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1. Inleiding 

Op verzoek van de programmaraad Werkplaats Sociaal Domein 

Zuyd (WSD Zuyd) zijn kennisnetwerken in het sociaal domein in de 

provincie Limburg geïnventariseerd. Onder kennisnetwerk verstaan 

wij: 

samenwerkingsverbanden van organisaties die gezamenlijk aan 

kennis- en/of professionaliserings-vraagstukken werken in het 

domein zorg en welzijn.  

De uitkomst van de inventarisatie is in dit document in beeld 

gebracht en geanalyseerd. In paragraaf 3 is een overzicht van alle 

netwerken opgenomen, in paragraaf 2 een indeling op grond van hun 

voornaamste kenmerken. 

Doel 

Doel van deze inventarisatie van kennisnetwerken was om in kaart te brengen aan welke 

vraagstukken in de regio al wordt gewerkt (middels onderzoek of praktijkontwikkeling) en 

door wie dit wordt gedaan. Deze inventarisatie kan als basis dienen: 

 om bruggen tussen kennisnetwerken te slaan; 

 om mogelijke hiaten te identificeren; 

 om inzichten binnen deze netwerken breder te delen en waar mogelijk met elkaar te 

verbinden (‘meta-analyse’). 

 

Met andere woorden het overzicht is een hulpmiddel om te bepalen waar welke (kennis-) 

vraagstukken aan bod kunnen komen, alsmede om ervoor te zorgen dat kennisactiviteiten in 

het kader van de WSD Zuyd complementair zijn. Bovendien kan de inventarisatie een basis 

vormen voor ‘meta-analyse’ door inzichten en lessen uit diverse gremia op elkaar te 

betrekken. 

Werkwijze 

De inventarisatie is middels de sneeuwbalmethode tot stand gekomen (voorjaar 2020). In de 

programmaraad van de WSD Zuyd hebben we gevraagd naar bekende kennisnetwerken en 

die op hun beurt gevraagd naar (andere) bekende netwerken in de regio. Van de netwerken 

die dat opleverde, is de beschikbare informatie middels een websearch gelezen en ook zijn 

enkele korte interviews afgenomen. De resultaten zijn opgenomen in een tabel (zie 

paragraaf 3). Per samenwerkingsverband is in deze tabel het volgende opgenomen: 

 samenwerkingspartners; 

 doelstelling(en) en vraagstukken waar men zich mee bezighoudt; 

 of en indien ja, hoe kennis wordt verzameld, vastgelegd en gedeeld en wat daarin de rol 

is van diverse stakeholders (onderwijs, onderzoek, praktijk). 
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2. Kennisnetwerken in de 
regio 

 

Uit ons overzicht komt naar voren dat de netwerken in grofweg vier 

typen te verdelen zijn die hieronder aan bod komen. Het overzicht 

laat daarbij overlap, maar ook hiaten zien. Zo is het sociale domein 

en haar vraagstukken nog niet altijd even sterk vertegenwoordigd in 

deze netwerken. Hieronder schetsen we de meest opvallende 

eigenschappen van de geïnventariseerde netwerken. 

 

Academische werkplaatsen  

De eerste vier kennisnetwerken in de tabel betreffen de academische werkplaatsen (zie 

paragraaf 3, netwerk 1-4). Uitwisseling van kennis en ervaring tussen praktijk en 

wetenschap – vaak opgedaan in gezamenlijke onderzoeksprojecten – behoren tot de 

voornaamste doelen. Opvallend is dat alle academische werkplaatsen in de regio, zich in 

eerste instantie op het zorgdomein richten. Het onderzoek van de Academische 

Werkplaats Revalidatie bijvoorbeeld, is vooral medisch van aard: zo wordt er onderzoek 

naar complexe armhandvaardigheden verricht. Raakvlakken met het sociale domein zijn 

binnen deze werkplaats vooralsnog minder aanwezig. Hoewel deze netwerken 

kennisuitwisseling hoog in het vaandel hebben staan, worden resultaten uit gezamenlijke 

projecten en onderzoeken zoveel mogelijk naar de praktijk vertaald. De Academische 

