Werkplaats Sociaal Domein
Zuid-Holland Zuid 2016-2018
Vanaf september 2016 werkt de werkplaats in de regio Zuid-Holland Zuid aan de transformaties
in het sociaal domein. In de werkplaats werken twee hogescholen, zeven gemeenten en betrokken uitvoerende zorg- en welzijnsorganisaties in de regio samen.

De werkplaats maakt deel uit van het landelijk netwerk van regionale werkplaatsen
gericht op kennisontwikkeling in het Sociaal Domein. De werkplaats is een doorstart van
de Wmo-werkplaats Rotterdam (2013-2015) en het bijbehorende Implementatietraject
(2014-2016) met een regionale én inhoudelijke verbreding: maatschappelijke onder
steuning, jeugd en participatie. Zie ook: www.werkplaatsensociaaldomein.nl.

Vanuit de overkoepelende invalshoek ‘integraal werken in de wijk’ wordt er de komende jaren
gezamenlijk gewerkt om van elkaar te leren, voor en door sociale professionals, beleidsmakers
en burgers. Onderzoek, ondersteuning, ontwikkeling en onderwijs (scholing) zijn belangrijke
ingrediënten voor de samenwerking.
De opgaven voor gemeenten, vragen van
professionals, casestudies en praktijkuitdagingen vormen de basis voor het werkprogramma. Alle partners geven samen
invulling aan de projecten en bouwen zo
gezamenlijk aan een lerende werkplaats.
We delen, verbinden en ontwikkelen samen
(praktijk)kennis waarbij we vanuit verschillende perspectieven zoeken naar nieuwe
waarden en nieuwe manieren om het
‘dragend vermogen’ van de samenleving
te vergroten en te versterken.

De deelnemende partners hebben reeds een
vijftal voor de praktijk relevante, integrale
thema’s onderscheiden, te weten:
1.
2.
3.
4

Doorontwikkeling van Sociale Wijkteams
Samenwerking formeel en informeel
Meten en weten in het sociale domein
De relatie en onderlinge verbondenheid binnen het sociale domein
5. Participatie, zelf(samen)redzaamheid
en eigen kracht

Meer weten? Neem contact op met de coördinatoren
Coördinatie
Stephan Steverink stephan.steverink@inholland.nl
Mirjam Karsten
m.h.karsten@hr.nl
Zie ook www.werkplaatssociaaldomeinzhz.nl en volg ons op Twitter @SociaalDomeinZHZ
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