
Wat is een 
leeratelier?
Het leeraterlier is een interprofessionele ge-
meenschap, geinspireerd op het Community of 
Practice model van Wenger (2002), waar mensen 
uit onderwijs, onderzoek en praktijk samen-
komen vanuit een gezamenlijke interesse en 
kennisvraag. Het doel is tweeledig: 1) kennisuit-
wisseling en -ontwikkeling, 2) innovatie door ont-
wikkeling van hands-on-tools voor het werkveld. 

Het onderstaande figuur biedt inzicht in het pro-
ces dat doorlopen wordt in een leeratelier.  

Impact
Aan het Leeraterlier Impact nemen sociaal wer-
kers, beleidsmedewerkers en onderzoekers deel 
die ervaring en affiniteit hebben met de vraag: 

Leeratelier
impact

‘Hoe breng je de impact van het soci-
aal werk in beeld’? 

Dit thema is actueel binnen het sociaal werk. So-
ciaal werkers worden steeds meer geconfronteerd 
met de vraag om hun maatschappelijke impact 
inzichtelijk te maken. Het raakt het hart van het 
sociaal werk: het gaat over professionaliteit,
effectiviteit en de onderbouwing van het sociaal 
werk. 

Er liggen nog genoeg uitdagingen op dit terrein.  
Bijvoorbeeld hoe om te gaan met het spannings-
veld tussen de behoefte aan harde cijfers en de 
complexiteit en menselijkheid van het sociaal 
werk? Of hoe krijg je een gedegen professionele 
onderbouwing onder het werk van sociaal werker, 
wat tegelijkertijd de meerwaarde van het sociaal 
werk voor de samenleving in beeld brengt?



Leren 

Het leren vindt plaats in het atelier door 
praktijk en theoretische kennis en ervarin-
gen te delen met elkaar, te experimenteren 
in de praktijk, en daardoor nieuwe kennis 
en inzichten op te doen. Het uiteindelijke 
streven hiervan is om de beroepspraktijk 
en de kwaliteit van leven van burgers te 
verbeteren. Kortom, het leeratelier richt 
zich op kennisdeling, kenniscreatie, onder-
zoek en netwerkvorming.

Opbrengst 
Het leerrendement van het leeratelier zit zo-
wel op het beleids- als op uitvoeringsniveau. 
Zo biedt het beleidsmakers up to date kennis, 
inzichten en tools om de impact van het sociaal 
werk inzichtelijk te maken voor de financierder, 
en hoe zij hun relatie met de overheid effectief 
kunnen vormgeven.

Op uitvoeringsniveau, geeft het sociaal werkers 
handreikingen om hun impact te kunnen ver-
woorden in passende taal, die recht doet aan de 
complexiteit en weerbarstigheid van de praktijk-
werkelijkheid. Dit draagt bij aan het versterken 
van de beroepsidentiteit en hun positionering in 
het sociale domein. 

Voorbeelden van producten: Community of 
Practice bijeenkomsten, online platform met 
ontwikkelde kennis, tools en een forum, public 
events.

Investering
Het kloppend hart van het leeratelier zijn 
geinspireerde deelnemers die willen delen 
en innoveren. Dit vraagt dat de leden affi-
nitieit en ervaring hebben met het thema, 
maar ook experimenteerruimte hebben in 
de praktijk. Je kunt participeren in ver-
schillende gradaties. Door bijvoorbeeld 
deel te nemen aan bijeenkomsten, of enkel 
aan public events, of het online platform. 
Echter, voorwaarde is wel dat je niet enkel 
haalt, maar ook bereid bent om je eigen 
kennis en ervaring te delen. Een commu-
nity of practice maken we immers samen!
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