WERKPLAATS SOCIAAL DOMEIN
Jaarverslag 2018

Viaa, Centrum voor Samenlevingsvraagstukken
i.s.m meerdere partners in de regio Zwolle

Woord vooraf

Op 22 november 2018 was er ter ere van het tienjarig bestaan van de
Werkplaatsen Sociaal Domein een debatbijeenkomst in Utrecht. Een tienjarig
bestaan met tegelijkertijd een aflopen van de bekostiging door het ministerie
van VWS voor deze periode. De 14 werkplaatsen die voortkomen uit de WmoWerkplaatsen werken op landelijk niveau samen. Die samenwerking is
belangrijk en nodig geweest voor de kwaliteit en toekomst van de
werkplaatsen. Uitwisseling en samenwerking draagt bij aan een sterke
infrastructuur voor onderzoek, onderwijs, ontwikkeling en ondersteuning. En
draagt bij aan een nieuw perspectief in de komende jaren. Het ministerie van
VWS heeft het belang, de impact en potentie van de werkplaatsen goed
gezien. Daardoor is er in 2019 opnieuw een bijdrage beschikbaar en worden de
werkplaatsen uitgedaagd met plannen te komen voor 2020 en de jaren daarna.
Die uitdaging bestaat vooral uit verbreding van betrokkenen en betrokkenheid.
Terugkijkend naar het afgelopen jaar heeft de Werkplaats Sociaal Domein regio
Zwolle al een stevige basis gekregen. Zie hiervoor dit inspirerende jaarverslag.
Het resultaat van veel inzet van veel mensen, dank daarvoor. En
vooruitkijkend, dat schept vertrouwen naar de toekomst.

Henk Procé
Directeur Sociaal Domein Gemeente Zwolle
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Inleiding

Wat is de Werkplaats Sociaal Domein
De Werkplaats Sociaal Domein regio Zwolle biedt een plaats waar professionals
(huidige 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 20162018. Zij vormen een voortzetting en verbreding van de eerdere Wmowerkplaatsen.
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
Een groot deel van het werk van het Centrum voor Samenlevingsvraagstukken
bestaat uit het vormgeven van de Werkplaats Sociaal Domein voor de regio
Zwolle. In de werkplaats staan drie thema’s centraal. Deze zijn in 2018
opnieuw geformuleerd:


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



Interprofessioneel samenwerken rond 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 en vormt een voortzetting van de eerdere
Wmo-werkplaats 2014-2015. Voor 2019 is een verlenging van de werkplaats
aangevraagd en het ministerie van VWS heeft gevraagd een programma voor
te stellen voor de periode 2020 – 2022. Een brede programmaraad met
vertegenwoordigers uit de regio adviseert de stuurgroep over de invulling van
deze programmalijnen.
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Opzet van dit verslag
In dit jaarverslag wordt een beeld gegeven van deze samenwerking in 2018. Het
verslag is opgezet volgens de drie programmalijnen van de Werkplaats. Per
programmalijn wordt beschreven wat de belangrijkste activiteiten zijn geweest
in 2018. 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 2018.
6) Publicaties.
In het afsluitende hoofdstuk wordt de organisatie van de werkplaats
(stuurgroep, programmaraden, netwerken, landelijk werkplaatsenoverleg)
toegelicht

Inleiding
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Programmalijn Inclusieve samenleving

1)

Medewerkers

Alke Haarsma
Programmaleider

Monica StoutenHanekamp
Onderzoeker/
programmaleider

Marco Algera
Onderzoeker

Alie Velvis
onderzoeker

2)

Dick Mulder
Mede-trekker
(Gemeente Zwolle)

Thema 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.

Programmalijn Inclusieve Samenleving
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Als mensen ervaren dat zij een plek hebben in de samenleving stijgt hun
welzijn, hun kwaliteit van leven en hun sociaal-emotioneel functioneren.
Omgekeerd evenredig 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 sterk verminderen. Zo is
bijvoorbeeld bekend van mensen met autisme dat zij een grotere kans maken
op depressie en dientengevolge suïcide.
De programmalijn 'Inclusieve samenleving' is gericht op mensen die niet of
moeilijk meekomen 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.

