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Inleiding 

Wat is de Werkplaats Sociaal Domein? 

De Werkplaats Sociaal Domein regio Zwolle biedt een plaats waar (huidige en 
toekomstige) professionals 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. Zij vormen een voortzetting 
en verbreding van de eerdere Wmo-werkplaatsen. 

 

Er zijn in Nederland 14 werkplaatsen Sociaal Domein. Iedere werkplaats is 
verbonden aan een lectoraat van een hogeschool. 
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Hoe is de werkplaats opgezet in de regio Zwolle? 

In Zwolle wordt de Werkplaats Sociaal Domein sinds 2014 vormgegeven vanuit het 
Centrum voor Samenlevingsvraagstukken, het lectoraat verbonden aan de 
academie Sociaal Werk en Theologie van hogeschool Viaa. Voor de vormgeving 
van de werkplaats werkt het lectoraat samen met gemeenten, zorg- en 
welzijnsorganisaties, beroepsopleidingen, cliënten(organisaties) en 
burgerinitiatieven in de ruime regio. In de werkplaats staan drie thema’s centraal: 

 

• Inclusieve samenleving: een samenleving waarin alle mensen een 
eigen en waardige plek hebben, ook als een beperking of bepaalde 
omstandigheden of ervaringen hun participatie bemoeilijken. 

• Integraal samenwerken met en voor bewoners: echt integraal 
samenwerken voor (wijk- of dorps)bewoners, vanuit een sterke 
sociale basisinfrastructuur, vormgegeven door professionals, 
bewoners en hun formele en informele verbanden. 

• Interprofessioneel samenwerken met jeugd: een manier van 
samenwerken door professionals - met ouders, met andere 
professionals en met alle andere relevante partijen - waardoor 
jeugdigen en hun gezinnen passende ondersteuning krijgen. 

 
De Werkplaats Sociaal Domein betreft een toekenning van het Ministerie van VWS 
voor de jaren 2016 t/m 2018. 2019 was een ‘bouwjaar’ waarin de samenwerking 
met landelijke kennisinstituten werd versterkt en in de regio het programma voor 
2020 – 2022 werd voorbereid. En natuurlijk werden ook concrete activiteiten in 
het werkveld vormgegeven. 

Opzet van dit verslag 

In dit jaarverslag wordt een beeld gegeven van de werkplaatsactiviteiten in 2019. 
Het verslag is opgezet volgens de drie programmalijnen van de werkplaats. Per 
programmalijn wordt beschreven wat de belangrijkste activiteiten zijn geweest in 
2019. Deze beschrijving vindt plaats aan de hand van deze onderdelen: 

1. De medewerkers van de programmalijn 
2. Thematiek van de programmalijn 
3. Belangrijkste partners en samenwerkingsverbanden van de programmalijn 
4. Concrete projecten in 2019 
5. Impact op de beroepsopleidingen 
6. Overige activiteiten in 2019 
7. Publicaties 

In het afsluitende hoofdstuk wordt de organisatie van de werkplaats toegelicht. 
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Programmalijn Inclusieve samenleving 

1.  Medewerkers 

Alke Haarsma 
Programmaleider 

 
Monica Stouten- 
Hanekamp 
Onderzoeker/ 
programmaleider 

Dick Mulder 
Medetrekker  
(Gemeente Zwolle) 

Marco Algera 
Onderzoeker 

 
Alie Velvis 
onderzoeker 

 

Maarten van 
Garderen 
Onderzoeker 
(lectoraat Zorg en 
Zingeving, Viaa) 

2.  Thematiek van de programmalijn 

Het ideaal van deze programmalijn is een inclusieve samenleving: een samenleving 
waarin alle mensen een eigen en waardige plek hebben, ook als een beperking, 
aandoening, ziekte, levensproblematiek en/of bepaalde ontwrichtende 
omstandigheden of ervaringen hun participatie bemoeilijken. 

Als mensen ervaren dat zij een plek hebben in de samenleving stijgt hun welzijn, 
hun kwaliteit van leven en hun sociaal-emotioneel functioneren. Omgekeerd is het 
zo dat als mensen ervaren dat zij er niet bij horen en dat ze niet mee kunnen doen, 
zij eenzaamheid en isolatie ervaren en daardoor hun welzijn en kwaliteit van leven 
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dalen. Zo is bijvoorbeeld bekend van mensen met autisme dat zij een grotere kans 
hebben op depressie en dientengevolge suïcide. 

De programmalijn ‘Inclusieve samenleving’ is gericht op mensen die niet of 
moeilijk mee komen in de maatschappij. Dat zijn bijvoorbeeld mensen met 
ernstige psychische aandoeningen (EPA), ouderen en mensen met een 
verstandelijke beperking. In onderzoek richten wij ons op de gebieden wonen, 
sociale contacten en werk. Wij onderzoeken a) de perspectieven, ervaringen, 
verhalen van de diverse betrokkenen en b) het handelen van de diverse 
professionals, met name sociale professionals en sociale ondernemers. In de loop 
van het jaar is hierbij meer aandacht gevraagd binnen deze programmalijn voor 
het onderwerp inclusie van mensen met een met een migratie-achtergrond  en 
statushouders. 

3.  Belangrijkste partners en samenwerkingsverbanden programmalijn 

In deze programmalijn wordt samengewerkt met verschillende gemeenten uit 
regio Zwolle; concreet waren dat in 2019 gemeenten Zwolle, Kampen, 
Steenwijkerland, Zwartewaterland, Hardenberg, Winterswijk en Oost-Gelre.  

Een belangrijke activiteit binnen deze lijn is het project ‘Samen in beweging’, in 
samenwerking met de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Agora 
(vormgegeven door Wageningen Universiteit en GGD Noord en Oost Gelderland). 
Andere partners in dit project zijn GGD IJsselland, Sportservice Overijssel en 
gemeenten in Overijssel en Gelderland. Het project is een gevolg van eerdere 
netwerkactiviteiten met diverse partners rond de ggz-doelgroep, met hen is bij 
ZonMW extra financiering aangevraagd en daar is dit project uit voortgekomen. 
Met dit grote project worden bestaande relaties versterkt en nieuwe relaties 
opgebouwd en wordt nauwer samengewerkt met partijen op het terrein van 
gezondheid en preventie. Het project wordt mede uitgevoerd door een 
onderzoeker van het HBOV-lectoraat Zorg&Zingeving, Maarten van Garderen. 

