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Inleiding 
Het kennisplatform Utrecht Sociaal domein (kUS) is een van de 15 Werkplaatsen Sociaal Domein 
(VWS) in Nederland die verenigd zijn in de landelijke Associatie Werkplaatsen Sociaal Domein. Voor 
de periode 2020-2022 zijn er vier landelijke thema’s gekozen waarop samengewerkt gaat worden: 
armoede, ervaringsdeskundigheid, sociale basis en lerende praktijken. Daarnaast ligt er een accent 
op een verdere versterking van de samenwerking tussen de werkplaatsen onderling en met de 
landelijke kennisinstituten in de Kennisalliantie Maatschappelijke Zorg en Ondersteuning (KAMZO)1.  
 
In 2019 hebben de kUS-programmaraadleden de ‘kUS-kennisagenda 2020-2022’ vastgesteld met 
onderstaande vier brede hoofdthema’s voor de provincie Utrecht: 

a. Gezonde sociale omgevingen en vitale netwerken 
Omgevingen en gemeenschappen die gezondheid, ontwikkeling, sociaal functioneren en 
participatie bevorderen. 

b. Participatie  
Mogelijkheden om deel te nemen aan het leven in de buurt, aan inwonersinitiatieven, 
aan passend onderwijs, of aan de arbeidsmarkt. 

c. Preventie 
Het voorkomen van problemen op het gebied van sociaal functioneren.  
Voorkomen van uitsluiting, eenzaamheid en sociaal isolement, schulden, schooluitval, 
onveiligheid in gezinnen en buurten.  

d. Kwaliteit van zorg- en dienstverlening 
Maatwerk, integrale aanpak en continuïteit van zorg en ondersteuning  

 
In de programmaraad van 20 februari 2020 heeft de programmaraad ingestemd met het voornemen 
de vier hoofdthema’s van de kennisagenda te concretiseren in de vorm van programma’s. Een 
programma is het geheel aan activiteiten waarin de partners werken aan een gezamenlijk doel en 
waarbij idealiter de vijf functies (de vijf O’s) van het kUS worden ingezet: 

1. Ontsluiten en verbinden van bestaande kennis en ervaring  
       Bv. via conferenties, studiedagen, publicaties, netwerkbijeenkomsten. 
2. Onderzoeken en ontwikkelen van kennis rondom gezamenlijk bepaalde vraagstukken  

Bv. via praktijkgericht onderzoek of mixed methods onderzoek, in 
projecten/pilots/proeftuinen waar leren, onderzoek en ontwikkeling plaatsvindt. 

3. Organiseren van kennisdeling via ontmoetingen  
       Bv. via workshops, kennisateliers, leerkringen. 

                                                           
1 Een alliantie tussen Vilans, Nji, NCJ, Pharos, Trimbos-instituut, Movisie en Werkplaatsen Sociaal Domein 
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4. 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 

       Bv. via bijdragen aan curricula of deskundigheidsbevordering (denk aan gastlessen of  
       gezamenlijke ontwikkeling van een curriculumonderdeel). 
5. Ondersteunen van lokale en (boven)regionale ontwikkelingen, innovaties, en het 

stimuleren van kennisbenutting  
Bv. bijdragen aan implementatie of evaluatie, in samenwerking met en richting beleid en 

       organisatie, bijvoorbeeld in de vorm van handreikingen. 
 
De programma’s creëren focus en bundeling van energie en (aanvraag/ werving van) middelen 
binnen een hoofdthema. Een programma is meerjarig van aard. Het is wenselijk dat bij ieder 
programma meerdere organisaties en/ of netwerken aansluiten en waar mogelijk de verschillende 
perspectieven inwoners/ cliënten, praktijk/ beleid en onderzoek/ opleiding vertegenwoordigd 
worden. Naast de programma’s onder de hoofdthema’s stelt de kerngroep een zgn. doorsnijdend 
programma ‘De maatschappelijke impact van de coronacrisis’ voor. 
 
Qua structuur en organisatie zou per programma een regiegroep moeten worden ingericht met 
vertegenwoordigers van de verschillende perspectieven. Bij voorkeur fungeert een lid van de 
programmaraad (of een medewerker uit de organisatie van een programmaraadlid) als trekker c.q. 
voorzitter van zo’n regiegroep. In afstemming met de regiegroep kunnen organisaties en netwerken 
met interesse in het programma naar behoefte samenwerken. Het programma wordt organisatorisch 
en inhoudelijk ondersteund door een lid van de kUS-kerngroep of het kUS-ondersteuningsteam. 
 