3)

Belangrijkste partners en samenwerkingsverbanden programmalijn

In deze programmalijn wordt samengewerkt met verschillende gemeenten uit
regio Zwolle; dit zijn de gemeenten Zwolle, Kampen, Steenwijkerland,
Zwartewaterland, Dalfsen, Ommen, Hardenberg, Raalte en Staphorst.
Contactpersonen bij de gemeente Zwolle voor deze programmalijn zijn Dick
Mulder (mede-trekker Werkplaats Sociaal Domein), Crystal Ziel en Niels van
Oostveen.
Verschillende onderzoeken van deze programmalijn worden gedaan in
samenwerking met de Universiteit voor Humanistiek, met name met professor
Evelien Tonkens en associate professor (en oud-collega van Viaa) Femmianne
Bredewold. Belangrijke partners in dit project waren Stichting MEE
IJsseloevers, Frion, RIBW GO en Travers.
In 2018 is een nieuw vierjarig project gestart in deze lijn 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 meer dan tien
gemeenten in Overijssel en Gelderland. Met dit grote project worden
bestaande relaties versterkt en nieuwe relaties opgebouwd, en wordt nauwer
samengewerkt met partijen op het terrein van gezondheid.

10

Werkplaats Sociaal Domein - Jaarverslag 2018

Het project wordt daarom mee uitgevoerd door een onderzoeker van het
HBOV-lectoraat Zorg & Zingeving, Maarten van Garderen.
Vanuit deze programmalijn wordt het Netwerk voor Duurzame Participatie
gecoördineerd. 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. Het netwerk bestaat uit uiteenlopende
organisaties. O.a. zorg- en welzijnsorganisaties, vrijwilligersinitiatieven, sociale
ondernemingen, onderwijsinstellingen. 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 tijdelijke werkgroepjes gevormd.

4)

Beschrijving activiteiten programmalijn

In het meerjarige onderzoek ‘Netwerkondersteuning in buurt en wijk’ werd
onderzoek gedaan naar het contact tussen mensen met een verstandelijke
beperking en/of psychische problematiek en hun buren. We onderzochten vier
plekken van ontmoeting in buurt en wijk: De Klooienberg in Zwolle, ’t
Noaberhuus in Dalfsen, De Ontmoeting in Zwartsluis en wijkmoestuin De
Slinger in Steenwijk. Op deze buurtplekken werden ontmoetingen tussen
buurtbewoners met en zonder beperking georganiseerd en gefaciliteerd. Wij
vroegen ons af: 1. Wat kunnen wij van laagdrempelige buurtprojecten
verwachten, waar mensen met een verstandelijke beperking en/of psychische
problematiek en mensen zonder beperking elkaar ontmoeten? En 2) Wat is
ervoor nodig om middels deze buurtprojecten ontmoetingen te organiseren
tussen mensen met een beperking en hun buurtgenoten? We maakten gebruik
van literatuurstudie, participerende observaties, interviews en organiseerden
leer- en ontwikkelbijeenkomsten. Bij dit onderzoek waren ook docenten van
de opleiding Sociaal Werk van Hogeschool Viaa betrokken. In juni 2018 is dit
project afgerond met een rapport, checklist met handvatten + slotcongres
‘Safe H(e)aven’, en er wordt nog gewerkt aan twee internationale publicaties.
In 2018 is het onderzoek 'Participatie geïsoleerde burgers' voortgezet, op basis
van een subsidie van Provincie Overijssel. Het project wordt uitgevoerd onder
verantwoordelijkheid van Gemeente Zwolle, in samenwerking met diverse
andere gemeenten. In dit jaar zijn diverse bewoners benaderd om deel te
nemen aan participerende observaties en korte interviews. In de loop van het
jaar werd duidelijk dat de projectleider van de gemeente een andere baan zou
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krijgen en is door de gemeente gezocht naar een opvolger; in de
overdrachtsperiode bleek dat in de verschillende betrokken gemeenten niet
voldoende respondenten konden worden gevonden. Er wordt gezocht naar
een goede ‘light’-afronding van dit project begin 2019.
Het nieuwe project ‘Samen in Beweging’ is gestart met een kick-offbijeenkomst
in november. De projectleiders van de twee GGD’s en de onderzoeksleider van
Viaa hebben de aanwezige vertegenwoordigers van de gemeente toegelicht
hoe het project opgebouwd is. Om deze officiële kick-off heen zijn de
verschillende gemeenten ook benaderd en zijn afspraken gemaakt over het
proces per gemeente. In elke deelnemende gemeente wordt in het eerste
projectjaar (van oktober 2018 t/m september 2019) toegewerkt naar een plan
van aanpak, met concrete interventies die bijdragen aan de participatie van
kwetsbare groepen, waarbij sport en bewegen een belangrijke rol speelt.
Belangrijk element van deze plannen van aanpak is de integrale aanpak ten
behoeve van de kwetsbare groepen. Gemeenten definiëren zelf op welke
kwetsbare groepen zij gaan inzetten: ouderen, mensen met ggz-problematiek,
of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Een afvaardiging van dit
regionale project heeft ook deelgenomen aan een leerbijeenkomst 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’.
In 2018 zijn ook 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.
In het Netwerk voor Duurzame Participatie is in 2018 een aantal onderwerpen
ter tafel geweest:
-
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5)