Een belangrijke nieuwe samenwerking gestart in 2019 is die met UMCG in 
Groningen, in het kader van promotieonderzoek van Alke Haarsma-Wisselink. De 
onderzoeksgroep waarmee we samenwerken is het Rob Giel Onderzoekcentrum 
(RGOc). Het RGOc is een samenwerkingsverband tussen het Universitair Centrum 
Psychiatrie (onderdeel van het UMCG), GGZ Friesland, GGZ Drenthe, Lentis, 
Dimence en Mediant. 

Voor het project ‘Participatie geïsoleerde bewoners’ is samengewerkt met diverse 
gemeenten, voornamelijk Zwolle. Voor dit project is gebruik gemaakt van 
aanvullende subsidie van Provincie Overijssel. 
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Vanuit deze programmalijn werd in voorgaande jaren het Netwerk voor Duurzame 
Participatie ondersteund. Circa dertig organisaties uit de regio rond Zwolle hebben 
zich in dit netwerk aan elkaar verbonden met als gezamenlijk doel de participatie 
van kwetsbare burgers te bevorderen. Vanwege veranderend beleid in de 
gemeente Zwolle en het gevoel van vele professionals of dit netwerk nog wel 
voldoende bijdroeg naast diverse andere netwerken in de stad,  is dit netwerk niet 
meer bij elkaar gekomen. Wel blijven de leden elkaar uitnodigen voor 
bijeenkomsten en bezoeken zij ook de georganiseerde (werkplaats)events van 
Viaa. Gemeente Zwolle en diverse leden van dit netwerk blijven elkaar ook 
ontmoeten in een ander verband, namelijk als Samen Zwolle en Stichting Voor 
elkaar Zwolle, onder andere ten behoeve van de zogenaamde 
HervormingsAgenda. De programmalijn Inclusieve Samenleving is aan de start 
hiervan sparringpartner geweest.   

Vanuit een netwerk van sociale ondernemers in de regio Zwolle is er intensief 
contact onderhouden met de sociale onderneming Kari’s Crackers in Heino.  
Één van de concrete vragen is mogelijk onderzoek naar de betekenis van werken in 
deze sociale onderneming voor de werknemers van Kari’s Crackers, allen mensen 
met een, om wat voor reden dan ook, afstand tot de arbeidsmarkt. Ook is de vraag 
gesteld wat de maatschappelijke waarde van deze sociale onderneming is. 
Hierover is in het werkplaatsevent ‘Gewoon aan het werk!’ op 5 maart 2019 met 
verschillende sociale ondernemingen uit de regio nagedacht.  

4.  Concrete projecten programmalijn ‘Inclusieve samenleving’ 

In 2019 is het onderzoek 'Participatie geïsoleerde burgers' afgerond met een 
rapportage en presentatie op 2 december 2019 (zie hieronder bij paragraaf 7 
verwijzing naar de concrete rapportage). Bij de presentatie van de rapportage 
door Marco Algera is de opbrengst besproken door beleidsmakers, professionals, 
ervaringsdeskundige bewoners (zowel ‘geïsoleerd’ als ‘actief’) en docenten en 
onderzoekers van Viaa. Hier kwam een groot deel van het eerdere ‘Netwerk voor 
duurzame participatie’ weer voor bij elkaar. 

Binnen het project ‘Samen in Beweging’ is in alle deelnemende gemeenten 
(Kampen, Steenwijkerland, Zwartewaterland, Hardenberg, Oost-Gelre en 
Winterswijk) een plan van aanpak opgesteld. De projectleiders van de twee GGD’s, 
onderzoekers van Viaa en onderzoekers van de GGD’s hebben gemeenten hierin 
ondersteund. De GGD’s verzamelden data met belangrijke 
gezondheidsindicatoren, Viaa deed onderzoek onder kwetsbare groepen naar hun 
behoefte om meer in beweging te komen. In sommige gemeenten betrof dat 
ouderen, in andere gemeenten mensen met ggz-problematiek of mensen met 
afstand tot de arbeidsmarkt. In elk van de gemeenten is een proces op gang 
gekomen waarin professionals, beleidsmakers en bewoners samenwerken om 
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deze groepen letterlijk meer in beweging te brengen. Er is in iedere gemeente 
gekozen om daarvoor te werken met de interventie Welzijn op Recept, waarvan 
uit allerlei verschillende activiteiten geïnitieerd en opgezet kunnen worden. Deze 
verschillende (beweeg)activiteiten zijn lokaal maatwerk en worden gevoed vanuit 
de praktijk. Een voorbeeld hiervan is het platform Achterhoek in Beweging, waar 
initiatieven worden ontwikkeld rondom sport, bewegen en gezonde leefstijl ten 
behoeve van een hoger welzijn en leefbaarheid.   Een afvaardiging van dit 
regionale project neemt ook regelmatig deel aan leerbijeenkomsten van ZonMW 
op landelijk niveau, waarin uitwisseling plaatsvond met de vijf andere projecten 
van het betreffende subsidieprogramma ‘Aan de slag met preventie in uw 
gemeente’. Eind 2019 zijn de opgestelde plannen van aanpak voor de komende 
drie jaar ingediend bij ZonMW. Inmiddels is bekend dat het project doorgang vindt 
in 2020 – 2022. 

Met sociale ondernemers is in een netwerklunch verkend of zij een specifieke 
behoefte hadden aan ontwikkelprojecten of onderzoek. Er was veel herkenning 
van vergelijkbare vraagstukken. Met enkele ondernemers wordt verder verkend 
hoe samenwerking in de werkplaats vorm kan krijgen, onder andere ‘Kari’s 
Crackers’ in Heino (gemeente Raalte). Deze onderneming is zich in de loop van 
2019 gaan oriënteren op het vormen van een werkgemeenschap die aan de 
uitgangspunten van Positieve Gezondheid voldoet. Van daaruit zou Kari’s Crackers 
graag een ‘Living Lab’ starten, wat tools en methodes ontwikkelt om sociale 
bedrijven te stimuleren. Niet alleen om voor Kari's Crackers ingezet kunnen 
worden, maar ook bij de  opzet en doorontwikkeling van sociale bedrijven. Aan de 
programmalijn Inclusieve Samenleving is gevraagd actief mee te denken en te 
doen, als ook vanuit de hogeschool studenten te betrekken in onder andere stage 
en (student)praktijkonderzoek; zie verder de volgende paragraaf. 