Werkplaats Ouderenzorg doet dit onder andere middels duobanen: in living labs zijn 

mensen die bij een zorginstelling werken gedetacheerd bij de UM of Zuyd Hogeschool en 

andersom. De Academische Werkplaats Duurzame Zorg werkt op haar beurt in 

verschillende proeftuinen, waarbinnen eerstelijnspluszorg - 1e en 2e lijn werken hierin nauw 

samen - op verschillende wijzen in de praktijk wordt gebracht. Binnen de Academische 

Werkplaats Publieke Gezondheid (AWPG) wordt maatschappelijk relevant 

wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd. Sinds 2012 is de AWPG verder uitgebouwd als 

regionale infrastructuur voor kennisdeling en innovatie, het zogeheten Kennisnetwerk 

Publieke Gezondheid Limburg (KPG) waarin partijen samenwerken om beleidsrelevante 

informatie te genereren die gericht is op gezondheidsverbetering van de Limburgers.  

De academische werkplaatsen leveren over het algemeen veel output, met name in de vorm 

van artikelen in wetenschappelijke (peer reviewed) tijdschriften. Gezien deze grote 

hoeveelheid output hebben we deze nog niet systematisch doorzocht. Het kan interessant 

zijn om na te gaan of deze output zich leent voor meta-analyses ten aanzien van het sociaal 

domein (Werkplaatsen, Praktijken). 
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Praktijkgerichte kenniswerkplaatsen 

Het volgende type kennisnetwerk heeft een meer praktijkgerichte oriëntatie. Weliswaar is 

kennisontwikkeling en kennisdeling belangrijk in deze netwerken, maar met name ook met 

als doel om te komen tot concrete handvatten voor het werkveld. Netwerken die hiertoe 

gerekend kunnen worden zijn De Kenniswerkplaats Jeugd Zuid -Limburg en De 

innovatiewerkplaats (IWP) - MIK &PIW Groep (zie tabel in paragraaf 3, netwerk 5-7). De 

focus ligt bij deze netwerken in eerste instantie op het sociaal domein. De blik is integraal; 

daar waar raakvlakken met zorg bestaan worden deze betrokken.  

De Werkplaats Sociaal Domein Zuyd (WSD Zuyd) kan ook tot dit type kennisnetwerken 

worden gerekend. De WSD Zuyd heeft de vorm van een leerinfrastructuur, waarin 

praktijkgericht onderzoek en implementatie hand in hand gaan. Het doel is om middels 

samenwerking tussen onderwijs, praktijk en onderzoek, antwoord te zoeken op regionale 

maatschappelijk vraagstukken.  

Naast de praktijkgerichte oriëntatie, is het ook het ideaal van dit type kennisnetwerken, om 

bottom-up en in co-creatie tussen stakeholders te werken aan kenniscreatie. De Werkplaats 

Sociaal Domein Zuyd laat zich daarbij inspireren door het Communities of Practice model 

(CoP) van Wenger (2002)1. Communities of Practice zijn niet enkel gericht op kennisdeling 

en netwerkvorming, maar ook op gezamenlijke kenniscreatie en innovatie. Er is sprake van 

een gemeenschap, waarin diverse stakeholders (burger, professional, onderzoeker, beleid) 

via onderlinge samenwerking aan praktijk- en kennisontwikkeling werken. 

Het onderstaande figuur biedt inzicht in het proces dat doorlopen wordt in een CoP.   

 

 

 

Thematische/doelgroep gerichte netwerken 

De derde categorie kennisnetwerken noemen we thematisch of doelgroep gericht. 