Ondernomen activiteiten in 2018

19 april, Alke Haarsma op Symposium Samen Sterk(er) van de gemeente
Oldebroek: Op elkaar ingespeeld raken: Samenspel informele en formele zorg
in de veranderende verzorgingsstaat.
7 juni, Monica Stouten-Hanekamp op de HSS Tweedaagse in Leeuwarden,
presentatie ‘Netwerkondersteuning in buurt en wijk; de waarde van collectieve
buurtprojecten’.

27 juni, Alke Haarsma en Monica Stouten-Hanekamp op slotcongres ‘Safe
h(e)aven: meedoen en meetellen in laagdrempelige buurtprojecten’,
presentatie onderzoeksresultaten, Provinciehuis Zwolle.
5 juli, Marja Jager-Vreugdenhil, Annemien Haveman-Nies (AWPG Agora/GGD)
en Sylvia de Ruiter (Gemeente Kampen) voor ZonMW, presentatie van het
Project 'Samen in beweging voor preventie’, Utrecht.
20 juli, Alke Haarsma en Femmianne Bredewold op het IASSIDD 2018, paperpresentatie ‘Convivial encounters on neighborhood projects. Contact between
people with disabilities and their neighbors’; Athene, Griekenland.
12 september, Monica Stouten-Hanekamp MSc, gastcollege Hogeschool
Windesheim ‘Kracht van collectieve informele netwerken in de buurt’,
Windesheim Zwolle.
8 oktober, Alke Haarsma op de PraktijkVoorbeeldenParade sociaal domein:
Gebruiksaanwijzing ‘Gewoon gezellig op de Klooienberg’, de Nieuwe
Buitensociëteit, Zwolle.
29 november, Monica Stouten-Hanekamp op de kick-off 'Samen in beweging
voor preventie', presentatie onderzoeksopzet, Viaa Zwolle.

Programmalijn Inclusieve Samenleving
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30 november, Marieke van Vilsteren (GGD) en Marja Jager-Vreugdenhil op de
Startbijeenkomst programma 'Integraal werken aan preventie in uw gemeente'
van ZonMW, pitch 'Samen in beweging voor preventie', Utrecht.

6)

Publicaties

Alke Haarsma, Monica Stouten-Hanekamp, Alie Velvis, Femmianne Bredewold
& Marja Jager-Vreugdenhil, M. (2018). Safe h(e)aven: meedoen en meetellen
in laagdrempelige buurtprojecten. Zwolle: Centrum voor
Samenlevingsvraagstukken.
Alke Haarsma, Monica Stouten-Hanekamp, Alie Velvis, Femmianne Bredewold
& Marja Jager-Vreugdenhil, M. (2018). Checklist: Wat is er voor nodig om
veilige plekken te creëren waar mensen met een verstandelijke beperking
en/of psychiatrische problematiek in contact komen met mensen zonder een
dergelijke beperking? Zwolle: Centrum voor Samenlevingsvraagstukken.
Stouten-Hanekamp, M. & Haarsma, F.A. (2018, 16 november). Buurtprojecten
zijn een uitkomst voor kwetsbare mensen. Sociale Vraagstukken.
Geraadpleegd op 20 november 2018, van
https://www.socialevraagstukken.nl/buurtprojecten-zijn-een-uitkomst-voorkwetsbare-mensen/.
Femmianne Bredewold, Alke Haarsma, Evelien Tonkens & Marja JagerVreugdenhil (under review). Convivial encounters: conditions for urban social
inclusion.
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Programmalijn Integraal samenwerken met en voor bewoners