Alke Haarsma-Wisselink maakte in april 2019 een start met haar vijfjarige 
promotieonderzoek ‘Het goede leven van mensen met psychosegevoeligheid die 
begeleid of beschermd wonen’ bij het UMCG en specifiek het Rob Giel 
Onderzoekcentrum (RGOc). Alkes phd-traject maakt deel uit van de door NWO 
gesubsidieerde FOCUS studie die als titel draagt ‘Fostering social integration for 
people with psychosis:  How to create effective collaborative working in 
community care and supported housing. Eerste promotor is prof. Dr. Richard 
Bruggeman (UMCG), tweede promotor prof. dr. Tineke Abma (Amsterdam UMC). 
Co-promotoren zijn dr. Gustaaf Bos (Amsterdam UMC) en dr. Lian van der Krieke 
(UMCG). In 2019 is gewerkt aan een plan van aanpak voor een responsieve 
evaluatie op 4-6 locaties, zowel stedelijk als meer landelijk gelegen. We beogen 
daarmee het beleid van inclusie, participatie dat is bedacht en wordt uitgevoerd, 
te evalueren vanuit de werkelijkheid van de mensen om wie het uiteindelijk gaat. 
Startend met de mensen met psychosegevoeligheid, en daarna hun familie, 
vrienden, buren, en de diverse werkers zoals woonbegeleiders en behandelaren. 
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Er zijn oriënterende gesprekken geweest met acht mensen met 
psychosegevoeligheid. Naast de voorbereidingen voor dataverzameling heeft het 
FOCUS onderzoeksteam, bestaande uit zeven vaste leden, een start gemaakt met 
reflectie op de eigen samenwerking, door middel van het opschrijven en 
verwoorden van ieders ‘positionaliteit’. 

5.      Impact op de beroepsopleidingen 

De onderzoekers werkzaam binnen de Werkplaats Sociaal Domein zijn allen voor 
1/3 van hun formatieplaats betrokken bij het onderwijs met als doel om de 
verbinding tussen het onderwijs en onderzoek goed te integreren. De 
onderzoekers/ lector zijn in het afgelopen jaar ingezet  bij: 

 Bijdrage van Alie Velvis in Transcultural Nursing (domeinoversteigende 
minor) 

 Aandacht voor leefstijl en positieve gezondheid binnen de opleidingen 
SW&T en Health Care, vanuit Samen in Beweging met kwetsbare 
inwoners. Eerste start door samen met docenten hier een werkvelddag 
over te organiseren voor 2020. 

 Praktijkonderzoek door student bij Kari’s Crackers 

 Verkenning met Kari’s Crackers of zij een stageinstelling kunnen worden 
waar SW studenten terecht kunnen voor stage en studentonderzoek.  

 Bijdrage in het eerste jaar bij de onderwijseenheid 
Netwerkondersteuning, over de inzet van informele netwerken, door 
Monica Stouten-Hanekamp en Alke Haarsma-Wisselink  

 Bijdragen binnen profiel Zorg door Monica Stouten-Hanekamp en Alke 
Haarsma-Wisselink, o.a. in de onderwijseenheid Algemene kaders en 
methodiek (college sociale inclusie, exclusie en stigma door Alke) en de 
onderwijseenheid Zorg voor Psychiatrie waar Alke examinator is.  

6.  Overige activiteiten in 2019  

Op 5 maart is het werkplaatsevent ‘Gewoon aan het werk!’ georganiseerd, over 
hoe mensen met een beperking waardig werk kunnen hebben en hoe (sociale) 
ondernemers, wijkteams en klantmanagers hiervoor samen kunnen werken. 
Sprekers waren Louis Polstra, lector arbeidsparticipatie aan de Hanzehogeschool 
en Eelke Pruim, onderzoeker CvSv. In een ‘caroussel’ presenteerden verschillende 
sociale ondernemers hoe zij hun bedrijf vormgeven.  

In 2019 zijn  verschillende presentaties en workshops gegeven door onderzoekers 
van de programmalijn Inclusieve samenleving. Thema’s die daarin centraal staan 
zijn de inzet van informele netwerken, (samen)werken met vrijwilligers, 
participatie, ervaringsdeskundigen etc.  
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 4 juni, Monica Stouten-Hanekamp en Alie Velvis, workshop 
‘Laagdrempelige collectieve plekken als veilige haven voor mensen met 
sociale beperkingen’, op werkplaatsevent ‘Hoe werkt het?’ over collectief 
werken door sociale wijkteams, Dominicanenklooster Zwolle  
 

 13 juni, Monica Stouten-Hanekamp en Alie Velvis, ‘Onderzoek en 
praktijk: Hoe werken we aan integrale samenwerking ter bevordering van 
het meedoen van kwetsbare inwoners in laagdrempelige buurtplekken?’ 
op tweedaagse Lectorenplatform HSS, Haarlem  

 

 1 september, Alke Haarsma-Wisselink, Gustaaf Bos, Lian van der Krieke, 
Richard Bruggeman en Tineke Abma, ‘Fostering ongoing dialogue on ‘the 
good life’ of people with a psychotic disorder living supported & those 
directly involved: A long term responsive evaluation’, presentatie op 
het tweejaarlijkse congres van de International Society of Social and 
Psychological Approaches to Psychosis (ISPS); Rotterdam, de Doelen. 

 

 28 september, Alke Haarsma-Wisselink als gast in de Waanzinnige 
Talkshow, samen met gasten Karlijn Roex en Jules Tielens, en talkshow 
host Wouter Kusters, op het Waanzinfestival van Filosofie Magazine; 
Utrecht, TivoliVredenburg; zie ook filmpje 
via https://www.filosofie.nl/nl/artikel/51398/aftermovie-waanzin-
festival-2019.html  

 

 3 oktober, Monica Stouten-Hanekamp, ‘Laagdrempelige buurtprojecten 
voor kwetsbare bewoners’ lezing op congres ‘De kracht van de kwetsbare 
bewoner’ van CorporatieNL, Haarlem  

 

 22 november, Monica Stouten-Hanekamp en Alie Velvis, Safe h(e)aven: 
participating and being included in accessible neighbourhood 
projects, presentatie op 8th International Conference of Sociology and 
Social Work in Coimbra, Portugal  

 

 18 december, Monica Stouten-Hanekamp, ‘Leernetwerken’, presentatie 
voor begeleidingsgroep en ZonMW; brandweerkazerne, Deventer  

7. Publicaties 

Bredewold, F., Haarsma, A., Tonkens, E. & Marja Jager-Vreugdenhil 
(2019). Convivial encounters: Conditions for the urban social inclusion of people 
with intellectual and psychiatric disabilities. Sage Journals.   

https://www.filosofie.nl/nl/artikel/51398/aftermovie-waanzin-festival-2019.html
https://www.filosofie.nl/nl/artikel/51398/aftermovie-waanzin-festival-2019.html
https://doi.org/10.1177/0042098019869838
https://doi.org/10.1177/0042098019869838
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Stouten-Hanekamp, M. (2019) De waardering en de kansen van collectieve en 
laagdrempelige ontmoetingsplekken. Blog 
op www.koepeladviesradensociaaldomein.nl 
 
Velvis, A and Stouten-Hanekamp, M. (2019).  Safe h(e)aven: participating and 
being included in accessible neighbourhood project. In Dias de Almeida, C., Reis 
Amaro da Luz, H., Marques, J., Vale Guerra, J. (Eds.) Proceedings of the VIII ICSSW, 
The Challenges of Democracy: Making Society in Times of Individualization, pp. 
317-324. Coimbra/Porto,  ISBN 978-989-99775-7-
0.  https://www.fpce.uc.pt/icssw/publications  
 
Viaa (2019) Hoe breng je kwetsbare bewoners in beweging? De eerste stap is een 
daalder waard. In: Viaa Onderzoekt. Zwolle: Viaa.  
 
