
 

Agendapunt 05:  
Onderwerp: Verzoek om samenwerking Holland Rijnland met Kenniswerkplaats Sociaal Domein van 
de Hogeschool Leiden (Wmo-werkplaats)  
 
Van: Suzan van der Pas, Nico van Tol, Lucienne van Laar (Hogeschool Leiden) en Gert-Jan Cornel 
(kwartiermaker) 
 
Inleiding 
De Wmo-werkplaats Den Haag en Leiden, gestart in 2014, is een onderdeel van het lectoraat Sociale 
Innovatie en Ondernemerschap (SIO) van Hogeschool Leiden. Een Wmo-werkplaats is een regionale 
kennisinfrastructuur waarin een Hogeschool in combinatie met een lectoraat, instellingen, 
beroepsbeoefenaren en gemeenten samenwerken voor onderzoek, praktijkontwikkeling, implementatie en `
  
Elke Wmo-werkplaats heeft ten behoeve van verdieping een eigen focus die samenhangt met het 
kennisdomein van het betreffende lectoraat. Het doel van de Wmo-werkplaats Den Haag en Leiden is een 
bijdrage leveren aan de innovatieve kennis- en competentieontwikkeling van professionals in zorg en 
welzijn.  
Momenteel worden drie projecten uitgevoerd die gefinancierd worden door VWS: (1) Duurzaam actief 
burgerschap, (2) Netwerkzorg bij ouderen met dementie, (3) Op zoek naar de nieuwe professional. 
Naast de uitvoering van deze drie projecten, waarin gemeenten Leiden en Den Haag, verschillende zorg- en 
welzijnsorganisaties en beroepsbeoefenaars samenwerken, is het ook van belang voor de werkplaats om een 
actieve rol te spelen in methodiekontwikkeling, regionale kennisverspreiding en scholing rond de Wmo 
ontwikkelingen en de transities. En intern in Hogeschool Leiden en de Haagse Hogeschool structurele 
verbindingen te maken met de relevante andere lectoraten en projecten. 
 
Van Wmo-werkplaats naar Regionale Kenniswerkplaats Sociaal Domein 
Sinds 2014 zijn de 14 Wmo-werkplaatsen behalve een regionale kennisinfrastructuur tevens een landelijk 
dekkend netwerk dat de potentie heeft uit te groeien tot een omvattend kennisnetwerk voor het gehele 
sociale domein. Het doel is om voor de periode 2016-2018 de huidige Wmo-werkplaatsen door te 
ontwikkelen tot een regionaal kennisnetwerk sociaal domein, waarin gewerkt wordt op basis van een door 
de betrokken partijen – gemeenten, instellingen, onderwijs (HBO – MBO – WO), beroepsbeoefenaars, en 
vrijwilligersorganisaties – gedragen meerjarige kennisagenda. De inzet is het werkterrein van de Wmo 
werkplaats te verbreden naar de drie transities op het vlak van Zorg/welzijn, jeugd en werk.  
 
Verkenning 
Het ministerie van VWS stelt een basissubsidie beschikbaar van € 185.000 per jaar. Gemeente Leiden en 
gemeente Den Haag hebben de intentie uitgesproken voor de komende jaren de samenwerking met de 
Kenniswerkplaats Sociaal Domein verder te willen uitbouwen. Met een aantal van de veertien gemeenten 
die Holland Rijnland vormen zijn gesprekken gevoerd  .en ook verschillende malen met het 
samenwerkingsorgaan Holland in het kader van de verkenning. Daarnaast heeft de Wmo werkplaats op een 
presentatie verzorgd in het AO ZW.  
De Wmo werkplaats heeft inmiddels al samenwerkingsafspraken gemaakt met het ESF project Sociale 
Innovatie.   
Het ligt in de bedoeling dat ook andere initiatieven vanuit BZK en VNG worden gebundeld in de 
Kenniswerkplaats van de Hogescholen. Daarnaast worden gesprekken gevoerd om landelijke kenniscentra 
zoals Movisie, NJI, Vilans praktisch te verbinden met Hogeschool Leiden en haar expertisecentra Zorg, 
Welzijn en Jeugd en de 14 lectoraten.  
 
Voorstellen  
 Het pho maatschappij onderstreept relevantie van samenwerking met Kenniswerkplaats Sociaal Domein 

meerwaarde oplevert. 



 

 Pho maatschappij beveelt de aangesloten gemeenten aan, meerjarig (van 2016-2018)de samenwerking 
met de Kenniswerkplaats Sociaal Domein aan te gaan.  

 
Bijlagen: 
1. Conceptrapportage Verkenning 
2 Overzicht Wmo werkplaatsen 2015 
 
 

 


