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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 initiatiefgroep 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 initiatiefgroep. In afstemming met de initiatiefgroep 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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kUS kennisagenda: Hoofdthema’s & programma’s  
 
Onderstaand volgen de vier hoofdthema’s van de kennisagenda met daaronder de 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 al 
lopende en te ontwikkelen programma’s. Meerdere lopende programma’s hebben al een 
multidisciplinair samengestelde initiatiefgroep. Voor de te ontwikkelen programma’s geldt dat niet. 
Aansluitend op het overzicht van de vier hoofdthema’s en bijbehorende programma’s volgt het 
eerder besproken zgn. doorsnijdend programma: de maatschappelijke implicaties van de 
coronacrisis. 
Aan deze bestaande kennisagenda is in blauw per programma of focusgebied een actualisatie 
oktober 2021 toegevoegd. 
 

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). 
 
Actualisatie oktober 2021 
Inmiddels wordt in een kerngroepje bestaande uit Anja van der Aa (bewonersinitiatief), Anna van 
Spanje (onderzoekersnetwerk kUS, HU) en Ard Sprinkhuizen (kUS-programmaondersteuner, HU), 
samen met (HU) collega’s verbonden aan de HealthHub Utrecht, gewerkt aan twee 
onderzoeksaanvragen: 

1. GROZ 
GROZ Utrecht is de start van een unieke regionale samenwerking waarbij zorginnovaties en lokale 
gemeenschapskracht worden gebundeld. Met actieve bewoners, ondernemers en professionals 
werken we aan gezondheid – altijd vanuit geëxpliciteerde behoeften en in de eigen leefomgeving. 
Partners ondersteunen nieuwe lokale inclusieve samenwerkingsverbanden in de wijken. De 
Utrechtse wijken Kanaleneiland en Utrecht Oost kijken met de gemeente Nieuwegein waar zij elkaar 
kunnen versterken rondom de thema’s Leefstijl dichtbij huis, Zorg voor elkaar en Vitaal werken in de 
wijk. Partners binnen het kUS nemen een onderdeel van de bouwsteen Monitoring op zich (€ 12.000 
euro).  

2. GezondMeNu 
De stadscoöperatie Utrecht 030, de HU als kUS-partner, GezondNL en vier organisaties op het gebied 
van online platformontwikkeling, communicatie en marketing is het projectidee GezondMeNu.nl 
ingediend voor de ZonMw-call CitizenScience  voor Gezondheid en Zorg. De aanvraag behelst het 
opzetten van een online platform/community voor het delen van informele leefstijlactiviteiten door 
burgers. Het projectidee is goedgekeurd, de definitieve aanvraag wordt uiterlijk 9 november 
ingediend. 
De aanvraag GezondMeNu sluit aan bij de GROZ-aanvraag. Beide aanvragen staan op de agenda van 
het kUS-onderzoeksnetwerk op dinsdag 26 oktober 2021. 
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2. Waarde van breed welzijnswerk (loopt al) 
Dit programma kunnen we door ontwikkelen vanuit de bestaande Werktafel Welzijn in 
samenwerking met gemeenten, Instituut Social Work (ISW) en meerdere KSI-lectoraten. Sociale basis 
is ook 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. 
 
Actualisatie oktober 2021 
De verbinding van bestaande initiatieven is in ontwikkeling.  
Bijeenkomsten: 

o 10 juli 2020: het symposium Grote zorgen, grote kansen in het sociaal domein plaats. 
o 14 december 2020: actualiteitencollege ‘Sociaal domein op koers’.   
o 25 januari 2021: actualiteitencollege ’Samenleven in verscheidenheid’. 
o In het voorjaar van 2022 staat een conferentie op de planning: De kracht van welzijn in het 

publieke domein 
 

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 al) 
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. De U16 heeft te kennen gegeven de kenniscirculatie en - 
ontwikkeling na afloop van de projectperiode in kUS-verband te willen voortzetten. Een mogelijke 
vorm hiervoor is het ontwikkelen van een lerend netwerk. 
 
Actualisatie oktober 2021 
Inmiddels is een ZonMw-aanvraag Leernetwerk beschermd wonen en maatschappelijke opvang, 
aangevraagd vanuit de HU in samenwerking met de VNG en Hogeschool Windesheim, gehonoreerd 
met € 50.000 euro. Het budget is bedoeld voor het opstarten van enkele landelijke thematische 
leernetwerken voor lokale bestuurders en beleidsmedewerkers om het beleid vorm te geven rond de 
doordecentralisatie van MO/BW, met name gericht op Toegang.  
Els Overkamp (programma-ondersteuner, HU) en Lia van Doorn (HU) zijn bezig met het uitbreiden 
van de initiatiefgroep voor dit focusgebied in het programma Participatie.   
 
