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Voorwoord

4 JAAR kUS
Samen wijzer; voor een 
samenleving waar  
iedereen ertoe doet
Jocko Rensen

Fijn dat u even de tijd neemt om deze unieke publicatie te lezen.  
De publicatie waarmee we 4 jaar kennisplatform Utrecht Sociaal (kUS) 
vieren. Een avontuur waar ook ik als voorzitter onderdeel van mag zijn.

Het kUS kent naast een inhoudelijke 
kennisagenda vijf belangrijke 
kernfuncties . We noemen deze de 5 O’s . 
Het zijn:
1. Onderzoek en Ontwikkeling 

(stimuleren, bundelen)
2. Ontsluiten van kennis (via website, 

publicaties, bijeenkomsten, 
onderzoek)

3. Ontmoeting (als middel voor delen 
van kennis en ervaring)

4. Opleiding (input voor initieel 
onderwijs en leven lang leren en 
ontwikkelen, aansluitend bij wat de 
arbeidsmarkt in het sociaal domein 
nodig heeft)

5. Ondersteuning (van lokale 
ontwikkelingen en implementatie 
van kennis en werkwijzen)

In deze publicatie krijgt u een indruk 
van de veelzijdigheid en impact van ons 
netwerk, ons kUS . 
Veel mensen in ons netwerk hebben 
een bijdrage geleverd aan dit boek . 
Hieruit blijkt de grote variatie aan 
activiteiten en de waarde die hieraan 
toegekend wordt door allerlei 
partijen . We hebben deze bijdragen 
geordend in blokjes waarbij de eerste 
vier hierboven genoemde O’s als 
kapstokjes gebruikt zijn . U zult merken 
dat de indeling van bijdragen in deze 
clustering nooit precies passend 
is, omdat – en dat is ook precies de 
bedoeling – veel O’s als olympische 
ringen met elkaar verbonden zijn . De 
O van ondersteuning hebben we niet 
gebruikt in onze indeling, juist omdat 
we in ons platform elkaar ondersteunen 

Overzicht BijlagenOnderzoeken & 
Ontwikkelen 

Opleiden & 
Ontwikkelen 

Ontmoeten & 
Ontsluiten 
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Voorwoord

door middel van onderzoek & ontwikkeling, 
kennisontsluiting, bijeenkomsten en 
opleidingen .

In het kUS delen we onze ervaringen, 
waarbij samenwerking en resultaat hand 
in hand gaan . Van kerngroep tot breed 
samengestelde programmaraad, van 
inspirerende bijeenkomsten tot leerzame 
projecten die tot stand zijn gekomen, 
van publicaties tot netwerken die met 
elkaar zijn verbonden . We hebben niet stil 
gezeten . Steeds meer mensen, organisaties 
en netwerken zijn gaan deelnemen en 
we kunnen trots zijn op wat tot stand is 
gekomen . 

Samen is voor mij wel het kernwoord bij kUS . 
Ik zeg ‘samen’ en wil daarbij met nadruk ook 
u insluiten . Samen: mensen, organisaties en 
netwerken, alle perspectieven die belangrijk 
zijn voor het sociaal domein zijn in het 
spinnenweb kUS vertegenwoordigd en op 
deze wijze met elkaar verbonden . 

Als lokale bestuurder weet ik uit de praktijk 
dat het sociaal domein niet begint of stopt 

aan de gemeentegrens . Dat mensen niet 
in vakjes gestopt kunnen worden . Het gaat 
over een samenleving waar iedereen ertoe 
doet . Het gaat om de bedoeling, om contact 
en verbinding .  Alleen in de verbinding 
tussen mensen komt vooruitgang tot stand . 
Het kUS is een werkplaats waarin we willen 
werken aan kwaliteit, waarin we elkaar willen 
inspireren en kennis met elkaar willen delen 
en ontwikkelen . 
Je kunt veel kennis hebben, maar die kennis 
komt veel meer tot zijn recht wanneer je 
overzicht hebt en deze kennis deelt met 
anderen . Een mooie uitspraak die daarbij 
past is ‘kennis is macht, kennisdeling is 
kracht’ . En dat is wat kUS is, een krachtige 
netwerkorganisatie waarbij kennisdeling 
ingezet wordt om resultaat te behalen . En dat 
doen we samen . Ik wens u veel leesplezier en 
inspiratie en graag ontmoet ik u bij één van 
de vele activiteiten van ons kUS .

Tot slot wil ik hier graag nog mijn hartelijke 
dank en bewondering uitspreken voor de 
mensen die ons facilitaire team vormen, 
klein in omvang maar groot in daden en 
creativiteit . 

Jocko Rensen is wethouder 
in de gemeente Bunnik 
en voorzitter van het 
kennisplatform Utrecht Sociaal.

Overzicht BijlagenOnderzoeken & 
Ontwikkelen 

Opleiden & 
Ontwikkelen 

Ontmoeten & 
Ontsluiten 
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kUS: 4 jaar in vogelvlucht

kUS: 4 JAAR IN  
VOGELVLUCHT
Jean Pierre Wilken

Het kUS, de Werkplaats Sociaal Domein voor de provincie Utrecht, 
startte in 2016 als opvolger van de Wmo-werkplaats Utrecht (2009-

2016). Het kUS kon mede gerealiseerd worden door een subsidie 
van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).  
We gaven in de periode 2016-2019 met veel partijen uitvoering 
aan een gezamenlijk opgestelde kennisagenda. Dit deden 
we door middel van de zogenaamde vijf O’s: Ontmoeten, 
Ontsluiten, Onderzoeken & ontwikkelen, Opleiden en 
Ondersteunen. 

Het kennisplatform Utrecht Sociaal (kUS) heeft zich de afgelopen jaren 
ontwikkeld tot een vliegwiel waar muziek in zit . Een vliegwiel dat personen, 

organisaties en netwerken met elkaar verbindt . Een belangrijk kenmerk van het 
kUS is dat het van ons allen is, gedreven als we zijn door de ambities om te werken 

aan een effectieve transformatie van het sociaal domein . Een transformatie gericht 
op verbetering van de kwaliteit van sociaal functioneren van individuen, groepen, en 

de samenleving . Sociale inclusie is hierbij een sleutelbegrip: we blijven voortdurend samen 
zoeken naar de betekenis van sociale inclusie in ons regionale sociaal domein en hoe we 
hier samen concreet invulling aan kunnen geven . Dit speelt op alle terreinen: de leefwereld 
van mensen, de professionele praktijk, bestuur en beleid, onderzoek en opleidingen . Als kUS 
willen we zelf ook inclusief zijn . Dat wil in ieder geval zeggen dat alle stemmen in het sociaal 
domein gelijkwaardig zijn, en op gelijke voet binnen het kUS moeten kunnen klinken . 
Ruimte dus voor diversiteit . Alleen door dialoog kunnen we elkaar leren verstaan en dit is de 
basis voor productieve samenwerking . Hier blijven we ook de komende jaren aan werken .

BijlagenOnderzoeken & 
Ontwikkelen 

Opleiden & 
Ontwikkelen 

Ontmoeten & 
OntsluitenOverzicht 
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kUS: 4 jaar in vogelvlucht

We hebben in de afgelopen jaren geleerd dat er enkele belangrijke 
voorwaarden zijn om op een goede wijze te komen tot het samen 
ontsluiten, ontwikkelen, benutten en evalueren van kennis: 
• Een gedragen, gemeenschappelijke kennisagenda; 
• Een heldere overlegstructuur waarin alle partners gelijkwaardig 

deelnemen;
• Het ontwikkelen van een gemeenschappelijke taal en 

betekenisgeving binnen gezamenlijke leerprocessen;
• Een passende organisatiestructuur . We hebben er de afgelopen 

jaren voor gewaakt te veel te institutionaliseren . We hebben 
bewust gekozen voor een lichte organisatiestructuur en een 
goede ondersteuning om het dagelijks functioneren van het 
kennisplatform en de activiteiten zo goed mogelijk te kunnen 
realiseren .

In dit overzicht gaan we achtereenvolgens in op de kennisagenda 
2016-2019 en de maatschappelijke opgaven waar de thema’s van onze 
kennisagenda aan gekoppeld zijn . We beschrijven het proces van samen 
leren en ontwikkelen als partners . Vervolgens bespreken we de uitwerking 
van de kennisagenda in de vorm van de vijf O’s . Aansluitend beschrijven we 
de organisatiestructuur van het kUS, de verbindingen met (boven) regionale 
netwerken evenals onze relaties op landelijk niveau . 
De afgelopen jaren konden veel inspirerende projecten, studiedagen, 
netwerkbijeenkomsten en themaconferenties gerealiseerd worden, waaraan 
honderden mensen hebben deelgenomen . In deze publicatie zijn enkele 
impressies van projecten en bijeenkomsten opgenomen . Achter in dit boekje 
vindt u een totaaloverzicht van de bijeenkomsten en projecten . 

BijlagenOnderzoeken & 
Ontwikkelen 

Opleiden & 
Ontwikkelen 

Ontmoeten & 
OntsluitenOverzicht 
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kUS: 4 jaar in vogelvlucht

Ontwikkeling Kennisagenda 2016-2019 
De kennisagenda die in 2015 werd opgesteld voor de periode 2016-
2019, bevatte actuele thema’s die belangrijk geacht werden voor 
het sociaal domein in de provincie Utrecht . Deze thema’s speelden 
landelijk, maar het spreekt voor zich dat de uitwerking en invulling 
altijd een lokale of (boven)regionale inkleuring heeft . De thema’s 
waren:

1 Kennisontwikkeling rond professionaliteit en  
professionele identiteit 
Vraagstukken hadden betrekking op het ontwikkelen van het profiel 
van de generalistische sociaal professional en de ontwikkeling 
van ‘gekantelde’ werkwijzen, zoals bijvoorbeeld interdisciplinaire 
samenwerking en het aansluiten bij de eigen kracht van inwoners 
en hun netwerken .

2 Het ontwikkelen van een effectief samenspel van 
sociale wijkteams/buurtteams met de specialistische 
zorg en partijen in de sociale basisinfrastructuur, zoals 
bewonersinitiatieven .  
Hierbij richtten we ons onder meer op het ontwikkelen van 
werkwijzen om problemen rond schulden en arbeidsparticipatie 
effectief en integraal aan te pakken, met als specifiek aandachtspunt 
ontschotting tussen de wettelijke kaders van de Wmo, de Jeugdwet 
en de Participatiewet .

3 Het samenspel tussen formele en informele inzet  
Hoe ervaren burgers en professionals het samenspel met vrijwillige 
inzet? En kan dit zodanig georganiseerd worden dat alle partijen 
(de inwoner en zijn netwerk, vrijwilliger en sociaal professional) de 
samenwerking als bevredigend ervaren en de ondersteuning van 
inwoners adequaat is? 

4 Kennisontwikkeling over strategisch gemeentelijk beleid  
Hoe kunnen actuele wetenschappelijke inzichten, die bestuurders 
en beleidsmakers een spiegel voorhouden en dienen als bron 
van inspiratie, ingezet worden bij het maken van beleid door 
gemeenten? We wilden ook het vraagstuk adresseren hoe 
gemeenten met zo min mogelijke administratieve last vorm kunnen 
geven aan noodzakelijk geachte informatiestromen, en hoe vormen 
van (samen)sturing en (horizontale) verantwoording ontwikkeld 
konden worden .

BijlagenOnderzoeken & 
Ontwikkelen 

Opleiden & 
Ontwikkelen 

Ontmoeten & 
OntsluitenOverzicht 
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kUS: 4 jaar in vogelvlucht

Tussentijdse evaluatie  
Kennisagenda 2018
Bij de tussenevaluatie van het werken met de 
Kennisagenda in 2018 kwam bij de partners een 
tweetal behoeften naar voren, als een volgende 
stap in het transformatieproces . We wilden onze 
kennisontwikkeling ten behoeve van beleid, 
infrastructuur en samenwerking beter verbinden 
met inhoudelijke maatschappelijke vraagstukken . 
Deze vraagstukken werden de context waarbinnen 
ook aandacht voor beleid, infrastructuur en 
samenwerking een rol blijven spelen . De tweede 
behoefte was om zo’n drie jaar na de transities te 
evalueren hoe we het samen leren en ontwikkelen 
verder zouden kunnen expliciteren en structureren . 

Maatschappelijke vraagstukken agenderen als basis voor 
de Kennisagenda
Uiteindelijk gaat het er uiteraard om dat de inwoners ervaren 
dat gemeentelijk beleid en professionele dienstverlening 
bijdragen aan de door hen gewenste kwaliteit van 
leven . En hen helpt problemen te voorkomen of op te 
lossen . Bijvoorbeeld als het gaat om armoede, schulden, 
eenzaamheid, huiselijk geweld of chronische stress . Wat is hier 
voor nodig? 

“Maatschappelijke 
vraagstukken vormen 

de basis van de 
kennisagenda”

BijlagenOnderzoeken & 
Ontwikkelen 

Opleiden & 
Ontwikkelen 
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kUS: 4 jaar in vogelvlucht

We formuleerden vijf centrale thema’s:
1 . Gezonde sociale omgevingen en vitale netwerken: praktijken die 

gezondheid, ontwikkeling, sociaal functioneren en participatie 
bevorderen en beleid dat dit faciliteert; 

2 . Toegankelijkheid: van de arbeidsmarkt, recht, zorgvoorzieningen, 
informatie, internet;

3 . Preventie: voorkomen dat gezondheid en sociaal functioneren 
bedreigd worden;

4 . Interventies: als gezondheid, veiligheid en sociaal functioneren op 
het spel staan;

5 . Continuïteit van zorg/ondersteuning: doorlopende ondersteuning, 
als de aard van de beperkingen of de problematiek dit vereist .

Deze thema’s zien we ook grotendeels terugkomen in de huidige 
kennisagenda (2020-2022) .

kUS als leernetwerk
Een tweede behoefte was om meer aandacht te besteden aan het 
kUS als leernetwerk . Het gaat niet alleen om het voeren van goed 
beleid en het bieden van goede zorg- en dienstverlening, maar ook 
om het leren hoe aan beleid en zorg- en dienstverlening relevante 
vorm en inhoud gegeven kan worden . Dit is geen eenmalig gebeuren, 
maar iets dat constant doorgaat, omdat situaties en contexten 
telkens andere gedaanten aannemen . Een belangrijk kenmerk van 
professionaliteit is dat er constant sprake is van leren en ontwikkelen . 

In het kUS hebben we een aantal vormen bedacht die leren en 
ontwikkeling faciliteren . In dit boekje staan verschillende mooie 
voorbeelden beschreven . Kenmerkend is de variatie . Zo zijn er veel 
themabijeenkomsten georganiseerd, waarin werkvormen gebruikt 
zijn om kennis en ervaring met elkaar uit te wisselen . We noemen o .a . 
de rondetafelgesprekken, het wereldcafé en het terugspeeltheater . 
In projecten en proeftuinen werd dikwijls gebruik gemaakt van 
het model van de ontwikkelwerkplaats . In dit model werken 
mensen vanuit verschillende perspectieven (inwoners / vrijwilligers, 
professionals uit praktijk en beleid en docenten / onderzoekers) 
in gezamenlijkheid aan een concrete verbetering van de praktijk, 
waarbij een zogenaamde ‘facilitator’ zorgt voor een goed leer- en 
experimenteerklimaat . Er is een aantal onderwijsmodules ontwikkeld, 
zoals de e-learning modules die gaan over informele zorg bij mensen 
met dementie, niet-aangeboren hersenletsel of verstandelijke 
beperkingen . Deze zijn gratis online beschikbaar .

De vijf O’s
We gaven uitvoering aan de kennisagenda door middel van de vijf 
functies van het kUS zoals die ook door andere werkplaatsen sociaal 
domein gehanteerd worden, de zogenaamde 5 O’s  . We geven ze weer 
in de volgende afbeelding .

BijlagenOnderzoeken & 
Ontwikkelen 
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OntsluitenOverzicht 
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kUS: 4 jaar in vogelvlucht

Het kUS streeft naar een voortdurende verbinding tussen haar vijf 
functies en de hoofdthema’s van de provinciale kennisagenda:
• Ontmoeten (bijvoorbeeld via conferenties, studiedagen, 

netwerkbijeenkomsten) .
• Ontsluiten van bestaande kennis en ervaring (bijvoorbeeld via 

bijeenkomsten, publicaties en onze website) .
• Onderzoeken en ontwikkelen van kennis rondom gezamenlijk 

bepaalde vraagstukken (bijvoorbeeld via praktijkgericht onderzoek) .
• Opleiden van professionals (in praktijk, beleid, onderzoek) in initiële 

opleidingen en ‘leven lang leren en ontwikkelen’, aansluitend bij wat 
de arbeidsmarkt in het sociaal domein nodig heeft (bijvoorbeeld via 
bijdragen aan curricula of deskundigheidsbevordering) .

• Ondersteunen van lokale en (boven)regionale ontwikkelingen, 
innovaties, en het stimuleren van kennisbenutting (bijvoorbeeld 
bijdragen aan implementatie of evaluatie) .

We hebben ervaren dat ontmoetingen en persoonlijke verbindingen 
uitermate belangrijk zijn omdat deze niet alleen leiden tot 
kennisontsluiting en kennisdeling, maar ook tot doorwerking 
van kennis in praktijk, beleid en opleidingen . Een voorbeeld is de 
vernieuwing van de hbo-opleiding Sociaal Werk die de afgelopen jaren 
heeft plaatsgevonden . Deze is tot stand gekomen in een intensieve 
samenwerking met kUS-partners in het werkveld . De opleiding leidt 
immers de ‘professionals van en voor de toekomst’ op die optimaal aan 
dienen te sluiten bij de behoeften van inwoners en praktijk .

De website van het kUS vervult een belangrijke rol bij het ontsluiten 
en delen van kennis en informatie . De afgelopen jaren heeft deze 
digitale kennis- en informatie hub zich steeds verder ontwikkeld als 
een onmisbare bron . Op de site is een kennisbank te vinden, maar ook 
informatie over projecten en bijeenkomsten . Er is tevens een ‘Samen 
Wijzer Servicepunt’ in opgenomen, een digitaal loket waar vraag en 
aanbod bij elkaar kunnen komen .

Het kUS maakt het mede mogelijk dat er – in wisselende samenstelling 
van partners – nieuwe initiatieven ontstaan of ondersteund worden . 
Dit kan een heel lokaal initiatief zijn, bijvoorbeeld een aantal partijen 
die samen een coöperatie of een integraal team vormen . Of een 
nieuwe aanpak in een Jeugdregio . Of de organisatie van de jaarlijkse 
conferentie over huiselijk geweld, die een belangrijke functie 
vervult als deskundigheidsbevordering voor professionals in het 
veld, bijvoorbeeld als het gaat om de meldcode of het omgaan met 
dilemma’s die je in de praktijk tegenkomt .

Door het kUS netwerk van onderzoekers van hogeschool, universiteit 
en gemeenten kunnen innovatieve projecten ondersteund worden 
met onderzoek . Dikwijls participeren daar ook studenten in, zodat de 
O van Onderzoeken en ontwikkelen en de O van Opleiding met elkaar 
verbonden worden .

BijlagenOnderzoeken & 
Ontwikkelen 

Opleiden & 
Ontwikkelen 

Ontmoeten & 
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Organisatiestructuur
Het kUS kent een lichte structuur met een kerngroep, een 
programmaraad en een klein facilitair team . De kerngroep, onder 
voorzitterschap van Jocko Rensen, wethouder in de gemeente 
Bunnik, fungeert als een spin in het web . Deze kerngroep bespreekt 
de uitvoering en verbinding van de vijf O’s, gekoppeld aan de 
inhoudelijke thema’s van de Kennisagenda . Er worden hier ook ideeën 
besproken voor activiteiten die bijdragen aan de functies van het kUS . 
De afgelopen jaren is onder meer gewerkt aan de totstandkoming 
van programma’s, gekoppeld aan de centrale thema’s van de 
kennisagenda .

Alle partijen in het sociaal domein in de provincie Utrecht zijn 
vertegenwoordigd in de programmaraad . Dit is een breed 
samengesteld gezelschap met bestuurders uit gemeenten, hbo- 
en mbo-opleidingen, onderzoeksinstituten, GGD regio Utrecht, 
inwonersinitiatieven en cliëntorganisaties, evenals diverse 
zorgsectoren (GGZ, VGZ, Maatschappelijke Opvang, Jeugdzorg) 
en welzijns- en vrijwilligersorganisaties . De programmaraad 
stelde niet alleen de Kennisagenda vast, maar fungeert ook als 
een bestuurdersnetwerk en denktank waarin ontwikkelingen en 
perspectieven gedeeld worden . De leden van de programmaraad 
vertegenwoordigen een grote achterban . 

Het kUS wordt in praktische en organisatorische zin ondersteund 
door het Kenniscentrum Sociale Innovatie van Hogeschool Utrecht . 
Zij beheert bijvoorbeeld de website, brengt nieuwsbrieven uit en 
organiseert tal van bijeenkomsten . Het KSI is ook verantwoordelijk 
voor het financieel beheer en is penvoerder richting het Ministerie 
van VWS . Een aantal medewerkers heeft een coördinerende en 
ondersteunende functie bij de netwerken en programma’s . 

“Door het kUS netwerk kunnen 
innovatieve projecten  
gerealiseerd worden.”
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kUS: 4 jaar in vogelvlucht

Een netwerk van netwerken
Het kUS heeft niet alleen organisaties, maar ook netwerken en 
samenwerkingsverbanden als partner, bijvoorbeeld het U10 netwerk 
van Utrechtse gemeenten, het Netwerk Utrecht Zorg Ouderen en het 
Regionaal Leernetwerk Jeugd Utrecht . Het biedt een platform voor 
netwerken die in de provincie actief zijn op het sociaal domein en/
of het zorgdomein . Binnen het kUS hebben de afgelopen vier jaar 
een aantal werkplaatsen gefunctioneerd die gekoppeld waren aan de 
drie wetten: Wmo, Participatiewet en Jeugdwet . Rond de Wmo was 
dat de Werkplaats Maatschappelijke Ondersteuning met een eigen 
programma . Rond de Participatiewet was de Werkplaats Arbeid en 
Inclusie actief . Ook rond jeugd hebben zich samenwerkingsverbanden 
gevormd . Zo waren de afgelopen jaren de Academische Werkplaats 
Transformatie Jeugd en het regionaal leernetwerk Jeugd Utrecht 
aangehaakt bij het kUS . Ook de twee Regionale Kenniswerkplaatsen 
Jeugd binnen de provincie met een start per 1 september 2020 
verbinden zich aan het kUS . Rond psychische gezondheid en 
gezondheidsverschillen heeft zich eveneens een kenniswerkplaats 
gevormd . Onder de paraplu van het kUS verenigden ook de 
welzijnsorganisaties in de provincie zich in een netwerk .

