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TOELICHTING 

Het kennisplatform Utrecht Sociaal (kUS) wil innovatie op het sociale domein in de provincie Utrecht 
stimuleren. Leidend hierbij is de regionale kennisagenda. Hiervoor is een bescheiden budget 
beschikbaar voor onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten. Aanvragen kunnen gehonoreerd worden 
totdat dit budget op is. 
 
Doelstellingen bij de inzet van deze middelen zijn: 
- aanjagen van innovatie 
- bijdragen aan onderzoek en ontwikkeling 
- lokale en regionale samenwerking bevorderen (maatschappelijke organisaties, gemeenten en 
kennisinstituten). 
 
Criteria: 
Initiatieven kunnen in aanmerking komen voor cofinanciering als  

 Het een initiatief betreft in de provincie Utrecht. 

 Er sprake is van betrokkenheid van ten minste drie partijen, die gezamenlijk in-kind of 
materieel bijdragen voor ten minste 2/3 van de nodige uren. Vanuit de basisfinanciering van 
VWS wordt dan (maximaal) 1/3 gefinancierd, tot een maximum van 10.000 euro. 

 Het een initiatief betreft dat een bijdrage levert aan innovatie en kennisontwikkeling in het 
kader van een of meerdere van de 5 thema’s van de ‘kUS agenda’. Bij het beoordelen van de 
aanvragen wordt gekeken naar een spreiding over de vijf kennisthema’s van het kUS (zie 
www.kus.hu.nl). 

 Een initiatief bijdraagt aan versterking van lokale samenwerking, op het niveau van een 
buurt, wijk of dorp. Er wordt actief verbinding gezocht met de omgeving (niet alleen intern 
gericht), waarbij het bijdraagt aan lokale en/of regionale netwerkvorming waarmee een 
bijdrage wordt geleverd aan een of meerdere transformatieopgaven.  

 Er betrokkenheid is vanuit drie perspectieven (werkveld, gemeente, kennisinstituut). Indien 
deze betrokkenheid er niet is wordt gemotiveerd waarom een bepaalde partij er niet bij 
betrokken is, dan wel, op welke wijze deze bij het project aangehaakt zal worden. 

 Uitkomsten overstijgen het bedrijfsbelang en zijn interessant voor andere organisaties en 
gemeenten.   

 Resultaten worden in ieder geval gedeeld via het kUS. De kennis die gegenereerd wordt of 
het product dat ontstaat beschikbaar is voor gebruik door andere leden van het platform 
(open access principe) en via de kUS website www.kus.hu.nl en kUS evenementen zoals 
conferenties en studiedagen verspreid wordt. Daarnaast kunnen de opbrengsten verspreid 
worden via de landelijke website www.werkplaatsensociaaldomein.nl.  

 
Partijen zijn bereid tot de volgende tegenprestaties: 

- Medewerkers worden actief geïnformeerd over de bijeenkomsten en activiteiten van het 
kUS; 

- Gemeenten en werkveldinstellingen zijn desgevraagd bereid om een bijdrage te leveren aan 
onderwijs, bijvoorbeeld door studenten in de gelegenheid te stellen onderzoek te doen, of 
om een gastles te verzorgen.  

- Bereidheid om met andere gemeenten en maatschappelijke organisaties binnen het kUS 
ervaringen en resultaten te delen, bijvoorbeeld door een werkbezoek te organiseren of een 
presentatie te houden. 

 
Aanvragen kunnen het hele jaar door worden ingediend. Over toekenning wordt besloten door de 
kerngroep. Aanvragen kunnen gestuurd worden naar: kus@hu.nl 
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