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Samen werken aan 
transformatie in zorg  
en welzijn

Werkplaatsen Sociaal Domein



Wat zijn de 
Werkplaatsen Sociaal 
Domein?

Werkplaatsen Sociaal Domein zijn regionale samenwerkingsverbanden van 
gemeenten, onderwijs, kennisinstellingen en zorg- en welzijnsorganisaties. 
Ze richten zich op praktijkonderzoek, maatschappelijke innovatie 
en deskundigheidsbevordering op het terrein van maatschappelijke 
ondersteuning, arbeidsparticipatie en jeugd, en de achterliggende 
transformatie. De werkplaatsen werken op basis van een door alle betrokken 
partijen gedragen meerjarige kennisagenda. 

De Werkplaatsen Sociaal Domein zijn het vervolg op de Wmo-werkplaatsen. 
De nieuwe naam past bij de verbreding van de werkplaatsen naar het gehele 
sociale domein. De werkplaatsen organiseren kennisuitwisseling, doen 
onderzoek, ontwikkelen werkwijzen en specifieke interventies om antwoord 
te bieden op regionale vraagstukken in het sociale domein. Ook ontwerpen 
ze onderwijsmodules, begeleiden ze leer-werkprocessen en zorgen ze 
voor input voor middelbare en hogere beroepsopleidingen, gemeenten, 
organisaties in de zorg- en welzijnssector en andere belangstellenden. 

De werkplaatsen besteden nadrukkelijk aandacht aan de implementatie van 
nieuwe manieren van werken. Het uiteindelijke doel is: eraan bijdragen dat 
alle burgers zo veel mogelijk meetellen en meedoen aan de samenleving. 



De Werkplaatsen Sociaal Domein zoeken naar oplossingen voor maatschappelijke 

vraagstukken. Hiervoor hanteren de werkplaatsen de 4 O’s: Onderzoek, 

Ontwikkeling, Onderwijs en Ondersteuning. In de projecten van de werkplaatsen  

zijn de vier O’s onderling hecht verbonden.

  Onderzoek

De werkplaatsen doen onderzoek rondom thema’s waarmee alle partijen in het kader 
van de transformatie te maken hebben. Een paar voorbeelden: integraal werken, eigen 
kracht, zelfregie en kwetsbaarheid, burgerinitiatieven, samenspel tussen formele en 
informele zorg, de inrichting van basiszorg jeugd en preventie, technologie in zorg en 
welzijn, maatschappelijke participatie, inclusie en passende arbeid. 

  Ontwikkeling

De werkplaatsen werken aan professionalisering. Onderzoek en de ontwikkeling 
van nieuwe werkvormen dragen bij aan de kennis en competenties die sociaal 
professionals nodig hebben om hun werk in een nieuwe beroepscontext te kunnen 
doen. Optimalisering van samenwerking en integraal werken in bijvoorbeeld 
sociale teams en wijknetwerken staan centraal. De producten van de werkplaatsen 
ondersteunen professionals en teams bij het ‘leren transformeren’. Dit gebeurt veelal 
in de vorm van actieleren: kennisontwikkeling en gedragsverandering vanuit en in 
relatie tot de lokale praktijk.

Werkwijze



  Onderwijs

Op basis van praktijkervaringen en praktijkonderzoek ontwikkelen 
de Werkplaatsen materiaal om kennis, inzichten en/of vaardigheden 
over te kunnen dragen. Zo zijn er modules, (instructie)filmpjes of 
zelfstudiemateriaal over onderwerpen als kwartiermaken, actieleren in 
sociale wijkteams, culturele sensitiviteit en de kanteling. 

