
Welkom bij de 
nieuwjaarsbijeenkomst



Programma  

* Zes korte pitches
* Terugblik en vooruitblik
* Netwerkborrel



Thema Gezonde sociale
omgevingen en vitale netwerken

Pitch 1
Aart van der Maas over de sociale basis



19 nov. 2019 www.socialeinnovatie.hu.nl

Werken aan inclusie, veiligheid en rechtvaardigheid

Pitch: Cultuur voor iedereen in stad Utrecht

Aart van der Maas



CULTUURINCLUSIEVE COMMONS

www.socialeinnovatie.hu.nl

Van Community Art naar Commoning Art
De Bruyne & Gielen & Otte (2013). Community Art. The Politics of Trespassing.

Otte & Gielen (2019). Als politiek onvermijdelijk wordt . Van community art naar commoning art. In: Boekman Extra.

Kennisagenda KUS:

Maatschappelijke opgave/hoofdthema: 

Sociale participatie: De manier waarop 

burgers zich verbonden voelen met 

elkaar in relatie tot kennisvragen over 

superdiversiteit en inclusie.



Thema Participatie

Pitch 2
Josje Dikkers en Eva Hijmans over vormen van 
co-creatie met burgers



Wat is CoSIE?

• Een 3-jaar durend Europees onderzoek, 10 landen 10 pilots

• Op zoek naar de waarde en methoden van co-creatie

• Narratieven

• Data

• Living labs

• Hackathons

• Social media



• Zwerfvuil 

• Betrokkenheid en vertrouwen 
creëren door co-creatie

• Kleine experimenten met 
combinatie bewoners/ 
studenten/ gemeente

• Communicatie

• Vuilnisbak

• Open containers

• Verkleinen afstand tot 
arbeidsmarkt

• Verhalen ophalen en 
analyseren

• Pilots op matching 
(blockchain), 
ondernemerschap en 
schemerzone

3-2-2020 www.socialeinnovatie.hu.nl



KUS bijeenkomst co-

creatie van publieke 

diensten
14 mei ‘s middags



Thema Participatie

Pitch 3
Anna van Spanje-Hennes over het project 
'Sportvrienden' waarbij studenten gekoppeld 
worden aan jongeren die jeugdhulp ontvangen



3-2-2020

Werken aan inclusie, veiligheid en rechtvaardigheid

Sportvrienden
Studenten en jongeren met jeugdhulp sporten samen



Thema Preventie

Pitch 4
Ard Sprinkhuizen over preventie in het sociaal 
domein



Doelgroep-
verzwaring 

Begeleid 
Wonen

Verbeter-
vraagstuk zorg 

in de wijk

Buurt-
problemen

.

Lijm de zorg
De waarde 

van 
welzijnswerk

Groen doet 
goed

Het gewone 
leven



Thema
Kwaliteit van zorg en dienstverlening

Pitch 5
Els Overkamp over het project van beschermd 
wonen naar beschermd thuis



Integraal werken ontrafeld: 4 vensters



Thema
Kwaliteit van zorg en dienstverlening

Pitch 6
Jacoba Huizenga over het project Zorg en 
Welzijn in de Wijk







o

Terugblik en vooruitblik



o

Netwerkborrel