Algera, M., Velvis, A., Stouten-Hanekamp, M. & Jager-Vreugdenhil, M. (2019) Hoe 
geïsoleerde bewoners geholpen worden door andere bewoners. Zwolle: Viaa, 
Centrum voor Samenlevingsvraagstukken  

 

  

https://www.koepeladviesradensociaaldomein.nl/blog/de-waardering-en-de-kansen-van-collectieve-en-laagdrempelige-ontmoetingsplekken
https://www.koepeladviesradensociaaldomein.nl/blog/de-waardering-en-de-kansen-van-collectieve-en-laagdrempelige-ontmoetingsplekken
http://www.koepeladviesradensociaaldomein.nl/
https://www.fpce.uc.pt/icssw/publications
https://www.viaa.nl/content/uploads/Hoe-breng-je-kwetsbare-bewoners-in-beweging.-De-eerste-stap-is-een-daalder-waard..pdf?download
https://www.viaa.nl/content/uploads/Hoe-breng-je-kwetsbare-bewoners-in-beweging.-De-eerste-stap-is-een-daalder-waard..pdf?download
https://hbo-kennisbank.nl/details/sharekit_viaa:oai:surfsharekit.nl:1d97035e-3d8c-49b1-b3f3-958653d5a0af
https://hbo-kennisbank.nl/details/sharekit_viaa:oai:surfsharekit.nl:1d97035e-3d8c-49b1-b3f3-958653d5a0af
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Programmalijn Integraal samenwerken met en voor bewoners 

1.  Medewerkers 

Christel Teekman 
Programmaleider 
 
 

Eelke Pruim 
Onderzoeker 

Marco Algera 
Onderzoeker  

Ellen van Kampen 

Extern lid van de 

kenniskring  

2.  Thematiek van de programmalijn 

De programmalijn ‘Integraal samenwerken met en voor bewoners’ is gericht op 
het vormgeven van de samenwerking 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 netwerken. 

Centraal onderdeel van deze programmalijn is de leerinfrastructuur voor sociale 
teams, waarbinnen teamleiders van de sociale teams samen met docenten en 
studenten 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 
bewonersparticipatie. 

3. Belangrijkste partners en samenwerkingsverbanden programmalijn 

Voor de programmalijn ‘Integrale samenwerking met en voor bewoners’ werd in 
2019 samengewerkt met de gemeenten Zwolle, Steenwijkerland, Ommen en 
Hardenberg. Zij nemen deel aan een leerinfrastructuur voor leerteamcoaches van 
sociale teams.  

Met gemeente Westerveld en welzijnsorganisatie WMW is voor meerdere jaren 
een samenwerking aangegaan. 

Andere partners met wie samengewerkt wordt zijn: 

 Diverse welzijnsorganisaties: WMW, De Stuw, Raster. 

 het consortium Hart van Vathorst (Amersfoort), bestaande uit 
zorgorganisaties Accolade en Sprank, kindcentrum Bzzzonder en de 
Ontmoetingskerk. 

 Gesprekken worden gevoerd met Youth for Christ en andere organisaties 
die specifieke vragen hebben over hun intermediërende rol tussen 
formele en informele zorg en hulpverlening. 

Vanuit deze programmalijn wordt deelgenomen aan diverse bovenregionale en 
landelijke overleggen over de ontwikkeling van het Sociaal Werk opleidingsprofiel 
Welzijn en Samenleving. Dit profiel lijkt wat studentenaantallen betreft achter te 
blijven bij de andere twee profielen, terwijl de inhouden bijzonder relevant zijn 
voor het werkveld, specifiek het werkveld dat is aangesloten bij deze 
programmalijn. Deze mismatch is onderwerp van gesprek zowel tussen 
hogescholen als met landelijke kennisinstituten. 

4. Concrete projecten 

Vanuit deze lijn wordt veel samengewerkt met sociale (wijk-/gebieds-)teams. Voor 
deze samenwerking wordt de basis gevormd door de regionale leerinfrastructuur 
voor sociale teams. De leerinfrastructuur bestaat uit twee componenten: 

 regionale reflectiebijeenkomsten, waarin de teamleiders van de 
deelnemende gemeenten tweemaandelijks met elkaar leren van de 
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manier waarop zij met hun teams hun werkwijze ontwikkelen in de 
veranderende samenleving; 

 onderzoek door het lectoraat, in de betreffende 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 georganiseerd. 

Onderzoeks- en ontwikkelprojecten uitgevoerd in de deelnemende gemeenten 
zijn: 

 In Steenwijkerland een onderzoek naar Integraal werken, specifiek hoe 
dat vormkrijgt in het toegangsteam waarin Wmo-consulenten, CJG-
medewerkers en participatieconsulenten samenwerken; dit is gedaan 
door middel van ‘Waarderend onderzoek’, uitgevoerd door Viaa-
onderzoekers Eelke Pruim en Marco Algera samen met 
begeleidingskundige Viaa-docenten Sjoerd Haga en Ingrid Pouw. 

 In Ommen en Hardenberg zijn mogelijkheden voor onderzoek besproken, 
maar uitvoering ervan is uitgesteld omdat in deze gemeenten processen 
van bestuurlijke ontvlechting dit jaar voorrang hadden. 

 In Zwolle is onderzoek uitgevoerd onder de sociale teams, naar de vraag 
of zij toekomen aan collectief werken. Dit onderzoek is uitgevoerd door 
Ellen van Kampen, als ‘extern kenniskringlid’, samen met Christel 
Teekman, Eelke Pruim en Marco Algera. 

Naar aanleiding van het laatste onderzoek naar collectiviteit is een webapplicatie 
ontwikkeld die helpend is om het gesprek in teams (sociale teams, 
welzijnsorganisaties) te voeren over de vraag hoe de verhouding is tussen 
collectief en individueel werken. Deze wordt in samenwerking met andere 
werkplaatsen in de toekomst verder doorontwikkeld en ingezet. 