Landelijke verbindingen
Hoewel iedere Werkplaats Sociaal Domein bedoeld is om regionaal 
het verschil te maken, zijn ook de verbindingen tussen het regionale 
en het landelijke speelveld van belang . Veel vraagstukken in het 
sociaal domein spelen immers overal . Door kennis, inzichten en 
producten uit afzonderlijke werkplaatsen met elkaar te delen, kan 
wat op de ene plek ontwikkeld is ook op een andere plek gebruikt 
worden . Bovendien ervaren we met elkaar hoe we een lerend netwerk 
kunnen zijn, en welke werkvormen en condities hiervoor van belang 
zijn . Vanuit het landelijk samenwerkingsverband van werkplaatsen, 
onder voorzitterschap van Erna Hooghiemstra, wordt ook actief de 
verbinding onderhouden met landelijke kennisinstituten, VWS, VNG, 
de beroepsvereniging voor professionals in Sociaal Werk (BPSW) 
en andere organisaties . Gaandeweg ontstaat er een mooi weefsel 
van (boven)regionale en landelijke kennislemniscaten . Vanuit het 
kUS wordt bijvoorbeeld samengewerkt met Movisie, het landelijke 
kennisinstituut voor sociale vraagstukken . Dit gebeurt onder andere 
in programma’s rond arbeidsparticipatie en de transformatie van 
Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang . We vinden het 
in onze regio van belang bij ontwikkeltrajecten de expertise die 
er in de regio is, goed te verbinden met de expertise die landelijk 
samengebracht wordt .
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kUS: 4 jaar in vogelvlucht

Woord van dank
Ik had het afgelopen decennium het 
voorrecht om als medetrekker en coördinator 
te mogen fungeren . De coördinatiefunctie 
vervulde ik samen met mijn dierbare collega 
Inge Scheijmans, terwijl de communicatie 
en organisatie van kUS-evenementen in 
de deskundige handen was van Mirjam 
Kruisselbrink . Zij zorgden ervoor dat de soms 
wilde ideeën van mijzelf en de kerngroep ook 
praktisch uitvoerbaar werden . Onmisbaar 
was ook de administratieve en logistieke 
ondersteuning van Annemiek Rietbergen .  

Het kUS had zich niet kunnen ontwikkelen 
zonder de leden van de kerngroep . Mensen die 
zich vanaf het eerste uur ingezet hebben, zijn 
Gert Jongetjes (bestuurder U Centraal en JOU), 
Arthur Kocken (gemeente Nieuwegein) en 
Joop van der Zee (gemeente Utrecht) . In 2017 
nam Jocko Rensen, destijds wethouder in de 
gemeente Houten, thans wethouder in Bunnik, 
de rol van voorzitter op zich . Hij heeft een 
belangrijke rol gespeeld bij de versteviging van 
de deelname van gemeenten en de GGD regio 

Utrecht in het kUS . De gemeente Amersfoort 
was in de eerste periode vertegenwoordigd 
door Nico Opstelten, vervolgens door Matthijs 
van Leur en sinds medio 2018 door Carole 
Sombroek . Vanuit de Universiteit Utrecht 
maakte Harmen Binnema (USBO) deel uit 
van de kerngroep, vanuit de Universiteit voor 
Humanistiek was dit Ellen Grootegoed . De 
kerngroep werd in 2019 versterkt door Carolien 
Plevier vanuit de GGD regio Utrecht, en door 
Ard Sprinkhuizen, die vanuit de Werkplaats 
Sociaal Domein Noord-Holland overstapte naar 
Utrecht . Saskia Wijsbroek vertegenwoordigt 
sinds 2017 het Kenniscentrum Sociale 
Innovatie van Hogeschool Utrecht . Zij is 
tevens verbonden aan de Universiteit Utrecht 
(Pedagogische Wetenschappen) . Per 1 januari 
2020 nam Saskia ook het stokje van mij over als 
algemeen coördinator, waarvoor tevens dank . 

Ten slotte dank aan het Ministerie van VWS 
en de gemeenten in onze provincie die de 
organisatie van het kUS de afgelopen jaren 
financieel mogelijk gemaakt hebben . En 
uiteraard aan al die mensen die door hun 
deelname aan evenementen en projecten het 
kUS maken tot wat het is .

Jean Pierre Wilken was van 2016 tot 
en met 2019 coördinator van het kUS, 
en leidde daarvoor van 2009 tot 2016 
de Wmo-werkplaats. Hij is als lector 
Participatie, Zorg en Ondersteuning 
verbonden aan het Kenniscentrum 
Sociale Innovatie van Hogeschool 
Utrecht.
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Sinds de decentralisaties in 2015 is het sociaal 
domein een belangrijk beleidsterrein 

geworden. We gaven de afgelopen jaren 
samen met inwoners en organisaties dit 
domein een eigen gezicht. Denk bijvoorbeeld 
aan de vorming van buurtteams en het 
sociaal makelaarschap. Utrecht is een 
sociale stad, met veel vrijwilligers en 
bewonersinitiatieven. Ik heb ongelooflijk 

veel waardering voor al die bewoners die zich 
vrijwillig inzetten voor een ander, voor hun 

buurt. Zij maken het verschil in het dagelijks 
leven van mensen, zij zijn de kracht van hun buurt. 

In de stad zijn sociaal makelaars actief die bewonersinitiatieven 
ondersteunen . Zij kennen de buurt, weten waar behoefte is en helpen 

bij de start van nieuwe initiatieven . En als het nodig is, zijn daar vaak familie, 
vrienden of buren om te helpen . Toch kan het gebeuren dat iemand in een 
situatie komt, waarin het eigen netwerk niet genoeg kan ondersteunen . 
In die gevallen zijn er in gemeente Utrecht voorzieningen waarop 
teruggevallen kan worden . In iedere buurt is een buurtteam waar inwoners 
terecht kunnen met vragen over opvoeden en opgroeien, echtscheiding, 
werkloosheid, psychische problemen, schulden, eenzaamheid en meer . 
Gelukkig kennen ook steeds meer Utrechters de weg naar het buurtteam . 
Binnen het kennisplatform Utrecht Sociaal kunnen we kennis delen met 

MENSEN MAKEN 
HET VERSCHIL
kUS geeft ons gezamenlijke  
nieuwe denklijnen
Maarten van Ooijen 
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Mensen maken het verschil

Maarten van Ooijen is 
wethouder Maatschappelijke 
ondersteuning, Welzijn, Asiel 
& integratie en Sport in de 
gemeente Utrecht.

allerlei andere partijen in het sociaal domein . 
Binnen de buurtteams wordt gewerkt aan 
professionalisering, om inwoners steeds beter te 
kunnen ondersteunen . Ook kunnen we door de 
samenwerking met hogeschool en universiteit 
onderzoek doen naar nieuwe vormen tussen 
combinaties van wonen en zorg . 

“Binnen het kennisplatform  
Utrecht Sociaal kunnen we kennis  
delen met allerlei andere partijen  

in het sociaal domein.”

Door de toenemende druk op de daklozenopvang en 
de stijgende wachtlijsten bij vervolgvoorzieningen 
in de opvangketen moeten mensen lang wachten 
totdat zij in aanmerking komen voor een eigen 
woning . Samen met regiogemeenten, aanbieders, 
woningcorporaties en kennisinstituten gaat Utrecht 
aan de slag om beschermd wonen veel meer lokaal 
‘in de wijk’ te organiseren . Het Rijk heeft Utrecht als 
centrumgemeente €22,4 miljoen euro toegekend 
om dakloosheid in de stad en regio fors terug te 

dringen . Het plan ‘Living Lab, Eerst een Thuis’ geeft 
mensen die dakloos dreigen te raken of dakloos 
zijn een stabiele woonplek als eerste stap in het 
werken aan een nieuwe start . Hiermee wordt 
de druk op de opvangketen verminderd en kan 
terugval naar dakloosheid worden voorkomen . Bij 
de uitwerking van onze plannen om dakloosheid in 
de regio Utrecht fors terug te dringen, trekken we 
op met verschillende kennisinstellingen, waaronder 
de Hogeschool Utrecht en de Universiteit van 
Amsterdam . Door ontwikkelingen in een Living Lab 
vanuit de praktijk nauwgezet te volgen, onderzoeken 
we hoe housing first kan fungeren als volwaardig 
alternatief voor onze huidige nachtopvang .

Als college van de stad werken we aan ruimte 
voor iedereen . Dit betekent dat iedereen mee kan 
doen, wie je ook bent en wat je ook doet . En dat 
men om durft te kijken naar elkaar . Verbinding, 
contact en ontmoeting zijn daarbij heel belangrijk 
en waardevol . Tussen ouderen, jongeren, kinderen, 
in buurten, verzorgingshuizen, bij de sportclub, in 
de daklozenopvang of het asielzoekerscentrum . De 
kennisagenda van het kUS geeft ons gezamenlijke 
nieuwe denklijnen . Samen weten we meer, samen 
bereiken we meer .  

Overzicht BijlagenOnderzoeken & 
Ontwikkelen 

Opleiden & 
Ontwikkelen 

Ontmoeten & 
Ontsluiten

Ontmoeten & 
Ontsluiten 

17 



EEN STAD MET 
EEN HART
Het kUS als vliegwiel
Cees van Eijk 

Amersfoort is een stad met een hart. Een stad waar 
iedereen meetelt en thuis mag zijn. Ongeacht leeftijd, 

afkomst, levensovertuiging, geaardheid, beperking 
of andere achtergrond. Een stad waar we omkijken 
naar elkaar, zodat iedereen mee kan doen in onze 
samenleving op een manier die bij hen past. Met 
altijd een helpende hand in de buurt voor als 
het niet op eigen kracht lukt. Een stad waar het 
koningsdaggevoel van ‘Wij Amersfoort’ een jaar 
later nog merkbaar is. En misschien nu wel sterker 
is dan ooit.  

Op het moment van schrijven waart het coronavirus nog rond . 
Dit brengt de samenleving in een unieke situatie . Inwoners en 

organisaties ervaren onzekerheid, angst en moeilijke situaties, ook 
in Amersfoort . Tegelijkertijd ervaart men ook saamhorigheid om met 

elkaar door deze crisis te komen . Ik heb de laatste weken verschillende 
inwoners en organisaties gesproken en hun zorgen gehoord . Maar ook hoor 
ik hoe zij de schouders eronder zetten en nieuwe initiatieven starten om 
elkaar te ondersteunen . Stuk voor stuk inventieve oplossingen die kansen 
bieden voor de periode na corona . 

En dat zet ons als gemeente natuurlijk aan het denken . Want is onze 
samenleving nu als vanzelf op een keerpunt beland? Is dit een kans om de 
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Een stad met een hart

transformatie van het Sociaal Domein te versnellen? Het 
is in ieder geval een goed moment om met inwoners in 
gesprek te gaan . Want hoe zien zij de samenleving van de 
toekomst? Wat betekent voor hen prettig samenleven na 
corona en wat verwachten zij aan ondersteuning en zorg 
vanuit gemeente en partnerorganisaties? 

Op deze en andere vragen zullen we met inwoners de 
komende jaren het antwoord moeten gaan vinden . Dit 
vraagt iets van ons als gemeente, van onze partners 
en professionals . In de eerste plaats moeten we 
onze vakmanschap en kennis actueel houden . In de 
tweede plaats moeten we gemeente overschrijdend 
samenwerken om voort te kunnen bouwen op elkaars 
ervaringen . En tot slot samen vooruitkijken en kunnen 
inspelen op vraagstukken waar de snel veranderende 
samenleving ons voor stelt . Het kennisplatform Utrecht 
Sociaal (kUS) is voor mij een vliegwiel hiertoe . Een plek 
die ons als gemeente helpt om nieuwe inzichten, kennis 
en best practices te delen, te ontwikkelen en te vertalen 
naar de lokale situatie . Waar wetenschappelijk onderzoek 
en praktijk samenkomen . En waar we bovenal met 
vereende krachten, onder andere via kenniswerkplaatsen, 
experimenteren, leren en vooruitkomen . En daar blijven ik 
en mijn Amersfoortse collega’s ons graag voor inzetten . 

Cees van Eijk is wethouder 
Werk & Inkomen, Jeugd, 
Diversiteit in de Gemeente 
Amersfoort. Hij is lid van de 
programmaraad van het kUS.

Overzicht BijlagenOnderzoeken & 
Ontwikkelen 

Opleiden & 
Ontwikkelen 

Ontmoeten & 
Ontsluiten

Ontmoeten & 
Ontsluiten 

19 



kUS en KSI
Wat is de waarde van het samenspel tussen kUS en het 

Kenniscentrum Sociale Innovatie (KSI)? Die is meervoudig . 
We bouwen met elkaar aan een duurzame regionale 
infrastructuur, met alle belangrijke partners, gericht 
op het oplossen van sociale vraagstukken . Het KSI 
is daarbij coördinator en penvoerder van het kUS . 
Het Kenniscentrum Sociale Innovatie is één van de 
vier kenniscentra van Hogeschool Utrecht, waar het 
praktijkgericht onderzoek is ondergebracht . Daar 
doen we onderzoek, in nauwe samenwerking met 

onderwijs en werkveld, in en vanuit het brede sociaal 
domein . Onze missie is: bijdragen aan een inclusieve, 

rechtvaardige en veilige samenleving . In en vanuit het 
kenniscentrum gebeurt veel moois en waardevols, waar 

ik hier niet verder op in kan gaan . Om u daar een indruk te 
geven, verwijs ik graag naar onze website .

 
Voor nu wil ik me richten op de vraag aan het begin, de waarde 

van ons samenspel . Dat doe ik aan de hand van uitspraken van twee 
auteurs die voor mij belangrijke inspiratiebronnen zijn . Die kunnen 
daar iets over duidelijk maken, op twee aspecten van dat samenspel: 
de onderlinge verhoudingen als zodanig en het belang van die 
verhoudingen voor waar het uiteindelijk allemaal om draait . 

SAMEN TOEWERKEN 
NAAR EEN MEER 
ECOSOCIALE LEEFWIJZE
kUS en het Kenniscentrum Sociale Innovatie
Nico de Vos 
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Samen toewerken naar een meer ecosociale leefwijze

Samen
Eerst een citaat van Richard Sennett  
(1943), een van de belangrijkste sociologen 
en denkers van dit moment, uit zijn boek 
Samen. Een pleidooi voor samenwerken 
en solidariteit (2016; oorspronkelijk in het 
Engels verschenen in 2012):

“De brute versimpelingen van de 
moderne tijd mogen onze capaciteit tot 
samenleven dan wel onderdrukken en 
verstoren, ze kunnen dat vermogen niet 
uitwissen . Als sociale dieren zijn we in 
staat een diepere samenwerking aan te 
gaan dan de bestaande sociale orde tot 
norm stelt” (p . 365) .

Die diepere samenwerking raakt volgens 
mij aan de kern van de verhoudingen 
die we met elkaar in toenemende mate 
realiseren . Volgens Sennett zijn we in 
onze maatschappij niet meer in staat om 
daadwerkelijk samen te werken . Maar 
we moeten ons daar niet bij neerleggen, 
samenwerken kunnen we weer leren, zo 
maakt hij op overtuigende wijze duidelijk . 

kUS en KSI hebben daar de afgelopen 
jaren een belangrijke ontwikkeling in 
doorgemaakt, door ieders inzet daarbij, 
en die willen we de komende jaren graag 
verder doorzetten . Als het goed is, zijn we 
in staat die diepere samenwerking aan te 
gaan, anders dan de gangbare orde veelal 
mogelijk maakt . 

Ecosociale leefwijze
Dat samen optrekken heeft betekenis in 
zichzelf . Het heeft intrinsieke waarde . We 
gaan dan immers anders met elkaar om, 
zijn meer op elkaar betrokken, delen wat 
van belang is . Tegelijk, in een hiërarchie 
van doelen, kan zo’n samenwerking ook 
bijdragen aan iets wat daar bovenuit stijgt, 
een collectieve ambitie die je met elkaar 
voor ogen hebt . Het kUS koerst op zo’n 
gezamenlijke ambitie, brengt zaken in het 
brede sociaal domein in de regio Utrecht 
in beweging . Gericht op wat het sociaal 
domein nodig heeft . Dat komt op allerlei 
manieren in deze bundel tot uitdrukking . 

“Met het kUS kunnen we 
bijdragen aan andere, 

meer duurzame manieren 
van samenleven.”
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Samen toewerken naar een meer ecosociale leefwijze

Nico de Vos is directeur van het 
Kenniscentrum Sociale Innovatie, 
filosoof en lector Participatie 
en Stedelijke Ontwikkeling bij 
Hogeschool Utrecht.

Vanuit het KSI leveren we daar ook graag onze 
bijdrage aan . 

Die ambitie wil ik hier graag belichten 
vanuit een wat ruimer perspectief . Dat doe 
ik geïnspireerd door leven en werk van Arne 
Naess (1912-2009), een Noorse filosoof die 
bekend is geworden met zijn Deep Ecology . In 
een boek dat hij op hoge leeftijd nog schreef, 
te weten Ecology of Wisdom (2008), ontvouwt 
Naess wat hij noemt: ‘Lifestyle Trends Within 
the Deep Ecology Movement’ . Het zijn er in 
totaal 25 en eigenlijk doen ze er allemaal toe, 
maar laat ik er één met u delen, zoals door hem 
kernachtig is geformuleerd en uitgewerkt: 

”Waardeer levensstijlen die overal en 
altijd in stand kunnen worden gehouden 
– levensstijlen die niet overduidelijk 
onmogelijk zijn om duurzaam aan te houden 
zonder onrecht te doen aan medemensen of 
andere soorten” (p .140; eigen vertaling) .

Naess’ Deep Ecology gaat niet alleen over onze 
verhouding tot de natuur of de ecosystemen 
van onze aardbol . Er zijn volgens hem diepe 
verbanden tussen hoe we met de aarde 
omgaan en wat dat betekent voor onze 

kwaliteit van samenleven als wereldburgers . Er 
zijn allerlei connecties tussen de ecologische 
en de sociale problemen waar we mee 
geconfronteerd worden . Ze kunnen niet los van 
elkaar gezien worden . Dat ruimere perspectief 
doet er dus toe, ook voor kUS en KSI . We 
vinden het bijvoorbeeld ook terug in de set 
van zeventien met elkaar samenhangende 
sustainable development goals van de Verenigde 
Naties . 

Het is daarom zaak, stelt Naess, die leefstijlen 
te waarderen die universeel houdbaar zijn . 
Een uitspraak die aanzet tot nadenken . Het 
gaat hem om leefstijlen die overal en altijd 
aangehouden kunnen worden . Duurzame 
manieren van leven, zonder onrecht te doen 
aan onze medemensen of andere soorten 
op aarde . Onrechtvaardigheid uit de wereld 
helpen, dat is een enorme opgave . Daar staan 
we helaas nog ver van af . En ook in regio 
Utrecht is veel werk aan de winkel . Maar met 
het kUS kunnen we ons daar in gezamenlijkheid 
voor inzetten . Bijdragen aan andere, meer 
duurzame manieren van samenleven . Of met 
andere woorden: samen toewerken naar een 
meer ‘ecosociale’ leefwijze .
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Gezondheid en preventie zijn sleutelwoorden bij alles wat wij als  
GGD doen. Vanuit onze brede (sociaal medische) ervaring en 

deskundigheid bevorderen én beschermen we de gezondheid van  
alle inwoners in regio Utrecht. 

We hebben een positieve blik 
op gezondheid: we kijken naar 

mogelijkheden en kansen om mee te 
kunnen doen in de samenleving . Want 

gezondheid is zoveel meer dan niet-
ziek zijn . Verbinding tussen de publieke 

gezondheid en het sociaal domein is van 
belang . Kennis over hoe je preventie een 
goede plek geeft in samenhang met andere 
beleidsterreinen zoals het sociaal domein is 
cruciaal . De GGD regio Utrecht (GGDrU) wil 
namens de 26 gemeenten in de provincie 
Utrecht impactvol blijven bijdragen aan een 
gezonde generatie . Nu én later . Het kUS is 
een mooi netwerk waarin we samen leren, 
ontwikkelen, uitvoeren en evalueren, zodat 
we bijdragen aan een samenleving waar 
iedereen ertoe doet . 

Gezondheid en participatie 
versterken elkaar
We worden gemiddeld steeds ouder en 
ons leven telt steeds meer gezonde jaren . 
Echter, de sociaaleconomische situatie 
waarin mensen verkeren, bepaalt voor een 
belangrijk deel hun gezondheidssituatie . 
Gezondheid is niet gelijk verdeeld over 
de bevolking . In onze visie versterken 
gezondheid en participatie elkaar . 
Gezondheid is zowel doel op zich als middel, 
bijvoorbeeld om mee te kunnen doen . 
Gezondheid is van invloed op het dagelijks 
functioneren in het werk of op school . 
Andersom is het hebben van werk of het 
volgen van een opleiding van grote invloed 
op gezondheid en het ontwikkelen van 
gezondheidsvaardigheden .

NU EN LATER
Impactvol bijdragen aan  
een gezonde generatie
Nicolette Rigter  
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Nu en Later

Preventie
Preventie heeft als doel ziekten 

en complicaties van ziekten 
te voorkomen of in een zo 
vroeg mogelijk stadium 
op te sporen . Het werk van 
de GGD is vooral gericht 
op universele en selectieve 
preventie (primaire en (deel 

van) secundaire preventie) . 
Dit kan zowel op individueel als 

groepsniveau . Preventie draagt 
eraan bij dat mensen gezond 

blijven door hun gezondheid te 
bevorderen en te beschermen en 

daarmee hun mogelijkheden om mee 
te kunnen doen te vergroten . Het sluit 
daarmee goed aan op de doelstellingen 
binnen het sociaal domein . Toch blijkt het in 
de praktijk vaak lastig om preventie in het 
sociaal domein een goede plek te geven . 

Samenwerking is cruciaal
Samenwerking is daarin cruciaal, zowel 
lokaal, regionaal als landelijk . Hierbij is het 
samen ontwikkelen en delen van kennis 
van belang om meer effectief te kunnen 
zijn . Juist door het combineren van kennis 
en door vanuit verschillende perspectieven 
naar eenzelfde maatschappelijke opgave 
te kijken, kunnen nieuwe oplossingen voor 
complexe vraagstukken worden bedacht . 
Het kUS heeft zich de afgelopen jaren 
ontwikkeld tot DE netwerkorganisatie op 
het terrein van het sociaal domein in de 
provincie Utrecht, waarin beleid, praktijk 
en onderzoek samenkomen . Het netwerk 
biedt daarbij een platform om met elkaar te 
onderzoeken, kennis te delen en te vertalen 
naar toepassingen in de praktijk . Zo worden 
we samen wijzer en werken we aan een 
samenleving waar iedereen ertoe doet .Nicolette Rigter is 

directeur Publieke 
Gezondheid GGD regio 
Utrecht en lid van de 
programmaraad van 
het kUS.
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“Juist door het combineren van kennis  
en door vanuit verschillende perspectieven 

naar eenzelfde maatschappelijke  
opgave te kijken, kunnen nieuwe  

oplossingen voor complexe vraagstukken 
worden bedacht.”
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Sinds de transitie in het jeugddomein 
hebben we als gemeenten de 
verantwoordelijkheid op ons genomen 
om alle jeugdigen en gezinnen optimale 
ontwikkelingskansen te bieden. Om dit 
te kunnen realiseren, werken we aan 
nieuwe vormen van samenwerking tussen 

kinderen en jongeren, ouders, gezinnen, 
hulpverleners, onderwijsinstellingen 

en vrijwilligersorganisaties. Regionale en 
bovenregionale samenwerking is hierin ook 

ontzettend belangrijk gebleken. Als wethouder in 
Amersfoort was ik namens de Utrechtse Jeugdregio’s lid 

van de programmaraad van het kUS. Hier hebben we met 
partners vanuit de verschillende perspectieven, bewoners, 
werkveldorganisaties, gemeenten, opleidingen en kennis- en 
onderzoeksinstellingen, een kennisagenda met gezamenlijke 
thema’s gerealiseerd en geprioriteerd. 