1)

2)

Medewerkers

Christel Teekman
Programmaleider

Eelke Pruim
Onderzoeker

Marco Algera
Onderzoeker

Ellen van Kampen
Extern lid van de
kenniskring

Thema 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.

Programmalijn Integraal samenwerken met en voor bewoners
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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.
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 2018 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 programmaraad 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 Ondersteuning Sociale
Teams’ worden veel zaken met elkaar afgestemd zoals stages, onderzoek,
scholing en training. In de laatste bijeenkomst van 2018 is de voortgang
geëvalueerd, en besloten dat het niet nodig is de programmaraad voort te
zetten in 2019 (mogelijk wel in een andere vorm specifiek voor de
samenwerking van de opleidingen met gemeente Zwolle).
Met gemeente Westerveld is verkend op welke manier zij bij de werkplaats
kunnen aansluiten. Dit wordt in 2019 concreet omgezet in een projectvoorstel
dat samen met welzijnsorganisatie WMW zal worden voorgelegd aan de
gemeente.
In Deventer is in samenwerking met welzijnsorganisatie Raster een logeerweek
georganiseerd voor studenten van Viaa , die zo vanuit hun minor ‘Wijkgerichte
professionals’ praktijkervaring opdeden in de Rivierenwijk. Ook een student
van Saxion was aangesloten. Dit ‘Adoptieproject Rivierenwijk’ krijgt
waarschijnlijk een vervolg in 2019.
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Andere partners met wie samengewerkt wordt in concrete projecten zijn:
-

-

het consortium Hart van Vathorst (Amersfoort), bestaande uit
zorgorganisaties Accolade en Sprank, kind centrum Bzzzonder en de
Ontmoetingskerk;
In het onderzoek ‘Integraal werken’ wordt samengewerkt door vier
Werkplaatsen Sociaal Domein (Utrecht, Groningen, Flevoland en Zwolle)
en acht gemeenten (Elburg, Zwolle, Almere, Lelystad, Groningen, BorgerOdoorn, Wijk bij Duurstede en Houten).

4)

Beschrijving activiteiten programmalijn

Het onderzoeks- en ontwikkeltraject van de programmalijn ‘Integraal
samenwerken met en voor bewoners’ bestaat uit een aantal componenten die
met elkaar samenhangen. De basis wordt gevormd door de regionale
leerinfrastructuur voor sociale teams. Deze is opgebouwd uit:
-

-

-

-

een programmaraad waaraan de managers van de sociale teams per
gemeente deelnemen en de vertegenwoordigers van twee hbo’s en drie
mbo’s in de regio;
regionale bijeenkomsten, waarin de teamleiders van de deelnemende
gemeenten 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
Hogeschool Viaa en Hogeschool Windesheim, onder andere tijdens
(maandelijkse) 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
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.

In 2018 hebben begeleidingstrajecten plaatsgevonden binnen de sociale teams
door docenten (van Hogeschool Viaa en Hogeschool Windesheim). In 2 sociale
teams blijven in 2019 Viaa docenten betrokken bij de casuïstiek. Ook is er