Bijeenkomsten vierdelige serie Van beschermd wonen naar beschermd thuis. 

o 24 september 2021: Betekenisvolle relaties: verbinding als medicijn. 
o 6 november 2020 ‘Wonen en meedoen in de wijk’ 
o 15 januari 2021: ‘Eerst een thuis in de U16’ 
o 9 april 2021: ‘Wijk- en herstelgericht GGZ in de buurt’ 
o 24 september 2021: Betekenisvolle relaties: verbinding als medicijn. 

 
2. Wonen - Welzijn - Zorg Ouderen 2040 (te ontwikkelen) 

Verbindingen tussen het NUZO, Actieprogramma ‘Een tegen Eenzaamheid’ en de activiteiten in het 
kader van ‘Proactieve Ouderenzorg - Om U 3.0’.  

https://husite.nl/kus/nieuws/afgesloten-conferenties-en-studiedagen/#grote-zorgen,-grote-kansen-in-het-sociaal-domein---10-juli-2020
https://husite.nl/kus/nieuws/afgesloten-conferenties-en-studiedagen/#actualiteitencollege-'sociaal-domein-op-koers'---14-december-2020
https://husite.nl/kus/nieuws/afgesloten-conferenties-en-studiedagen/#actualiteitencollege-'samenleven-in-verscheidenheid'---25-januari-2021
https://husite.nl/kus/nieuws/afgesloten-conferenties-en-studiedagen/#van-beschermd-wonen-naar-beschermd-thuis;-wonen-en-meedoen-in-de-wijk---6-november-2020
https://husite.nl/kus/nieuws/afgesloten-conferenties-en-studiedagen/#eerst-een-thuis-in-de-u16;-samen-aan-de-slag-in-het-living-lab-eerst-een-thuis---15-januari-2021
https://husite.nl/kus/nieuws/afgesloten-conferenties-en-studiedagen/#wijk--en-herstelgerichte-ggz-in-de-buurt---9-april-2021
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Actualisatie oktober 2021 
Voor dit focusgebied is een initiatiefgroep gestart bestaande uit Truusje van de Linden (U-Centraal), 
Gert Jongetjes (U-Centraal) en Jean Pierre Wilken (kUS - programmaondersteuner, HU). De 
initiatiefgroep heeft een startnotitie geschreven en is op zoek naar ledenuitbreiding. 
 
Met dit programma willen de partners in het kUS een significante bijdrage leveren aan het versneld 
tot stand brengen van meer en betere woon-zorg-welzijn combinaties voor ouderen. Omdat 
gemeentes de wettelijke verplichting hebben de regierol op zich te nemen en omdat - naast 
gemeenten - de ouderen de belanghebbenden zijn, is het van belang we in de eerste fase van dit 
programma een verkenning uitvoeren naar de verwachtingen en ambities van gemeenten en 
ouderen. Hierin komen vragen aan de orde als: 

• Hoe kunnen de (huidige en toekomstige) behoeften van ouderen en de vraagstukken die 
daarmee samenhangen geïnventariseerd en uitgewerkt worden als basis voor het 
programma? 

• Wat doen en willen de gemeenten in de provincie zelf gezien hun taakstelling en 
ambities en aan welke vormen van samenwerking hebben zij behoefte? 

• En hoe kunnen gemeenten op hun beurt ouderen hier zoveel mogelijk bij betrekken? 
Het programma start in oktober 2021 met een behoeftepeiling per (ouderen bij de) gemeente en bij 
onderwijsinstellingen. Deze peiling gaat vooraf aan het opzetten en het uitvoeren van de 
programma-activiteiten waarmee aan onderstaande programmadoelen gewerkt kan worden: 
• Uitwerken van bouwstenen voor een geïntegreerde aanpak rond huisvesting, gezondheidszorg en 
welzijnsvoorzieningen  
• Kennisbundeling en kennisontwikkeling  
• Kennisdeling in de provincie (burgers, overheid, woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties, 
opleidingen). 
 
b. Meedoen naar vermogen: integraal werken aan arbeidsparticipatie 
     (Loopt al, 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.  
 
