VERSLAG Kennisdelingsbijeenkomst Innovatie Sociaal Domein
Rijswijk
op 23 januari van 15.15 – 17.30 uur in het Stadhuis

Aanwezig: ongeveer 40 betrokkenen bij de innovatie van het sociaal domein in Rijswijk:
zorgaanbieders, bewoners, bewonersorganisaties, jongeren, videoclub, gemeente Rijswijk
en de wethouders Marloes Borsboom en Björn Lugthart.
1. De bijeenkomst heeft de vorm van een 'high tea', verzorgd door Resto van Harte;
betrokken vanuit het innovatieproject ‘Samen tegen Eenzaamheid’ met een grote groep
vrijwilligers.
2. Marloes heet iedereen welkom en onderstreept nog eens het belang van kennisdeling en
uitwisselen van ideeën voor het innovatieproces.
3. Gea neemt in vogelvlucht het ideaalbeeld door waar we naar streven voor het sociaal
domein, de 9 innovatieprojecten waar we mee bezig zijn, de belangrijkste successen van
het afgelopen jaar, de projecten die in de pijplijn zitten en de plannen en accenten voor
de komende tijd (zie ook de sheets in bijlage 1).
4. Daarna krijgt iedereen de gelegenheid om voor de lopende projecten ideeën, wensen,
hartenkreten, e.d. op te schrijven op een flap per project. Zie bijlage 2 met de ideeën die
verzameld zijn. Deze worden meegenomen in het vervolgtraject.
5. Hierna volgt de première van een filmpje over het innovatieproject 'Welzijn op Recept',
dat een pakkend beeld geeft van de belangrijke opbrengsten ervan. Het filmpje is te
bekijken op de website https://www.youtube.com/watch?v=mUtqLnZE-

EY&feature=youtu.be
6.

Ook de verzamelde welzijnsactiviteiten (aanvulling sociale kaart) zijn te bekijken op
onze site
http://www.innovatiesociaaldomeinrijswijk.nl/Innovatieprojecten/welzijnsactiviteiten+en+v
oorzieningen/default.aspx
7. In Rijswijk zijn we trots op onze twee ExpEx (Experienced Experts): Tjiyu Kan en
Chanelle Llobera. Tjiyu vertelt aan de hand van een filmpje over de inzet van de ExpEx
als maatje voor jongeren in de jeugdhulpverlening, onder andere in het Rijswijkse
Jongerenhuisvestingsproject.
8. Chanelle verzorgt een Pubquiz over de lopende innovatieprojecten, waar enthousiast aan
wordt meegedaan, en waardoor tussen de teams per tafel gesprek ontstaat over deze
projecten. De opmerkingen en aanbevelingen vanuit de zaal zijn eveneens opgenomen
in bijlage 2.
9. Björn sluit de bijeenkomst af, bedankt de voorbereidingsgroep hartelijk (Resto VanHarte
en ExpEx) en onderstreept dat goed verspreiden van wat we bereiken erg belangrijk is.
10. Daarna maken we een foto, brengen we een dronk uit op het nieuwe jaar en praten we
nog wat na over de samenwerking in het Sociaal Domein.
11. De volgende kennisdelingsbijeenkomst vindt plaats in juni. We streven naar een filmpjes
festival. Iedereen is uitgenodigd om mee te denken over vorm en inhoud.
12. De hele kennisdelingsbijeenkomst is gefilmd door leden van de Rijswijkse videoclub: Ton
Stuiver en Henk Verbeek. Het resultaat daarvan zal binnenkort te zien zijn op onze
innovatie website.
13. Een foto impressie van de bijeenkomst is opgenomen op de site .
http://www.innovatiesociaaldomeinrijswijk.nl/In+de+pers/foto+overzichten/fotos+kennisdel
ing+high+tea+23+januari+2017/default.aspx
24 januari 2017
Gea de Jong
(projectleider innovatie sociaal domein)
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Bijlage 1: Sheets van de inleiding bij de kennisdelingsbijeenkomst.
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Bijlage 2: Ideeën, wensen en aanbevelingen per innovatieproject
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Welzijn op Recept.