Programmalijn Integraal samenwerken met en voor bewoners
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medewerking verleend door 2 docenten tijdens een teamdag in het sociale
team in Steenwijkerland.
In 2018 is een onderzoek opgeleverd onder mantelzorgers van drie afdelingen.
Via groepsgesprekken is onderzocht in welke mate het initiatief Hart van
Vathorst invloed heeft op de zorgverlening/mantelzorgtaak van familieleden
van cliënten. Het lag in de bedoeling om nog een tweede onderzoek in
Vathorst uit te zetten, maar dat liep vooralsnog spaak op het inventariseren
van onderzoek wensen bij enkele partners in het initiatief. Momenteel is men
wat meer intern gericht; bovendien loopt er ook een aantal andere
onderzoeken.
Wel is het gelukt een herhalingsonderzoek uit te voeren met de nulmeting van
2015 als uitgangspunt. Vierdejaarsstudenten hebben dit onder begeleiding van
een onderzoeker van het lectoraat uitgevoerd en gepresenteerd.
Het onderzoek ‘integraal werken’ betrof een samenwerking tussen vier
Werkplaatsen Sociaal Domein en acht gemeenten. Het onderzoek richtte zich
op de vraag wat integraal samenwerken eigenlijk is en in hoeverre het in de
praktijk echt als integrale samenwerking ervaren wordt door bewoners.
Daarbij ging het specifiek om de integrale benadering van maatschappelijke
ondersteuning en arbeidsparticipatie. Uniek element in dit onderzoek was het
gebruik maken van tekeningen door respondenten. Het onderzoek werd
gesubsidieerd door ZonMw in het kader van het programma ‘Integraal aan het
werk’ en is in juni 2018 afgerond met een rapportage. De deelnemende
lectoraten hebben de opgedane kennis en ervaring rond dit project gedeeld
met Movisie in een werksessie in Utrecht. In 2019 zal voor de regio Zwolle
nogmaals aandacht aan dit onderzoek worden besteed in een
werkplaatsevent.

5)

Ondernomen activiteiten in 2018

De lijn Integraal samenwerken met en voor bewoners heeft aan verschillende
evenementen, congressen, buurtinitiatieven en symposia een bijdrage
geleverd in 2018. Hieronder wordt een indruk gegeven van deze activiteiten
door middel van een toelichting, eventueel met foto’s.
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23 februari, Marja Jager-Vreugdenhil en Christel Teekman voor het Regionetwerk directeuren sociaal domein IJsselland, presentatie ‘Werkplaats Sociaal
Domein regio Zwolle’.

13 maart 2018, Keukentrapdebat tussen Zwolse lijsttrekkers. Debatleider:
Marja Jager-Vreugdenhil. Organisatie: Eelke Pruim.
22 mei, Christel Teekman tijdens de curriculumbijeenkomst SW presentatie
over het profiel Welzijn en Samenleving Hogeschool Viaa.
30 mei, Marco Algera en Marja Jager-Vreugdenhil voor het onderzoekersoverleg Hart van Vathorst, presentatie van de onderzoeksvoortgang.
7 juni, Christel Teekman en Marco Algera op de HSS Tweedaagse in
Leeuwarden, presentatie ‘Koers houden....’.
9 juni, Marja Jager-Vreugdenhil en Ellen van Kampen voor het MT sociale
wijkteams Gemeente Zwolle, presentatie over Onderzoek collectief werken,
Stadhuis Zwolle.
3 juli, Eelke Pruim voor de teams Jeugd en Wmo Steenwijkerland, presentatie
rapport ‘Koers houden’.
9 juli, Marco Algera en Christel Teekman voor de teamleiders van OmmenHardenberg, presentatie rapport ‘Koers houden’.
19 september, Christel Teekman op Viaa Open, workshop ‘Samen leren met
het werkveld’.

Programmalijn Integraal samenwerken met en voor bewoners
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2 november, Christel Teekman en Cindy Boerema (senior opbouwwerker
Travers Welzijn) op het Landelijk congres over het profiel Welzijn en
Samenleving ‘Sociaal Work, profiel Welzijn en Samenleving Hogeschool Viaa’.
8 november, Eelke Pruim op de praktijkbegeleidersdag MWD van Hogeschool
Windesheim, over collectief werken.

15 november, Christel Teekman afsluiting logeerweek Rivierenwijk Deventer.

6)

Publicaties 2018

Eelke Pruim, Christel Teekman e.a. ‘De vele beelden van Integraal Werken’.
Groningen: Hanze Hogeschool Groningen.
Christel Teekman, Eelke Pruim, Marco Algera ‘Koers houden. Een nieuwe
ronde langs de sociale (wijk)teams in Ommen-Hardenberg, Steenwijkerland en
Zwolle’. Zwolle: Viaa, Centrum voor Samenlevingsvraagstukken.
Marja Jager-Vreugdenhil ‘Gemeenten moeten niet alleen plichtsgetrouwe
burgers zoeken’. Socialevraagstukken.nl 22 november.

