VERSLAG
Kennisdelingsbijeenkomst Innovatie Sociaal Domein Rijswijk in het
Bestuursatelier HHS op 18 januari 2018 van 15.30 – 17.30 uur in het Stadhuis
Aanwezig:
Ongeveer 60 betrokkenen bij de innovatie van het sociaal domein in Rijswijk:
zorgaanbieders, bewonersorganisaties, gemeente Rijswijk, raadsleden, gemeentesecretaris
Mariël Middendorp, burgemeester Michel Bezuijen wethouders Marloes Borsboom, Björn
Lugthart en studenten HHS, docent Marcel Daniëls, opleidingscoördinator Geert Neelen.
Resto VanHarte verzorgt de catering.
NB. Het is een stormachtige middag met code rood, waardoor veel betrokkenen en ook de
helft van de studenten zich helaas hebben moeten afmelden.
Inleiding:
Burgemeester Michel Bezuijen heet iedereen welkom. Hij richt zich vooral tot de ca. 12
tweede jaars studenten Bestuurskunde en Overheidsmanagement die vanmiddag hun
beleidsaanbevelingen en -plannen gaan presenteren.
Terugblik en vooruitblik:
Gea neemt de aanwezigen mee langs ideaalbeeld, doelstellingen, goed lopende
innovatieprojecten, toekomstplannen en resultaten. Zie ook de gepresenteerde sheets.
We kijken terug op een succesvol jaar met veel goede resultaten zoals de 13 activiteiten
tijdens de Kerstafette 2017, goed lopende valpreventiecursussen en de prestatieafspraken
Wonen/ Zorg die aanleiding geven tot nieuwe acties. In 2018 zullen we vooral inzetten op het
Ontmoetingscentrum, Jongerenparticipatie, Langer thuis en inclusieve
(woon/werk)activiteiten voor mensen met een (verstandelijk) handicap.
Ondertekening intentieverklaring samenwerking Bestuuratelier:
De gemeente en de Haagse Hogeschool willen graag langer samenwerken en meer ruimte
geven aan ‘de frisse blik’ van studenten op de activiteiten op het gebied van zorg, welzijn,
jeugd, werk en inkomen. De Rijswijkse wethouders Marloes Borsboom en Björn Lugthart
hebben hiervoor samen met opleidingsmanager Geert Neelen van de Haagse Hogeschool,
een intentieverklaring ondertekend. Die gaat uit van verlenging van het Bestuursatelier tot en
met de zomer in 2019.
Presentaties HHS:
Hoofdvraag voor het Bestuursatelier was hoe verder vorm te geven aan de innovatie van het
sociaal domein Rijswijk. De presentaties van de studenten leverden boeiende gesprekken op
met bewoners, maatschappelijke organisaties, medewerkers van de gemeente en
bestuurders. De algemene conclusie was dat de gemeente op het gebied van innovatie van
het sociaal domein verder kan op de ingeslagen weg. Zie ook de sheets.
Volgens de studenten is op een aantal onderdelen verbetering mogelijk of nader onderzoek
nodig.
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Flatcoach: onderzoek naar wat de bewoners willen dat de flatcoach (nog meer) doet.
Wellicht kunnen vrijwilligers de taken van de flatcoach overnemen. De flatcoach zou
nieuwe (vrijwillige) flatcoaches kunnen opleiden. Uit het traject met talentenkaarten
dat bewoners volgen en waarmee hun (verborgen) talenten aan het licht komen,
kunnen mogelijke kandidaten naar voren komen.
Vrijwilligersacademie: onderzoek wat vrijwilligers willen en investeer in de zoektocht
naar meer Rijswijkse vrijwilligers.
Samen tegen schulden: investeer in een preventieve aanpak en besteed aandacht
aan sociale steun van gelijkgestemden, zoals koppeltjes jongeren in de
schuldhulpverlening.
Happy Fit!: betrek bedrijven bij het programma van activiteiten.
Samen sterk bij scheiding: De keten is in Rijswijk goed uitgewerkt; investeer de
komende tijd vooral in preventie, zoals Villa Pinedo
Jongerenhuisvesting: zorg voor betere informatie aan jongeren.

Met de Haagse Hogeschool is afgesproken uit de vervolgpresentatie(s) en de definitief
ingeleverde plannen de beste ideeën te selecteren voor een vervolg.
Afronding:
We sluiten af met de inmiddels traditionele halfjaarlijkse foto, een hapje en een drankje en
veel geanimeerde gesprekken.
25 januari 2018
Gea de Jong
(programmamanager innovatie sociaal domein Rijswijk)
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