Door Windesheim en Viaa is samengewerkt aan de ontwikkeling van ‘Werkateliers’ 
voor de Zwolse Sociale Wijkteams. In deze werkateliers, die van start gaan in 2020, 
werken de professionals uit de teams aan een gezamenlijke basisattitude, trainen 
ze vaardigheden als motiverende gespreksvoering, en werken ze samen op basis 
van concrete casuïstiek. 

In Westerveld is geen sociaal team actief, maar in elk dorp zijn ‘Dorpsverbinders’ 
aangesteld die samen met netwerken van bewoners en professionals werken aan 
welzijnsinterventies in het dorp. Viaa draagt hieraan bij door mee te denken over 
het vormgeven van de ‘halfdelijn’ door de Dorpsverbinders van WMW, een 
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docentstage van Viaa-docent Albert Pullen en diverse studentonderzoeken naar de 
effecten van de gekozen interventies in de dorpen. 

Een specifiek project onder deze programmalijn is een meerjarig onderzoek naar 
‘Hart van Vathorst’. Van dit project wordt een eindrapportage geschreven. 

Een bijzonder project was de inrichting van het ‘Beleefhuis’ in één van de lokalen 
van Viaa. Hierin lieten ervaringsdeskundigen studenten en docenten kennismaken 
met wat armoede betekent in de praktijk van een huishouden. 

5. Impact op de beroepsopleidingen 

De onderzoekers werkzaam binnen de Werkplaats Sociaal Domein zijn allen voor 
1/3 van hun formatieplaats betrokken bij het onderwijs met als doel om de 
verbinding tussen het onderwijs en onderzoek goed te integreren. De 
onderzoekers/ lector zijn in het afgelopen jaar ingezet  bij: 

 De begeleiding en beoordeling van praktijkonderzoeken van groepen SW 
studenten in de gemeente Westerveld  

  In dezelfde gemeente werkt Albert Pullen een dag in de week 
(docentstage) bij welzijnsorganisatieWMW 

 Zowel Christel Teekman als Marja Jager-Vreugdenhil hebben colleges 
verzorgd voor de minor ‘Verbindende wijkprofessional’. Dit is een 
domeinoversteigende minor waar veelal Hbo-V studenten en SW 
studenten zich voor aanmelden 

 Binnen het profiel Welzijn en Samenleving is Christel Teekman voorzitter 
en geeft zij met vier SW docenten vorm en inhoud aan dit 
uitstroomprofiel 

  Colleges verzorgd binnen de onderwijseenheden ‘Samenleven in 
Nederland’, ‘Referentiekader opbouwen’, 'Onderzoek' en 'Werken in de 
wijk'  

  Verzorgen van een academielunch voor SW docenten over nieuw 
uitgebrachte onderzoeken 

  Bijdrage aan curriculumcommissie (onderwijsontwikkeling binnen vier-

jarige opleiding) door Christel Teekman. Binnen deze commissie is zij o.a. 

actief om de contacten tussen het onderwijs, onderzoek en het werkveld 

te verduurzamen d.m.v. het opzetten van 'Hot spots' waar zowel 

studenten, docenten en onderzoekers samenwerken met vraagstukken 

uit het werkveld 
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6.  Overige activiteiten in 2019 

Op 4 juni is het werkplaatsevent ‘Hoe werkt het?’ georganiseerd, over de vraag 
hoe sociale teams meer vorm kunnen geven aan collectief werken. Spreker was 
Marcel Spierts; Marco Algera en Ellen van Kampen presenteerden het onderzoek 
naar collectief werken. In deelsessies presenteerden diverse organisaties hun 
eigen voorbeelden van collectief werken: Welzijn Mensenwerk, Movisie, De Stuw, 
Philadelphia; ook werd een deelsessie gehouden door onderzoekers van de lijn 
‘Inclusieve samenleving’ over het belang van collectieve plekken, en 
bediscussieerden docenten Jaap Roose en Albert Pullen hoe Viaa aandacht geeft 
aan collectief werken in het curriculum Sociaal Werk. 

In 2019 zijn verschillende presentaties en workshops gegeven door onderzoekers 
van de programmalijn Integraal samenwerken: 

 5 maart, Eelke Pruim ‘Presentatie van de resultaten van het onderzoek 
naar integraal werken in acht gemeenten (Almere, Borger Odoorn, 
Elburg, Groningen, Houten, Lelystad, Zwolle en Wijk bij Duurstede)’ op 
werkplaatsevent ‘Gewoon aan het werk’. Zwolle, Viaa.  
 

 7 mei, Christel Teekman en Marja Jager-Vreugdenhil ‘Samen naar buiten’, 
presentatie tijdens Academielunch; Zwolle, Viaa.  
 

 4 juni, Marco Algera en Ellen van Kampen, presentatie onderzoek ‘Ins en 
out van in Zwolle’, op werkplaatsevent ‘Hoe werkt het?’ over collectief 
werken door sociale wijkteams, Dominicanenklooster Zwolle  
 

 13 juni, Ellen van Kampen en Marja Jager-Vreugdenhil, ‘Collectief werken 
door sociaal wijkteams in Zwolle' op tweedaagse Lectorenplatform HSS, 
Haarlem  
 

 15 oktober, Christel Teekman, Marco Algera en Ellen van Kampen, 
‘Collectief werken door wijkteams’, presentatie voor Gemeente Zwolle   

7.  Publicaties 2019 

Teekman, C. Drs., Kampen, E., van, HCSW, Pruim, E., Msc & Algera, M. Dr. 
(2019) Collectief en individueel werken in balans: Hoe werkt 

het? Zwolle: Viaa Hogeschool. Centrum voor Samenlevingsvraagstukken.   
  
Teekman, C. & Algera, M. (2019) Collectief werken in het sociaal domein: veel 
woorden, daden blijven nog achter. Artikel op www.socialevraagstukken.nl.  
 

https://hbo-kennisbank.nl/details/sharekit_viaa:oai:surfsharekit.nl:1b2c0491-16e0-4514-9d1c-2cc5def40c5f?q=collectief+werken&has-link=yes&c=0
https://hbo-kennisbank.nl/details/sharekit_viaa:oai:surfsharekit.nl:1b2c0491-16e0-4514-9d1c-2cc5def40c5f?q=collectief+werken&has-link=yes&c=0
https://www.socialevraagstukken.nl/collectief-werken-in-het-sociaal-domein-veel-woorden-daden-blijven-nog-achter/
https://www.socialevraagstukken.nl/collectief-werken-in-het-sociaal-domein-veel-woorden-daden-blijven-nog-achter/
http://www.socialevraagstukken.nl/
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Viaa (2019) Individueel en collectief werken in wijkteams. Meer oog voor het 
collectieve. In: Viaa Onderzoekt. Zwolle: Viaa.  
 