OPTIMALE 
KANSEN VOOR 
DE JEUGD
Fleur Imming
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Optimale kansen voor de jeugd

De themabijeenkomsten rondom 
kennisuitwisseling, variërend van Narratieve 
verantwoording door gemeenten tot 
Het voorkomen van huiselijk geweld en 
kindermishandeling, zijn zeer relevant voor 
professionals in het lokaal beleid . Vanuit het 
jeugdperspectief zijn er met behulp van het 
kUS bijvoorbeeld belangrijke ontmoetingen 
met bewoners- en cliëntorganisaties geweest 
en is bijvoorbeeld een samenwerking tussen de 
vrijwilligersorganisatie Handjehelpen en mbo-, 
hbo-, en universitaire opleidingen ontstaan . 

Inhoudelijk zijn we gestart met gesprekken 
over vraagstukken die voor het gehele sociaal 
domein relevant zijn: intergenerationele 
overdracht van armoede, gezinnen met 
complexe en meervoudige problemen en 
natuurlijk 18-/18+ . Wat ik met name waardeer in 
het kUS zijn de multidisciplinaire uitwisselingen 
en initiatieven rondom zowel inhoudelijke als 
beleidsmatige en financiële opgaven, waarmee 
we echt hebben kunnen bijdragen aan de 
transformatie van het sociaal domein .
 

Transformeren 
doe je samen
De Utrechtse jeugdregio’s 
in beeld

Fleur Imming is oud-wethouder 
van de gemeente Amersfoort en 
oud-voorzitter van de Utrechtse 
Jeugdregio’s. Zij maakte in de 
periode 2016-2019 deel uit van de 
programmaraad van het kUS.

Illustratie: 
Martine Hermsen
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JEUGDNETWERKEN 
IN DE PROVINCIE 
UTRECHT
Samen in het sociaal domein
Anna van Spanje-Hennes & Saskia Wijsbroek 

De transformatie in het jeugddomein roept nieuwe 
en zeer uitdagende vraagstukken op. Het lectoraat 

Jeugd richtte zich in haar eerste werkperiode 
van 1 september 2016 tot 1 september 2020 
op die vraagstukken, vanuit en samen met 
praktijkprofessionals, ouders en jeugdigen, 
beleidsvormers, docenten en studenten. 

Het lectoraat Jeugd kwam tot stand op gezamenlijk 
initiatief van de provincie Utrecht en Hogeschool 

Utrecht . Met de provincie als mede-opdrachtgever, heeft 
het lectoraat zich in de eerste periode specifiek tot doel 

gesteld om bij te dragen aan de kwaliteit van de lokale en 
(boven)regionale zorg voor jeugdigen en opvoeders in de 

Utrechtse Jeugdregio’s . Mede hierom heeft het lectoraat Jeugd 
zich sinds 1 januari 2017 verbonden aan het kUS . Ook twee 

Jeugd-netwerken, waarvan het lectoraat deel uitmaakt, hebben 
een verbinding gelegd met het kUS: de Academische Werkplaats 

Transformatie Jeugd Utrecht en het Regionaal leernetwerk Utrecht Jeugd: 
Leren voor de toekomst, evenals de Utrechtse Jeugdregio’s waarmee het 

lectoraat het project De Utrechtse Jeugdregio’s in beeld uitvoert .
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Jeugdnetwerken in de provincie Utrecht

De leden van het lectoraat zijn structureel actief in 
het onderzoeksnetwerk, de kerngroep, de werkgroep 
rondom huiselijk geweld en kindermishandeling en de 
multidisciplinair samengestelde werkgroep rondom 
preventie . Daarnaast zijn diverse (docent)onderzoekers 
de afgelopen jaren actief geweest als voorbereider, 
mediator of workshopleider bij diverse conferenties 
en studiemiddagen . Bijvoorbeeld over onderzoek naar 
de samenwerking tussen inwoners, professionals en 
vrijwilligers in de regio, en over een responsief evaluatief 
onderzoek van de pilot Onderwijs Zorg Arrangement 
in Wijk bij Duurstede . Samen met de Health Hub, het 
platform voor het gezondheidsdomein in de provincie 
Utrecht, organiseerden de (jeugd)partners in het kUS in 
het najaar van 2019 een middag over preventie in het 
jeugddomein . 

De samenwerking met partners in het kUS-netwerk heeft 
enerzijds gezorgd voor verbreding en verdieping van 
projecten bij het lectoraat Jeugd . Anderzijds heeft het 
lectoraat een bijdrage kunnen leveren aan activiteiten en 
projecten van kUS-partners . In het onderzoeksnetwerk 
bijvoorbeeld, zijn waardevolle contacten en 
samenwerkingen ontstaan . Zo lezen onderzoekers van 
het lectoraat jaarlijks mee met de tekst over Jeugd voor 
De Staat van Utrecht, een website met thema-analyses 

“De transformatie in 
het jeugddomein roept 

nieuwe en zeer uitdagende 
vraagstukken op.”
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Jeugdnetwerken in de provincie Utrecht

op 12 domeinen en een databank voor informatie over 
het woon-, werk- en leefklimaat van de provincie Utrecht 
en haar gemeenten . Een voorbeeld van een gezamenlijk 
initiatief is het onderzoek naar het coöperatiemodel 
voor het sociaal domein binnen de gemeente 
Woudenberg . Dit project is opgezet door de gemeente en 
maatschappelijke partners in Woudenberg, onderzoekers 
en studenten van de opleidingen bestuurskunde (UU) 
en Social Work (HU) en het lectoraat Participatie, Zorg en 
Ondersteuning (HU) . Docentonderzoekers Jeugd werken 
mee aan ateliers en verbindingsavonden onder het motto 
‘Opvoeden vraagt lef van iedereen’ .  

Kortom, het kUS biedt ons als collega’s in de 
jeugdsector mogelijkheden tot integraal werken 
binnen het brede sociaal domein, samenwerken in 
uiteenlopende multidisciplinaire verbanden, samen 
leren, en gezamenlijk vorm geven aan de verbinding 
met het gezondheidsdomein in onze provincie . 
Deze mogelijkheden dragen bij aan het verbeteren 
van de kwaliteit van ondersteuning, hulp, en 
samenwerkingsrelaties voor inwoners, vrijwilligers en 
professionals binnen het hele sociaal domein . 

Anna van Spanje-Hennes is onderzoeker 
bij het lectoraat Jeugd, Kenniscentrum 
Sociale Innovatie van Hogeschool 
Utrecht.

Saskia Wijsbroek is lector Jeugd bij 
het Kenniscentrum Sociale Innovatie 
van Hogeschool Utrecht. Zij is lid van 
de kerngroep en sinds 1 januari 2020 
algemeen coördinator van het kUS. 
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Mensen met zorgvragen, patiënten, 
cliënten, gewoon inwoners van 
de provincie, bevinden zich soms 
vanwege hun zorgvragen in een 
afhankelijkheidspositie. Hoe goed de 
professionele zorg en het beleid van 
bijvoorbeeld gemeenten ook is, het 

perspectief van degenen die in deze 
afhankelijkheidspositie verkeren, is 

lang niet altijd (goed) in beeld. Maar 
gelukkig worden patiënten, cliënten 

en inwoners steeds vaker betrokken bij 
ontwikkelingen in de zorg (jeugdzorg, 

Wmo-zorg, langdurige zorg, verzekerde 
zorg). Zorgcoöperaties, bewonersorganisaties, 

patiëntenorganisaties, adviesraden, cliëntenraden 
e.d. krijgen steeds meer ruimte om hun stem te laten horen. 

Ook in de Utrechtse regio’s en gemeenten. In een aantal gevallen 
ondersteunt Zorgbelang Inclusief hen daarbij.

ZORGBELANG 
INCLUSIEF
De stem van de  
zorgvrager in Utrecht
Eric Verkaar
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Zorgbelang Inclusief

Participatie
Participatie van zorgvragers wordt wettelijk ondersteund 
en afgedwongen door de nieuwe Wet Medezeggenschap 
Cliëntenraden Zorginstellingen die vanaf 1 juli 2020 in werking 
trad . Voor veel grotere Utrechtse zorginstellingen is deze wet een 
oude bekende . Maar ook voor hen verandert er het een en ander: 
de participatie dient te gaan over onderwerpen die dichter bij de 
directe zorg voor mensen liggen . En voor kleinere instellingen 
betekent deze nieuwe wet dat zij ook echt aan participatie 
moeten gaan doen .
Participatie gaat dan niet slechts om meepraten, maar om het 
ervoor zorgen dat persoonlijke ervaringen van mensen leiden tot 
het aanpassen van zorg en beleid, zodat de mensen waar het om 
gaat een betere beleving krijgen van hun zorg en kwaliteit van 
leven .
Behalve participatie is ook directe en onafhankelijke 
ondersteuning van zorgvragers van belang . Onafhankelijke 
cliëntondersteuning en vertrouwenswerk zijn de afgelopen 
vijf jaar sterk ontwikkeld en hebben een sterke wettelijke basis 
gekregen . Hoewel hiervoor de afgelopen jaren steeds meer 
aandacht is gekomen, zijn veel gemeenten en zorgorganisaties 
zich nog onvoldoende bewust van het belang en de kracht van 
deze directe ondersteuning van zorgvragers . 

“Participatie gaat dan niet  
slechts om meepraten, maar om 

het ervoor zorgen dat persoonlijke 
ervaringen van mensen leiden tot het 

aanpassen van zorg en beleid.”
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Zorgbelang Inclusief

Ontmoetingsplaats
Het kennisplatform Utrecht Sociaal (kUS) is de afgelopen vijf jaar 
een ontmoetingsplaats geweest van het onderwijs, gemeenten 
en zorgprofessionals in de provincie Utrecht . Binnen kUS 
vraagt Zorgbelang Inclusief aandacht voor het perspectief van 
zorgvragers, de meest direct betrokkenen . In de gesprekken 
binnen het kennisplatform komt steeds meer aandacht voor het 
belang van het inbrengen van ervaringen van mensen, die zelf te 
maken hebben met een specifieke problematiek of zorgvraag, bij 
organisatie- en beleidsprocessen en veranderingstrajecten in de 
gehele breedte van de zorg .
 
De uitdaging voor de partners van het kennisplatform is elke dag 
weer om de betrokkenheid en ondersteuning van zorgvragers 
nog meer in de praktijk vorm te geven . De omzetting van 
participatietheorie naar participatiepraktijk is zeker voor een 
kennisnetwerk een belangrijke uitdaging . Graag wil Zorgbelang 
Inclusief daar de komende jaren samen met de andere partners 
van het netwerk verder aan blijven werken .

Eric Verkaar is directeur van Zorgbelang Inclusief 
en lid van de programmaraad van het kUS. 
Zorgbelang Inclusief ondersteunt cliënten met 
advies en belangenbehartiging. Zij adviseert vanuit 
clientperspectief inwoners, cliënten, patiënten, 
zorg- en welzijnsorganisaties, gemeenten, 
zorgverzekeraars, onderwijsinstellingen en 
anderen, gericht op Inclusiviteit (volwaardig mee 
kunnen doen), Leefbaarheid (een gezonde, prettige 
leefomgeving) en Participatie (meebeslissen voor 
bewoners, patiënten én overheden).
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Al meer dan twintig jaar houd ik mij bezig met sociale vraagstukken. 
Best lang dus. Maar toch begin ik pas de laatste vijf jaar écht te 

begrijpen hoe cruciaal het is om inzicht te hebben in de leef- en 
belevingswereld van (kwetsbare) mensen. Als het om sociale 

vraagstukken gaat, wordt er nog vaak gedacht in doelgroepen 
die te herkennen zijn aan bepaalde factoren. Bijvoorbeeld: 
mensen met een psychische of fysieke beperking,  mensen die 
in armoede leven,  mensen in een bepaalde leeftijdsgroep… Op 
grond van die – veelal zichtbare – kenmerken maken we beleid 
en bieden we ondersteuning. Ik heb de laatste jaren echter heel 
concreet gemerkt dat er nog een andere laag is, namelijk de laag 
van de belevingswereld van mensen. En het is wat mij betreft 
heel cruciaal om deze belevingswereld beter te gaan begrijpen. 

Sociale vraagstukken zijn 
complex . We kunnen ze nog 

beter aanvliegen (zowel vanuit 
de gemeente als vanuit hulp- of 

dienstverleningsorganisaties) als we 
leren begrijpen waarom mensen doen 

wat ze doen . Om zicht te krijgen op hun 
belevingswereld en om tot vernieuwing 
te komen, hebben we mensen met eigen 
ervaringen, eigen inbreng nodig .  Ik pleit 

ervoor om mensen met ervaringen beter in 
positie te zetten .

En laten we ons ook verdiepen in 
de leefwereld van mensen met een 
kwetsbaarheid . Zijn of haar buren, naasten 
en betrokken vrijwilligers . Ook zij maken 
onderdeel uit van ‘het systeem’ van deze 
kwetsbare inwoner en acteren vanuit hun 
eigen perspectief . Hoe deze perspectieven 

DE WAARDE VAN 
ERVARINGEN
Echt zicht krijgen op de  
belevingswereld van mensen
Petra van der Horst
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De waarde van ervaringen

op elkaar reageren en hoe ze elkaar versterken: hier zicht op 
krijgen, helpt naar mijn idee om sociale vraagstukken aan te 
kunnen pakken . 

Zelf heb ik me de laatste jaren veel beziggehouden met 
de belevingswereld van mensen met een psychische 
kwetsbaarheid . Want hoe is het om zelfstandig te wonen als 
je een psychische kwetsbaarheid hebt? Hoe verhoud je je 
tegenover buren? Hoe reageren buren en waar is hun reactie op 
gebaseerd? Het vergt onderzoek om te begrijpen hoe mensen 
reageren en waarom . Om mensen te laten uitspreken waarom ze 
voelen wat ze voelen en denken wat ze denken . 

Kortom: als het gaat om sociale vraagstukken, dan ligt er een 
grote uitdaging om te leren begrijpen wat de achtergronden 
zijn van menselijk gedrag . Dit gedrag kan te maken hebben met 
sociale omstandigheden, met erfelijke en lichamelijke factoren, 
met eerdere ervaringen, of met de denkcapaciteit van mensen . 

Ik pleit voor meer aandacht om deze complexiteit goed te 
doorgronden . Zodat we echt leren vanuit welk perspectief en 
vanuit welke belevingswereld mensen naar de vraagstukken 
kijken waar ze in het dagelijks leven mee te maken hebben . 

Petra van der Horst is zelfstandig 
gevestigd adviseur en directeur 
van de Koepel Adviesraden Sociaal 
Domein. Zij zet zich o.a. in voor 
kwetsbaarheidsvriendelijke wijken. Zij 
was lid van de programmacommissie 
Maatschappelijke Ondersteuning en 
Participatie van het kUS.
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“Als het gaat om sociale  
vraagstukken, dan ligt er een 
 grote uitdaging om te leren  

begrijpen wat de achtergronden zijn  
van menselijk gedrag.”
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OMZIEN NAAR 
ELKAAR
ontwikkelen – versterken – verbinden
Evert Jan van Hasselt en Pieter Hessel

Een van de netwerken die aangesloten is bij 
het kennisplatform Utrecht Sociaal is Omzien 
naar Elkaar, een samenwerkingsverband van 
bewonersinitiatieven in de provincie Utrecht. 
Bewonersinitiatieven in zorg, welzijn en wonen 
hebben zich ontwikkeld tot de ruggengraat van 
een gezonde en vitale samenleving. Alleen al in de 
provincie Utrecht zijn ruim 140 bewonersinitiatieven 

actief en dat aantal blijft gestaag groeien. Sinds haar 
oprichting in 2013 vanuit Rabobank Utrecht en PGGM 

zet Omzien naar Elkaar zich in voor het versterken van 
deze ontwikkeling.
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Omzien naar Elkaar

Pijlers
Omzien naar Elkaar kent drie pijlers:

Pijler 1
Kennisontwikkeling, uitwisseling en educatie
Al jaren faciliteert Omzien naar Elkaar 
leernetwerken en kennisbijeenkomsten . 
Deze worden door bewonersinitiatieven 
hooggewaardeerd en vormen een waardevolle 
ondersteuning bij hun verdere ontwikkeling 
en zichtbaarheid . Daarnaast is Omzien 
naar Elkaar één van de initiatiefnemers van 
Nederland Zorgt voor Elkaar en van de Ella 
Vogelaar Academie voor Gemeenschapskracht . 
Beiden zetten zich op landelijk niveau in voor 
ontwikkeling, uitwisseling en verspreiding van 
kennis rondom bewonersinitiatieven . 

Pijler 2
Ondersteuning van bewonersinitiatieven
Naast een helpdesk voor bewonersinitiatieven 
is Omzien naar Elkaar doordrongen van het 
feit dat het vooral de bewonersinitiatieven 
zelf zijn die elkaar kunnen helpen . 
Met het op gang brengen van een 

provinciaal samenwerkingsverband tussen 
bewonersinitiatieven draagt Omzien 
naar Elkaar bij aan het versterken van de 
bewonersinitiatieven zelf en aan het vergroten 
van hun zichtbaarheid .

Pijler 3
Ondersteunen van organisaties
Traditioneel is zorg, wonen en 
welzijn het domein van met 
name gemeente, zorgverleners, 
welzijnsorganisaties en 
woningcorporaties . Dat 
verschuift met de komst van 
bewonersinitiatieven . In een vitale 
(en meer coöperatieve) samenleving 
zijn deze werelden optimaal op elkaar 
aangesloten . Op dat punt is er nog 
een weg te gaan . Bewonersinitiatieven 
zoeken vanuit hun kwaliteit en eigenheid 
aansluiting bij lokale overheden en 
uitvoerende organisaties . Deze organisaties 
zoeken op hun beurt naar een manier om zich 
te verhouden tot de nieuwe ontwikkelingen . 
Omzien naar Elkaar fungeert als katalysator 
van dit proces met advisering, uitwisseling en 
(pilot)projecten .
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Omzien naar Elkaar

Pieter Hessel is coördinator Omzien 
naar Elkaar. Hij is Imagineer van de 
leefomgeving en gebruikt gevraagd 
en ongevraagd zijn verbeelding en 
analytisch vermogen om initiatieven 
in dienst van de leefwereld te creëren 
en ondersteunen. Als coördinator is 
hij de schakel tussen Stichting Omzien 
en de projecten die binnen het 
netwerk Omzien naar Elkaar worden 
uitgevoerd.

Omzien naar Elkaar en het kUS
Als één van de 14 werkplaatsen sociaal domein vormt het kennisplatform 
Utrecht Sociaal een broedplaats voor vernieuwing van het sociaal 
domein . In dit kennisplatform zijn alle relevante organisaties 
vertegenwoordigd en vormt daarmee voor Omzien naar Elkaar een 
belangrijke omgeving om de verbinding met bewonersinitiatieven 
tot stand te brengen . Onze bijeenkomst met als thema: Beter benutten 
van gemeenschapskracht, naar een optimale samenwerking tussen 
bewonersinitiatieven, overheid en sociale partners was van grote waarde en 
smaakt naar meer .

Samen komen we verder
Met de toenemende complexiteit in onze samenleving zijn gemeenten, 
welzijns- en zorgorganisaties niet meer in staat zorg en welzijn 
optimaal te regelen voor die samenleving . Bewonersinitiatieven voegen 
belangrijke elementen toe, nemen een steeds belangrijkere plaats 
in binnen de lokale sociale infrastructuur, maar kunnen het ook niet 
alleen . Idealiter vullen bewonersinitiatieven, gemeenten, welzijns- en 
zorgorganisaties, opleidingen en wetenschap elkaar aan en dragen 
in goede samenwerking bij aan een vitale samenleving . Door deze 
werelden elkaar te laten vinden en te versterken draagt Omzien naar 
Elkaar bij aan een gezonde en vitale provincie!

Evert Jan van Hasselt is auteur van het boek 
“Van CEO naar tuinman” (Business Contact, 
2014), waarin hij analyseert wat wij als mensen 
kunnen leren van hoe mieren samenwerken. 
Op basis van die visie ontwikkelt hij met zijn 
investeringsmaatschappij Business21 nieuwe 
organisaties. Als bestuurslid van Stichting 
Omzien zet hij zich in voor het versterken van 
bewonersinitiatieven in provincie Utrecht.
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WERKEN AAN 
WELZIJN
Het belang van de sociale basis
Ard Sprinkhuizen

De Werktafel Welzijn van het kennisplatform Utrecht Sociaal Domein 
timmert sinds 2018 aan de weg door een aantal cruciale kwesties in de 

sociale basis aan de orde te stellen en de kwaliteit van het sociaal werk 
daarin stapsgewijs verder te onderbouwen. De Werktafel Welzijn is een 

uniek samenspel tussen een groeiend aantal bestuurders van brede 
welzijnsorganisaties in de regio Utrecht en Gooi en Vechtstreek. Het 
gaat bijvoorbeeld over veronachtzaamde zaken als welzijn in kleine 
kernen, om de rol die welzijnswerk speelt bij inclusie en sociale 
cohesie, de bijdrage die mensen in kwetsbare situaties kunnen 
hebben in wijken, buurten en dorpen, en om het zichtbaar maken 
van de kracht van welzijnswerk in al haar verschijningsvormen.

De aangesloten organisaties 
maken zich, met ondersteuning 

van het kUS, sterk voor de rol 
en positie van welzijnswerk in de 

sociale basis . Tijdens de coronacrisis 
is gebleken hoe cruciaal deze rol in 

de sociale basis is . Sociaal werk werd 
benoemd als cruciaal beroep, en niet voor 
niets . De hulp die samen met veel vrijwillige 
inzet geleverd kon worden bleek voor veel 
mensen essentieel: maaltijdbezorging, 
belcirkels met eenzamen, steun voor 
gezinnen waar conflicten ontstonden door 
het dicht op elkaar zitten, huiswerkhulp, 

noodopvang voor zorggezinnen, 
ondersteuning van mantelzorgers, het 
inzetten van vrijwillige hulp, jongeren 
begeleiden offline en online, gewoon in 
de buurt aanwezig zijn etc . De kundigheid 
van sociaal werkers om achter de voordeur 
te (durven) komen en in de buurt te 
ondersteunen, bleek voor mensen in 
kwetsbare situaties cruciaal in hun dagelijks 
leven .