Inhoudelijk worden in een programma zoveel mogelijk actorperspectieven actief: inwoners, cliënten, 
vrijwilligers, professionals, bestuurders en managers (organisatie van ondersteuning, hulp en zorg) 
bestuurders en beleidsmedewerkers vanuit gemeenten (beleid, regelgeving en financiering), 
docenten, bestuurders en managers van opleidingen in het sociaal domein (mbo, hbo, universitair) 
en onderzoekers (vanuit praktijkorganisaties, kennisinstituten, gemeenten, hogeschool en 
universiteiten).  
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Onderstaand volgen de vier hoofdthema’s van de kennisagenda met daaronder de voorstellen voor 
programma’s passend binnen deze hoofdthema’s. De keuze voor de programma’s werd bepaald door 
de actualiteit, urgentie en beïnvloedbaarheid van de vraagstukken. Het betreft een combinatie van 
reeds lopende en te ontwikkelen programma’s. Meerdere reeds lopende programma’s hebben al een 
multidisciplinair samengestelde regiegroep. Voor de te ontwikkelen programma’s geldt dat niet. 
Aansluitend op het overzicht van de vier hoofdthema’s en bijbehorende programma’s volgt een 
voorstel voor het toevoegen van een zgn. doorsnijdend programma: de maatschappelijke implicaties 
van de coronacrisis. 
 

1. Gezonde sociale omgevingen en vitale netwerken 
Omgevingen en gemeenschappen die gezondheid, ontwikkeling, sociaal functioneren en participatie 
bevorderen. 
 
a. Vitale sociale basis  
Focusgebieden: 

1. Waarde van inwonersinitiatieven (te ontwikkelen)  
Dit programma kunnen we ontwikkelen door het bundelen van lopende initiatieven van partners. Dit 
betreft bijvoorbeeld een samenwerking tussen het netwerk Omzien naar Elkaar, lectoraat 
Participatie en Stedelijke Ontwikkeling en de opleiding Social Work (Profiel Welzijn en Samenleving 
en Master Community Development). 
 

2. Waarde van breed welzijnswerk (loopt reeds) 
Dit programma kunnen we door ontwikkelen vanuit de bestaande bestuurstafel Welzijn in 
samenwerking met gemeenten, Instituut Social Work (ISW) en meerdere KSI-lectoraten. Sociale basis 
is tevens een landelijk werkplaatsthema met een actieve werkgroep waaraan we vanuit het kUS  
deelnemen. Netwerken als de regionale kenniswerkplaatsen Jeugd en het lectoraat Jeugd, waarin de 
pedagogische basis een belangrijk (onderzoeks)onderwerp is, kunnen we vragen aan te sluiten. 
 

2. Participatie 
Mogelijkheden om deel te nemen aan het leven in de buurt, aan inwonersinitiatieven, aan passend 
onderwijs, of aan de arbeidsmarkt. 

 
a.  Thuis in de samenleving  
Focusgebieden: 

1.  Transformatie beschermd wonen en maatschappelijke opvang (loopt reeds) 
Het project ‘Van beschermd wonen naar beschermd thuis’ is begin 2019 gestart als een 
samenwerking tussen de U16, het KSI (HU) en Movisie, met als kader het regioconvenant ‘Uitstroom 
Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen U16’. Het programma duurt tot voorjaar 2021 en 
omvat een aantal activiteiten, zoals het beschrijven van een aantal projecten en voorzieningen die 
een bijdrage leveren aan doorstroming van cliënten naar een zelfstandiger bestaan en aan 
participatie van cliënten in de samenleving. Een andere activiteit is het vormen van een lerend 
netwerk. De U16 heeft te kennen gegeven de kenniscirculatie en ontwikkeling na afloop van de 
projectperiode in kUS-verband te willen voortzetten. 

2. Wonen voor ouderen/ voorkomen eenzaamheid en sociaal isolement (te ontwikkelen) 
Verbindingen tussen het NUZO, Actieprogramma ‘Een tegen Eenzaamheid’ en de activiteiten in het 
kader van ‘Proactieve Ouderenzorg - Om U 3.0’.  
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b. Meedoen naar vermogen: integraal werken aan arbeidsparticipatie 
     (loopt reeds, door te ontwikkelen) 
Vervolg op een tweetal projecten rond integraal werken aan arbeidsparticipatie die tot eind 2020 
lopen in vier verschillende gemeenten en de arbeidsmarktregio waarin zij samenwerken met andere 
gemeenten en uitvoeringsorganisaties (Houten, Wijk bij Duurstede, Woerden, Oudewater). Deze 
projecten worden begeleid en met onderzoek ondersteund vanuit het KSI en Movisie.  
In de voorzetting van deze projecten als een programma is de verbinding tussen de domeinen Jeugd, 
Wmo en Werk en Inkomen van belang. Het programma beoogt de samenwerking tussen 
maatschappelijke organisaties in het sociaal domein, gemeenten en andere partijen op het terrein 
van arbeidsparticipatie te verbeteren. Dit vraagstuk heeft dan ook betrekking op het verbinden van 
het werk van enerzijds professionals actief op het terrein van zorg en welzijn, en anderzijds 
professionals actief op het terrein van werk en in komen (zowel binnen gemeenten als bij het UWV). 
Als gevolg van de coronacrisis is samenwerking op dit terrein nog urgenter geworden.  
 