Actualisatie oktober 2021 
De initiatiefgroep is in afwachting van de honorering van een subsidie impuls (VIMP) vanuit ZonMw 
om een leernetwerk op te zetten. Een paar gemeenten zijn al bereid gevonden om daarvan deel uit 
te maken. Daarnaast zal er in samenwerking met beroepsvereniging klantmanagers (SAM) in 
november een tweetal Vraagtafels georganiseerd worden om de verbinding tussen onderzoek en 
praktijk te leggen. Ook andere geïnteresseerde kUS-partners kunnen zich hieraan verbinden. Movisie 
heeft aangegeven cofinanciering te willen realiseren om hierin samen op te trekken. Joep Binkhorst 
(HU) is initiatiefnemer en programma-ondersteuner. 
Bijeenkomsten: 

o 10 mei en 27 juni 2021: Webinarreeks ‘Samen integraal bouwen aan participatie’ 

https://husite.nl/kus/nieuws/afgesloten-conferenties-en-studiedagen/#samen-integraal-bouwen-aan-participatie---webinarreeks-27-mei-en-10-juni-2021
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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 al) 
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? 

 
Actualisatie oktober 2021 
De kern van deze initiatiefgroep bestaat al enige jaren uit Marjo Volman (gem, Nieuwegein), Kim van 
den Berg (Buurtteams Utrecht) en Angele Verkaaik (kUS-programmaondersteuner, HU). 
Dit studiejaar 2020-2021 staan onderstaande activiteiten centraal: 

• Conferentie door ervaringsdeskundigen van huiselijk geweld faciliteren in november 
2021 

• Het realiseren van een studieboek met interviews met mensen met ervaringen met 
huiselijk geweld als vervolg op het vorige (studie)boek 
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.428255167.html/durf-te-weten/ 

• Praktijkgericht afstudeeronderzoek door studenten in het vierde jaar Social Work in 
nauwe samenwerking met ervaringsdeskundigen, praktijk- en/of beleidsprofessionals en 
onderzoekers binnen zgn. Innovatiekringen Sociaal (IKS) 

• Het verkennen van mogelijkheden voor het opzetten van interdisciplinaire intervisie 
rondom het onderwerp (preventie) huiselijk geweld 

• Deelname aan het opzetten van een themagroep opleiding/onderzoek rondom 
(preventie van) huiselijk geweld en kindermishandeling binnen de HU. 

Bijeenkomsten: 
o Conferentie Geweld in gezinnen Ervaringsdeskundigheid in het professionele werkveld: 

denken in mogelijkheden  
16 november 2021 

o Conferentie Geweld in gezinnen ‘Persoonlijke waarden en professionele kracht: jouw kijk op 
daders en slachtoffers’ 
13 oktober 2020 

 
b. Preventie Sociaal-Gezond (gestart als werkgroep Gelukkig en Gezond/ Preventie) 
Focusgebieden: 

1. Vergroten van sociale en mentale weerbaarheid  

https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.428255167.html/durf-te-weten/
https://husite.nl/kus/nieuws/afgesloten-conferenties-en-studiedagen/#geweld-in-gezinnen.-persoonlijke-waarden-en-professionele-kracht:-jouw-kijk-op-daders-en-slachtoffers---13-oktober-2020
https://husite.nl/kus/nieuws/afgesloten-conferenties-en-studiedagen/#geweld-in-gezinnen.-persoonlijke-waarden-en-professionele-kracht:-jouw-kijk-op-daders-en-slachtoffers---13-oktober-2020
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Dit focusgebied wordt naar verwachting deel van de inhoudelijke invulling van de verbinding sociaal-
gezond. 
 
2. Verbinden van het sociaal domein en het gezondheidsdomein in de provincie Utrecht 
Werken aan een gezond fysiek en sociaal functioneren werkt op allerlei terreinen preventief. In dit 
programma werken we (a) aan het vergroten van sociale en mentale weerbaarheid en (b) aan de 
verbinding tussen het sociaal domein en het domein van de gezondheidszorg. Hiermee bouwen we 
voort op de festivals Gelukkig Gezond in de provincie Utrecht, die meerdere kUS-partners (GGDrU, 
gemeenten, HU) samen met partners binnen de Health Hub Utrecht al meerdere jaren organiseren.  
 
Actualisatie oktober 2021 
Focusgebied Verbinden van het sociaal domein en het gezondheidsdomein in de provincie Utrecht 
heeft een subsidie gehonoreerd gekregen vanuit de HU-profileringsgelden Sociaal-Gezond (€ 20.000 
euro voor resp. 2021 en 2022).  
Om de verbinding adequaat te kunnen realiseren het volgende voorstel: 

• Organiseren van een kleine ontwikkelgroep die deel uitmaakt van de initiatiefgroep. 
• Start verkenning van de bestaande kennisinfrastructuur en -activiteiten omtrent 

preventie sociaal-gezond in de provincie Utrecht 
• De Beweegvriendelijke Wijk: Verkennen van mogelijkheden tot verdergaande 

samenwerking met praktijk- en kennispartners (lokaal, regionaal, landelijk)  
• Regiobeelden: Beoordelen van vraagstukken op relevantie voor onderzoek en 

opleidingen 
• Het ontwikkelen van consortia en inschrijven op calls bij fondsen. 
• Samen organiseren van activiteiten rondom kennisdeling, ontwikkeling en -benutting 

 
 

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. 