Een sterke sociale basis en de inzet van 
sociaal werk daarin is van groot belang 
voor een leefbare samenleving en zal 
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Werken aan welzijn

dat ook op de langere termijn blijven . 
De roep om meer maatschappelijke 
ondersteuning in de sociale basis vanuit 
woningbouwverenigingen, burgemeesters, 
GGZ en scholen is al enige tijd duidelijk 
hoorbaar . De grootste uitdaging is om deze 
kwesties niet in telkens meer complexe 
systemen in specialistische zorg op te 
lossen, maar om op zoek te gaan naar 
lichte structuren, die dicht aansluiten 
bij bewoners en burgers onderling . En 
daarbij vooral op zoek te gaan naar een 
evenwichtig samenspel tussen bewoners, 
gemeenten, professionals, vrijwillige inzet, 
kerken en moskeeën en maatschappelijke 
organisaties . Dit vergt investeringen in 
die sociale basis, juist om de zwaardere 
ondersteuning in onder andere de GGZ, 
Wmo en de Jeugdzorg te ontlasten .

De Werktafel Welzijn organiseerde in juli 
2020 een online-symposium om dit pleidooi 
te versterken . Meer dan 300 deelnemers 
namen hieraan deel, waarbij ons pleidooi 
onder andere ondersteund werd door de 
brancheorganisatie Sociaal Werk Nederland .

De Werktafel Welzijn gaat zich in de 
komende jaren sterk maken om de kracht 
en betekenis van welzijnswerk in en vanuit 
de sociale basis nog meer zichtbaar te 
maken . Dit is cruciaal, omdat de sociale 
basis paradoxaal genoeg vaak niet versterkt 
is in de afgelopen jaren, maar juist verzwakt 
is en zelfs ondermijnd . Daardoor dreigt 
de basis in het sociaal domein in een 
neerwaartse spiraal te belanden: minder 
investeren of te weinig blijvend investeren 
in de sociale basis leidt tot minder 
preventie, leidt tot latere interventies, leidt 
tot een toename van zorgvragen bij de 
(duurdere) zorg- en hulpverlening, leidt tot 
meer tekorten, leidt tot meer bezuinigingen 
die dan alleen weer doorgevoerd worden 
in de sociale basis . De gemeenten neigen 
bovendien in de nasleep van de corona-
crisis tot een bezuinigingsreflex, waar de 
sociale basis ‘laaghangend fruit’ is . Dit is 
‘penny wise and pound foolish’ . Investeren 
in welzijn is investeren in een duurzame en 
veerkrachtige samenleving . De Werktafel 
Welzijn blijft vanuit deze basis aan de weg 
timmeren .

Ard Sprinkhuizen is senior 
onderzoeker bij het Kenniscentrum 
Sociale Innovatie en ondersteuner bij 
het kennisplatform Utrecht Sociaal. 
Hij ondersteunt, samen met Inge 
Scheijmans, de Werktafel Welzijn.
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Als je aan medewerkers van een zorgaanbieder 
die voor het grootste deel gefinancierd wordt 

vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) vraagt 
wie de werkers in het sociaal domein zijn, 

is de kans heel groot dat zij verwijzen 
naar collega’s die vanuit de Wmo werken, 
bijvoorbeeld mensen in het welzijnswerk 
of de wijkteams. Het sociaal domein en 
de langdurige zorg worden als aparte 
werelden beleefd. Dat is ten onrechte, en 
een gemiste kans voor maatschappelijke 

participatie van mensen met een 
verstandelijke beperking.

Na de ontmanteling van de AWBZ en de 
decentralisaties naar de gemeenten in de vorm van 

de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet, bleef de 
Wlz onder landelijke regie vallen, aangestuurd vanuit 

zorgkantoren . Grote landelijke of regionaal werkende instellingen 
die langdurige zorg bieden aan mensen met een beperking (zoals 

Amerpoort, de organisatie waar ik voor werk), hebben slechts voor een 
klein deel te maken met de Wmo of de Jeugdwet . Zo kan verklaard worden 
dat professionals die mensen met een verstandelijke beperking begeleiden en 
daarvoor financiering, regels en richtlijnen ontvangen vanuit de Wet langdurige 
zorg zichzelf vaak niet rekenen tot het sociaal domein en zich vaak onvoldoende 
bezighouden met wat zich afspeelt in de gemeente .

LANGDURIGE  
ZORG IN HET 
SOCIAAL DOMEIN 
Een kloof die overbrugd moet worden
Alfons Klarenbeek
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Langdurige zorg in het sociaal domein 

Alfons Klarenbeek is senior beleids- en 
projectmedewerker bij Amerpoort. 
Amerpoort biedt zorg en ondersteuning aan 
mensen met een verstandelijke beperking. 
De expertise van Alfons ligt op het snijvlak 
van zorg, dienstverlening en huisvesting. 
Hij houdt zich onder andere bezig met de 
ondersteuning van (particuliere) woon-
initiatieven en innovatieve zorgconcepten 
in de gehandicaptenzorg. Alfons Klarenbeek 
was in de periode 2016-2019 lid van de 
programmacommissie Maatschappelijke 
Ondersteuning en Participatie van het kUS.

Dit illustreert dat het denken en handelen zich nog 
steeds afspeelt langs de lijnen van de financiering 
en de regelgeving . Toch is de vraag of het 
zorgkantoor en de inspectie andere kwaliteitseisen 
eisen stelt dan de gemeente of de GGD . Het gaat 
immers altijd om goede zorg of ondersteuning . 

Geen eiland
Bovendien speelt het leven en werken in de 
langdurige zorg zich niet af op een eiland . Iedere 
instelling die zorg biedt aan mensen met een 
beperking heeft maatschappelijke participatie 
hoog in het vaandel staan . En participatie speelt 
zich per definitie af in het sociaal domein .
Professionals werken dus in het sociaal domein 
zonder dat zij zich daar voldoende bewust van zijn! 
De Wet langdurige zorg regelt vooral de 
begeleiding, (medische) zorg en behandeling . 
Deze wordt gekenmerkt door het feit dat het 
een all-in pakket is en dat de zorg veelal het hele 
leven lang duurt . De Wlz richt zich echter mijns 
inziens te weinig op de omgeving, op de mensen 
om cliënten heen, op het sociaal domein . Inclusie 
is zelden een inkoopeis van het zorgkantoor . En 

dat terwijl inclusie bij zowel zorginstellingen als 
gemeenten hoog in het vaandel staat . In veel 
wijken zijn woonvoorzieningen voor Wlz cliënten 
gerealiseerd . Cliënten zijn gewoon burgers en 
inwoners . Zij willen meedoen en meetellen 
in de samenleving . Professionals moeten zich 
ontworstelen aan de Wet langdurige zorg, inclusief 
het bijbehorend regime, om vervolgens midden 
in het sociaal domein te staan en actief samen 
te werken met bijvoorbeeld wijkteams, 
welzijnsorganisaties en buurtinitiatieven . 
Dat besef is van het allergrootste belang . 

DNA
Het kennisplatform Utrecht 
Sociaal draagt bij aan dit 
bewustzijn en stimuleert 
professionals om datgene wat in 
het DNA van de WLZ ontbreekt, 
beter zichtbaar te maken en na 
te streven . Laten we met z’n allen 
werken aan de waarden vanuit het 
sociaal domein, onafhankelijk waar 
de financiering vandaan komt .
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NETWERK 
INFORMELE ZORG  
UTRECHT  
Samen werken aan uitdagingen 
Irene Domburg 

In Utrecht zijn er, zoals in vele grote steden, tientallen 
vrijwilligersorganisaties die zich inzetten om medeburgers een 

handje te helpen. Al deze organisaties hebben veelal met 
dezelfde uitdagingen te maken. Hoe werf je voldoende 

vrijwilligers, hoe zorg je voor een goede training van 
deze vrijwilligers, hoe werk je goed samen met de 

formele zorg zodat je voldoende doorverwijzingen 
en hulpvragers binnen krijgt en hoe zorg je dat 
je goed op de (sociale) kaart staat? Uitdagingen 
die best complex zijn en waar je eigenlijk 
continu tijd en energie in moet steken, 
kostbare tijd die je niet altijd hebt omdat deze 
opgaat aan het dagelijkse werk binnen een 
vrijwilligersorganisatie. 

 In Utrecht hebben we een Netwerk Informele Zorg 
(NIZU) . Het NIZU is aangesloten bij het kennisplatform 

Utrecht Sociaal . Met dit netwerk streven we verschillende 
doelstellingen na, zoals elkaar kennen, de beste (vrijwillige) 

zorg willen leveren op de beste plek en zo goed mogelijk willen 
samenwerken . Hiernaast durven we als netwerk over de grenzen van 

onze eigen organisaties heen te kijken en naar structurele oplossingen 
te zoeken voor bovenstaande uitdagingen, waarbij we geloven dat we in 

gezamenlijkheid meer kunnen dan alleen . En hierover praten we niet te veel 
met elkaar, we dóen ook juist dingen samen . Zoals het lanceren van een online 
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Netwerk Informele Zorg Utrecht 

sociale kaart en het uitvoeren van een Analyse 
Informele Zorg naar de leemten in het aanbod 
aan informele ondersteuning in Utrecht . 
Een ander initiatief is het opzetten van een 
groep van ambassadeurs . De Ambassadeurs 
Informele Zorg van NIZU zorgen in de 
Utrechtse wijken voor meer samenwerking 
tussen professionals, bewoners/vrijwilligers 
en mantelzorgondersteuners . Doel is dat 
professionals weten welke informele zorg 
kan worden ingezet voor bewoners . In 2019 
heeft dit bijvoorbeeld gezorgd voor duizenden 
doorverwijzingen door professionals naar 
vrijwilligersorganisaties in Utrecht . 
 
We zijn erg blij dat we als goed georganiseerd 
netwerk aangesloten zijn bij een platform als 
het kUS en hierdoor de stem van de informele 
zorg kunnen laten horen . Dit omdat de vele 
informele zorgorganisaties een belangrijke 
samenwerkingspartner zijn in het sociaal domein . 
Ook kunnen we hierdoor onze banden met 
gemeentes, hogescholen en andere aanbieders 
versterken en meer en beter met elkaar samenwerken 
in Utrecht . 
 

Irene Domburg is directeur van 
Handjehelpen en voorzitter 
van het Netwerk Informele 
Zorg Utrecht. Zij is lid van de 
programmaraad van het kUS.

Overzicht BijlagenOnderzoeken & 
Ontwikkelen 

Opleiden & 
Ontwikkelen 

Ontmoeten & 
Ontsluiten

Ontmoeten & 
Ontsluiten 

45 



“Utrecht maakt de komende jaren werk van gemengd 
wonen. De stad telt al meerdere projecten waarin zowel 

zelfredzame als kwetsbare bewoners samenwonen, maar 
het ideaal is gemengd wonen in de héle stad.” Dat zei 

wethouder Kees Diepeveen tijdens de conferentie 
Goede Buren die op 26 januari 2018 in samenwerking 
met het kennisplatform Utrecht Sociaal werd 
gehouden bij woningcorporatie Portaal aan de 
Beneluxlaan in Utrecht. “Het ontwikkelen van een 
stad is meer dan het stapelen van stenen, het gaat 
ook om het bouwen van gemeenschappen.” 

Een buurman met psychische problemen die dakloos is geweest, 
een buurvrouw met een verslavingsachtergrond, een jongere met 

een licht verstandelijke beperking .  In een project gemengd wonen 
is dat niks bijzonders, sterker nog, de mix van ‘gewoon’ en ‘kwetsbaar’ 

is hier juist het doel . En die mix vergroot gemiddeld genomen het 
welbevinden van álle bewoners, zo blijkt uit het onderzoek Gemengd 

Wonen, waarvan de resultaten tijdens deze conferentie gepresenteerd 
werden . Conclusie: de Utrechtse projecten zijn een bijzonder waardevolle 

stap naar een inclusieve samenleving, maar er is geen magische formule die het 
succes kan voorspellen . Voorwaarden daarvoor zijn er wél, zoals een stevig sociaal 

beheer, een gedeelde verantwoordelijkheid voor deelnemende organisaties, aandacht 
voor de hele woongemeenschap, de ‘community’, aandacht voor de verwachtingen van de 
individuele bewoner en de rol van begeleiders, vaak sociaal werkers, in dit soort projecten .

GOEDE BUREN: HET 
BOUWEN VAN EEN 
GEMEENSCHAP  
Impressie van de conferentie Gemengd 
Wonen op 26 januari 2018 
Aly Gruppen en Maarten Davelaar 
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Goede Buren: het bouwen van een gemeenschap

De presentatie is onderdeel van een 
gevarieerd programma . Interactie staat 
op deze dag centraal . Er zijn workshops, 
huiskamergesprekken en bewoners delen 
hun ervaringen met de zaal .
“Nadenken over manieren van samenwonen 
is meer dan ooit noodzakelijk”, zegt 
Dirk Jan van der Zeep, voorzitter van de 
raad van bestuur van woningcorporatie 
Portaal . ”Mensen wonen zo lang mogelijk 
zelfstandig, er is een concentratie van 
kwetsbare bewoners in sommige wijken, 
er komen steeds meer woningzoekenden 
met bijzondere woonvragen . Wij willen 
in samenwerking inclusie bevorderen en 
werken aan sluitende vangnetten voor 
kwetsbare mensen . Gemengd wonen kan 
een bijdrage aan de oplossing leveren .” 
Maar de praktijk is soms weerbarstig, 
blijkt ook gedurende de dag . Bijvoorbeeld 
wanneer een bewoner, ondanks een 
veelbelovende start, zich toch terugtrekt 
en geen contact meer maakt met 
medebewoners . “Enthousiasmeren is soms 

knettermoeilijk”, zegt een bewoner tijdens 
een huiskamergesprek . 

De discussies tijdens de workshops en 
huiskamergesprekken zijn levendig . Er 
worden problemen gesignaleerd, maar 
ook oplossingen aangedragen . Het gaat 
over de ideale schaalgrootte van projecten, 
over gemeenschappelijke activiteiten als 
de tuingroep of de filmgroep en over de rol 
van begeleiders . Bewoners van gemengd 
wonen locaties én vertegenwoordigers van 
uiteenlopende partijen zoals corporaties 
en zorgorganisaties wisselen kennis en 
ervaringen uit, kritisch én positief . Soms zijn 
er verrassend eenvoudige oplossingen te 
horen . “Wie bij ons meebouwt, krijgt tien 
procent korting op de huur . Dat vergroot 
de betrokkenheid van bewoners” , zegt 
Pim Koot, commercieel directeur van 
Socius Wonen . Tijdens diezelfde workshop 
vertelt Nico Ooms, projectleider bij de 
Tussenvoorziening, over het succes van het 
project Majella Wonen: “De buurt is veiliger 

Bewoners van projecten 
voor gemengd wonen 
delen hun ervaringen met 
de zaal.
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Goede Buren: het bouwen van een gemeenschap

Aly Gruppen en Maarten Davelaar zijn 
onderzoekers bij het lectoraat Innovatieve 
Maatschappelijke Dienstverlening, 
onderdeel van het Kenniscentrum Sociale 
Innovatie. Ze zijn beide betrokken bij de 
Leergang Gemengd Wonen.  

geworden, het aantal fietsendiefstallen is 
drastisch gedaald . De bewoners letten op 
elkaar én op de omgeving .” 
Ook knelpunten worden benoemd . 
Zo worden beloftes om actief deel te 
nemen in de woongemeenschap niet 
altijd nagekomen . Verschillen in de 
belevingswereld zijn er ook, bijvoorbeeld 
tussen een ex-alcoholverslaafde buurman 
en een jongere die graag een biertje drinkt . 
Dit leidt soms tot ongemak en onbegrip . 
Verder is het de vraag in hoeverre de 
toekomstige, reguliere bewoners moeten 
worden voorgelicht over problemen 
van andere bewoners, zoals verslaving 
of psychische problematiek . Moet je de 
buurvrouw vertellen dat haar buurman af 
en toe psychotisch is? Het dilemma hier is 
de privacy: welke informatie geef je wel en 
welke niet over de nieuwe buren? 

Bewoners van projecten voor gemengd 
wonen delen hun ervaringen met de zaal . 
Dat gemengd wonen bijdraagt aan het 
welbevinden van de bewoners, blijft 
ondanks alles wat er nog gebeuren moet, 
overeind . Kwetsbare bewoners ervaren 
positieve sociale controle en hebben het 
gevoel erbij te horen . Daarnaast komen 
reguliere huurders in contact met mensen 
die ‘anders’ zijn, zoals mensen met een licht 
verstandelijke beperking of psychische 
kwetsbaarheid en dat ervaren ze als 
leerzaam . Tijdens het slotdebat vat een 
bewoonster het op haar manier kernachtig 
samen: “Ik ben gelukkiger geworden door 
het gemengd wonen, voor iedereen valt er 
veel te winnen .”

“Nadenken over manieren 
van samenwonen is meer 

dan ooit noodzakelijk”
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“Ontwikkel integrale  
werkwijzen en vormen van 

lokale samenwerking.”
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Vanuit twee netwerken werken aan ‘de juiste zorg  
op de juiste plek’

De U10 gemeenten zijn verbonden met twee netwerkorganisaties 
die veel gemeenschappelijk hebben: het kennisplatform Utrecht 
Sociaal en Health Hub Utrecht . Inhoudelijk bewegen de partners 
van deze netwerken zich meer en meer naar elkaar toe . De 
gezondheidszorg denkt langzamerhand steeds meer vanuit een 
integraal concept van gezondheid . Naast lichamelijke gezondheid 
gaat het dan onder andere ook om geluk, welbevinden en het 
hebben van werk . Kortom: positieve gezondheid . Daarnaast wordt 
het belang van preventie erkend en wordt vaker de samenwerking 

met het lokale sociaal domein gezocht: interventies als ‘Welzijn 
op recept’, de gecombineerde leefstijlinterventie, de aanpak 

van schulden als eerste stap om te werken aan gezondheid en 
samenwerking met jeugdhulp . Het sociaal domein signaleert op haar 

beurt steeds vaker het beroep dat de gezondheidszorg op haar doet, 
maar ook de kansen die het biedt: de wachtkamer van de huisarts als 

vindplaats van het welzijnswerk . Van twee kanten bewegen ze naar elkaar 
toe . Dat helpt invulling te geven aan ‘de juiste zorg op de juiste plek’ . Hoewel 

het woord ‘zorg’ dus eigenlijk misplaatst is, want soms is alleen een handje 
helpen al voldoende . Het ontdekken van competenties, een hervonden gevoel 
van ertoe doen of het helpen inzetten van het eigen sociale netwerk, kan die 
‘juiste zorg’ zijn… .

GELUKKIG EN 
GEZOND IN  
UTRECHT   
Samenwerking tussen het  
kUS en Health Hub Utrecht
Arthur Kocken
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Gelukkig en Gezond in Utrecht 

Verbreding van elkaars netwerken
Partners van gemeenten in kUS maken ook deel 
uit van het Health Hub netwerk . Voorbeelden 
zijn onderwijsinstellingen, Utrechtzorg en 
zorgaanbieders . Het Health Hub netwerk biedt 
daarnaast ook andere partners die voor veel 
organisaties in het sociaal domein wat verder 
weg staan . Met hun kennis en inzichten kunnen 
zij de aanpak in het sociaal domein verrijken . Te 
denken valt aan de Economic Board Utrecht, de 
ziekenhuizen in de regio, het Nivel (Nederlands 
instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) 
en U-CREATE met hun creatieve/ design invalshoek . 
U CREATE is het Centre of Expertise Future Health 
Design . Doel is de zorg- en welzijnssector te 
verbinden met de creatieve industrie . Zij is een 
initiatief van Hogeschool Utrecht en de Hogeschool 
voor de Kunsten Utrecht en o .a . UMCU en bedrijven . 
Omgekeerd worden de inzichten in co-creatie 
met inwoners over publieke dienstverlening, die 
vanuit kUS in het CoSIE project worden opgedaan, 
beschikbaar gesteld aan het Health Hub netwerk . 
Dat wil het verbeteren van de gezondheid in co-
creatie met inwoners oppakken . 

“Werken aan de verbinding 
van het sociaal domein en het 

gezondheidszorgdomein”
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Gelukkig en Gezond in Utrecht 

Jaarlijks kennisfestival
Persoonlijk heb ik het genoegen mee te werken 
in de kern van beide netwerkorganisaties . 
Daardoor heb ik ook het initiatief kunnen 
nemen om samen met onze partners een 
jaarlijks kennisfestival te organiseren: Gelukkig 
en Gezond in Utrecht . Inmiddels zijn we twee 
edities verder . Bij iedere editie wordt opnieuw 
nagedacht over de programmering: wat willen 
we (samen) bieden? En aan wie? Wat voegen we 
toe aan wat anderen al doen en aan voorgaande 
edities? 
In 2018, in Houten, stonden kennismaking 
en uitwisseling centraal . We werken allemaal 
aan hetzelfde: geluk en gezondheid van 
de Utrechtse inwoners . Maar kennen we 
elkaar? Weten we wat we doen? Een duo-
dagvoorzitterschap vanuit de twee netwerken, 
een plenaire aftrap met GGDrU, Universiteit 
Utrecht en het Universitair Medisch Centrum 
Utrecht (UMCU) volgden . Voorbeelden van de 
workshops: de Economic Board Utrecht over 
financieringsmodellen, kUS- & Health Hub 
partners die samen nadenken over preventie 
en over een kansrijke start voor jongeren, 

ROC Midden-Nederland en UMCU samen over 
cultuurveranderingstrajecten . En Hogeschool 
Utrecht en U-CREATE over designprocessen . 
Voor veel deelnemers een verrassende blik op 
het brede netwerk dat in de provincie Utrecht 
tot hun beschikking staat, als bron van kennis, 
inspiratie en actie .

In 2019 hebben we een programma van 
drie dagen georganiseerd rond het thema 
preventie, een van de belangrijke thema’s op de 
kennisagenda’s van het kUS en de Health Hub 
Utrecht . Op donderdag werd in Nieuwegein met 
professionals nagedacht en uitgewisseld over 
preventie in het jeugddomein . Op vrijdag werd 
in een aantal colleges voor studenten binnen 
Hogeschool Utrecht het thema preventie 
centraal gesteld . En op zaterdag werden in 
Utrecht Leidsche Rijn de eerste stappen gezet in 
co-creatie met inwoners: wat hebben zij nodig 
van professionals om hun gezondheid en geluk 
te verbeteren en hoe kan daar samen vorm aan 
gegeven worden? 
Dit is een van de vele voorbeelden 
waarmee we in de provincie werken aan de 
verbinding van het sociaal domein en het 
gezondheidszorgdomein . 

Arthur Kocken werkt voor de 
gemeente Nieuwegein, een U10-
gemeente, is lid van de kerngroep 
van het kUS en zorgt voor de U10 
gemeenten voor de verbinding met 
de andere Health Hub partners.
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Op 27 mei 2016 organiseerde het kUS een drukbezochte 
themabijeenkomst over professionaliteit in het veranderende 

sociaal domein. Prof. Evelien Tonkens, hoogleraar burgerschap en 
humanisering van de publieke sector aan de Universiteit voor 

Humanistiek hield een prikkelend betoog op basis van een 
meerjarig onderzoek naar de gevolgen van de transities. 