 
3. Preventie 

Het voorkomen van problemen op het gebied van sociaal functioneren: uitsluiting, eenzaamheid en 
sociaal isolement, schulden, schooluitval, onveiligheid in gezinnen en buurten.  

 
a. Voorkomen van huiselijk geweld (loopt reeds) 
Al enige jaren is een ontwikkelgroep actief rondom geweld in gezinnen. Deze groep heeft al viermaal 
jaarlijks een goed bezocht congres georganiseerd en brengt dit jaar samenhangend met het jubileum 
onlinecongres een boekje uit, ondersteund vanuit de gemeenten Utrecht en Amersfoort, Veilig Thuis 
Utrecht, Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht en het kUS. Er is een link met de HU-minor Huiselijk 
geweld in de opleiding Social Work. Per 1 februari is Geweld in gezinnen ook het thema van een van 
de ISW-innovatiekringen waarin een groepje studenten gaat afstuderen op een actueel 
maatschappelijk vraagstuk in samenwerking met betrokkenen vanuit praktijk, opleiding, onderzoek 
en waar mogelijk (ervaringsdeskundige) inwoners.  
Het programma richt zich op het voorkomen van problemen op het gebied van sociaal-emotioneel 
functioneren door onveiligheid thuis. In het programma staan daartoe de volgende vragen centraal: 

o Signaleren en gebruik Meldcode 
Hoe kunnen we bevorderen dat huiselijk geweld en kindermishandeling vroegtijdig door 
inwoners en professionals worden gesignaleerd? 
o Effectieve samenwerking in de keten bij huiselijk geweld en kindermishandeling 
Hoe kunnen we de rollen en taken van professionals - van onderwijs en hulpverlening tot en met 
politie - goed borgen binnen de organisaties, zodat ieders handelen goed op elkaar en bij de 
cliënt aansluit en daarmee de kwaliteit van zorg- en dienstverlening voor de cliënt verbetert? 

 
b. Werken aan positieve gezondheid (gestart als werkgroep Gelukkig en Gezond / Preventie) 
Focusgebieden: 
1. Vergroten van sociale en mentale weerbaarheid  
2. Verbinden van het sociaal domein en het gezondheidsdomein in de provincie 
 
In dit programma werken we aan preventie vanuit het begrippenkader van positieve gezondheid. 
Werken aan een gezond fysiek en sociaal functioneren werkt op allerlei terreinen preventief. In dit 
programma werken we tevens aan de verbinding tussen het sociaal domein en het domein van de 
gezondheidszorg. Hiermee bouwen we voort op de festivals Gelukkig Gezond in Utrecht, die we 
samen met de Health Hub Utrecht en de GGD-regio Utrecht al meerdere jaren organiseren.  
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4. Kwaliteit van zorg- en dienstverlening 

Maatwerk, integrale aanpak en continuïteit van zorg en ondersteuning (doorlopende ondersteuning 
als de aard van de beperkingen of de problematiek dit vereist). 
 

a. Verbinden van informele en formele zorg  
(ontwikkelen, bundelen van lopende initiatieven) 

Het betreft de ontwikkeling van goede vormen van samenspel en de wijze waarop er een 
gebalanceerd ondersteuningssysteem rond zorgvragers en mantelzorgers kan worden gerealiseerd. 
Binnen netwerken als Handjehelpen, Netwerk Informele Zorg Utrecht (NIZU) en Netwerk Utrecht 
Zorg voor Ouderen (NUZO) is er een specifieke focus op het verbinden van informele en formele zorg 
en het versterken van bestaande verbindingen. In Utrecht-stad leggen ambassadeurs van informele 
zorg bijvoorbeeld samen met inwoners contacten met professionals.  
Binnen dit programma kunnen:  

o Bestaande initiatieven geïnventariseerd en gebundeld worden. 
o Op basis van literatuur en goede praktijkvoorbeelden onderzocht worden welke elementen 

bijdragen aan een goed samenspel en hoe professionals deze elementen kunnen benutten in 
hun werk. 

 
b. Lerende netwerken en interprofessionele samenwerking 
Focusgebieden: 

1. Maatwerk 
Er lopen in de provincies diverse projecten(pilots) rondom het concept ‘maatwerk’. Het betreft      
bijvoorbeeld de City deal inclusieve stad (Utrecht-stad), de Doorbraakmethodes (o.a. in Zeist), of het 
ontwikkelen van methoden om problematiek integraal te kunnen benaderen. 