20

Werkplaats Sociaal Domein - Jaarverslag 2018

Programmalijn Interprofessioneel samenwerken rond jeugd

1)

Medewerkers

Els Bos-de Groot
Programmaleider

2)

Jan Willem Dollekamp
Medetrekker (Gemeente
Zwolle)

Tanja van der Vinne
Onderzoeker

Thema programmalijn

De programmalijn ‘Verbinding Jeugdhulp-Onderwijs' 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 breder
perspectief van een vraagstuk en is domeinoverstijgend werken van de
professional cruciaal.
Centraal staat het streven naar betekenisvolle relaties vanuit wijkteams,
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

Interprofessioneel samenwerken rond jeugd
21

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
waarderende onderzoeksbenadering.
Belangrijke onderwerpen in deze programmalijn zijn:
-

Interprofessioneel werken in het jeugddomein
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 ‘Integraal samenwerken met en voor bewoners’ en bovendien met
gemeente Kampen. Afstemming is gehouden met de Academische Werkplaats
Transformatie Jeugd (AWTJ), door betrokken lector Dorien Graas in
Programmaraad Ondersteuning Sociale Teams en deelname van lector Marja
Jager-Vreugdenhil in het dagelijks bestuur van de AWTJ. De samenwerking in
het Kennisplatform Jeugd Regio IJsselland (waarin 11 gemeenten,
jeugdhulpaanbieders en onderwijs samen werkten aan kennisontwikkeling en
kennisdeling over de beoogde transformatie van jeugdhulp) lijkt tot een einde
te komen. Het genoemde Kennisplatform is in 2018 niet meer bij elkaar
geroepen, wel is met de deelnemers hiervan een verkennende bijeenkomst
georganiseerd met het oog een mogelijk vervolg.
De onderzoekers uit de programmalijn zijn in 2018 sterker verbonden met de
nieuwe master ‘Interprofessioneel werken met jeugd’. Deze master wordt
door Viaa ontwikkeld in samenwerking met de Katholieke Pabo Zwolle, in het
kader van de Campus Kind en Educatie. De master zal naar verwachting in
september 2019 starten 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 en Marja Jager-Vreugdenhil zijn bij de
ontwikkeling van diverse onderdelen van deze master nauwer betrokken. Ook
vanuit de andere lectoraten van Viaa zijn onderzoekers betrokken bij de
vormgeving van deze master.
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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
ontmoeting.

5)

Ondernomen activiteiten in 2018

In 2018 is het onderzoek naar de pilot ‘Jeugd- en gezinswerker naast de
huisarts’ in Zwolle afgerond. Els Bos-de Groot voerde – mede in het kader van
haar master – onderzoek uit naar de ervaringen met het positioneren van de
jeugd- en gezinswerker naast de huisarts, met een onderzoek onder ouders en
jeugd- en gezinswerkers. Het slotevent voor dit onderzoek met als sprekers
Andries Baart en diverse betrokken professionals, is goed bezocht door
professionals en beleidsmakers uit het brede jeugddomein.
11 april, Tanja van der Vinne op scholingsbijeenkomst met vier schoolteams in
Amersfoort, bijdrage 'Privacywetgeving en jeugd - AVG handreiking.

26 april, Els Bos-de Groot op eigen event ‘Het klikt!’, presentatie onderzoek
naar de jeugd- en gezinswerker naast de huisarts.
7 november, Tanja van der Vinne op scholingsdag Cordeo scholengroep in
Leusden, workshop 'Afwegingskader huiselijk geweld en kindermishandeling'.
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11 december, Tanja van der Vinne op studiebijeenkomst met drie schoolteams
in Barneveld, workshop 'Afwegingskader huiselijk geweld en
kindermishandeling'.
12 december, Tanja van der Vinne op het Hbo meets Mbo festival, bijdrage
‘Interprofessioneel werken in het jeugddomein’.