De decentralisatie van 
zorg en ondersteuning 
naar de gemeenten 
ging gepaard met een 

aantal na te streven 
veranderingen, zoals meer 

ruimte voor professionals, 
zelfredzaamheid van 

burgers centraal stellen, 
en meer vrijwillige inzet . Voor 

professionals blijkt dit te leiden 
tot de nodige verwarring over taken 
en verantwoordelijkheden . Het oude 
vertrouwde kader van het specialisme 
moest ingeruild worden voor een nieuw 
kader dat nog uitgevonden moest 
worden . Neem de opkomst van de sociale 
wijkteams met een generalistische 
werkwijze . Noem het zoeken van een 

afwegingskader om te bepalen wat 
burgers en hun sociaal netwerk zelf 
kunnen en waar professionele inzet nodig 
is . De verschuiving van een focus op de 
ondersteuning van hulpbehoevende 
burgers naar het werken met vrijwillige 
inzet en algemene maatschappelijke 
voorzieningen blijkt te vragen om andere 
competenties . Tegelijkertijd blijkt de 
belofte van minder bureaucratie niet 
ingelost te worden . Veel gemeenten 
hechten toch aan controle . Tonkens 
constateert dat verschillende logica’s met 
elkaar op gespannen voet kunnen staan: 
de bureaucratische logica, de marktlogica, 
de familiale logica (de onderlinge zorg die 
er van nature is tussen mensen in sociale 
verbanden) en de professionele logica .
Zij pleit voor het beperken van de 

PROFESSIONALITEIT 
IN TRANSFORMATIE   
Op zoek naar een nieuwe identiteit
Mirjam Kruisselbrink en Inge Scheijmans
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Professionaliteit in transformatie

eerste drie logica’s, zoals beperking van bureaucratie 
en marktwerking, en het zorgvuldig omgaan met 
vrijwillige inzet . Met andere woorden: koester wat 
mogelijk is maar overvraag niet . Het versterken van 
de professionaliteit is een grote uitdaging . Dit betreft 
o .a . het goed invulling geven aan de ‘discretionaire 
ruimte’ die professionals hebben . Uit het onderzoek 
van Tonkens c .s . blijkt overigens dat professionals vaak 
op zoek gaan naar creatieve oplossingen en een eigen 
invulling geven aan beleidskaders van gemeenten .

Aan de gesprekstafels in het tweede deel van de 
bijeenkomst werden de elementen van de nieuwe 
professionaliteit verder verkend . Hieruit kwam onder 
meer naar voren:
• Het is van belang om met elkaar als team een 

gemeenschappelijke taal, een eigen visie en een 
normatief kader te ontwikkelen

• Collegiaal overleg, intervisie en intercollegiale 
toetsing zijn belangrijke instrumenten om te leren en 
te werken aan nieuwe professionaliteit

• Gebiedsgericht werken (in een buurt, wijk of dorp) 
betekent dat je het sociale weefsel daar goed moet 
kennen . Het gaat om het zo goed mogelijk aansluiten 
bij de leefwereld van inwoners . Neem de tijd om 
aanwezig te zijn en de leefwereld te leren kennen .

• Ontwikkel integrale werkwijzen en vormen van 
lokale samenwerking

• Zorg voor een goede aansluiting tussen het sociaal 
domein en het domein van de gezondheidszorg

• Zorg voor een ‘nabije gemeente’, dus geen 
ambtenaren op afstand, maar mensen die nauw 
contact houden met inwoners en professionals . 

• Onderzoek hoe je kunt komen tot een goede 
werkbelasting . Op wijkteams komt veel af en dan 
dreigt al gauw overbelasting . Hierbij is het nuttig een 
afwegingskader te ontwikkelen om goed te kunnen 
bepalen wanneer bijvoorbeeld vrijwillige inzet, 
een collectieve voorziening of specialistische hulp 
passend is . 

Deze bijeenkomst werd gekenmerkt door een 
boeiende uitwisseling tussen onderzoekers, 
professionals, inwoners, docenten en medewerkers 
van gemeenten . Er werden aanzetten gegeven voor 
een aantal vervolgactiviteiten, zoals projecten rond 
wijkgericht integraal werken en het ontwerpen van 
afwegingskaders . Ook gaf de bijeenkomst impulsen 
voor de vernieuwing van de bacheloropleiding Sociaal 
Werk .
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VERSTANDIG 
DUIKELEN
De kunst van 
leefwereldgericht werken 
Mirjam Kruisselbrink en Inge Scheijmans

Op 21 januari 2019 organiseerden het kennisplatform Utrecht Sociaal en de 
stichting Presentie een bijeenkomst over de identiteit van de nieuwe sociaal 
professional. Centraal stond de vraag wat kenmerkend is voor sociaal werkers 
die leefwereldgericht werken in wijken waar veel mensen in kwetsbare posities 
wonen en welke vaardigheden professionals daarvoor nodig hebben. 

Judith Leest presenteerde de 
bevindingen van onderzoek naar 
leefwereldgericht werken . In 
twee Utrechtse wijken werd een 
zogenaamd ‘leefwereldteam’ 
gevormd, waarbij professionals 
van verschillende organisaties en 
buurtpastores samen leerden en 

experimenteerden wat aansluiten 
bij de leefwereld van inwoners 

inhoudt . Een belangrijk kenmerk bleek 
‘verstandig duikelen’ te zijn .

De onderzoekers constateren dat het 
vak van de sociaal professional zich de 
afgelopen decennia sterk heeft ontwikkeld . 
Er is werk gemaakt van het ontwikkelen 
van de beroepsidentiteit . Professionals 
beheersen vaardigheden en competenties . 
Maar voor het leefwereldgericht werken 
hebben sociale professionals onvoldoende 

aan de bestaande methodieken en 
geleerde vaardigheden . In de praktijk zijn 
professionals zoekende . Zij worstelen met 
de vragen als waar sta ik precies? Waar ben 
ik hier voor? Zij hebben een tussenpositie 
tussen beleid en bewoners . Om in die 
tussenpositie goed te kunnen opereren, 
moeten de sociale professionals verstandig 
duikelen . Daar is beweeglijkheid voor nodig 
en een ankerpunt, het weten waar je voor 
bent, een besef van het politieke en een 
andere manier van leren . Het ankerpunt 
betreft het jezelf afvragen: waartoe ben 
ik als sociaal professional op aard? Wat is 
de bedoeling? En leren afwegen: welke 
stappen moet ik zetten, waar wil ik mensen 
in steunen, wat kan ik voor ze betekenen? 
Een politieke gevoeligheid is nodig 
omdat mensen in kwetsbare posities zich 
regelmatig bevinden in situaties die een 
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oplossing vragen die botst met bestaande opvattingen of regels 
van de organisatie of het lokale beleid . Hoe laat je de stem van de 
mensen horen? Hoe adresseer en agendeer je als sociaal professional 
de kwesties waar beleid en werkelijkheid met elkaar schuren . Deze 
bewuste afwegingen kunnen maken, vraagt een specifieke manier 
van leren . Judith Leest noemde: 
• Onderzoekend en diepgaand leren, waarbij jezelf als werker in het 

geding komt . Het gaat om reflecteren op de manier waarop je over 
jezelf als professional nadenkt . Trage vragen stellen is daar een 
hulpmiddel bij .

• Het leren gebruik maken van verstandigheid en praktische wijsheid: 
niet alleen uitgaan van protocollen, maar doen wat in deze situatie 
het meest van belang is .

Daarna presenteerde Els Overkamp van Hogeschool Utrecht hoe er 
door de vernieuwing van de Social Work opleiding wordt gewerkt 
aan de nieuwe professionaliteit . Margot Scholte, voormalig lector 
Maatschappelijk Werk, hield een betoog voor meer aandacht in werk 
en opleiding voor de politieke kant van het sociaal werk . Vervolgens 
gingen de deelnemers uiteen in inspirerende gesprekstafels waarbij 
gereflecteerd werd op de presentaties en vraagstukken uitgediept 
werden . Dit gebeurde aan de hand van de vragen: hoe geven we 
diepgaand leren en de politieke kant van Social Work vorm in de 
praktijk en het onderwijs? En: hoe kunnen professionals en hun 
organisaties beter leefwereldgericht werken? 

Verstandig Duikelen

‘Conversation Piece’  
door Juan Munoz, 1996
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INVESTEREN IN 
‘KENNISONTWIKKELING 
ALS COPRODUCTIE’ LOONT
De kunst van leefwereldgericht werken 
Frank-Jos Braspenning

Met de toenemende complexiteit van grote 
maatschappelijke opgaven is het decentrale bestuur 

steeds belangrijker geworden. Steeds vaker spelen 
maatschappelijke opgaven zich af op lokaal en 

regionaal niveau. De decentralisaties binnen 
het sociaal domein zijn daar een uitgesproken 
voorbeeld van. Beleid maken betekent keuzes 
maken en dat probeer je te doen op basis 
van wat je weet. Daarom is het nodig dat de 
daarvoor benodigde kennis beschikbaar is. 

Overheden zien kennis echter nog te vaak als product: 
informatie die je kan opvragen, kopen en bestellen als 

je het nodig hebt . En dan ook vaak nog slechts in een 
evaluerende sfeer . Deze opvatting schiet tekort bij het 

maken van goede beleidskeuzes als het gaat om complexe 
vraagstukken . De expertise om met kennis te kunnen werken 

verdient een impuls . Daarvoor is een verandering in denken en 
doen nodig . Het vraagt om meer samenwerking tussen bestuur, 

beleid, onderzoek en praktijk . Het gaat daarbij ook om het overbruggen 
van verschillen in taal, cultuur, waarden, doelen, uitgangspunten en 
zelfs belangen . Naast het vergaren en produceren van kennis gaat het 
vooral ook om het vergroten van het gezamenlijke leervermogen bij de 
betrokken overheden, kennisinstellingen en maatschappelijke partners . 
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Investeren in ‘kennisontwikkeling als coproductie’ loont

Het gezamenlijk vergaren en omzetten van 
kennis naar handelen, opdat samenleving 
en inwoners er beter van worden . Zij het dat 
kennis niet voorschrijft . Zij helpt echter wel bij 
een bewuste afweging, (politieke) keuze en 
verantwoording . 

Met het verschuiven van taken en 
verantwoordelijkheden van nationale 
naar regionale en lokale overheden wordt 
ook kennis op een decentraal bestuurlijk 
niveau belangrijker . Steeds vaker wordt 
daarom gepleit voor een versterking van 
de kenniscultuur binnen gemeenten en 
voor het samen optrekken met andere 
regionale overheden en partners als 
het gaat om het stellen van (gedeelde) 
kennisvragen en de beantwoording daarvan . 
De formele kennisinfrastructuur gaat daar 
op dit moment nog onvoldoende in mee . 
Vanuit de nationale overheid dient dit 
kennislandschap op meerdere niveaus te 
worden gefaciliteerd en ondersteund . Dit 
gebeurt nog te weinig . Zo zijn de nationale 
kennisinstellingen als het CBS, het PBL en 
het SCP van oudsher voornamelijk gericht 
op informatievoorziening aan het Rijk en de 

ministeries en niet zozeer op gemeenten 
en provincies . Dit begint voorzichtig wat te 
kantelen .

Het kUS heeft met haar oprichting ruim vier 
jaar geleden het belang van meer regionale 
samenwerking goed ingezien . Zij draagt op 
deze wijze bij aan de hierboven gewenste 
verbetering van de kennisinfrastructuur in 
onze provincie . Op provinciaal niveau werken 
gemeenten, zorg- en welzijnsinstellingen 
en beroepsorganisaties samen met 
Hogeschool Utrecht, de Universiteit Utrecht 
en de Universiteit voor Humanistiek . Op 
basis van urgente vraagstukken is een 
regionale kennisagenda uitgewerkt . Leren 
en ontwikkelen staat voorop . Dit staat 
voor alles wat te maken heeft met kennis, 
data, reflecteren, analyseren, etc . Het gaat 
over kennis delen, samen ontwikkelen, 
lerende praktijken en betekenis geven aan 
uitkomsten . Daarbij zijn naast onderzoekers 
ook beleidsmedewerkers, bestuurders en 
professionals uit de praktijk betrokken . Opdat 
zij in gezamenlijkheid de vragen die ertoe 
doen stellen en opgedane inzichten vertalen 
in beleid en de noodzakelijke interventies . 

Frank-Jos Braspenning is strategisch 
adviseur bij de gemeente Houten. Hij is 
gespecialiseerd in informatievoorziening 
en betrokken bij de Monitor Sociale Kracht. 
Binnen het kUS is hij o.a. actief in het 
onderzoekersnetwerk. In dit netwerk delen 
onderzoekers en beleidsmedewerkers 
van gemeenten, GGD, hogeschool en 
universiteiten in de regio kennis over en uit 
onderzoek en monitoring.
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UIT DEZELFDE  
KLEI GETROKKEN
kUS en de Staat van Utrecht 
Ingrid van Lieshout 

In de provincie Utrecht is er veel enthousiasme om kennis 
diep te laten wortelen in de samenleving en tegelijkertijd 

om de samenleving te zien als voedingsbodem van 
de kennis. Vanuit het kUS groeit en bloeit de ambitie 

om in een open verbinding met de samenleving 
te kijken naar wat mensen écht nodig hebben en 
welke onderwijs- en onderzoeksvormen daarbij 
behulpzaam zijn. De Staat van Utrecht, ongeveer in 
dezelfde tijd gerijpt als het kUS, heeft ambities die 
hier heel goed bij aansluiten. 

De Staat van Utrecht geeft informatie over het woon-, werk- 
en leefklimaat van de 26 gemeenten in de provincie Utrecht . 

Zij is samengesteld op basis van tal van databestanden en 
wordt jaarlijks geactualiseerd . De informatie is overzichtelijk 

gerangschikt in twaalf thema’s . Voor het sociaal domein zijn onder 
meer van belang: werk, inkomen en armoede, gezondheid en welzijn, 

wonen, onderwijs en geletterdheid en burgerschap en participatie .

De Staat van Utrecht wil een handreiking doen aan iedereen die op zoek 
is naar kansen en mogelijkheden om leven en werken in de provincie nog 
beter te maken . Zij is niet alleen een monitoringsinstrument, maar ook een 
middel om met elkaar het gesprek aan te gaan . Welke thema’s spelen er nu? 
Waar gaat het goed met de regio en waar bevinden zich juist de opgaven 
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voor de toekomst? Wat hoort er op (beleids-)agenda’s? De 
informatie uit de Staat van Utrecht is ook gebruikt om de 
kennisagenda van het kUS op te stellen .

Kennis is er niet voor de kennis, maar vooral om te 
verbinden, te innoveren, te helpen . kUS en de Staat van 
Utrecht zijn loten aan dezelfde boom . Zij willen zoveel 
mogelijk partijen in de regio stimuleren om met elkaar 
te praten en te denken over uiteenlopende soorten 
maatschappelijke vraagstukken .

Recent is er aan deze boom nog een nieuwe tak 
ontsprongen, die van het Coördinatiepunt Onderzoek 
Maatschappelijke Impact van de Coronacrisis . Het kUS 
heeft voor haar een zonnige plek gecreëerd op haar 
website . Wij wensen kUS nog een hele mooie verdere 
toekomst toe en hopen samen met haar verder te bloeien 
in een vruchtbaar, ecologisch, Utrechts kennislandschap .

Uit dezelfde klei getrokken

Ingrid van Lieshout is werkzaam als 
senior beleidsonderzoeker bij de 
gemeente Utrecht en is projectleider 
monitor Staat van Utrecht en lid van 
het kUS onderzoeksnetwerk.

Overzicht BijlagenOnderzoeken & 
Ontwikkelen 

Opleiden & 
Ontwikkelen 

Ontmoeten & 
Ontsluiten

Onderzoeken & 
Ontwikkelen 

61 

https://husite.nl/kus/home/kennisagenda-2020-2022/
https://husite.nl/kus/corona-onderzoek/
https://husite.nl/kus/corona-onderzoek/


Kwantitatieve gegevens domineren sinds jaar en dag 
verantwoordings- en evaluatieprocessen en –systemen bij 

overheden en maatschappelijke organisaties, terwijl veel 
bestuurders, professionals en burgers beseffen dat dit 

maar een deel van de werkelijkheid vangt. Ze willen dat 
buurten veerkrachtig zijn, burgers in staat zijn zoveel als 
mogelijk de eigen regie te hebben, de verleende zorg 
en de toeleiding naar arbeid goed zijn, dat mensen ‘tot 
hun recht kunnen komen’. Maar hoe krijg je nu ‘goed 
zicht’ op die werkelijkheid, en op de impact die beleid en 

uitvoering daar hebben. Gemeenten, maatschappelijke 
organisaties en kennisinstellingen stellen zich in 

toenemende mate deze vragen, mede onder invloed van de 
transformaties in het sociaal domein. 

Bij narratief verantwoorden 
gaat het om het gericht 

gebruik van narratieve methoden en 
instrumenten om de kwaliteit van beleids- 
en uitvoeringspraktijken in het sociaal 
domein te verbeteren en om resultaten 
zichtbaar(der) te maken . Een element 
daarbij is bijvoorbeeld ook de zogenaamde 
‘horizontale verantwoording’, waarbij voor 
iedereen, ook voor bewoners, zichtbaar 

wordt wat de resultaten van ingezet beleid 
en uitvoering zijn .

In 2017 is mede op initiatief van enkele 
Werkplaatsen Sociaal Domein, waaronder 
het kUS, het Kennisnetwerk Narratief 
Verantwoorden (KNV) opgericht met 
als doel allerlei vormen van narratief 
verantwoorden te ontwikkelen en te toetsen 
op hun bruikbaarheid . Inmiddels nemen 

OP VERHAAL 
KOMEN
Het Kennisnetwerk Narratief 
Verantwoorden
Sandra Geelhoed, Esther Sarphatie en  
Ard Sprinkhuizen
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meer dan 70 kennisinstellingen, gemeenten, maatschappelijke 
organisaties, sociaal ondernemers en burgerinitiatieven 
hieraan deel . Het KNV is geen uitvoerende organisatie, maar 
brengt inzichten bij elkaar en vormt een podium waarmee 
deze inzichten gedeeld worden en naar de beleids- en 
uitvoeringspraktijken verspreid worden .

We beogen methoden te ontwikkelen om verhalen van 
inwoners in allerhande verschijningsvormen te ‘hertalen’ 
op een zodanige wijze dat zij waarde krijgen binnen de 
verantwoordingscycli (beleid) en reflectiecycli (professioneel) . 
Narratief verantwoorden is echter meer dan een methode 
of een instrument in de gebruikelijke verantwoordings- en 
beleidsprocessen . Het is een andere zienswijze en werkwijze, 
die om een andere inrichting van processen vraagt en om 
andere competenties . 

Narratief verantwoorden gaat ook nadrukkelijk over reflectie 
op de onvolkomenheid en kwaliteitsverbetering van de 
eigen uitvoerings- en beleidspraktijk . Dat daarvoor veel 
belangstelling is, bleek ook uit een druk bezocht interactief 
symposium, waar meer dan negentig aanwezigen met elkaar 
spraken over het belang van het ‘goede verhaal’ . Het KNV 
gaat de komende tijd verder werken aan het ontsluiten van 
methoden en goede praktijken op het gebied van narratieve 
verantwoording . 

Op verhaal komen

Sandra Geelhoed en Ard Sprinkhuizen 
zijn hogeschoolhoofddocent bij 
Hogeschool Utrecht en onderzoekers 
bij het Kenniscentrum Sociale Innovatie. 
Esther Sarphatie is Senior Adviseur 
Sociaal Domein bij Haute Equipe. 
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In de wereld van de gehandicaptenzorg is meedoen 
een belangrijk streven. Hoe kunnen mensen met 
een verstandelijke beperking op alle fronten 
onderdeel zijn van de samenleving? En wat 
betekent dit voor de inzet van professionals? Deze 
vragen stonden centraal in het project ‘Vathorst 
Inclusief’ dat tussen 2017 en 2020 speelde in 

de wijk Vathorst in Amersfoort. Het project was 
een samenwerking tussen drie instellingen voor 

verstandelijk gehandicaptenzorg, Abrona, Humanitas 
DMH en Amerpoort, en het lectoraat Participatie, Zorg en 

Ondersteuning, onderdeel van het Kenniscentrum Sociale 
Innovatie. Het onderzoek werd mede mogelijk gemaakt 

door het kennisplatform Utrecht Sociaal, waar genoemde 
organisaties bij aangesloten zijn.

MEEDOEN IS NIET 
VANZELFSPREKEND
Werken aan sociale inclusie in Vathorst 
Els Overkamp en Sascha van Gijzel
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Wonen in de wijk
De drie instellingen beheren in Vathorst woonvormen voor 
mensen met een verstandelijke beperking . Deze bevinden 
zich in hetzelfde appartementencomplex en delen een 
gezamenlijke binnentuin . In het complex wonen ook 
mensen die geen zorg ontvangen . Alle instellingen hebben 
in hun vaandel staan dat zij streven naar een inclusieve 
samenleving voor hun cliënten . In het project is gewerkt 
aan de volgende doelstellingen:
• Volwaardige participatie in en van de wijk en vergroten 

van de sociale netwerken van bewoners; 
• Professionaliseren van medewerkers zodat zij zich meer 

inzetten als ‘sociale ondernemers’, gericht op participatie en 
inclusie; 

• Het realiseren van meer samenwerking tussen de medewerkers 
van de drie organisaties .

Het is bekend dat meedoen en regie hebben over het eigen leven 
van belang is voor de kwaliteit van leven . Studies in binnen- en 
buitenland tonen echter aan dat meedoen niet zo vanzelfsprekend is . 
Een complex samenspel van factoren lijkt daaraan ten grondslag te 
liggen: de beperking zelf, de afhankelijkheid van de professional die 
je ondersteunt en de bereidheid van de samenleving om zich ‘open’ te 
stellen voor mensen die anders zijn .
In dit project is op diverse onderdelen gewerkt aan een inclusief 

Meedoen is niet vanzelfsprekend

“Meedoen en regie hebben  
over het eigen leven is van belang 

voor de kwaliteit van leven.”
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Meedoen is niet vanzelfsprekend

Vathorst . Allereerst hebben medewerkers van de drie organisaties 
en een ervaringsdeskundige actief geparticipeerd in een 
ontwikkelwerkplaats (OWP) om samen inclusieve praktijken te 
ontwikkelen . Daarnaast hebben studenten de wensen en behoeften 
van de bewoners in kaart gebracht . Tevens hebben studenten, samen 
met bewoners, als co-onderzoeker buurtonderzoek gedaan .

Een kwestie van lange adem
Het project laat zien dat werken aan inclusie een lange adem 
vergt . ‘Inclusief’ handelen zit nog niet in het DNA van professionals 
verankerd . Werken aan inclusie wordt gezien als iets dat je oppakt 
wanneer er tijd over is . Ook is niet elke medewerker ervan overtuigd 
dat werken aan inclusie een primaire taak is die veel kan bijdragen aan 
kwaliteit van leven . Toch is een beweging naar meer participatie van 
cliëntbewoners, maar ook van professionals, in de wijk Vathorst op 
gang gebracht . Cliënten zijn actiever in de wijk en professionals leggen 
meer verbindingen met andere partijen, zoals buurtinitiatieven . 
Ook het buurtonderzoek, waarbij studenten en cliënten met 
buurtbewoners hebben gesproken, was een opsteker . Niet alleen 
omdat bleek dat de buurtbewoners positiever staan ten opzichte 
van het meedoen van mensen met een verstandelijke beperking 
dan gedacht, maar ook vice versa .  ‘Ze zijn veel aardiger dan ik had 
gedacht’ riep een cliënt die als co-onderzoeker meegedaan had met de 
interviews uit tijdens de presentatie van het onderzoek . 