Stentor (22 oktober 2019) Verjaardag vieren of toch maar niet? Zwolse studenten 
ervaren armoede-dilemma’s in ‘Beleefhuis’ (incl. filmpje)  

 

https://www.viaa.nl/content/uploads/Individueel-en-collectief-werken-in-wijkteams.-Meer-oog-voor-het-collectieve..pdf?download
https://www.viaa.nl/content/uploads/Individueel-en-collectief-werken-in-wijkteams.-Meer-oog-voor-het-collectieve..pdf?download
https://www.destentor.nl/zwolle/verjaardag-vieren-of-toch-maar-niet-zwolse-studenten-ervaren-armoede-dilemma-s-in-beleefhuis~ad6acf3a/
https://www.destentor.nl/zwolle/verjaardag-vieren-of-toch-maar-niet-zwolse-studenten-ervaren-armoede-dilemma-s-in-beleefhuis~ad6acf3a/
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Programmalijn Interprofessioneel samenwerken met jeugd 

1.  Medewerkers 

 
Els Bos-de Groot 
Programmaleider 

Tanja van der Vinne 
Onderzoeker 

 
Marjolijn Booij 
Extern lid van de 
kenniskring 

Geraldine IJzerman 
Medetrekker (Gemeente 
Zwolle, Sociale Wijkteams) 

Jan Willem Dollekamp 
Medetrekker (Gemeente 
Zwolle) 

 

2.  Thematiek van de programmalijn 

De programmalijn ‘Interprofessioneel samenwerken met jeugd’ is gericht op 
vragen van professionals 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 
bredere perspectief van een vraagstuk en is domeinoverstijgend werken van de 
professional cruciaal. 
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Centraal staat het streven naar betekenisvolle relaties vanuit sociale (wijk)teams, 
onderwijs, jeugdhulpverlening en zorg met oog voor de verschillende contexten 
die tegelijkertijd spelen en allemaal hun invloed hebben op elkaar. We richten ons 
op het netwerk van betrekkingen in de professionele relatie met kinderen en 
jeugdigen. 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 belang 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 
onderzoekspraktijk bestaat uit (aankomende) professionals die onderzoek 
gebruiken als methode om te werken aan de ontwikkeling van organisaties en 
groepen professionals.  

Onderzoek binnen deze lijn wordt altijd gedaan samen met de betrokkenen en 
met verschillende soorten Kwalitiatief Onderzoek, zoals evaluatie-onderzoek, 
ontwerponderzoek en de waarderende onderzoeksbenadering (AI). 

Belangrijke onderwerpen in deze programmalijn zijn: 

 Interprofessioneel samenwerken rond jeugd. 
Het werken met alle relaties die er voor de jeugdige toe doen. Dit komt 
tot uiting in een integrale benadering en het smeden van sterke allianties 
met en tussen jeugdigen, ouders, netwerk en andere professionals en 
instellingen. 

 Het uitwerken van een relationeel-systemische metavisie in 
ambachtelijke leeromgevingen, leergemeenschappen en praktijken.  
Dit komt bijvoorbeeld naar voren in de ontwikkelde Master 
Interprofessioneel werken met Jeugd (MIJ) en de minor 
Interprofessioneel werken met jeugd (IWJ) vanuit Viaa en het basis en 
verdiepend Werkatelier Systemisch werken in de Zwolse wijken, alsmede 
de ontwikkeling van leergemeenschappen op basis van een relationeel-
systemische metavisie. 

 Kennisontwikkeling in de regio op het gebied samen met 
interprofessionele praktijken en professionals.  
Kennisontwikkeling vindt plaats o.a op het gebied van de thema’s: 
bevorderen van duurzame relaties en tegengaan van complexe 
scheidingen tbv jeugdigen, samenwerking jeugd-onderwijs in 
ondersteuningsteams, integraal (samen)werken rondom de verschillende 
fasen van jeugdigen, zoals jonge kind en adolescent. 
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3. Belangrijkste partners en samenwerkingsverbanden programmalijn 

Voor deze programmalijn wordt samengewerkt met dezelfde partners als voor de 
lijn ‘Integraal samenwerken met en voor bewoners, zoals wijkteams en 
instellingen voor welzijn in Zwolle en Steenwijkerland,- en daarnaast ook de 
gemeente Kampen, Staphorst en de Regio Noord-West Veluwe. Verder zijn er 
specifieke partners, zoals beleidsambtenaren jeugd, partners in het onderwijs, 
kinderopvang, jeugdgezondheidszorg en bijvoorbeeld jeugdbescherming, 
gespecialiseerde jeugdhulp, kinder- en jeugdpsychiatrie, vFAS-advocaten, 
huisartsen etc. En is er regelmatig afstemming met de Participatieraad voor ouders 
in Zwolle.  

In de Regio Noord-West Veluwe is in 2019 een start gemaakt met een 
gezamenlijke aanvraag voor een Regionaal Kenniscentrum Jeugd (RKJ) in 
samenwerking met verschillende partijen in de regio, zoals CJG, onderwijs en 
jeugdgezondheidszorg, om de samenwerking tussen de verschillende instellingen, 
samen met jeugdigen en ouders te bevorderen. Tevens is er een start gemaakt 
voor een aanvraag “Wijkgericht werken rondom het jonge kind” met verschillende 
partners in Zwolle (zoals onderwijs, kinderopvang, jeugdgezondheidszorg, welzijn 
en Sociaal Wijkteam) bij ZonMw. Ook is afstemming gehouden met de RKJ 
IJsselland, voorheen Academische Werkplaats Transformatie Jeugd (AWTJ), door 
deelname van lector Marja Jager-Vreugdenhil in het dagelijks bestuur.  

In het cursusjaar 2019/2020 is jeugd- en gezinswerker Marjolijn de Booij uit een 
van de Zwolse Sociale Wijkteams deel uit gaan maken van de programmalijn 
Interprofessioneel werken met jeugd; zij werkt met de onderzoekers van deze lijn 
samen en doet in het kader van de master die zij volgt aan Hogeschool Utrecht, 
onderzoek naar verbeteringen in de ondersteuning voor jongeren met complexe 
problematiek, specifiek bij de overgang van 18- naar 18+. Dit onderzoek loopt door 
in 2020.  

