
Conferentie De kracht van welzijn in het sociaal domein – 11 februari 2022 

Kijk voor alle pitches en presentaties op onze site: https://husite.nl/kus/nieuws/afgesloten-

conferenties-en-studiedagen/#conferentie-'de-kracht-van-welzijn-in-het-sociaal-domein'---

11-februari-2022 

De impact van Welzijn op kwesties als: corona, armoede, wonen, eenzaamheid, de klimaatcrisis enz. En 

hoe wordt dit concreet gemaakt in de opgaven die gemeenten raken?  
 

Voorzitter: Pieter Hilhorst, (raadslid bij de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, voormalig 

Wethouder in Amsterdam en publicist in het sociaal domein) 

 

1. Stellingen voorgelegd aan het online publiek: 

 
 

 



 

 

2. Isabel Joossen van de VNG nam ons mee in de propositie ‘De winst van het sociaal 

domein’ , waarin het draait om de drie pijlers:  

1. Herstellen van bestaanszekerheid 

2. Het vergroten van kansengelijkheid en het  

3. Makkelijker maken van gezond leven 

Hoe zijn deze pijlers van toepassing op welzijn? Wat is er nodig en wat hebben we te doen? 

 

 

 

3. Negen pitches uit de praktijk van welzijn worden getoond. 
 

De eerste drie gaan over bestaanszekerheid. 

1. Tympaan de Baat: leerwerkplaats voor jongeren.  

https://vng.nl/sites/default/files/2021-04/de-winst-van-het-sociaal-domein_def.pdf
https://vng.nl/sites/default/files/2021-04/de-winst-van-het-sociaal-domein_def.pdf


2. De Boei Bunschoten: herstellen van bestaanszekerheid door het inzetten van het netwerk van de 

eigen cliënt. Als dat er niet is, netwerk van de Boei inzetten.  

3. Versa Welzijn: energietransitie begeleiden bij mensen in een kwetsbare positie. 

 

 
 

De tweede drie pitches betroffen de kansengelijkheid. 

4. Van Houten&co: Mantelzorgmakelaar helpt bij zoeken van ondersteuning, regelgeving, financiële 

hulp etc. voor de mantelzorger. 

5. Indebuurt033: jongerenwerk in de school aanwezig om vroegtijdig problemen op te lossen.  

6. Stichting Balans: Jobonderwijscoach. Vinden van bijbaan, baan, stage, ondersteuning bij financiën. 

 

 



De derde drie pitches betroffen gezondheid. 

7. Pulse: buurtsportcoach binnen de welzijnsorganisatie. Sport en bewegen om welzijn te bevorderen.  

8. Samen Doen: welzijn op consult. Zorg en sociaal domein met elkaar verbinden. Wijkverpleging kan 

meer naar welzijnsorganisaties doorverwijzen, voorkomen van dure kosten. 

9. Stichting Balans: Joinn us. Eenzaamheid onder jongeren aanpakken.  

 

 
 

4. Amma Asante, voorzitter van de landelijke cliëntenraad: 

- Burgers mijden de overheid.  

Welzijnswerk is een belangrijke schakel tussen overheid en burger. Maar is of afgeschaald of 

onderworpen aan marktwerking.  

Wat zou er moeten gebeuren? 

- Investeer in preventie; 

- Zorg voor een lange termijn perspectief; 

- Krijg inzicht in de leefwereld van burgers; 

- Investeer in bestaanszekerheid. 

Wat staat daarvoor in de weg? 

De overheid heeft een eigen systeem geschapen dat weinig binding heeft met de burger.  

Dit systeem is ingericht op controle en handhaving. Vertrouw op de burger en stel niet het geld 

centraal.  



 

 

 

5. Er werd gestemd op de pitches.  
Winnaar: De Boei Bunschoten met Netwerkwijs, methode om een duurzaam netwerk rond een client 

te bouwen. 

Interview met Chris Hagelen, directeur van De Boei door Pieter Hilhorst. 



 

 

 

 

6. Toelichting op de gemaakte tekening van de conferentie 

7. Meesterlijk slotwoord van Carrie. 



 

 

 