Els Overkamp is senior onderzoeker bij 
het Kenniscentrum Sociale Innovatie en 
hogeschoolhoofddocent bij het Instituut voor 
Social Work van Hogeschool Utrecht.
Sascha van Gijzel is onderzoeker bij het 
Kenniscentrum Sociale Innovatie en docent 
bij het Instituut voor Social Work van 
Hogeschool Utrecht. Beiden waren vanuit het 
lectoraat Participatie, Zorg en Ondersteuning 
betrokken bij het project Vathorst Inclusief.
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Medewerkers van de Buurtteamorganisatie Sociaal (BTO) in 
Utrecht beschikken over de professionele ruimte om zelf 

de keus te maken hoe ze een hulpvraag oppakken. Het 
maken van deze afweging behoort tot het vakmanschap 
van de sociaal professional. Het was leidinggevenden 
opgevallen dat het aantal casussen met langdurige 
begeleiding toenam in de caseload van de buurtteams. 
Ruim drie jaar na de start van de buurtteams steeg 
het percentage langdurige begeleiding tot boven de 
35%. Het gaat hier om inwoners die langer dan één 
jaar door een medewerker worden begeleid. Dat is op 
zichzelf geen probleem; het buurtteam doet wat nodig 

is. Maar hoe bepaal je nu met elkaar welke begeleiding 
passend is qua duur en vorm? Een gemeenschappelijk 

afwegingskader kan medewerkers helpen bij een meer 
eenduidige inschatting van de hulpvraag, alsmede bij de 

afronding van de casus. Daarnaast is er bij BTO behoefte 
om gericht te kunnen leren van casuïstiekbespreking, zodat 

het professionele vakmanschap wordt aangescherpt en dit ook 
bijdraagt aan het gezamenlijke afwegingskader. 

LANGDURIGE 
BEGELEIDING VANUIT 
HET BUURTTEAM
Op zoek naar een afwegingskader 
Mirjam Gademan, Ingrid Horstik en Els Overkamp
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Langdurige begeleiding vanuit het buurtteam

Het lectoraat Participatie Zorg en Ondersteuning van Hogeschool 
Utrecht is samen met de buurtteammedewerkers met dit 
vraagstuk aan de slag gegaan . Hiervoor is een ontwikkelwerkplaats 
ingericht met vertegenwoordigers uit verschillende buurtteams . 
De ontwikkelwerkplaats is een vorm van handelingsgericht 
onderzoek waarbij professionals in samenwerking met 
onderzoekers en andere betrokkenen tot nieuwe beproefde 
praktijken komen . Medewerkers ontwikkelden met elkaar 
(kritische) vragen om tot een afweging en besluit te komen . 
Daarbij is voortgebouwd op de vragen uit het ‘Bloemmodel’ die 
al in eerdere workshops van BTO-medewerkers zijn uitgewerkt 
(zie onderstaand model) . Het bloemmodel omvat verschillende 
‘blaadjes’ met elk een aantal vragen die relevant zijn op het 
moment dat je als professional een afweging moet maken 
om een casus wel of niet af te sluiten . Naast de vragen zelf 
is er ook aandacht geweest voor het proces waarbinnen 
deze vragen worden gesteld . Wat is een goede wijze om met 
elkaar tot een afweging te komen, passend bij de dagelijkse 
praktijk van de medewerkers?

In zeven bijeenkomsten is het Bloemmodel steeds verder 
verfijnd en uitgeprobeerd . De OWP fungeerde daarbij als een 
team, zodat de wijze waarop de casus werd besproken ook 
kon worden toegepast in het eigen thuisteam . De besprekingen 
leverden verrassende inzichten op . Niet alleen het áppel dat 
dagelijks door klanten en hun netwerk op medewerkers wordt 
gedaan, maar ook de worsteling van medewerkers zelf: kan en wil 

Jezelf

Persoon
(klant)

Situatie
klant Organisatie

EthiekTeam
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Langdurige begeleiding vanuit het buurtteam

ik deze klant nu loslaten? En als ik besluit te stoppen, kan ik de 
klant deze boodschap overbrengen? Ook werd duidelijk dat de 
wijze waarop een casus wordt ingebracht, zeer bepalend is voor 
de uitkomst .

Het resultaat van dit traject is een afwegingskader waarin de 
volgende elementen opgenomen zijn:
• Een procedure voor gebruik van het afwegingskader; welk 

onderdeel van het afwegingskader gebruik je waarvoor?
• Een stroomdiagram om de eigen caseload te evalueren, alleen 

of met collega’s . Door dit stroomdiagram redelijk snel bepaald 
worden of een casus al dan niet kan worden afgesloten of dat 
de casus om bespreking in het team vraagt .

• Een format om casuïstiek op een uniforme wijze in het 
teamoverleg in te brengen . 

• Het bloemmodel met vragen en een bespreekproces voor 
casuïstiekbespreking in het team . 

Het afwegingskader, dat mede dankzij een bijdrage uit het 
innovatiestimuleringsfonds van het kUS tot stand kwam, wordt 
momenteel in de organisatie geïmplementeerd, en kan ook door 
andere organisaties gebruikt worden . 

Mirjam Gademan is docent bij het Instituut 
Social Work en ontwikkelaar-facilitator bij het 
Kenniscentrum Sociale Innovatie van Hogeschool 
Utrecht. Ingrid Horstik is ontwikkelaar bij de 
Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht. Els 
Overkamp is hogeschoolhoofddocent bij het 
Instituut voor Social Work, senior onderzoeker 
bij het Kenniscentrum Sociale Innovatie van 
Hogeschool Utrecht en coördinator van de 
onderzoekslijn Integraal Werken.
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“Het samenwerken met en het 
ondersteunen van het netwerk 

is een onderdeel van het 
begeleidingsproces en kan ervoor 

zorgen dat er minder professionele 
inzet nodig is.”

Overzicht BijlagenOnderzoeken & 
Ontwikkelen 

Opleiden & 
Ontwikkelen 

Ontmoeten & 
Ontsluiten

Onderzoeken & 
Ontwikkelen 

70 



Het project ‘Bijzondere Begeleiding’ speelde zich af van begin 2017 tot medio 
2018 in de gemeente Wijk bij Duurstede. Onderdeel van dit project was de 

pilot VAK werk(t). Doel van deze pilot was om lokaal een gezamenlijke 
integrale werkwijze te ontwikkelen voor de dienstverlening aan inwoners 

met een gespecialiseerde begeleidingsbehoefte en daarmee o.a. ook de 
indicatiestelling te vereenvoudigen en de administratieve belasting te 
verminderen en beter gebruik te kunnen maken van het lokale netwerk.

Deelnemers aan VAK werk(t) 
waren drie zorgaanbieders 
(Kwintes, Abrona en Vitras - 
nu Santepartners geheten), 
Stichting Binding, de lokale 
welzijnsorganisatie en de 

gemeente Wijk bij Duurstede . Alle 
organisaties zijn aangesloten bij het 

kennisplatform Utrecht Sociaal .
In de pilot werd een integraal team 

gevormd . Een team met professionals 
uit verschillende disciplines, waarin om 
deze reden maximaal gebruik gemaakt kon 
worden van elkaars expertise met als gevolg 
een betere, meer efficiënte, maar ook 
slimmer georganiseerde dienstverlening 
aan de inwoner .

Het Kenniscentrum Sociale Innovatie van 
Hogeschool Utrecht onderzocht wat erbij 
komt kijken om integraal samen te werken 
en wat deze manier van samenwerken 
oplevert voor de inwoners, de welzijn- 
en zorgaanbieders en de gemeente . 
Het onderzoek werd mogelijk gemaakt 
door een financiële bijdrage vanuit het 
stimuleringsbudget voor innovaties van het 
kUS . Dit onderzoek richtte zich zowel op de 
resultaten van de pilot als op de factoren die 
van invloed waren op het innovatieproces . 
Hierbij werden ook studenten Social Work 
ingezet, die op deze wijze konden ervaren 
wat integraal werken betekent, hoe dit er 
in de praktijk uit kan zien en wat dit vraagt 
van hen als aankomend professional in het 
sociaal domein . 

BIJZONDERE 
BEGELEIDING
Experimenteren met integrale  
samenwerking in Wijk bij Duurstede
Corien Besamusca en Inge Scheijmans
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Bijzondere begeleiding

Het onderzoek wijst uit dat cliënten 
tevreden zijn met de dienstverlening . De 
ondersteuning door de professionals is 
in een aantal opzichten veranderd . Het 
arsenaal van de door de professionals 
ingezette interventies is vergroot . Door de 
kennisuitwisseling in het team en de inzet 
van twee professionals met verschillende 
expertises in complexe situaties die veel 
ondersteuning vragen, is de begeleiding 
adequater geworden . Het team is in staat 
om zowel in te spelen op de aanwezige 
verstandelijke beperkingen als ook op 
de aanwezige psychische problematiek . 
Daarnaast is er veel meer aandacht 
voor de welzijnscomponent ontstaan . 
Professionals geven nu meer aandacht aan 
het bevorderen van welbevinden en er 
kwam meer aandacht voor informele inzet, 
bijvoorbeeld van vrijwilligerswerk .  Het 
onderzoek laat  zien dat het aanbod binnen 
de welzijnsvoorzieningen is uitgebreid met 
collectieve voorzieningen voor inwoners 
die voorheen gespecialiseerde begeleiding 
nodig hadden (denk aan een inloop, maar 
ook aan maatjes) . Het team had ook een 
signalerende functie . Zo werd opgemerkt 

dat het besluit van het verzorgingshuis om ‘s 
avonds geen maaltijden meer te verzorgen 
in het restaurant, impact had op het welzijn 
van mensen die door het team begeleid 
werden . De maaltijd in het verzorgingshuis 
had een sociale functie; men ontmoette er 
andere mensen en dat hielp hen om door 
een deel van de avond te komen . 

Door met elkaar in gesprek te gaan over 
de uitgangspunten van de begeleiding 
aan de hand van casuïstiek, is het besef 
ontstaan dat het samenwerken met en het 
ondersteunen van het netwerk ook een 
onderdeel is van het begeleidingsproces 
en ervoor kan zorgen dat er minder 
professionele begeleiding nodig is . 

Ook het kostenaspect is onderzocht . 
De vraag aan het begin was: neemt het 
aantal ondersteuningsuren niet fors toe 
als professionals kunnen bepalen hoeveel 
begeleiding er nodig is? Dat blijkt reuze 
mee te vallen . Nu de teamleden begeleiding 
meer ‘op maat’ kunnen bieden is het aantal 
ingezette uren gemiddeld zelfs afgenomen . 
De professionals hebben in deze pilot 
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Bijzondere begeleiding

minder tijd besteed aan administratieve 
lasten dan voorheen, doordat er niet gewerkt 
werd met urenregistraties . Ze deden alleen 
wat echt nodig was en werkten daarin nauw 
samen met welzijn en de Wmo-consulent .  
Efficiëntie werd ook gehaald uit het 
combineren van diverse expertises in één 
team, waardoor er niet geschoven hoefde te 
worden met beschikkingen van de ene naar 
de andere organisatie .

Al met al mooie resultaten . Het concept van 
het VAKteam werkt! De ervaringen met de 
pilot zijn zo positief dat de gemeente en 
de organisaties besloten hebben om deze 
werkwijze voort te zetten . 

Hoewel de resultaten positief zijn, heeft het 
team ook de nodige hobbels moeten nemen . 
Deels zijn die niet te voorkomen, omdat 
ziekte en personeelswisselingen lastig te 
beïnvloeden factoren zijn . Toch leveren de 
ervaringen in Wijk bij Duurstede enkele 
tips op voor organisaties en gemeentes die 
aan de slag willen met het concept van een 
lokaal team langdurige begeleiding: 

• Zorg voor goede begeleiding van 
het team in de startfase zowel bij de 
teamvorming (medewerkers komen uit 
verschillende organisaties met een eigen 
werkcultuur) als bij het ontwikkelen 
van een gezamenlijke visie op lokaal 
netwerkgericht werken . 

• Het ingespeeld raken als team vraagt tijd . 
Zorg daarom voor extra ontwikkeluren in 
het eerste jaar . Als je een nieuw team wilt 
vormen en innovaties wilt vormgeven, 
vraagt dit extra ondersteuning van het 
team in de vorm van goede coaching 
en begeleiding . Leren denken in de 
“beweging naar voren” en tegelijkertijd je 
“nieuwe” teamgenoten met hun expertise 
leren kennen, vraagt tijd maar ook 
vertrouwen en onvoorwaardelijke steun 
voor elkaar .

• Zorg dat het werk goed gefaciliteerd wordt 
door managers en ICT medewerkers . 
De energie lekt weg als de procedures 
onduidelijk zijn en geautomatiseerde 
systemen onvoldoende werken .

Corien Besamusca is accountmanager 
Wmo bij Abrona. Zij is betrokken bij veel 
innovatieprojecten in de provincie Utrecht 
en was lid van de Programmacommissie 
Maatschappelijke Ondersteuning en 
Participatie van het kUS. 

Inge Scheijmans is senior onderzoeker 
bij het lectoraat Participatie Zorg en 
Ondersteuning van het Kenniscentrum 
Sociale Innovatie en docent bij het 
Instituut voor Social Work. Zij houdt zich 
bezig met nieuwe vormen van wijk- en 
dorpsgericht werken.
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Het project ‘Meedoen en erbij horen’ 
past uitstekend bij de kennisagenda 
van het kUS. Het project richtte zich 
op de maatschappelijke participatie 
van jongeren met een licht 
verstandelijke beperking. Het project 
kon gerealiseerd worden dankzij een 

subsidie uit de Startimpuls JOIN, een 
onderdeel van de route Veerkrachtige 

en Zinvolle Samenlevingen van de 
Nationale Wetenschapsagenda (NWA). 

De problematiek van deze jongeren wordt 
dikwijls onderschat. Hierdoor ontbreekt het 

soms aan adequate ondersteuning bij hun 
persoonlijke ontwikkeling. Participatie in school, 

werk en sociaal contact stagneert, wat gepaard kan 
gaan met schooluitval, gedragsproblemen en verslaving. 
En daardoor dreigend sociaal isolement. 

MEEDOEN EN 
ERBIJ HOREN
Maatschappelijke participatie 
van jongeren met een licht 
verstandelijke beperking in de 
gemeente Utrecht
Jeroen Knevel
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Doel
Doel van het project was om elementen 
vast te stellen die jongeren met een licht 
verstandelijke beperking helpen meer 
deel uit te maken van de samenleving . In 
samenspraak met de gemeente Utrecht 
en werkveldorganisaties zoals o .a . de 
buurtteams, zijn drie onderzoeksvragen 
vastgesteld:
1 . Hoe kunnen jongvolwassenen met een 

licht verstandelijke beperking bereikt en 
adequaat ondersteund worden? 

2 . Wat vraagt dit van professionals en de 
samenwerking tussen professionals? 

3 . Wat voor soort sociale infrastructuur is 
hiervoor in de wijk nodig?

Aanpak
Als werkvorm is gekozen voor een 
ontwikkelwerkplaats, waarin professionals 
van diverse lokale onderwijs-, zorg- en 
welzijnsorganisaties bij elkaar kwamen 

die relevantie en urgentie ervoeren met 
betrekking tot het vraagstuk . Samen 
met de onderzoekers bespraken ze de 
vraagstukken en werd gezamenlijk 
gezocht naar antwoorden . 

Opbrengsten
In de ontwikkelwerkplaats is een 
aantal opbrengsten tot stand 
gekomen . Allereerst werden 
enkele veelvoorkomende ‘routings’ 
in beeld gebracht . Dit leverde vier 
veelvoorkomende routings op die 
jongeren met licht verstandelijke 
beperking doorlopen in de gemeente 
Utrecht . In deze routings is uitdrukkelijk 
aandacht besteed aan het in beeld komen 
en het uit beeld raken van de jongeren en 
het in en uit beeld zijn . Het gaat om het 
in beeld en uit beeld zijn bij de gemeente 
of bij buurtteams, onderwijs, zorg- en 
welzijnsorganisaties . De routings geven 
tevens weer waar jongeren terug in beeld 

Meedoen en erbij horen
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Meedoen en erbij horen

Jeroen Knevel is senior onderzoeker bij 
het Kenniscentrum Sociale Innovatie, waar 
hij coördinator is van de onderzoekslijn 
Inclusie en Sociaal Werk. Daarnaast is 
hij docent bij het Instituut voor Social 
Work. Hij was projectleider van het 
JOIN project Meedoen en erbij horen en 
doet momenteel promotieonderzoek 
naar inclusie van mensen met een 
verstandelijke beperking.

(kunnen) komen en op welke plaatsen in het 
proces knelpunten ontstaan . In de routings 
fungeert de dynamiek van in beeld zijn, uit beeld 
zijn, uit beeld geraken en terug in beeld komen als 
rode draad .

Een tweede opbrengst vanuit de 
ontwikkelwerkplaats zijn de kwadranten van 
redzaamheid en kwetsbaarheid toegepast op 
vier dimensies: materieel, biologisch, sociaal 
en maatschappelijk . Deze dimensies bestrijken 
de leefgebieden wonen, werk, opleiding, vrije 
tijd, gezondheid, relaties en financiën . Ze 
bieden houvast bij het inschatten en evalueren 
van de zelfredzaamheid en kwetsbaarheid 
van een jongere met een licht verstandelijke 
beperking . Daarbij kunnen ze groei richting 
meer zelfredzaamheid en minder kwetsbaarheid 
in beeld brengen .
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INTEGRAAL WERKEN 
OP HET SNIJVLAK 
VAN WMO EN 
PARTICIPATIEWET
Joep Binkhorst

Het Kenniscentrum Sociale Innovatie van Hogeschool 
Utrecht participeert sinds 2018 samen met Movisie 

in het project ‘Lokaal & Integraal werken aan 
participatie’. Het project maakt deel uit van het 
ZonMw Programma Vakkundig aan het werk, en is 
mede door het kUS tot stand gekomen.   

In dit project onderzoeken we integrale 
samenwerkingsverbanden in de gemeenten Houten, 
Wijk bij Duurstede en Woerden op het snijvlak 
van het sociaal domein en werk & inkomen . Deze 
samenwerkingsverbanden stellen zich ten doel om 
de toeleiding naar (on)betaald werk van mensen met 

meervoudige ondersteuningsbehoeften, te bevorderen . 

Het project bestaat uit drie ‘ontwikkelwerkplaatsen’ 
van waaruit we partijen in de betrokken gemeenten en 

arbeidsregio’s met praktijkgericht onderzoek volgen en 
ondersteunen . Zodoende helpen we de lokale integrale aanpakken 

om zich verder te ontwikkelen, we dragen bij aan kennisuitwisseling 
over ‘wat werkt’ tussen de betrokken gemeenten en vergroten en 
bundelen  kennis over integraal werken met als doel arbeidsparticipatie 
van mensen met meervoudige ondersteuningsbehoeften te realiseren .
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Het project brengt naar voren dat het ondanks de ambitie van 
zowel uitvoerende professionals als beleidsmakers om integraal te 
werken, lastig is om dit in de praktijk goed vorm te geven . Om 
onze bevindingen te kunnen duiden, maken we gebruik van 
een kader, waarmee we integraal werken vanuit vier vensters 
bestuderen . Het eerste venster is het venster van ‘de inwoner’, 
het tweede venster is dat van ‘de professional’, het derde 
venster is dat van ‘de organisatie’ en het vierde venster is dat 
van ‘bestuurders’ en beleidsmakers‘ . Een belangrijk inzicht 
waar we met behulp van dit kader in de verschillende 
gemeenten aan hebben gewerkt, is om integraal werken 
niet alleen ‘horizontaal’ of ‘interprofessioneel’ te benaderen 
door verschillende uitvoerende disciplines (sociaal werk 
en werk & inkomen) dichter bij elkaar te brengen, maar 
ook ‘verticaal’, door de geledingen op verschillende niveaus 
(uitvoerende professionals, leidinggevenden, beleidmakers 
en bestuurders) met elkaar te verbinden . Om op die manier 
de inwoner betere en meer passende ondersteuning te kunnen 
bieden . 

Een mooi voorbeeld dat de verbinding tussen de vier vensters 
goed weergeeft, zien we in de pilot in Houten waar de 
gemeente gestart is met het project ‘Op Koers’ . De projectgroep, 
met vertegenwoordigers vanuit verschillende disciplines en 
organisaties, zoekt in een regelvrije ruimte samen met de inwoner 
naar mogelijkheden om een doorbraak te realiseren in de 
probleemsituatie .

Integraal werken op het snijvlak van Wmo en Participatiewet
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Integraal werken op het snijvlak van Wmo en Participatiewet

Kenmerkend voor de aanpak is dat de inwoner zelf actief meedenkt 
in het vinden van een passende oplossingsrichting . Dat vraagt 
van professionals om niet te veel te sturen en ‘in te vullen’ . De 
betrokkenen zijn enthousiast: “Het leeft enorm, de professionals en 
klanten worden er blij van” . Inwoners vinden deze aanpak prettig 
omdat ze meer regie krijgen bij het vinden van een oplossing . 
Professionals krijgen de ruimte om iemand die op verschillende 
gebieden vast zit de ondersteuning te bieden die nodig is . Volgens 
de projectleider is de bestuurlijke rugdekking voor deze pilot 
cruciaal geweest om deze tot een succes te maken . Het college gaf 
professionals het mandaat om ‘gemotiveerd’ te kunnen ‘afwijken’ van 
wat wet- en regelgeving voorschrijft .  “Was dat mandaat er niet, dan 
blijft het bij goede bedoelingen”, aldus de projectleider .

Het kUS draagt er aan bij om kennis en ervaringen op het terrein 
van integraal werken en arbeidsparticipatie in de regio Utrecht uit te 
wisselen, o .a . door publicaties en bijeenkomsten .

Joep Binkhorst is onderzoeker bij het Kenniscentrum 
Sociale Innovatie van Hogeschool Utrecht. Hij is 
verbonden aan het lectoraat Participatie Zorg en 
Ondersteuning en het lectoraat Organiseren van 
Waardig Werk. Hij is projectleider van het onderzoek 
Lokaal en Integraal. Hij was de afgelopen jaren, 
samen met lector Rob Grundemann, trekker van de 
Werkplaats Arbeid & Inclusie, een van de netwerken 
van het kennisplatform Utrecht Sociaal. De komende 
jaren wordt deze werkplaats voortgezet in het 
programma arbeidsparticipatie, met lectoren Josje 
Dikkers en Leendert de Bell.
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“We werken aan nieuwe vormen 
van samenwerking tussen 

kinderen en jongeren, ouders, 
gezinnen, hulpverleners, 
onderwijsinstellingen en 

vrijwilligersorganisaties.”
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TUSSEN STUREN  
EN NETWERKEN 
Coöperatie De Kleine Schans in Woudenberg
Harmen Binnema en Inge Scheijmans 

In Woudenberg is sinds januari 2018 De Kleine Schans 
actief, een coöperatie die het hele sociaal domein 

beslaat. De coöperatie bestaat uit ruim twintig 
maatschappelijke organisaties, variërend van 

zelfstandigen en vrijwilligersorganisaties tot 
grote zorg- en welzijnsorganisaties. Ook de 
gemeente Woudenberg is lid van de coöperatie, 
wat redelijk uniek is omdat we elders vaak 
zien dat de gemeente alleen de rol van 
opdrachtgever inneemt.  