Hieronder vallen drie netwerken (zie tabel in paragraaf 3, netwerk 8-10) die zich allen op 

een specifiek thema en/of een specifieke doelgroep richten. Zo willen De Nieuwe GGZ 

(DNG) Zuid-Limburg en Samen tegen Eenzaamheid dat er verandering ontstaat ten 

aanzien van het denken en handelen met betrekking tot hun doelgroep, hun activiteiten zijn 

hierop toegespitst. De nieuwe GGZ heeft dit bijvoorbeeld vergaand doordacht en 

 
1 Wenger, E, McDermott, R, Snyder, WM (2002) Cultivating Communities of Practice. Boston, MA: Harvard Business Press. 
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beschreven en verschillende projecten zijn uitgevoerd. Het vastleggen en delen van 

ervaringen vindt hier nog niet op structurele wijze plaats. De Mijnstreekcoalitie (voorheen: 

Pact van Terworm) betreft een omvangrijk netwerk, waar verschillende coalities deel van 

uitmaken. De insteek is in eerste instantie medisch.  

 

Wmo gerelateerde netwerken  

De vier netwerken die onder dit type vallen betreffen allemaal samenwerkingsverbanden 

rondom de invulling en de uitvoering van de Wmo, zorg en welzijn door gemeenten en hun 

partners (zie tabel in paragraaf 3, netwerk 11-14). Sommigen van hen, zoals Heerlen 

STAND-BY! en Blauwe Zorg in de Wijk, kennen kennisborging en onderzoek hierin een 

belangrijke plaats toe. Dit doen zij in samenwerking met Zuyd Hogeschool en de Universiteit 

Maastricht. Anderen borgen hun kennis (nog) niet. Samenkracht Brunssum is nog niet zo 

lang bezig maar denkt dat kennisborging op termijn wel van belang zal zijn. Net als bij 

Samenleven en samen aan de slag Kerkrade wordt door ‘samen te doen’ geleerd en 

handelingskennis opgedaan die situationeel van karakter is. 

 

Concluderend  

Uit het voorgaande kan worden opgemaakt dat er behoorlijk wat samenwerkingsverbanden 

op het domein van zorg en welzijn in Limburg actief zijn, dat hierbij veel kennis wordt op 

gedaan maar dat de mate waarin deze al dan niet systematisch wordt verzameld, 

vastgelegd en/of gedeeld, sterk verschilt. 

Vanuit de Werkplaats Sociaal Domein Zuyd positioneren we ons als volgt: 

 We concluderen dat de WSD Zuyd thema’s adresseert die in de academische 

werkplaatsen minder duidelijk vertegenwoordigd zijn, en daarmee als praktijkgerichte 

kenniswerkplaats een waardevolle inhoudelijke toevoeging is voor de regio. 

 Als WSD Zuyd vinden we het daarbij belangrijk dat kennis tussen de diverse netwerken 

wordt uitgewisseld. Met verschillende netwerken zijn al verbindingen gelegd. Zo zijn 

leden van de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid lid van de programmaraad 

van de WSD Zuyd, en participeert WSD Zuyd omgekeerd in andere werkplaatsen (MIK-

PIW, Kenniswerkplaats Jeugd). Dit soort verbindingen willen we blijven opzoeken en 

versterken. 

 Als laatste is de vraag legitiem of en hoe de diverse werkplaatsen de opgedane kennis 

op elkaar kunnen betrekken. Zoals een recent rapport van de RVS2 helder verwoord, zijn 

verschillen in gezondheid en sociaal-economische ongelijkheid nauw met elkaar 

verweven en worden ze beïnvloed door een complex samenspel van factoren. Juist in 

onze regio, met intergenerationele overdracht van deze problematiek, is het van belang 

kennis en inzichten uit diverse domeinen meer met elkaar te verbinden om 

daadwerkelijk een ‘trendbreuk’ te kunnen bewerkstelligen. Directe mogelijkheden tot 

meta-analyse zijn soms beperkt door de zeer uiteenlopende thema’s van de 

werkplaatsen, maar wellicht wel mogelijk tussen werkplaats uit eenzelfde categorie, 

waarbij we zouden kunnen starten met het goed verzamelen en vastleggen van 

deelresultaten, om vervolgens te bekijken hoe deze op elkaar kunnen worden betrokken. 