 
Actualisatie oktober 2021 
De initiatiefgroep bestaande uit Julia Muller (NIZU), Gert Jongetjes (U-Centraal) en Jean Pierre Wilken 
(kUS - Programmaondersteuner, HU) heeft een startnotitie geschreven en zoekt naar uitbreiding van 
de groep. 
Dit programma richt zich op enkele kwesties komen die naar voren komen uit de inventarisatie die 
binnen het kUS is gemaakt: 
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• Vergrijzing: Door verwachte ontwikkeling van leeftijdsopbouw van de bevolking, in 
combinatie met verhoging van de pensioenleeftijd, zal in de toekomst het potentieel aan 
mantelzorgers en zorgvrijwilligers voor oudere mensen sterk afnemen. Welke maatregelen 
en inspanningen kunnen dit probleem zo goed mogelijk ondervangen? 
• Dementie: Het aantal mensen met dementie zal naar verwachting in de toekomst sterk 
toenemen. Hoe kunnen we als samenleving zo goed mogelijk anticiperen op deze toename 
en passende ondersteuning bieden? 
• Eenzaamheid: Er is sprake van een toename van mensen die aangeven zich ernstig 
eenzaam te voelen. Hoe kunnen we bijdragen aan het terugdringen hiervan?  
• Mantelzorg: Er zullen in de toekomst meer mantelzorgers nodig zijn. Niet iedereen is echter 
even vaardig in het vragen om hulp en/of in te schatten wat nodig is. Hoe kunnen we een 
maximale afstemming van vraag en aanbod faciliteren zowel in kwantiteit als kwaliteit? 
• Sociale participatie: De manier waarop burgers zich verbonden voelen met elkaar, heeft zijn 
weerslag op het maatschappelijke klimaat van een buurt of regio. Hoe kunnen bewoners 
zoveel mogelijk uitgenodigd worden om zich in te spannen voor mensen in hun eigen buurt? 
Hoe kan optimaal gebruik gemaakt worden van ‘de kracht van de samenleving’, zoals we die 
bij veel inwonersinitiatieven zien. 
 

In dit programma houden we ons met bovenstaande kwesties bezig. In het bijzonder richten we ons 
op de samenwerking tussen burgers die een zorg- of ondersteuningsvraag hebben, informele inzet 
vanuit het primaire netwerk (bijvoorbeeld familieleden in de rol van mantelzorger), informele inzet 
vanuit het secundaire netwerk (buren, vrijwilligers, bedrijfsleven) en inzet vanuit het professionele 
netwerk van welzijnsinstellingen en zorgorganisaties. 
Binnen de HU is een aanvraag voor € 50.000 euro gehonoreerd om in het kader van dit programma 
onderwijsontwikkeling en professionalisering op het snijvlak van gezondheidszorg en sociaal domein 
een impuls te geven, met name waar het de mantelzorg betreft.  
 
Bijeenkomsten: 

o Webinarserie Dementie en kwaliteit van leven 
- 8 februari 2021: ‘De veranderingen in het leven door dementie’ 
- 1 maart 2021:    ‘Dementie van uit sociaal perspectief’ 
- 15 maart 2021:  ‘Dementievriendelijke stad Utrecht’ 
- 29 maart 2021:  ‘Narratieve verantwoording in het verpleeghuis’ 
- 12 april 2021:     ‘Samenwerken met informele zorg bij dementie’  

 
b. Lerende netwerken en interprofessionele samenwerking  
     (Ontwikkelen, bundelen bestaande initiatieven) 
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. 
 
Actualisatie oktober 2021 
Op dit focusgebied is de afgelopen periode niet actief ingezet.  
 