In ons onderzoek volgen we gedurende twee 
jaar de ontwikkeling van de Kleine Schans . Het 

onderzoek wordt in gezamenlijkheid uitgevoerd door 
het Kenniscentrum Sociale Innovatie en het Departement 

Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) van de Universiteit 
Utrecht . Het is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het 

innovatiestimuleringsbudget van het kUS .

De Kleine Schans hoopt samen met inwoners te komen tot meer lokale en 
integrale antwoorden op hun ondersteuningsvragen . Ze volgt een werkwijze 
waarbij eerst wordt gekeken naar de eigen mogelijkheden van mensen en 
hun netwerk, daarna naar de mogelijkheden die de samenleving biedt, zoals 
vrijwillige inzet en het verenigingsleven . Pas als laatste komt professionele 
ondersteuning in beeld . Het belang van de coöperatie is het versterken van 
de sociale basis in Woudenberg . Door de brede samenstelling worden formele 
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Tussen sturen en netwerken

en informele dienstverlening met elkaar verbonden . Door sociale 
vraagstukken in Woudenberg gezamenlijk te bespreken en 
vervolgens in werkateliers uit te werken (met eventueel andere 
partners) wil men tot aanpakken komen die ervoor zorgen dat 
zaken die niet goed gaan snel gesignaleerd worden en lokaal en 
in een vroegtijdig stadium opgepakt kunnen worden .

Een belangrijke rol in deze coöperatie is weggelegd voor de 
Algemene Ledenvergadering (ALV) . Aan deze ALV, die vier à vijf 
keer per jaar bijeenkomt, nemen alle leden van de coöperatie 
deel en in de besluitvorming telt iedere stem even zwaar . De 
leden wisselen ervaringen uit en nemen deel aan werkateliers 
over bepaalde thema’s . De werkateliers vervullen een belangrijke 
functie in de vernieuwing van het sociaal domein . In een 
kennisatelier wordt geprobeerd om een oplossing te vinden 
voor een gesignaleerd vraagstuk zoals psychische problemen bij 
jongeren, het tegengaan van eenzaamheid of vermeende overlast 
door verwarde personen . Door de kennis van alle betrokkenen 
te bundelen ontstaan er nieuwe aanpakken die een preventieve 
werking hebben . Zo is er een project ‘opvoeden vraagt lef’ 
ontwikkeld voor ouders van kinderen op de basisschool, is er een 
café voor autistische jongeren opgezet en een ‘brussengroep’ 
voor kinderen die een broer of zusje hebben met een beperking .  
Deze activiteiten worden door en met burgers gedaan . Juist 
deze activiteiten van de ALV zorgen voor een kanteling 
naar het voorveld in het sociaal domein en leidt tot meer 
verwijzingsmogelijkheden voor de professionals .

“De Kleine Schans hoopt samen 
met inwoners te komen tot meer 
lokale en integrale antwoorden 
op hun ondersteuningsvragen.”
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Tussen sturen en netwerken

Uit het onderzoek komt een aantal dilemma’s naar voren 
rond het functioneren van de ALV . We noemen er hier twee . 
Ten eerste zien we dat de inzet en betrokkenheid van leden 
verschilt . Sommigen nemen een actieve rol in, zowel tijdens 
de vergadering als door deelname aan werkateliers . Zij 
richten zich met name op het doel van de Kleine Schans 
(maatwerk, samenwerking, integraliteit) en pas daarna op 
dat van hun eigen organisatie . Anderen zijn redelijk passief 
en waar zij inbreng hebben, is het vooral gericht op de eigen 
organisatie .  
Ten tweede zien we dat de ALV schippert tussen enerzijds 
de rol van controle op en aansturing van het bestuur en de 
werkorganisatie en anderzijds de functie van de ALV in het 
opbouwen en onderhouden van een netwerk, een plek van 
ontmoeting . 

Uit het onderzoek blijkt dat de coöperatievorm eraan 
bijdraagt dat zorg en ondersteuning voor inwoners anders 
en beter georganiseerd kan worden . Door de ontmoeting in 
de ALV weten de leden elkaar sneller te vinden, wanneer zij 
tegen een vraag aanlopen die goed door een van de andere 
leden opgepakt kan worden . De samenwerking leidt ook 
tot kennisdeling en nieuwe initiatieven die voorzien in een 
behoefte . De mogelijkheden die in de lokale samenleving 
aanwezig zijn worden beter benut . 

Harmen Binnema is universitair docent Bestuur en Beleid 
bij het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap 
van Universiteit Utrecht (USBO). In onderzoek en 
onderwijs ligt zijn focus op lokaal en regionaal bestuur 
en dan in het bijzonder bewonersparticipatie, lokale 
democratie en de rol van politieke partijen. 

Inge Scheijmans is senior onderzoeker bij het 
Kenniscentrum Sociale Innovatie (KSI) van Hogeschool 
Utrecht (HU). Zij houdt zich o.a. bezig met de ontwikkeling 
van vormen van integraal werken. In kUS verband werken 
Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht en ook de 
Universiteit voor Humanistiek samen aan onderzoek en 
ontwikkeling in het sociaal domein.
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CO-CREATIE 
VAN PUBLIEKE 
DIENSTVERLENING 
Hoe gemeente en burgers elkaar kunnen vinden
Joep Binkhorst, Sandra Geelhoed, Rob Gründemann en Eva Hijmans

In het ‘CoSIE’ project werken 10 Europese landen samen aan 
lokale oplossingen voor een betere publieke dienstverlening. 

Vanuit Nederland zijn de Utrechtse gemeenten Houten 
en Nieuwegein bij dit project betrokken, terwijl het 

begeleidende onderzoek uitgevoerd wordt door het 
Kenniscentrum Sociale Innovatie. Het project is tot 
stand gekomen vanuit het kennisplatform Utrecht 
Sociaal en werd mede mogelijk gemaakt door een 
subsidie uit het EU Horizon 2020 programma. Het is 
gestart in december 2017 en eindigt in november 
2020.

CoSIE is een acroniem voor ‘Co-creation of Service Innovation in 
Europe’ . Het project staat voor het samen met burgers – in co-

creatie – ontwerpen en verbeteren van sociale dienstverlening van de 
overheid om zo bij te dragen aan sociale inclusie en vernieuwing van de 

(lokale) democratie . Co-creatie is een gezamenlijke activiteit van overheid 
en burgers die tot doel heeft de waarde van publieke diensten te verrijken en 

te vergroten . Deze gezamenlijk activiteiten kunnen in elk stadium van ontwikkeling 
en implementatie van nieuwe diensten plaatsvinden . Individuele en publieke 
waarden kunnen worden begrepen in termen van toegenomen welzijn, gedeelde 
beleidsvisies of nieuwe diensten . Het CoSIE project heeft in heel Europa een 
beweging in gang gezet waarin onderzoekers en professionals samen met burgers 
werken aan een verbetering van publieke dienstverlening . 
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Co-creatie van publieke dienstverlening

Co-creatie in Houten 
In de gemeente Houten is co-creatie ingezet om de ‘match’ tussen 
werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt en werkgevers te 
verbeteren . In de CoSIE pilot hebben werkzoekenden hun persoonlijke 
verhalen over de zoektocht naar werk gedeeld met ambtenaren en 
professionals van verschillende lokale instanties . Dit bracht de vaak 
lineaire en resultaatgerichte beleidspatronen en werkprocessen 
van overheidsinstanties aan het licht . Deze gaan voorbij aan vaak 
complexe situatie van werkzoekenden . Geen werk leidt immers al snel 
tot andere zorgen, rondom huisvesting, schulden, kinderopvang, etc . 
Deze thema’s komen ook in recente publicaties van de WRR of het 
SCP naar voren . In tegenstelling tot deze landelijke analyses die vaak 
als ‘hoog over’ worden ervaren, bracht de narratieve aanpak via co-
creatie de Houtense ambtenaren direct in beweging om het beleid 
rondom werk minder ‘top down’ te ontwikkelen en staat de thematiek 
inmiddels ook de strategische agenda van de gemeente .

Co-creatie in Nieuwegein
In 2018 besloot de gemeente Nieuwegein om een specifieke aanpak 
te ontwikkelen voor een kleine buurt met 400 huishoudens waar het 
overheidsbeleid en de sociale interventies in de afgelopen 15 jaar niet 
de gewenste resultaten opleverden . Het doel was om de leefbaarheid 

en de algehele kwaliteit van leven te verbeteren met co-creatie met 
bewoners als werkprincipe voor alle ambtenaren en professionals die 
werkzaam zijn in de buurt . Centraal staan de verhalen die de bewoners 
vertellen in de gesprekken, hun behoeften en motivatie . 
Door steeds het principe van co-creatie vast te houden, worden 
ambtenaren en professionals die met buurtbewoners werken, 
gedwongen om te reflecteren op hun eigen handelen . Vooral als 
er wordt gewerkt met kwetsbare doelgroepen en in buurten met 
meervoudige problematiek is het zaak om steeds weer na te gaan 
of het perspectief van de bewoners in alle verscheidenheid centraal 
blijft staan, of dat de professional de zaak overneemt . Daarom werkt 
de gemeente Nieuwegein aan een gemeenschappelijke visie en 
werkhouding door professionals van verschillende organisaties: “Als 
wij laten zien en voelen dat we er voor bewoners zijn dan herstellen 
we vertrouwen. Iedereen heeft rechten en iedereen heeft ook een rol te 
vervullen. De overheid dat zijn we allemaal!” 

De waarde van co-creatie
Bovenstaande voorbeelden illustreren de meerwaarde om sociale 
vraagstukken door middel van co-creatie aan te pakken . Uit het 
onderzoek komt naar voren hoe co-creatie kan bijdragen aan een 
goede aansluiting tussen de wensen en behoeften van burgers 
enerzijds en de mogelijkheden van de gemeente anderzijds . Een 
narratieve benadering blijkt een goede manier om burgers de 
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Co-creatie van publieke dienstverlening

vraagstukken die zij belangrijk vinden te laten benoemen en biedt 
hun mogelijkheden om zelf aan te geven waar behoefte aan is . 
Daarmee krijg je als lokale overheid een breder perspectief . 
Co-creatie draagt bij aan gelijkwaardigheid tussen beleidsmakers 
van gemeenten en hun inwoners . Co-creatie brengt hiermee de 
publieke waarde terug als kern van de dienstverlening . De nadruk 
ligt niet meer alleen op een doelmatige rationale, gericht op 
efficiëntie, nut, kosten en baten, waarin de burger in de rol van 
consument wordt geplaatst, maar draagt bij aan het ontwikkelen 
van een beleidsparadigma gericht op publieke waardencreatie en 
een responsieve overheid . Co-creatie schept onderling vertrouwen 
omdat deze gelegenheid aan burgers biedt om mee te denken over 
de oplossingen van vraagstukken waar zij mee te maken hebben .

Auteurs zijn als onderzoeker en ontwikkelaar werkzaam 
bij het Kenniscentrum Sociale Innovatie van Hogeschool 
Utrecht. Zij zijn allen betrokken bij het CoSIE project. Joep 
Binkhorst is docent HRM en als onderzoeker verbonden 
aan het lectoraat Participatie Zorg en Ondersteuning 
en het lectoraat Organiseren van Waardig Werk. Rob 
Gründemann is emeritus lector arbeidsparticipatie en 
projectleider van het CoSIE onderzoek. Sandra Geelhoed 
is hogeschoolhoofddocent bij het Instituut Social 
Work en verbonden aan het lectoraat Organiseren van 
Waardig Werk. Eva Hijmans is docent Human Resource 
Management en eveneens verbonden aan het lectoraat 
Organiseren van Waardig Werk.
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WERKEN EN LEREN 
VORMEN EEN 
NATUURLIJKE EENHEID 
kUS noodzakelijk voor kwaliteit!
Gert Jongetjes

Eind jaren 60 maakte ik als kind kennis met het welzijnswerk in de buurt 
waar ik opgroeide in de stad Utrecht. In het clubhuis van Oudwijk werd 

er voetballen georganiseerd voor kinderen. Ik deed daar graag aan 
mee. Na deze kennismaking ben ik jaren deelnemer en vrijwilliger 

geweest voordat ik als professional in opleiding mijn eerste 
arbeidsovereenkomst mocht tekenen. Sindsdien ben ik al meer 
dan 45 jaar onafgebroken werkzaam in het sociaal domein in 
stad en regio Utrecht en altijd een voorvechter geweest van 
meer integratie van de praktijk van de dag en het dagelijkse 
proces van leren.

De Horst
Op sociale academie De Horst 

in Driebergen heb ik mijn hbo-
diploma cultureel werk behaald . Na 

het eerste inleidende theoretische jaar 
bestond daar in de jaren 70 zoiets als ‘zelf 

programmeren’ . In een zelf organiserende 
groep van studenten moesten we onze 
opleiding voor de komende drie jaren 
gaan bepalen . Een geweldige kans! In mijn 
groep van 6 studenten kozen we voor een 
spreiding van de praktijkstages over het 2e, 

3e en 4e jaar . Hierdoor gingen uitvoering 
en het leren nog beter hand in hand . Het 
zelf organiseren van je eigen opleiding 
heeft mij veel opgeleverd . Het bevordert 
het zelf organiserend vermogen en de 
creativiteit die professionals in de praktijk 
nodig hebben .  De Horst was in meerdere 
opzichten zijn tijd vooruit . Gelukkig zien we 
in deze tijd ook dat studenten weer meer 
ruimte hebben om hun opleiding in te 
richten . En voor professionals in het sociaal 
domein is deze autonomie ook van groot 
belang .
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Werken en leren vormen een natuurlijke eenheid

Gert Jongetjes is 
directeur-bestuurder van 
U-Centraal en JOU. Hij is 
lid van de kerngroep en 
van de programmaraad 
van het kUS.

Wmo-Werkplaats
Vanaf het moment dat ik werkzaam ben in het 
sociaal domein heb ik getracht om de praktijk en 
de opleidingen te verbinden . Ik kijk daar met een 
wisselend gevoel van succes op terug . De wereld van 
het onderwijs is een omgeving waarin veranderingen 
niet gemakkelijk en eenvoudig tot stand komen . Veelal 
maakten individuele medewerkers op hogescholen en 
universiteiten persoonlijk het verschil . In het zoeken 
van langjarige projecten waarin samenwerking werd 
vormgegeven zijn we te lang afhankelijk geweest 
van individuen die heilig geloofden in die heilzame 
wisselwerking tussen theorie en praktijk . Bij de start 
van de Wmo werd er op een meer structurele basis 
vanuit de rijksoverheid ingezet op werkplaatsen 
waarin in een brede samenwerking tussen werkveld 
en opleidingsinstituten getracht werd om het 
gezamenlijke lerende vermogen van zowel praktijk 
als opleiding te versterken . Met genoegen heb ik 
deelgenomen aan het mede helpen organiseren van 
de Wmo-werkplaats in de regio Utrecht .

kennisplatform Utrecht Sociaal
In het sociaal domein werken we al jaren nadrukkelijk 
aan professionalisering en kwaliteitsbeleid . De 
organisaties die het betreft zijn steeds beter 
georganiseerd en niet zelden in het bezit van ISO-
kwaliteitscertificaten . Maar het belangrijkste in het 
werk dat we doen is het directe contact met de 
mensen waarmee we werken in het sociaal domein . 
Hoe maken we maximaal gebruik van het moment 
waarop mensen die een steun in de rug kunnen 
gebruiken en samen met een professional bekijken 
hoe hun kwaliteit van leven kan worden verbeterd? 
Op dát moment voegt de professional waarde toe 
aan het leven van de ander . Op dat ene moment komt 
alles aan, dán moet het gebeuren . We willen van dat 
moment altijd een gouden moment maken voor de 
mensen waarmee we werken .
In ons kennisnetwerk proberen we het hele 
diverse werkveld te verbinden met de complexe 
onderwijswereld . Dat is een lastige maar belangrijke 
opgave . Alleen samenwerking in netwerken als het 
kUS kan de kwaliteit van de professionals en het werk 
verder verbeteren . Zodat er voor de mensen waar het 
om gaat nog vaker ‘gouden momenten’ komen .
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Het motto van het Instituut voor Social Work van Hogeschool 
Utrecht (ISW) is: Sterk Sociaal Werk. Wij zetten ons in voor 

het voortdurend verbeteren van de profilering en de 
positionering van sociaal werk als opleidingspraktijk 

en ook als beroepspraktijk, zowel op regionaal 
als landelijk niveau en waar mogelijk ook in 

internationaal verband. Dit doen we in nauwe 
samenwerking met het Kenniscentrum Sociale 
Innovatie (KSI) van Hogeschool Utrecht (HU). 
Het deelnemen aan het kennisplatform Utrecht 
Sociaal is voor het werken aan deze missie een 
onontbeerlijk en inspirerend netwerk gebleken.

Onderwijsinnovatie Social Work
In ons Instituut studeren zo’n 2 .000 studenten in bachelor- en 

masteropleidingen . Het ISW heeft met het oog op de transities in 
het sociaal domein een meerjarig proces van onderwijsinnovatie in 

gang gezet om een brede basisopleiding Social Work te maken . In 2015 
zijn we begonnen en in studiejaar 2020-2021 studeren de eerste bachelors 
af bij de vernieuwde opleiding . Bij het innovatieproces zijn studenten, 
docenten en vertegenwoordigers van werkveld, zoals kritische meedenkers 
en meedoeners uit het kUS, betrokken . 

STERK 
SOCIAAL  
WERK  
Over de innovatie van de  
hbo-opleiding social work
Elise Nauta
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Sterk Sociaal Werk

Binnen het landelijk opleidingsprofiel met een brede basis en een verplichte 
profielkeuze (jeugd; zorg; welzijn en samenleving), profileert de Social 
Work-opleiding van Hogeschool Utrecht zich vanuit een waardenfocus . 
Voor studenten betekent dit dat zij zich aan het einde van hun opleiding 
beroepstaken en sociale waarden eigen hebben gemaakt en daarmee een 
stevige basis hebben om het beroep van sociaal werker te kunnen uitoefenen . 
Studenten leren dit in kleine leerteams van ongeveer 10 personen . Dit is de 
(thuis)basis voor hun professionele ontwikkeling . In het leerteam brengen 
zij hun leerervaringen in uit zogenoemde “werkplaatsen” . Hierin is de 
nauwe samenwerking tussen beroepsopleiding, beroepspraktijk 
en ook praktijkonderzoek, in toenemende mate bepalend voor 
de (hybride) leeromgeving van studenten . Verbinding wordt 
bevorderd door in de opleiding naast theoretische en praktische 
kennis ook ervaringskennis, zowel van burgers als van de 
studenten zelf, in te brengen en aan te bieden . 

Een voorbeeld
In de werkplaats Participatie in de propedeuse dagen 
we studenten uit om een bijdrage te leveren aan het 
verbeteren van participatie van mensen met een beperking 
of mensen in een achterstandssituatie . Dit doen zij op basis 
van uiteenlopende leeractiviteiten waarin gewerkt wordt vanuit 
een probleemgestuurde didactische aanpak . Het vraagstuk ‘het 
begeleiden van mensen met een beperking in hun participatie’ staat in 
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Sterk Sociaal Werk

deze werkplaats steeds voorop . Studenten worden uitgedaagd nieuwsgierig 
te zijn naar hoe cliënten tegen participatie aankijken en wat allerlei sociale en 
maatschappelijke aspecten zijn van participatie . Zij worden ondersteund om 
zichzelf voortdurend leervragen te stellen over dit vraagstuk en op zoek te 
gaan naar antwoorden en nieuwe inzichten . De studie als ontdekkingstocht . 
De studenten volgen hoorcolleges (bijvoorbeeld van lectoren), zijn actief 
in workshops (ook met ervaringsdeskundigen en praktijkwerkers), draaien 
mee in praktijkorganisaties en verwerven zo de basis voor hun toekomstige 
beroepsuitoefening . 

Zo leiden we studenten op tot startbekwame sociaal professionals die het 
verschil kunnen maken voor een inclusieve samenleving .

Master Community Development
Naast de vernieuwing van de bacheloropleiding hebben we de afgelopen 
jaren samen met het regionale werkveld ook een masterprogramma opgezet . 
Deze voorziet in de behoefte aan hoogopgeleide professionals die kunnen 
werken aan de vitaliteit van samenlevingsverbanden . Het gaat bijvoorbeeld 
om professionals die in wijken inwoners ondersteunen bij het verbeteren 
van de leefbaarheid van de buurt . Deze opleiding sluit aan bij een van de 
centrale thema’s van de kennisagenda van het kUS, namelijk ‘gezonde sociale 
omgevingen en vitale netwerken: omgevingen en gemeenschappen die 
gezondheid, ontwikkeling, sociaal functioneren en participatie bevorderen’ .

Elise Nauta is directeur van 
het Instituut Social Work van 
Hogeschool Utrecht. Zij is tevens 
voorzitter van het Sectoraal 
Adviescollege Hogere Sociale 
Studies van de Vereniging 
Hogescholen en lid van de 
programmaraad van het kUS.
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“Bij het innovatieproces 
zijn studenten, docenten 

en vertegenwoordigers van 
werkveld, zoals kritische 

meedenkers en meedoeners uit 
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SOCIAAL 
BEGELEIDEN  
Nieuwe ontwikkelingen in 
het MBO
Diana van Vulpen

De afgelopen jaren heb ik meerdere 
inspirerende bijeenkomsten bijgewoond 

van het kennisplatform Utrecht 
Sociaal.  Mede door het kUS zijn de 

contacten met het werkveld nog 
verder verbeterd. Voor studenten 
van ROC Midden Nederland 
ontzettend belangrijk, omdat 
goede stageplaatsen schaars zijn. 
Recentelijk zijn studenten van 
de opleiding Sociaal Werk van 

ROC Midden Nederland in dialoog 
gegaan met andere deelnemers van 

het kUS. Er werden hele inspirerende 
gesprekken gevoerd. 

Een van de bijeenkomsten van de programmaraad van 
het kUS was bij ons op het Welzijn College van het ROC Midden 

Nederland . Tijdens deze bijeenkomst is er ook een presentatie gehouden 
door docenten van maatschappelijke zorg en sociaal werk over de 
opleiding Sociaal Begeleiden . In nauwe afstemming met het werkveld zijn 
de opleiding Sociaal Werk en Maatschappelijk Zorg geïntegreerd in de 
opleiding Sociaal Begeleiden . Studenten worden opgeleid tot begeleider 
van mensen in alle leeftijdscategorieën die niet (meer) zelfstandig kunnen 
meedoen in de maatschappij . De opleiding sociaal begeleiden is modulair 
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Sociaal Begeleiden

ingericht . Dat betekent dat de opleiding in verschillende 
blokken (modulen) is opgebouwd . Elke module gaat 
over een beroepssituatie en duurt tien weken . Aan het 
begin van de opleiding zijn alle modulen gezamenlijk en 
gedurende de opleiding kiezen studenten een richting 
kiezen . In het derde jaar maken ze een definitieve keuze 
voor één van de mogelijke uitstroomprofielen: sociaal 
werk of maatschappelijke zorg . Er is veel ontwikkeling 
binnen het sociaal domein . Het is daarom echt een must 
om kennis met elkaar te delen in een platform als het kUS .

