
Samen Wijzer
voor een samenleving 

waar iedereen ertoe doet

Het kennisplatform Utrecht Sociaal (kUS) is een provinciaal samenwerkings-
verband van gemeenten, organisaties voor zorg, welzijn en vrijwillige inzet, 
onderzoek en onderwijs, bewoners- en cliëntenorganisaties.

Waarom dit kennisplatform?
Het platform is een leernetwerk bedoeld om kennis op het sociale domein te 
ontwikkelen en te delen. Kennis waarmee burgers, professionals en overheid 
kunnen werken aan een inclusieve samenleving, een samenleving waar ieder-
een ertoe doet. Waar mensen samen zorgen voor een fijne leefomgeving, waar 
kinderen veilig opgroeien en ouderen tot op hoge leeftijd sociaal betrokken zijn. 
Waar mensen hun talenten ontplooien en niemand langs de kant staat vanwe-
ge armoede, een chronische ziekte of beperking. 

Hiervoor is ieders inzet nodig. Gemeenten hebben, samen met zorg- en 
welzijnsinstellingen, en organisaties voor vrijwillige inzet, de taak om burgers te 
ondersteunen bij kwaliteit van leven. Door alle veranderingen in het sociale do-
mein is er behoefte aan kennis om dit goed te organiseren en uit te voeren. Het 
kUS biedt hiervoor de mogelijkheid. We ontsluiten en delen bestaande kennis 
en ontwikkelen nieuwe kennis. 

Wat doet het kUS?
• Kennis en ervaring delen en laten stromen
• Bevorderen van onderzoek en ontwikkeling 
• Professionalisering via verbeteren van opleidingen en deskundigheids-
 bevordering 
• Ondersteunen van innovatie en kennisimplementatie in het werkveld
• Samenbrengen van partijen om kennis en ervaring te delen



Vijf thema’s vormen de inhoudelijke leidraad voor onze activiteiten:
1  Gezonde, sociale omgevingen en vitale netwerken 
2  Toegankelijkheid van voorzieningen en informatie
3  Preventie om te voorkomen dat gezondheid en sociaal functioneren 
 in het geding komen 
4  Aanpak van armoede, schulden, sociaal isolement en huiselijk geweld
5  Continuïteit van zorg en ondersteuning

Hoe werkt het kUS?
Het kUS kent drie werkplaatsen: de Werkplaats Maatschappelijke Onder-
steuning en Participatie, de Academische Werkplaats Transformatie Jeugd 
en de Werkplaats Arbeid en Inclusie. In deze werkplaatsen houden we 
ons bezig met projecten en activiteiten die bijdragen aan de thema’s van 
het kUS. We organiseren ook ontwikkeltafels of andere werkvormen waar 
sociale professionals, beleidsmedewerkers van gemeenten, inwoners en 
onderzoekers van kennisinstituten zich buigen over een specifiek thema. De 
opbrengst kan een handreiking zijn of ander materiaal dat geschikt is voor de 
praktijk of het onderwijs. Het kUS organiseert daarnaast conferenties, studie-
dagen en leergangen over genoemde thema’s. De opbrengsten van deze 
dagen en de kennis uit de werkplaatsen delen we op onze website. Het kUS 
is gelinkt aan een aantal andere provinciale netwerken, zoals Omzien naar 
Elkaar, Utrecht Zorg, het Netwerk Utrecht Zorg Ouderen en de Vereniging 
Gehandicaptenzorg Utrecht.

Meedoen?
Ook u kunt meedoen, door kennis te halen of te brengen. Heeft u een vraag? 
Wilt u goede voorbeelden delen? Heeft u behoefte aan ondersteuning bij de 
ontwikkeling van een nieuwe werkwijze, of aan onderzoek? Wilt u informatie 
over opleidingen of bijscholing? Neem dan contact met ons op.

Meer informatie
Alle informatie over het kUS en de activiteiten van het platform zijn te 
vinden op: 

Website www.kus.hu.nl
Mail  kus@hu.nl
Twitter  @kUtrechtSociaal
LinkedIn /groups/13517010   

Het kUS is een van de 14 Werkplaatsen Sociaal Domein in Nederland. 
Meer informatie over deze werkplaatsen vindt u op: 
www.werkplaatsensociaaldomein.nl

Samen Wijzer
   voor een samenleving 
   waar iedereen ertoe doet

K
U

S
 180212 02       ontw

erp: w
w

w
.m

irandathoonen.nl 

https://twitter.com/@kUtrechtSociaal
https://linkedin.com/groups/13517010



