeel van onderzoeken in de werk-
plaats. In 2017 zijn de volgende vierdejaars onderzoeken uitgevoerd gerelateerd 
aan de onderwerpen van de werkplaats of bij werkplaatspartners: 

Thema netwerkondersteuning: 

- Zonnehuis Zwolle en de rol van mantelzorgers 

- Resocialisatie kwetsbare mensen woningcorporatie Elkien  

- Netwerkondersteuning in buurt en wijk 

- EBC 

Thema lokaal samenspel: 

- Ervaringen sociale wijkteams Elburg  

- Ervaringen van cliënten en professionals met Hart van Vathorst 

- Gift City 

Thema verbinding onderwijs en jeugdhulp: 

- Zonnebloemschool: uitstroom en arbeidsmarkt van LVB’ers 

- Samenwerkingsprojecten scholen met jeugdzorgorganisaties 

- Integrale samenwerking op basisschool De Brug 

- Schoolmaatschappelijk wer



   

 

  