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 

https://husite.nl/kus/nieuws/afgesloten-conferenties-en-studiedagen/#de-veranderingen-in-het-leven-door-dementie---8-februari-2021
https://husite.nl/kus/nieuws/afgesloten-conferenties-en-studiedagen/#dementie-vanuit-sociaal-perspectief---1-maart-2021
https://husite.nl/kus/nieuws/afgesloten-conferenties-en-studiedagen/#dementievriendelijke-stad---15-maart-2021
https://husite.nl/kus/nieuws/afgesloten-conferenties-en-studiedagen/#narratieve-verantwoording-in-het-verpleeghuis---29-maart-2021
https://husite.nl/kus/nieuws/afgesloten-conferenties-en-studiedagen/#samenwerken-met-informele-zorgers-bij-dementie---12-april-2021
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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. 
 
Actualisatie oktober 2021 
De programma-ondersteuners Renske Schamhart (HU) en Raymond Kloppenburg (HU) hebben een 
start gemaakt met het focusgebied in de vorm van een onlinebijeenkomst over leren netwerken en 
interprofessioneel samenwerken. Vanuit de bijeenkomst zijn aanmeldingen gekomen voor het 
ontwikkelen van een initiatiefgroep en vragen om mee te denken over het opzetten van 
leernetwerken.  
Bijeenkomsten: 

o Oogstdialoog Leren netwerken en interprofessioneel samenwerken 
8 juli 2021 

o Vervolgbijeenkomst Lerende netwerken en professionalisering 
November/december 2021 
 

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. 
 
Actualisatie oktober 2021 
Bijeenkomsten: 

o Actualiteitencollege 8 maart 2021: De maatschappelijke impact van COVID-19. 
o Actualiteitencollege 24 juni 2021: Ethisch Houvast  

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 

https://husite.nl/kus/nieuws/afgesloten-conferenties-en-studiedagen/#lerende-netwerken-en-interprofessioneel-samenwerken---8-juli-2021
https://husite.nl/kus/nieuws/afgesloten-conferenties-en-studiedagen/#de-maatschappelijke-impact-van-covid-19---8-maart-2021
https://husite.nl/kus/nieuws/afgesloten-conferenties-en-studiedagen/#ethisch-houvast-voor-sociale-professionals---24-juni-2021
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armoede een (onderzoeks) thema. De landelijke werkgroep Armoede (Werkplaatsen sociaal domein) 
doet praktijkgericht onderzoek naar armoede in gezinnen.  
 
Actualisatie oktober 2021 

o Inspiratiebijeenkomst Signaleren, bespreekbaar maken en doorbreken van (verborgen) 
armoede.  
7 oktober 2021 

o Er komt een Gids Armoede doorbreek je niet alleen: over het organiseren van ontmoetingen 
die niet automatisch plaatsvinden. Daarbij verschijnt er een Verdieping op deze Gids. En er 
wordt een kwartetspel ontwikkeld om het thema bespreekbaar te maken. 
 

2. Sociaal isolement (te ontwikkelen) 
Actualisatie oktober 2021 
Op dit focusgebied is de afgelopen periode niet actief ingezet. De thema’s eenzaamheid en sociale 
participatie onder ouderen worden expliciet meegenomen in het focusgebied Verbinden van 
informele en formele zorg. 
 

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? 
 
Actualisatie oktober 2021 
Op dit focusgebied is in overleg de afgelopen periode niet actief ingezet. 
 

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 in het najaar 2020 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.  
 
Actualisatie oktober 2021 
De lectoraten van het Kenniscentrum Sociale Innovatie (KSI) van de HU hebben een verkenning 
gedaan naar het werken op afstand in de uiteenlopende werkvelden binnen het sociaal domein. 
https://schuldenenincasso.nl/wp-content/uploads/2020/12/The-social-impact-of-Covid-
19.pdf?x24955 
Meerdere partners hebben vanuit het kUS actief meegewerkt aan de studiedag en het magazine over 
het onderwerp, georganiseerd door de landelijke alliantie van de werkplaatsen sociaal domein. 
https://www.werkplaatsensociaaldomein.nl/publicatie/magazine-op-afstand-nabij 
 
Twee bijeenkomsten rondom Sociaal Werk 
Los van de programma’s organiseerde het kUS dit kalenderjaar twee webinars over projecten 
rondom sociaal werk waarin partners van het kUS participeerden: 

o Wat is de kern van sociaal werk? 29 mei 2021, landelijk initiatief 
o Sociaal werk en diversiteit in de grootstedelijke omgeving: november 2021, internationale 

vergelijking. 
 
 

https://schuldenenincasso.nl/wp-content/uploads/2020/12/The-social-impact-of-Covid-19.pdf?x24955
https://schuldenenincasso.nl/wp-content/uploads/2020/12/The-social-impact-of-Covid-19.pdf?x24955
https://www.werkplaatsensociaaldomein.nl/publicatie/magazine-op-afstand-nabij