De onderzoekers uit de programmalijn zijn actief in de nieuwe master 
‘Interprofessioneel werken met jeugd’. Deze master is door Viaa ontwikkeld in 
samenwerking met de Katholieke Pabo Zwolle, in het kader van de Campus Kind 
en Educatie. De master is in september 2019 gestart voor professionals in het 
jeugddomein. Er is een nauwe verbinding tussen de programmalijn van de WSD 
met deze master gerealiseerd. Onderzoeker Tanja van der Vinne is studieleider van 
deze master geworden. Els Bos-de Groot is hoofddocent van de OiP-lijn en Marco 
Algera en Marja Jager-Vreugdenhil zijn hoofddocenten bij de onderzoekslijn van 
deze master. In de aanloop naar de accreditatie in juni 2019, hebben zij deze lijnen 
ontwikkeld. Ook vanuit de andere lectoraten van Viaa zijn onderzoekers betrokken 
bij de vormgeving van deze master.  
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4.  Concrete projecten in 2019 

In 2019 is met diverse professionals in Zwolle samengewerkt aan het ontwikkelen 
van een visie op duurzame relaties in het project ‘Gezonde relaties, beter voor 
Zwolle’. Doel is om zoveel mogelijk te voorkomen dat kinderen schade oplopen 
van scheidingen. Het Centrum voor Samenlevingsvraagstukken werd door de 
projectleider, mevr. G. IJzerman (manager SWT Zwolle) gevraagd hierin te 
ondersteunen. Els Bos-de Groot heeft gesprekken gevoerd met een aantal experts 
en een concept-visie van de visie opgetekend. Deze concept-visie is vervolgens in 2 
grotere bijeenkomsten met veel verschillende professionals (scheidingsadvocaten, 
verloskundigen, jeugd- en gezinswerkers, etc.) de visie verder besproken en 
aangescherpt. Het eindresultaat, de zogenoemde ‘Zwolse visie’, is in december 
gepresenteerd voor een circa veertig betrokkenen en wethouder Michiel van 
Willigen (portefeuille Jeugd). De betrokkenen willen graag een vervolg in de vorm 
van een leergemeenschap, hiervoor worden plannen gemaakt in 2020 als 
onderdeel van de nieuwe werkplaatsperiode.   

Een ander concreet project in deze programmalijn vond plaats in samenwerking 
met de Academische Werkplaats Transformatie Jeugd (AWTJ) Flevoland en 
IJsselland, en betrof een onderzoek op sbo De Brug in Zwolle. Hier zijn al eerder in 
het kader van de AWTJ studentonderzoeken uitgevoerd zowel vanuit Viaa als 
vanuit Windesheim, en als vervolg op deze onderzoeken wilde de school graag 
verder met het versterken van de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp.  
Dit vervolgonderzoek is mogelijk gemaakt door budget voor een klein-en-fijn-
project in de AWTJ te combineren met werkplaatsuren uit de WSD. Voor Viaa was 
het ook een mooie gelegenheid om samenwerking vorm te geven tussen 
onderzoekers van het Centrum voor Samenlevingsvraagstukken met het lectoraat 
Goede Onderwijspraktijken, omdat het onderwerp zich ook erg goed leende voor 
samenwerking tussen onderzoekers vanuit de Pabo en Sociaal Werk. Het 
onderzoek bestond uit een aantal interviews, en als resultaat is een rapportage 
gepubliceerd. De school wil graag verder met een volgend onderzoek- of 
ontwikkelproces; dit kan plaatsvinden in 2020 vanuit de WSD en/of vanuit het 
Regionale Kenniswerkplaats Jeugd (RKJ) IJsselland (het vervolg van de AWTJ). 

5. Impact op de beroepsopleidingen 

 Deelname van Els Bos-de Groot aan kerngroep Sociaal Werk profiel 
‘Jeugd’  

 Diverse onderzoekers uit deze programmalijn en de lector betrokken bij 
ontwikkeling en uitvoering van de Master Interprofessioneel Werken met 
Jeugd; de master wordt gevolgd door professionals die werkzaam zijn bij 
diverse werkveldpartners. De master is in 2019 geaccrediteerd en van 
start gegaan. Op 4 oktober vond vanuit deze master een masterclass 
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plaats door psychotherapeut/systeemtherapeut Ellen Aptroot en een 
open les door Els Bos-de Groot, Tanja van der Vinne en Tonnis Bolks; hier 
waren veel partners in de werkplaats bij aanwezig.  

 Vormgeving minor Interprofessioneel werken met jeugd, inclusief 
praktijkopdrachten (onderzoek) van studenten bij werkveldpartners. 

6. Overige activiteiten in 2018 

Op 12 November vond de Viaa-brede conferentie ‘Interprofessioneel werken met 
jeugd’ plaats, een samenwerking met de andere twee lectoraten van Viaa Goede 
Onderwijspraktijken en Zorg & Zingeving. Sprekers waren Pauline Meurs en Saskia 
Wijsbroek over interprofessioneel werken. In zes workshops werd aandacht 
gegeven aan goede voorbeelden van interprofessioneel werken en hoe hier in de 
opleidingen aandacht aan wordt besteed.   

Op 10 december vond de slotbijeenkomst ‘Gezonde relaties, beter voor Zwolle’ 
plaats, met bijdragen van Geraldine IJzerman (projectleider vanuit SWT, Gemeente 
Zwolle) Els Bos-de Groot (onderzoeker), Annelies Schrieken (hoofdopleider 
systeemtherapie van de Swolsche School), Tineke van den Berg (gz-psycholoog, 
gespecialiseerd op het gebied van scheidingen) en wethouder Michiel van 
Willigen. 

Overige workshops, presentaties en bijzondere activiteiten waren:  

 11 april, Els Bos-de Groot. Presentatie op MEE-Minisymposium De brug 
van school naar werk, als sleutel naar succes. Zwolle, Viaa 
 

 16 april, Els Bos-de Groot: Tweede bijeenkomst met focusgroep een 
brede groep professionals tav “Gezonde relaties beter voor Zwolle”   
 

 6 mei, Marja Jager-Vreugdenhil, Els Bos-de Groot, Ytje Pauw 
en Wenckje de Jong ‘Onderzoek op de Campus’, presentatie op 
werkveldraadpleging Campus Kind&Educatie; Zwolle, Viaa 
 

 23 mei, Els Bos-de Groot posterpresentatie ‘Het klikt’, NJi-congres Jeugd 
in Onderzoek; Amsterdam  
 

 15 oktober, Els Bos-de Groot start rol externe onderzoeker ten behoeve 
van een onderzoek door 2 studenten van Windesheim naar 3 
samenwerkende partners: Jeugdbescherming Overijssel- Zwolle en 
Steenwijk, Raad voor de Kinderbescherming Zwolle, Sociaal Wijkteam 
Zwolle 
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 13 november, Els Bos-de Groot en Marja Jager-Vreugdenhil, start 
deelname aan ontwikkeling Regionaal Kenniscentrum Jeugd Noord-Oost 
Veluwe bij ZonMw 
 

 21 november, Els Bos-de Groot, Marja Jager-Vreugdenhil en Tanja van 
der Vinne, start deelname aan ontwikkeling aanvraag Wijkgericht 
Werken rondom Jonge Kind Zwolle bij ZonMw 
 

 9 december: Presentatie Master MIJ en (bijgestelde) Werkateliers voor 
de regionale Teamleiders Sociale Teams, door Tanja van der Vinne, 
Margo ter Rolle en Els Bos-de Groot 
 

 Twee workshops op scholingsbijeenkomsten over Sociale veiligheid en 
interprofessioneel werken in Integrale Kind centra (IKC). 
 

