VERSLAG
Kennisdelingsbijeenkomst Innovatie Sociaal Domein Rijswijk
op 26 juni 2017 van 16.00 – 18.00 uur in het Stadhuis

Aanwezig:
ongeveer 50 betrokkenen bij de innovatie van het sociaal domein in Rijswijk: zorgaanbieders,
bewonersorganisaties, gemeente Rijswijk en de wethouders Marloes Borsboom en Björn
Lugthart.
Inleiding:
Wethouder Marloes Borsboom heet iedereen welkom. Ze heeft waardering voor het vele
werk wat is verzet in de projecten en de positieve resultaten die dat oplevert. Resto
VanHarte verzorgt de hapjes en drankjes en creëert een gezellige sfeer. Er is veel lof voor
de goede organisatie.
Gea neemt de aanwezigen in sneltreinvaart mee langs ideaalbeeld, doelstellingen, goed
lopende innovatieprojecten toekomstplannen en resultaten. Zie ook de gepresenteerde
sheets in bijlage 2 en de evaluatie in bijlage 3 (apart meegezonden).
Highlights projecten
Het is moeilijk om highlights aan te geven in het innovatieprogramma, omdat alle projecten
flinke resultaten boeken. Onderstreept kan worden dat de aansluiting met het onderwijs goed
lukt. Er zijn twee nieuwe cursussen voor VO- scholen ontwikkeld (omgaan met social media/
cyberpesten en omgaan met geld/ schulden). Een HBO- studente heeft onderzoek gedaan
naar de mogelijkheden om de jeugd in een vroeg stadium te bereiken bij de Rijswijkse
beleidsontwikkeling en uitvoering (o.a. gebruik facebook, instagram en enquêtes). De ExpEx
hebben hierbij ook goed communicatie werk verricht door hun inzet rond verkiezingen en
ervaringstheater https://www.youtube.com/watch?v=hjmSzTd0Ozg&feature=youtu.be
Een studente van de Erasmus Universiteit (WO) doet onderzoek naar verschillende
innovatieopdrachten bij de overheid, waaronder het Rijswijkse innovatieprogramma.
Het komende schooljaar gaan HBO- studenten van de Haagse Hoge School met de
gemeente Rijswijk samenwerken in een bestuursatelier rond het innovatieprogramma.
Thema: Verbreding en verbinding
Het onderwerp van deze zomerse kennisdeling is: ’Verbreding en verbinding’. Hierbij zijn
vooral onderwijs, sport en cultuur belangrijke onderdelen. Jaleesa Lubis leidt een werktafel
‘Sport”, Sigrid Verdonck is gespreksleidster bij een werktafel ‘Cultuur’, Astrid Haccou is
verantwoordelijk voor de werktafel ‘Samen sterk wijk’ en Brigitte de Niet is voorzitter van de
werktafel ‘Verbreding over-all’. Vanuit het onderwijs denkt Han van Beek (Stanislas) mee
over de ‘samen sterk’ gedachte (inclusieve wijk) vanuit de recent gestarte samenwerking met
Resto VanHarte
Plenaire bespreking
De vier brainstorms hebben veel opgeleverd. Bekijk ook de resultaten op de posters (zie
bijlage 1). Enkele aandachtspunten:
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Inwoners zijn nog niet sterk betrokken bij het innovatieprogramma en weten ook nog
niet goed wat er allemaal is geregeld en georganiseerd.
Sport kan sommige doelgroepen lastig bereiken. Er is meer aandacht nodig voor
alleenstaande ouders en minder valide inwoners (vervoersproblemen). Daarnaast is
het mogelijk om een koppeling te maken met de Buurtsportvereniging.
Cultuur levert talloze mogelijkheden om inwoners sterker betrekken bij de sociale
verbindingen in wijken (o.a. flatkoor, artistieke activiteiten, ervaringstheater of
meespeeltheater).
Voor ‘samen sterk wijken' zijn er veel mogelijkheden om aan te sluiten bij initiatieven.
Ook hierbij is de aansluiting met de inwoners van groot belang; genoemde
aandachtspunten zijn o.a.: aansluiten bij het menselijk kapitaal in de wijken, kennis
van de sociale kaart en gebruik van talentenkaarten.

Afspraken:
De komende tijd zal het innovatieprogramma vooral ook gericht zijn op het betrekken van
inwoners bij de verbreding en verbinding van de projecten. Ineke van Vliet en Els Kamphuis
bieden aan om hierover mee te denken.
De suggesties op de posters zijn te gebruiken als opstapje naar nieuwe verbindingen en
nieuwe activiteiten. De komende tijd bouwen we daar gezamenlijk aan verder.
Afronding:
Wethouder Björn Lugthart sluit de bijeenkomst af. Hij bedankt alle aanwezigen voor hun
inbreng en benadrukt hoe belangrijk het is om met elkaar te werken aan verbeteringen in de
praktijk. Het is nu de juiste tijd om goed na te denken over verbreding en verbinding, en de
geleerde lessen zo goed mogelijk te verspreiden.
Na de halfjaarlijkse foto zijn er (nog meer) lekkere hapjes, frisse drankjes en geanimeerde
gesprekken. Iedereen een fijne vakantie toegewenst en graag tot de volgende kennisdeling.

3 juli 2017
Gea de Jong
(projectleider innovatieprogramma sociaal domein)
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