Succesvol omgezet in Rijswijkse werkafspraken
Zie filmpje
Zorg voor verbreding van signaleringsrol.
Zie welzijnsactiviteiten
http://www.innovatiesociaaldomeinrijswijk.nl/Innovatieprojecten/welzijnsactiviteiten+en+
voorzieningen/default.aspx
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Samen tegen schulden
 Vooral gericht op preventie. Uitbreiding naar integrale hulpketen (Humanitas, STEK,
Welzijn Rijswijk, Sociale Wijkteams, Jeugdteam, afdeling schuldhulpverlening
gemeente (o.a.. budgetcoach en Cazis)
 Maak gebruik van signalering door Welzijn, Sport, School, Combinatie Functionaris
(CF)
 Versterk preventie
 Zorg voor een cursus budgetteren
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Samen tegen Eenzaamheid
 Succesvolle landelijke aandacht tijdens de Week tegen Eenzaamheid
 Uitbreiding gezamenlijke maaltijden, i.s.m. Resto VanHarte (wekelijks aanbod)
 Succesvolle Kerstafette 2016 (10 goed bezochte initiatieven).
 Geef aandacht aan mantelzorgers die zo opgeslokt worden door het geven van
mantelzorg, dat ze vereenzamen.
 Zorg voor een keten van organisaties die signalen oppikken en doorverwijzen naar
organisaties die daadwerkelijk met die signalen aan de slag gaan.
 Zorg voor inloop voor mensen met een GGZ-achtergrond; zorg voor samen eten en
samen activiteiten doen, bijvoorbeeld spelletjes.
 Stimuleer dat mensen lid worden van een Ouderen Bond. Dat geeft veel afleiding.
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Jongerenhuisvesting
 Succesvolle eerste huurder. Zie
http://www.innovatiesociaaldomeinrijswijk.nl/688906.aspx?t=Eerste+huurder+in+projec
t+Jongerenhuisvesting+Rijswijk
 Succesvolle inzet van 2 Rijswijkse ExpEx
 ExpEx belangrijk aandeel in de kick off van de Rijswijkse Stadsvisie
 Richt de huisvesting zo in dat de jongeren hulp kunnen geven aan licht verstandelijke
beperkten, of GGZ-clienten, of ouderen, die daardoor langer thuis kunnen blijven
wonen.
 Verbind de jongerenprojecten (Jongerenhuisvesting, Jongeren in de Bogaard, ExpEx,
meewerkende scholen bij Resto VanHarte) aan elkaar, zodat de jongeren elkaar
kennen en een hechte groep kunnen vormen.
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Samen sterk bij scheiding
 Succesvolle landelijke aandacht. Zie http://play.minotovideo.com/33283/h8cYw3XCRbcf.html
 Zorg voor preventie, oog hebben voor verwaarloosde kinderen. Rol: CF, leraren, sport,
cultuur, verenigingen.l
 Aandacht voor financiën? Verbinding met project Samen tegen Schulden.
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Rijswijk blijft staan
 Sterk nieuw project. Aansluiting met diverse andere projecten (o.a.
Ontmoetingscentrum, flatcoach)
 Zonnebloem, kan zorgen voor voorlichting aan groepen; individueel beleidingshuis.
Ger Bulder, 0655161147, email: gmbulder@ziggo.nl
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Vrijwilligersacademie
 Eventueel ook in aanmerking voor een filmpje?
 Ambassadeurs gebruiken voor promotie
 Zorg voor training van vrijwilligersorganisaties in het signaleren van kwetsbare
doelgroepen.
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Jongeren in de Boogaard
 Succesvolle start. Enkele jongeren hebben nu al een baan aangeboden gekregen.Zie
https://rijswijk.tv/?s=jongeren+in+de+bogaard
 Doelgroep: Voortgezet speciaal onderwijs: praktijkonderwijs.
 De Combinatiefunctionaris (CF) kan i.s.m. jongeren zorgen voor activiteiten en
evenementen. Stephan.
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Inclusieve wijk
 Heb oog voor specifieke groepen en hun netwerk, bijvoorbeeld migranten,
vluchtelingen, afstand tot de arbeidsmarkt, beginnende dementie
 Ontwikkel een visie op inclusie, gemeentebreed en op wijkniveau. Van daaruit kunnen
concrete plannen opgesteld worden.
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Flatcoach
 Succesvolle presentatie in een landelijk seminar
http://www.innovatiesociaaldomeinrijswijk.nl/657235.aspx?t=Presentatie+Flatcoach+op
+Seminar+Wonen%2c+zorg+en+welzijn
 Plannen voor een artikeltje op Aedes/ Actiz
 Ga verbreden naar andere flats. Let op het verschil in belangen in flats waar de
woningen in bezit zijn van de bewoners.
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Ontmoetingscentrum
 Geef tijdens dagbesteding aandacht aan bewegen en valpreventie. Dat kan via
Sportief Plan.
 Zorg voor projecten met een combinatie van bewegen en gezond eten en drinken door
de mensen zelf. Dat kan via Fit aan Tafel.
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Telefooncirkels en apps
 Zorg voor verbinden van mantelzorgers
 Sluit aan op bestaande netwerken.
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Domotica
 Denk aan het betrekken van niet vanzelfsprekende organisaties, bijvoorbeeld
zorgverzekeraars.
 Denk aan buurt app's of telefooncirkels
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Jeugd
 Leg nadruk op borgen en verduurzamen van bestaande projecten en ontwikkelingen
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