6)

Publicaties

Els Bos-de Groot & Tanja van der Vinne (2018). Verbinding onderwijs en
jeugdhulp. Een pleidooi voor een systemisch-contextuele metavisie. Tijdschrift
voor Orthopedagogiek, 57(3/4), 164-173.
Els Bos-de Groot ‘De jeugd- en gezinswerker naast de huisarts in de Zwolse
wijken’. Zwolle: Viaa, Centrum voor Samenlevingsvraagstukken.
Els Bos-de Groot, Geraldine IJzerman, Lidi Kievit ‘In Zwolle houdt de jeugd- en
gezinswerker spreekuur in de huisartsenpraktijk’. Socialevraagstukken.nl 30
juni
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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 mede-trekker 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
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projecten. De programmaleiders en mede-trekkers vormen samen met de
lector het 'trekkersoverleg'. In dit overleg vindt afstemming plaats tussen de
activiteiten van de drie programmalijnen.
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
wordt deze stuurgroep uitgebreid met één of twee andere gemeenten. De
lector en de drie programmalijnen worden ondersteund door het Kennis Office
(een nieuwe naam en een zwaardere functie voor het eerdere secretariaat)
van de lectoraten van Viaa.
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. In 2018 zijn diverse
thema’s vastgesteld waarop deze landelijke instituten nauwer gaan
samenwerken met de WSD’s.
Stuurgroep, programmaleiders en mede-trekkers ontvingen advies over de
invulling van de programmalijnen van een brede programmaraad. Leden van
de brede programmaraad waren:
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Henk Beltman, Zorgbelang Gelderland
Ruth Deddens, Arcon
Jeroen van Duijn, 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

Werkplaats Sociaal Domein - Jaarverslag 2018

In een afsluitende evaluatie van de werkplaatsperiode 2016 – 2018 is besloten
de programmerende functie voor de werkplaats dynamischer plaats te laten
vinden in de te organiseren werkplaatsevents, tenminste drie per jaar, waar
gericht onder de bezoekers wordt gewerkt aan nieuwe projecten. De leden van
de programmaraad hebben aangegeven zelf ook graag betrokken te blijven
door deelname aan de events in plaats van de als te statisch ervaren
programmaraadvergaderingen.
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:












Netwerk duurzame participatie (ca. 30 professionele en
vrijwilligersorganisaties).
Regio-overleg Wmo-adviseurs IJssel-Vecht (8 Overijsselse gemeenten en
Meppel).
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 'verbinding formeel-informeel'.
Krachtproef (festival van opbouwwerkers).
Academische Werkplaats Transformatie Jeugd (deelname lector WSD in
expertisegroep 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).

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 een 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
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4O-activiteiten van de werkplaats, bijvoorbeeld door deelname aan
expertmeetings, vormgeving van coaching en training of door uitvoering van
delen van het onderzoek. Een nog bredere kring van docenten 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. Jaarlijks wordt een volgend jaar van
dit nieuwe curriculum geïmplementeerd; in 2018 betekent dat dat het nieuwe
vierde jaar van het curriculum gestart is. 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 2018 zijn 15 onderzoeksprojecten door vierdejaarsstudenten uitgevoerd
binnen de thema’s van de Werkplaats Sociaal Domein:
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Ervaringsdeskundigheid binnen de opleidingen van Viaa.
Ervaringsdeskundigheid bij MEE IJsseloevers.
Ervaringen met de leerervaringsplaatsen van eerstejaars SW-studenten van
Viaa.
Mensen met een beperking en een echte baan in een bedrijf, in opdracht van
Binthout.
Het Passion, Hummelo.
(Buurt)netwerken bij de deelnemers/cliënten van De Ontmoeting en De
Moestuin.
Ervaringen van deelnemers aan ‘Mont Ventoux on Wheels’, voor WIEL Elburg.
Het beeld van Hart van Vathorst bij wijkbewoners.
2 onderzoeken naar sociale teams vanuit het perspectief van wijkbewoners.
Deelonderzoek naar projecten ‘Participatie Geïsoleerde Bewoners’.
2 projecten met betrekking tot Samenwerking jeugdhulp en onderwijs.
Ondersteuningsbehoefte van het kind, in opdracht van de Albert Risaeus
School in Hardenberg.
Problematisch verzuim, vso De Sprengen, Wapenveld.
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