2. Integraal werken 
Praktijkinstellingen en opleidingen organiseren nieuwe vormen van praktijkleren voor studenten, het 
zogenaamde ‘hybride leren’. Dit gebeurt bijvoorbeeld in leerwerkplaatsen (ROC Midden Nederland) 
en innovatiekringen (HU, ISW) in dynamische samenwerkingsvormen met betrokkenen vanuit 
verschillende perspectieven. Binnen deze lerende praktijken is er in toenemende mate aandacht 
voor ervaringsleren en ervaringsdeskundigheid, tevens een landelijk werkplaatsthema waaraan ook 
een vertegenwoordiger van het kUS deelneemt. Het betreft hier de voortdurende innovatie en 
professionalisering die nodig is in interprofessioneel samenwerken binnen het sociaal domein en 
domein overstijgend zoals in de verbinding tussen het sociaal- en gezondheidsdomein. Het gaat om 
lokaal en (boven)regionaal leren. In de provincie zijn een aantal ‘wijkwerkplaatsen’ (mbo) en 
‘ontwikkelwerkplaatsen’ (hbo) van praktijk, beleid, onderzoek en opleiding, waar onderzoek, 
innovatie en leren gecombineerd worden. Vanuit de opleidingen Verpleegkunde, Paramedische 
Studies en Social Work binnen de HU worden op dit moment bijvoorbeeld interprofessionele 
leerplekken Zorg en welzijn ingericht bij verschillende praktijkorganisaties.  
Vanuit het kUS nemen we deel aan de landelijke werkgroep Lerende praktijken. 
Er wordt op dit moment door partners vanuit verschillende perspectieven geschreven aan een 
subsidieaanvraag bij het RAAK-fonds waarbij de HU hoofdaanvrager is. 
Het KSI doet onderzoek naar het concept integraal werken en heeft een conceptueel kader 
ontworpen dat meer houvast zou kunnen bieden. De onderzoekers zouden graag komende jaren met 
een aantal praktijken samen proeftuinen willen opzetten om integraal werken te concretiseren.  
 
Het lijkt ook zinvol om de nu onderscheiden thema’s maatwerk en integraal werken op enige termijn 
te verbinden om in het programma zowel de conceptuele kaders verder te doordenken als praktisch 
met de concepten aan de slag te gaan. 
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5. Doorsnijdend programma: de maatschappelijke impact van de 
coronacrisis 

 
Het kUS- onderzoeksnetwerk heeft een coördinatiepunt Inventarisatie coronaonderzoek provincie 
Utrecht ingericht. De coördinatiegroep inventariseert lopend onderzoek,  inventariseert welke 
onderzoek gewenst is in de provincie Utrecht en verzamelt afgeronde onderzoeken op de website 
van het kUS. 

Mogelijke focusgebieden: 
1. Armoede en schulden 

In het kader van de coronapandemie staan de vraagstukken rondom Armoede en schulden nog hoger 
op alle agenda’s. In Utrecht-stad zijn de organisaties rondom armoede en schulden gebundeld in de 
Armoedecoalitie waarin ook de lectoraten ‘Schulden en Incasso’ en ‘Innovatieve Maatschappelijke 
Dienstverlening (IMD)’ actief betrokken zijn. IMD heeft onderzoek gedaan naar gebruikers van de 
voedselbanken en het voorkomen van huisuitzettingen. In de regionale kenniswerkplaatsen Jeugd is 
armoede een (onderzoeks) thema. De landelijke werkgroep Armoede (Werkplaatsen sociaal domein) 
doet praktijkgericht onderzoek naar armoede in gezinnen.  

 
2. Sociaal isolement (te ontwikkelen) 

 
3. Participatie in kunst, sport en cultuur     

In de provincie lopen een aantal initiatieven waarin de focus erop gericht is om mensen in een 
kwetsbare positie deel te laten nemen aan activiteiten op het gebied van sport, kunst en cultuur. 
Het lectoraat Participatie en Stedelijke Ontwikkeling (PSO) werkt samen met praktijkpartners in een 
aantal projecten op dit gebied, bijvoorbeeld ‘Sport voor Participatie’, ‘U on Board’ en ‘De kunst van 
delen’. Wat zijn de consequenties van de coronacrisis voor deze vormen van participatie? 
 

4. Werken op afstand 
Op basis van een verkenning hoe COVID-19 doorwerkt in het brede sociaal domein en welke 
organisatorische en bestuurskundige vragen de pandemie met zich meebrengt, doen de lectoraten 
van het KSI dit najaar onderzoek naar de vraag: Wat zijn (positieve en negatieve) ervaringen ten 
aanzien van het toegenomen werken op afstand in de communicatie tussen burgers, cliënten, 
medewerkers en professionals in organisaties in het brede sociaal domein en wat vraagt dit van deze 
professionals en organisaties? Er wordt ook een relatie gelegd met de opleidingen van professionals.  
 
 