  Ondersteuning

De werkplaatsen bieden praktische ondersteuning in de vorm van 
inrichting van leerkringen, programma’s voor training op de werkplek en 
ontsluiting van beschikbare kennis en informatie. Ze delen kennis met 
elkaar en dragen kennis over via websites, publicaties, studiedagen en 
leergangen.
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  Landelijke samenwerking

De Werkplaatsen Sociaal Domein werken landelijk samen en bundelen hun 
expertise, met elkaar en met landelijke kennisinstituten. Zo verrichten 
zij gezamenlijk onderzoek naar thema’s die in meerdere regio’s op de 
kennisagenda staan. De verworven kennis rond thema’s bundelen de 
werkplaatsen in landelijke publicaties. Deze publicaties zijn gratis te 
downloaden via www.werkplaatsensociaaldomein.nl. Kennisinstituut 
Movisie ondersteunt de Werkplaatsen Sociaal Domein bij het landelijk 
overleg en de communicatie. 

Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam
Den Haag en Leiden: Hogeschool Leiden & Hogeschool Den Haag
Flevoland: Hogeschool Windesheim Flevoland Almere
Friesland: NHL Hogeschool Leeuwarden
Noord: Hanzehogeschool Groningen
Noord-Brabant Avans: Avans Hogeschool
Noord-Brabant Fontys: Fontys Hogeschool 
Noord-Holland Noord: Hogeschool InHolland Haarlem
Nijmegen: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Twente: Saxion Hogeschool Enschede
Utrecht (kennisplatform Utrecht Sociaal): Hogeschool Utrecht 
Zuyd: Hogeschool Zuyd Maastricht
Zuid-Holland Zuid: Hogeschool Rotterdam & Hogeschool Inholland
Zwolle: Hogeschool VIAA Zwolle

  Meer weten?

Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten en nieuwste producten 
van de Werkplaatsen Sociaal Domein? Abonneer u dan op de nieuwsbrief. 
Deze verschijnt ieder kwartaal. U kunt zich aanmelden via www.
werkplaatsensociaaldomein.nl/nieuwsbrief. Via deze site heeft u ook 
toegang tot de sites van de regionale Werkplaatsen Sociaal Domein.

Andere vragen? Stuur een mail naar info@werkplaatsensociaaldomein.nl.

http://www.werkplaatsensociaaldomein.nl
http://www.werkplaatsensociaaldomein.nl/werkplaatsen/amsterdam-0
http://www.werkplaatsensociaaldomein.nl/werkplaatsen/den-haag-en-leiden
http://www.werkplaatsensociaaldomein.nl/werkplaatsen/flevoland
http://www.werkplaatsensociaaldomein.nl/werkplaatsen/friesland-0
http://www.werkplaatsensociaaldomein.nl/werkplaatsen/noord
http://www.werkplaatsensociaaldomein.nl/werkplaatsen/noord-brabant-avans
http://www.werkplaatsensociaaldomein.nl/werkplaatsen/noord-brabant-fontys
http://www.werkplaatsensociaaldomein.nl/werkplaatsen/noord-holland
http://www.werkplaatsensociaaldomein.nl/werkplaatsen/nijmegen
http://www.werkplaatsensociaaldomein.nl/werkplaatsen/twente-0
http://www.werkplaatsensociaaldomein.nl/werkplaatsen/kennisplatform-utrecht-sociaal-kus
http://www.werkplaatsensociaaldomein.nl/werkplaatsen/zuyd
http://www.werkplaatsensociaaldomein.nl/werkplaatsen/zuid-holland-zuid
http://www.werkplaatsensociaaldomein.nl/werkplaatsen/zuid-holland-zuid
http://www.werkplaatsensociaaldomein.nl/werkplaatsen/zwolle
http://www.werkplaatsensociaaldomein.nl
http://www.werkplaatsensociaaldomein.nl
mailto:info@werkplaatsensociaaldomein.nl


  14 Werkplaatsen Sociaal Domein

Er zijn in Nederland 14 Werkplaatsen Sociaal Domein. Iedere werkplaats is verbonden 
aan een lectoraat of kenniscentrum van een hogeschool.
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