 Een presentatie op een scholingsbijeenkomst over nieuwe 
afwegingskader behorend bij Meldcode Huiselijk Geweld en 
Kindermishandeling. 
 

 Consultaties over toegang jeugdhulp (dyslexiezorg) en de samenwerking 
met onderwijs 
 

 Bijeenkomst over vve-platform in Zwolle (samenwerking met Elke 
Versteeg en Elske Heinen) 

7.  Publicaties 

Viaa (2019) Beter samenwerken rond echtscheidingen. Kinderen op de 
scheidslijn. In Viaa Onderzoekt. Zwolle: Viaa.  
 
Bos-de Groot, E. (2019) Gezonde relaties, beter voor Zwolle. Zwolle: Viaa, Centrum 
voor Samenlevingsvraagstukken.  
 
Bos-de Groot, E., Van der Vinne, T. & Bolks, T. (2019) Samenwerking op sbo De 
Brug. Rapportage van het eerste deel van het ontwerponderzoek naar de 
samenwerking tussen Ondersteuningsteam en school. Zwolle: Viaa, Centrum voor 
Samenlevingsvraagstukken en Lectoraat Goede Onderwijspraktijken. 

https://www.viaa.nl/content/uploads/Beter-samenwerken-rond-echtscheidingen.-Kinderen-op-de-scheidslijn..pdf?download
https://www.viaa.nl/content/uploads/Beter-samenwerken-rond-echtscheidingen.-Kinderen-op-de-scheidslijn..pdf?download
https://hbo-kennisbank.nl/details/sharekit_viaa:oai:surfsharekit.nl:fe6a85f3-e97c-489d-886e-4f4f6b5b61c3?q=gezonde+relaties&has-link=yes&c=0
https://samenopschool.files.wordpress.com/2020/03/rapport-onderzoek-ondersteuningsteam-sbo-de-brug.pdf
https://samenopschool.files.wordpress.com/2020/03/rapport-onderzoek-ondersteuningsteam-sbo-de-brug.pdf
https://samenopschool.files.wordpress.com/2020/03/rapport-onderzoek-ondersteuningsteam-sbo-de-brug.pdf
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Organisatie werkplaats 

In de Werkplaats Sociaal Domein staan de  4O-activiteiten centraal: de 
Ontwikkeling 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. 
Schematisch 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 
onderzoekers/docenten in de betreffende programmalijn vormen zij actieve 
zelfsturende teams. Hun activiteiten voeren zij uit op basis van uren bekostigd uit 
de werkplaatssubsidie 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 
'trekkersoverleg'. 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 
programmaleider sociaal domein van Gemeente Zwolle (Henk Procé) de 
stuurgroep van de Werkplaats Sociaal Domein voor de regio Zwolle. In 2019 
hebben zich twee nieuwe stuurgroepleden aangesloten die vanaf 2020 actief 
worden: Martin Romkes en Tamara Schrör, directeuren sociaal domein van 
gemeenten Meppel resp. Raalte. 

De lector en de drie programmalijnen worden ondersteund door het KennisOffice 
van de lectoraten van Viaa. 

De lector stemt af met de andere 13 werkplaatsen en 1 aspirant-werkplaats in 
Nederland in het landelijke werkplaatsenoverleg, ondersteund door Movisie. 
Hierin wordt ook samengewerkt met VNG, VWS, Movisie, Vilans en NJi. In 2019 is 
een gezamenlijk programma opgesteld met deze landelijke instituten voor 2020. 

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 
werkplaats bij wordt aangesloten. Dit zijn onder andere de volgende netwerken: 

 Landelijk netwerk ‘Changing Welfare States’ (samenwerking diverse 
universiteiten en hogescholen gericht op verbinding met internationale 
ontwikkelingen) 

 Landelijke lectorenoverleg zorg en welzijn 

 Diverse werkgroepen rond landelijk werkplaatsenoverleg, o.a. 
thematische samenwerking werkplaatsen en landelijke 
kennisinstellingen, specifiek op het thema ‘de sociale basis’ 

 Krachtproef (festival van opbouwwerkers) 

 Academische Werkplaats Transformatie Jeugd (deelname lector WSD in 
expertisegroep AWTJ, deelname lector AWTJ in programmaraad 
ondersteuning sociale teams AWTJ) 

De relatie met de beroepsopleidingen sociaal werk van Viaa bestaat er in de 
eerste 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 
curriculumcommissie. Zij maken zo integraal deel uit van de doorontwikkeling van 
de opleidingen. Ook andere docenten zijn actief in de 4O-activiteiten van de 
werkplaats, bijvoorbeeld door deelname aan expertmeetings, door een docent-
stage bij een werkveldpartner, door begeleiding van teamprocessen of door 
uitvoering van delen van het onderzoek. Een nog bredere kring van docenten 
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wordt betrokken bij de activiteiten van de Werkplaats Sociaal Domein 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 
Sociaal Werk, specifiek in de vormgeving van de nieuwe leerlijnen ‘Praktijk en 
innovatie’ en ‘Theorie en visie’ in het nieuwe curriculum dat vanaf cursusjaar 
2015/2016 wordt aangeboden en nog doorontwikkeld wordt. Belangrijk onderdeel 
van het nieuwe curriculum is een nauwe aansluiting 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 werkplaats. 

In 2019 zijn nog enkele onderzoeksprojecten door vierdejaarsstudenten 
uitgevoerd binnen de thema’s van de Werkplaats Sociaal Domein: 

 Onderzoek in gemeente Westerveld naar de effecten van drie 
interventies in Havelte en Darp 

 Onderzoek naar de stem van jongeren in gemeente Westerveld 

 Onderzoek naar de vraag in welke mate studenten Sociaal Werk ‘roeping’ 
ervaren voor hun beroep en hoe zich dat ontwikkelt tijdens hun opleiding 

 Onderzoek bij sociale onderneming ‘Kari’s Crackers’ 

 


