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    Utrecht, 3 mei 2022 

 

 

 

Geacht gemeenteraadslid,  

Van harte gefeliciteerd met uw benoeming als gemeenteraadslid. In het kader van uw 

introductieprogramma informeren we u in deze brief graag over het kennisplatform Utrecht Sociaal 

domein (kUS). Het kUS is als werkplaats sociaal domein Utrecht een van de 15 provinciale 

werkplaatsen in het land die samenwerken binnen de Associatie Werkplaatsen Sociaal Domein. 

 

De missie van de werkplaatsen is het bevorderen van inclusie, participatie en kwaliteit van leven van 

burgers in kwetsbare situaties in onze provincie. We richten ons op het professioneel handelen en zo 

integraal mogelijk werken aan werkwijzen en oplossingen binnen het brede sociaal domein.  

We zoeken hierbij samen naar collectieve oplossingen en individueel maatwerk om inwoners 

optimaal te kunnen ondersteunen en mogelijkheden voor participatie te bieden. 

 

Samenwerken aan onze missie 

Netwerkpartners voor alle Werkplaatsen Sociaal Domein zijn: 

a) (belangen)organisaties van (ervaringsdeskundige) inwoners 

b) professionals, managers en bestuurders vanuit praktijk en beleid 

c) docenten, managers en bestuurders van opleidingen (mbo en hbo, universiteit) 

d) onderzoekers van hogescholen, universiteiten en KAMZO-partners (Alliantie tussen Vilans, Nji, NCJ,   

      Pharos, Trimbos-instituut, Movisie en Werkplaatsen Sociaal Domein) 
e) Het kUS heeft daarnaast ook netwerken als partner, bijvoorbeeld het U16 netwerk van 16 

Utrechtse gemeenten, het Netwerk Utrecht Zorg Ouderen en twee kenniswerkplaatsen Jeugd.   

 

Gezamenlijke kennisagenda en programma’s 

Binnen het gehele land wordt gezocht naar een goede invulling van de verantwoordelijkheden van 

gemeenten, en hoe een goed samenspel gerealiseerd kan worden tussen gemeenten, burgers en 

uitvoeringsorganisaties. Het gaat daarbij zowel om organisatorische inrichting van ondersteuning en 

zorg in de vorm van kwalitatief goede toegang, teams en voorzieningen als om regelgeving, 

financiering, sturing en verantwoording. 

 

Het kUS heeft een actuele provinciale kennisagenda die door de partners is samengesteld. 

De brede kennisthema’s bevatten specifieke kennisprogramma’s. Vanuit gemeentelijk perspectief 

betreft dit onder meer onderwerpen binnen de Wmo, de Participatiewet en de Jeugdwet. 

De brede kennisthema’s en specifieke kennisprogramma’s zijn: 

 

1. Gezonde sociale omgevingen en vitale netwerken 

a) Waarde van inwonersinitiatieven   

b) Waarde van breed welzijnswerk  

2. Participatie 

a) Thuis in de samenleving 

- Transformatie beschermd wonen en maatschappelijke opvang 

- Wonen - Welzijn - Zorg Ouderen 2040  

b) Meedoen naar vermogen: integraal werken aan arbeidsparticipatie 

3. Preventie 

a) Voorkomen van huiselijk geweld  
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b) Preventie Sociaal-Gezond 

c) Armoede en schulden 

4. Kwaliteit van zorg- en dienstverlening 

a) Verbinden van informele en formele zorg  

b) Lerende netwerken en interprofessionele samenwerking 

5.   Maatschappelijke impact van coronamaatregelen 

Een doorsnijdend programma waarbij inzichten uit onderzoek naar de maatschappelijke 

impact van corona en de coronamaatregelen gebundeld worden. 

 

Hoe werken we samen in het sociaal domein? 

De 15 werkplaatsen sociaal domein in het land faciliteren kennisontsluiting, -deling, -ontwikkeling, -

benutting en -evaluatie in een proces van samen leren en ontwikkelen. We doen dit aan de hand van 

‘de vijf O’s’: 

o Ontsluiten en verbinden van bestaande kennis en ervaring (bv. via conferenties, studiedagen, 

netwerkbijeenkomsten) 

o Onderzoeken en ontwikkelen van kennis rondom gezamenlijk bepaalde vraagstukken (bv. via 

praktijkgericht onderzoek of mixed methods onderzoek) 

o Organiseren van kennisdeling via ontmoetingen of op papier (bv. via workshops, publicaties, 

producten (bv. een verhalenbundel of spel)) 

o 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) 

o Ondersteunen van lokale en (boven)regionale ontwikkelingen, innovaties, en het stimuleren 

van kennisbenutting (bv. bijdragen aan implementatie of evaluatie) 

 

Wat kan het kUS voor u en uw gemeente betekenen? 

U kunt het kUS benutten om uw kennis over het sociaal domein actueel te houden. Vanuit de 

kennisprogramma’s organiseren we kennisdeling over voor het sociaal domein belangrijke 

(landelijke) ontwikkelingen (online webinars van 60 min.), studiebijeenkomsten en workshops waarin 

we regionale uitwisseling tussen uiteenlopende partners faciliteren (online of f2f, 2 of 3 uur). Op de 

website is actuele informatie te vinden. Bij actuele lokale en regionale vragen kunnen partners 

meedenken over oplossingsrichtingen. Partners van het kUS zijn actief in onderzoek en het samen 

aanvragen van onderzoek binnen het sociaal domein. Voor relevante kennis en onderzoek zijn ook 

we gewend samen te werken met andere werkplaatsen sociaal domein. Met de kennis en contacten 

binnen het kUS kunt u beleid- en besluitvorming in uw college en raad ondersteunen. In ons digitale 

verslag van de kUS-periode 2016-2019 krijgt u een goede indruk wat er zoal gebeurt binnen onze 

werkplaats. https://husite.nl/kus/over-het-kus/het-kennisplatform-utrecht-sociaal-van-2016-2019/ 

U krijgt de komende tijd ongetwijfeld te maken met actuele kwesties binnen het sociaal domein. Het 

zijn belangrijke opgaven voor het gemeentebestuur. We wensen u hierbij veel wijsheid toe.  

 

Met vriendelijke groet namens de kUS partners, 

Jocko Rensen (voorzitter), Lia van Doorn en Saskia Wijsbroek (coördinatoren) 

 

Contact & informatie 
Websites: www.kus.hu.nl / https://www.werkplaatsensociaaldomein.nl/ 
Mail: kus@hu.nl / Twitter: @kUtrechtSociaal / LinkedIn /groups/135170 
Wilt u op de hoogte blijven van het kUS en uitnodigingen voor bijeenkomsten ontvangen? Meldt u zich dan aan via 
https://husite.nl/kus/nieuws/ (Aanmelden Platformnieuws) 
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