Daarnaast zijn via het kUS de contacten met de hbo- 
opleiding Sociaal Werk geïntensiveerd, waardoor er een 
betere aansluiting ontstaat tussen MBO en HBO .

Diana van Vulpen is 
Collegedirecteur Welzijn 
Utrecht van het ROC Midden 
Nederland en lid van de 
programmaraad van het kUS.

“Het is echt een 
must om kennis met 

elkaar te delen in een 
platform als het kUS.”
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GEWELD IN 
GEZINNEN… 
WAT DOE JE 
ERTEGEN?  
Marjo Volman

Zaterdag om zeven uur ’s ochtends word ik gewekt door 
geschreeuw bij de buren. Alweer. Een gezin met twee 

kinderen, die dagelijks met elkaar overhoop liggen. Naast 
dat ik ongerust ben over de impact op de kinderen 
hiervan (overigens schreeuwen de kinderen net zo 
hard terug; ze weten niet beter denk ik), begint het me 
ook mateloos te irriteren. Elke keer die herrie. Maar ja, 
wat doe je dan…als buur. Anderzijds…ik houd me als 
beleidsadviseur bij de gemeente nu juist bezig met dit 
onderwerp. Het kan toch niet zo zijn dat ík wegkijk…? 

Wat doe je ertegen? We hebben de wettelijk verplichte Meldcode, 
van toepassing op onderwijs en leerplicht tot en met hulpverleners . De 

spotjes van de Rijksoverheid om burgers bewust te maken . Het tijdelijk 
huisverbod, een bevoegdheid van de burgemeester om een pleger tien 

dagen de toegang tot diens woning te ontzeggen . Een Regiovisie huiselijk 
geweld en kindermishandeling . Veilig Thuis . Ontzettend veel betrokken 
professionals . En toch is er nog een wereld te winnen als het gaat om het 
signaleren en stoppen van huiselijk geweld en kindermishandeling . 

Binnen de provincie Utrecht houden we sinds 2016 jaarlijks een Conferentie 
Geweld in Gezinnen, voor professionals uit alle denkbare betrokken 
disciplines . De voorbereiding geschiedt door medewerkers van Veilig Thuis, 
buurtteams Utrecht, GGD regio Utrecht, Hogeschool Utrecht, het kUS en 
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Geweld in gezinnen ….. wat doe je ertegen?

mij, financieel gesteund door de gemeenten Utrecht en 
Amersfoort . Een ongelooflijk mooie samenwerking, al vijf 
jaar lang . We zijn als amateurs (als het gaat om organiseren 
van conferenties) in staat gebleken ook die diversiteit aan 
beroepsgroepen naar de conferentie te trekken, elk jaar weer 
zo’n 130 mensen . En daar is het niet bij gebleven . Vanuit 
de conferentie zijn mooie initiatieven voortgevloeid, zoals 
een ontwikkeltafel rond onderwijs en Veilig Thuis en een 
verhalenbundel . De betrokkenheid van zoveel verschillende 
organisaties en disciplines geeft energie . Dus we gaan door, 
en zijn van plan voor de komende jaren een kUS-programma 
op te zetten rond dit onderwerp . Want er moet beter worden 
gesignaleerd . En geweld moet eerder stoppen .

Even terug naar mijn verhaal . De professionals kunnen niet 
alles zien en oplossen; we mogen ook wat verwachten van 
de naaste omgeving . Van mij dus . Ik heb toch maar de stoute 
schoenen aangetrokken en bij mijn buren aangebeld . Zij 
vertelden dat ze het inderdaad zwaar hadden, maar dat ze 
als gezin hulp hadden gezocht . Dat was goed om te weten . Ik 
hoop dat steeds meer mensen de stap durven te zetten om 
dat wat ze zien bespreekbaar te maken . Dat kan al het verschil 
maken .

Marjo Volman is Beleidsadviseur 
Zorg en Veiligheid bij de 
Gemeente Nieuwegein.
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SAMENWERKEN 
MET INFORMELE 
ZORGERS
Ja, maar hoe?  
Ellen MJ Witteveen en Mirjam de Lang

Een van de thema’s op de kUS agenda van de afgelopen jaren 
betrof het samenspel tussen professionals en mensen die 

zich inzetten als mantelzorger of vrijwilliger. Zowel op 
themabijeenkomsten van het kUS als binnen onderzoeks- 

en onderwijsprojecten kreeg dit thema veel aandacht. 
Soms richtte de aandacht zich op het in beeld krijgen 
van het sociale netwerk, soms op het ondersteunen van 
de mantelzorger of op de positie van de vrijwilligers. 
Maar steeds bleef de vraag: hoe werk je nu samen? 
Want als professional beweeg je je tijdelijk in het leven 
van mensen die leven met een kwetsbaarheid. Voor de 
mantelzorger(s) is dat de dagelijkse praktijk. Ook als 

iemand niet meer thuis woont, is de betrokkenheid, vaak 
uit liefde, een belangrijke drijfveer voor een goed leven. 

Dan is de handen ineenslaan van belang voor iedereen. 

E-learning modules 
Hoe leren studenten sociaal werk en verpleegkunde de vaardigheden om samen 
te werken? Hiervoor is vanuit de onderzoekslijn ‘Zorg in Balans’, onderdeel van 
het lectoraat Participatie, Zorg en Ondersteuning, de afgelopen jaren samen met 
professionals in het werkveld en mantelzorgers zelf, gewerkt aan vier e-learning 
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Samenwerken met informele zorgers

modules die zowel door studenten, docenten alsook door 
professionals gebruikt kunnen worden . Deze modules zijn te vinden 
op www .e-learninginformelezorg .nl . De modules zijn uitgewerkt 
op mbo- en op hbo-niveau . De ontwikkeling hiervan is mede 
mogelijk gemaakt door het kUS, subsidie van ZonMW, de Stichting 
Homo Ludens en de inzet van zorginstelling Abrona . De modules 
zijn gericht op informele zorg rond mensen met een cognitieve 
aandoening, te weten dementie, niet-aangeboren hersenletsel 
en een Licht Verstandelijke Beperking . Vaak hebben deze mensen 
moeite met zelfinzicht, met oriëntatie en geheugen en met de 
communicatie . Dit vraagt specifieke vaardigheden van anderen . Ook 
omdat de aandoening veelal onzichtbaar is . Uit de praktijk en uit 
onderzoek weten we dat de complexe gevolgen van de cognitieve 
aandoening kan leiden tot lastige situaties . In samenwerking met 
de praktijk zijn competentieprofielen geschreven die leidend zijn 
voor professionals die samenwerken met informele zorgers . Deze 
competentieprofielen werden richtinggevend voor de modules . 

Bij de ontwikkeling van elke e-learning module zijn groepen 
geformeerd met mensen uit de praktijk, managers, studenten, 
docenten en mantelzorgers . Deze groepen functioneerden als een 
ontwikkelwerkplaats . Dat betekent dat gezamenlijk kennis werd 
opgehaald, opnieuw geordend en dat er samen nagedacht werd 
over vorm en inhoud van de e-learning modules . Uiteindelijk zijn 
er bij de ontwikkeling van de modules ongeveer 75 mensen actief 
betrokken geweest . Door hun betrokkenheid werd de module in 
de eigen praktijk getest en geoefend . Daarna is onderzoek gedaan 
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Samenwerken met informele zorgers

naar de ervaringen van de gebruikers in de eigen organisaties en binnen 
de opleidingen . Ook vrijwilligers, naasten en mantelzorgers alsmede 
docenten van het mbo en hbo, hebben de modules uitgeprobeerd 
en feedback gegeven . Op basis hiervan zijn de modules bijgesteld . In 
de modules zijn steeds vijf contexten uitgelicht om vaardigheden te 
oefenen . Dat zijn:  1 . De gevolgen van de aandoening op de naaste(n);   
2 . Samenwerken met de mantelzorger; 3 . Versterken en benutten van 
het sociale netwerk; 4 . Kennis van de sociale kaart en 5 . Transdisciplinaire 
samenwerking .

Ontwikkeling van de module rond (L)VB bij Abrona
Een van de modules is gericht op mensen met een (L)VB, hun naasten 
en betrokken vrijwilligers . Gedurende tweeënhalf jaar werkten twaalf 
mensen van Abrona en het lectoraat samen aan de ontwikkeling van 
de module . Dat bracht, gezien de historie van intramurale zorg voor 
mensen met een verstandelijke beperking, specifieke vragen met 
zich mee . Naasten waren in de loop der tijd op afstand gezet . Hoe 
nu de samenwerking vorm te geven als zij niet of nauwelijks in beeld 
waren? Om binnen de organisatie samenwerken met de informele zorg 
meer aandacht te geven en een inhaalslag te maken, is een training 
opgezet voor teams en individuele medewerkers . Deze training is ook 
beschikbaar voor andere organisaties . 

Ellen Witteveen is senior onderzoeker bij het 
Kenniscentrum Sociale Innovatie, lectoraat 
Participatie, Zorg en Ondersteuning.

Mirjam de Lang is Coach Medezeggenschap en 
Participatie bij Abrona. Abrona ondersteunt 
volwassenen met een verstandelijke 
beperking in en nabij de provincie Utrecht en 
biedt langdurige zorg en maatschappelijke 
ondersteuning.
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Evenementen 2016-2019
(In chronologische volgorde per jaar)

2016
• Startbijeenkomst kUS 
• Themabijeenkomst Geweld in gezinnen en de meldcode
• Themabijeenkomst De burger centraal
• Themabijeenkomst Professionaliteit, professionalisering, 

professionele identiteit

2017
• Bijeenkomsten kUS Onderzoeksnetwerk Sociaal Domein 
• Netwerkbijeenkomst Coalitie voor Inclusie 
• Participatie en Stedelijke Ontwikkeling . De impact van Sport, kunst 

en Gemeenschappen . Openbare les lector Nico de Vos
• Startbijeenkomst werkplaats Arbeid en Inclusie
• Themabijeenkomst Verantwoorden in tijden van verandering 
• Themabijeenkomst Huiselijk geweld 
• Themabijeenkomst Welzijn in de wijk 
• Van top tot teen in verbinding: beweging van onderop, beweging 

aan de top . Openbare les lector Laurens de Graaf
• Zorg voor jeugd is veelgevraagd . Openbare les lectoren Saskia 

Wijsbroek en Micha de Winter

BIJLAGE 1:

EVENEMENTEN, 
PROJECTEN EN 
NETWERKEN  
2016-2019
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2018
• Bijeenkomsten kUS Onderzoeksnetwerk Sociaal Domein 
• Conferentie Goede Buren
• Ertoe Doen . Over verbinding, inclusie en het (eigen)aardige van 

sociaal werk . Openbare les lector Jean Pierre Wilken
• Informatiemarkt gemeenteraadsleden Provinciehuis Utrecht 
• Festival Gelukkig Gezond 
• Netwerkbijeenkomst Coalitie voor Inclusie 
• Themabijeenkomst Arbeid en inclusie, een integrale aanpak 
• Themabijeenkomst Armoede en Schulden 
• Themabijeenkomst Geweld in gezinnen en de meldcode
• Themabijeenkomst Integraal aan het Werk 
• Themabijeenkomst Samenwerken formele en informele zorg 

2019
• Actualiteitencollege Sociaal Werk en Solidariteit prof . Trudie Knijn
• Actualiteitencollege Psychische gezondheid en Preventie Ard 

Sprinkhuizen
• Bijeenkomst Kennisnetwerk Narratief Verantwoorden 
• Bijeenkomsten kUS Onderzoeksnetwerk Sociaal Domein 
• Congres Handje Helpen 
• Doorstartconferentie Academische Werkplaats Transformatie Jeugd 

Utrecht 
• Festival Gelukkig Gezond 
• Netwerkbijeenkomst Coalitie voor Inclusie 
• Themabijeenkomst Verstandig duikelen, de complexe praktijk van 

sociale professionals 
• Themabijeenkomst Interprofessioneel werken in het sociaal domein 

• Themabijeenkomst Beter benutten van gemeenschapskracht 
• Themabijeenkomst Geweld in gezinnen 
• Themabijeenkomst Narratief werken in gemeentelijke context 

Projecten 2016-2019
(In alfabetische volgorde)

• Begeleiding Nieuwe Stijl, het VAK-team in Wijk bij Duurstede
• Coöperatie De Kleine Schans . Integraal en preventief werken in 

Woudenberg
• CoSIE: co-creatie van publieke dienstverlening
• De Boomberg . Ontmoeten in de tussenruimte van zorg en de wijk
• Dorpsteams Utrechtse Heuvelrug
• INNOSI . Sociale investeringen in lokale gemeenschappen
• Integratie van vluchtelingen: sociaal werkers en inwoners in actie
• Lokaal en integraal werken aan arbeidsparticipatie
• Onderzoek bewonersinitiatieven Wonen en Welzijn Omzien naar 

Elkaar
• Onderzoek naar werkzame factoren van het model van de 

ontwikkelwerkplaats
• Ontwikkeling e-learning module informele zorg rond dementie
• Ontwikkeling e-learning module informele zorg rond licht 

verstandelijke beperking
• Ontwikkeling e-learning module informele zorg rond niet-

aangeboren hersenletsel
• Ontwikkeling kennisportal Informele Zorg
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• Ontwikkeling profiel informele zorg licht verstandelijke beperking
• Ontwikkeling inzet ervaringsdeskundigheid in de revalidatie
• Ontwikkelwerkplaats Gemengd Wonen
• Ontwikkelwerkplaats Langdurige Begeleiding
• Ontwikkeltafel Geweld in Gezinnen
• Oudewater werkt
• Ontwikkelwerkplaats Utrecht Noordwest . JOIN project . Participatie 

jongeren met een licht verstandelijke beperking . 
• Signaleren, bespreekbaar maken en doorbreken van armoede
• Vathorst inclusief . Participatie en inclusie van inwoners met een 

verstandelijke beperking in Amersfoort .

Aantal deelnemers aan kUS activiteiten 2016-2019
2016: 505
2017: 1 .183
2018: 1 .229
2019: 1 .145

Netwerken en samenwerkingsverbanden 2016-2019
(In alfabetische volgorde)

• Academische Werkplaats Transformatie Jeugd 
• Armoedecoalitie Utrecht
• Coalitie voor Inclusie
• De Utrechtse Jeugdregio’s in beeld (Utrechtse jeugdregio’s en 

lectoraat jeugd) 
• Health Hub Utrecht (samenwerkingsverband rond gezondheid) 
• Kennisnetwerk Narratief Verantwoorden 
• kUS Onderzoeksnetwerk Sociaal Domein (netwerk van 

onderzoekers, lectoren en hoogleraren van hogeschool en 
universiteiten, en medewerkers beleid en monitoring van 
gemeenten) 

• kUS Welzijnstafel (netwerk van bestuurders van welzijnsinstellingen)
• kUS Werkplaats Maatschappelijke Ondersteuning en Participatie
• kUS Werkplaats Arbeid en Inclusie 
• Meetellen in Utrecht 
• Netwerk Informele Zorg Utrecht (NIZU) 
• Netwerk Utrecht Zorg Ouderen (NUZO) 
• Omzien naar Elkaar (netwerk van inwonersinitiatieven) 
• Ontwikkeltafel Samenwerking rond huiselijk geweld
• Regionaal leernetwerk Jeugd Utrecht: Leren voor de toekomst
• U10 netwerk van Utrechtse gemeenten
• Utrechtzorg (netwerk rond arbeidsmarkt zorg en welzijn) 
• Vereniging Gehandicaptenzorg Utrecht (VGU) (netwerk van 

instellingen voor gehandicaptenzorg in de provincie Utrecht) 
• Zorgbelang Inclusief (netwerk cliëntenorganisaties)  
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BIJLAGE 2:

SAMENSTELLING 
PROGRAMMARAAD, 
KERNGROEP EN 
ONDERSTEUNING 
2016-2019

Samenstelling programmaraad
(Gegroepeerd op vertegenwoordiging)

Vanuit de gemeenten: 
• Marcel Verweij, wethouder gemeente Vianen, vanaf 2019 

gemeente Vijfheerenlanden
• Fleur Imming, wethouder gemeente Amersfoort (2016-2018) 
• Cees van Eijk, wethouder gemeente Amersfoort (vanaf 2019)
• Wil Kosterman, wethouder gemeente Wijk bij Duurstede 

(vanaf 2019)

Vanuit de GGD:
• Nicolette Rigter, directeur Publieke gezondheid GGD regio 

Utrecht (vanaf 2018)

Vanuit het werkveld: 
Vanuit welzijn, jongerenwerk en maatschappelijke dienstverlening 
• Egbert Oppenhuizen, directeur-bestuurder De Binding (2016-

2019)
• Evelien Ribbens, directeur-bestuurder Mens (vanaf 2019)

Vanuit gehandicaptenzorg (op voordracht VGU) 
• Hetty van Oldeniel, directeur-bestuurder Boogh, namens VGU 

(2016-2019)
• Danielle Meijer, Directeur Zorg & Wonen Midden-Nederland 

Philadelphia Zorg (vanaf 2019)
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Vanuit ouderenzorg 
• Gert Jongetjes namens het NUZO

Vanuit geestelijke gezondheidszorg 
• Jan Berndsen, bestuurder Lister (2016-2019)
• Theo den Hertog, bestuurder Lister (vanaf 2019)

Vanuit maatschappelijke opvang 
• Jules van Dam, directeur-bestuurder Tussenvoorziening (2016-2018)
• Guusta van der Zwaart, lid RvB Stichting Tussenvoorziening (vanaf 

2018)

Vanuit jeugdzorg 
• Fawzia Nasrullah, voorzitter raad van bestuur Youké (2016-2018)
• Marlies van Loon, voorzitter raad van bestuur Youké (vanaf 2019)

Vanuit vrijwillige inzet 
• Irene Domburg, directeur Handje Helpen en voorzitter NIZU 

Vanuit het burger/cliëntperspectief
• Erik Verkaar, directeur Zorgbelang Inclusief Gelderland/Utrecht 
• Jitske Tiemersma, coördinator Omzien naar Elkaar, netwerk van 

burgerinitiatieven provincie Utrecht (2016-2019)
• Evert Jan van Hasselt, bestuurslid Omzien naar Elkaar, netwerk van 

burgerinitiatieven provincie Utrecht (vanaf 2019)

Vanuit het onderzoek:
• Trudie Knijn, hoogleraar Sociale Wetenschappen, Universiteit 

Utrecht 
• Lia van Doorn, directeur Kenniscentrum Sociale Innovatie, 

Hogeschool Utrecht
• Anja Machielse, bijzonder hoogleraar en lid CvB Universiteit voor 

Humanistiek 
• Marja van Bon, senior wetenschappelijk medewerker 

Trimbosinstituut en coördinator Academische Werkplaats 
Transformatie Jeugd Utrecht (vanaf 2019)

Vanuit de beroepsopleidingen:
• Elise Nauta, directeur Instituut Social Work, Hogeschool Utrecht 
• Rene Gelens, directeur Opleidingen Zorg en Welzijn ROC Midden 

Nederland (2016-2018)
• Diana van Vulpen, Directeur Welzijn College en Studieloopbaan 

Centrum ROC Midden Nederland (vanaf 2018) .

Vanuit Utrechtzorg:
• Annette de Groot, directeur Utrechtzorg (2019)
• Vincent Alkemade, directeur Utrechtzorg (vanaf 2019)
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Kerngroep 2016-2019
(In alfabetische volgorde achternaam) 

• Harmen Binnema, universitair docent USBO, Universiteit Utrecht 
(2017-2019)

• Ellen Grootegoed, universitair docent, namens Universiteit voor 
Humanistiek (2017-2018)

• Gert Jongetjes, directeur-bestuurder U Centraal en JOU, namens het 
werkveld (2016-2019)

• Arthur Kocken, programmamanager sociaal domein, namens 
Gemeente Nieuwegein (2016-2019)

• Thomas Kampen, wetenschappelijk medewerker, namens 
Universiteit voor Humanistiek (2016)

• Matthijs van Leur, strategisch adviseur, namens Gemeente 
Amersfoort (2017-2018)

• Nico Opstelten, adviseur deskundigheidsbevordering, namens 
Gemeente Amersfoort (2016-2017)

• Carolien Plevier, coördinator epidemiologie en academisering, 
namens de GGD Regio Utrecht (vanaf 2019)

• Jocko Rensen, wethouder, vanuit het gemeentelijke domein 
(voorzitter) (2016-2019)

• Carole Sombroek, afdelingshoofd Welzijn & Onderwijs, namens 
Gemeente Amersfoort (vanaf 2018) 

• Saskia Wijsbroek, lector Jeugd, namens Kenniscentrum Sociale 
Innovatie Hogeschool Utrecht en universitair docent Pedagogische 
wetenschappen Universiteit Utrecht (sinds 2017)

• Joop van der Zee, Adviseur Monitoring en Onderzoek, namens 
Gemeente Utrecht (2016-2019)

Ondersteuning 2016-2019
(In alfabetische volgorde achternaam) 

• Joep Binkhorst, coördinator Werkplaats Arbeid en Inclusie (2016-
2019)

• Carla Entrop, secretariaat en organisatie evenementen (2016-2017)
• Rob Gründemann, coördinator Werkplaats Arbeid en Inclusie (2016-

2018)
• Mirjam Kruisselbrink, communicatie, website en organisatie 

evenementen (2016-2019)
• Els Overkamp, coördinator ontwikkelprojecten lokaal integraal 

werken (2016-2019)
• Annemiek Rietbergen, secretariaat en organisatie evenementen 

(vanaf 2017)
• Inge Scheijmans, secretaris kernteam, organisatie evenementen, 

ondersteuner netwerk welzijnsbestuurders (2016-2019)
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• Ard Sprinkhuizen, ondersteuner netwerk welzijnsbestuurders, 
organisatie evenementen, kennisnetwerk narratief verantwoorden 
(vanaf 2018)

• Sandra Geelhoed, ondersteuner kennisnetwerk narratief 
verantwoorden (vanaf 2018)

• Henk Roelfsema en Angèle Verkaaik, ondersteuners conferenties 
huiselijk geweld (2017-2019)

• Jean Pierre Wilken, algemeen coördinator en coördinator Werkplaats 
Maatschappelijke Ondersteuning en Participatie (2016-2019)

• Saskia Wijsbroek, coördinator netwerken domein jeugd en gezin 
(2017-2019)

• Ellen Witteveen, coördinator ontwikkelprojecten dementie, nah en 
lvb (2016-2019)

Overzicht BijlagenOnderzoeken & 
Ontwikkelen 

Opleiden & 
Ontwikkelen 

Ontmoeten & 
Ontsluiten

Bijlagen 

107 



COLOFON
Deze uitgave geeft een beeld van de Werkplaats Sociaal 
Domein Utrecht en dient tevens als verantwoording 
voor de periode 2016-2019 .

Uitgave: kennisplatform Utrecht Sociaal, www .kus .hu .nl
Redactie: Mirjam Kruisselbrink en Jean Pierre Wilken
Vormgeving: Dick Groot Hulze / studiosnh .nl
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