 
2 Bron: https://adviezen.raadrvs.nl/gezondheidsverschillen-voorbij/ 
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3. Overzichtstabel: 

Inventarisatie 

Kennisnetwerken in 

Limburg 

In de volgende tabel worden alle kennisnetwerken 

weergegeven die wij in Limburg aan hebben getroffen in het 

sociaal en zorgdomein (rijen). Tevens zijn een aantal 

kenmerkende eigenschappen van de netwerken opgesomd 

(kolommen), waaronder de vraag of er sprake is van co-

creatie van kennis door diverse partijen. WSD Zuyd zal het 

overzicht ieder voorjaar actualiseren.  
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Kennisnetwerken? 

(startjaar) 

Partners? Doelstelling(en) en vraagstukken?  

 

Koppeling kennis, 

onderwijs, praktijk? 

1 Academische 

werkplaats revalidatie 

(2017) 

Adelante, 

Universiteit 

Maastricht en 

Zuyd Hogeschool. 

In de Academische Werkplaats 

Revalidatie werken zorgprofessionals 

(artsen, therapeuten, psychologen), 

onderzoekers en docenten samen om 

revalidatiezorg nu en in de toekomst 

nog beter te maken. Er zijn 4 

onderzoekslijnen: Chronische pijn; 

Complexe armhandvaardigheden; 

Hersenletsel; Tinnitus. 

In deze werkplaats wordt 

samengewerkt rond 

onderwijs en onderzoek. 

Onderzoek is gericht op 

het verbeteren van het 

evidence-based handelen 

binnen de 

revalidatiegeneeskunde.  

2 Academische 

werkplaats duurzame 

zorg 

(2012) 

Maastricht UMC+ 

en verschillende 

faculteiten van de 

UM i.s.m. 

organisaties in het 

werkveld zoals de 

eerste lijn, 

verzekeraars, 

ziekenhuizen en 

welzijns- en 

zorginstellingen. 

Inzet van de Academische Werkplaats 

Duurzame Zorg Limburg is een 

toekomstbestendig zorgstelsel. 

Onderzoeksprojecten richten zich 

onder andere op verandertrajecten en 

signalen die de zorg zelf afgeeft.  

Momenteel zijn er zes 

onderzoeksprojecten: Duurzame 

inzetbaarheid; Eerstelijnsplus; 

Marktwerking; Rechtvaardige zorg; 

Seniorvriendelijke ziekenhuiszorg -

delier en Sociale zekerheid en zorg. 

Deze werkplaats verbindt 

beleid en praktijk met 

onderzoek en onderwijs 

en biedt 

onderzoeksmatige 

ondersteuning in 

verandertrajecten. Binnen 

de projecten worden 

samenwerkingsverbanden 

aangegaan met betrokken 

partners in het veld.  

3 Academische 

werkplaats publieke 

gezondheid  (AWPG) 

Limburg 

 

(2006) 

De 16 Zuid-

Limburgse 

gemeenten, GGD 

Zuid-Limburg en 

UM - Care and 

Public Health 

Research Institute, 

Faculty of Health, 

Medicine and Life 

Sciences,  

Psychologie, 

Rechten en de 

School of 

Business and 

Economics. 

De AWPG is een netwerkorganisatie 

waarin men samenwerkt aan publieke 

gezondheid. 

Onderzoeksprojecten verschillen in 

duur en thematiek: lang lopend 

/promotieonderzoek (4jr);  (middellang 

lopend onderzoek ( 2jr) en kortlopend 

onderzoek,  het zogeheten ‘Klein maar 

Fijn’ onderzoek, uitgevoerd door GGD-

medewerkers of masterstudenten (3-6 

maanden).  

Thema’s waar men zich onder andere 

op richt: Integraal gezondheidsbeleid;  

Infectieziektebestrijding; Onderzoek 

Veilig Thuis; Gezonde Generatie.  

Binnen de AWPG wordt 

maatschappelijk relevant 

wetenschappelijk 

onderzoek uitgevoerd 

m.b.t. de publieke 

gezondheid. Het 

voornaamste doel is het 

uitwisselen van kennis en 

ervaring tussen praktijk en 

wetenschap. De thema’s  

van onderzoek worden 

geformuleerd door 

beleidsmakers en 

praktijkmedewerkers. 

4 Academische 

werkplaats 

Ouderenzorg Zuid 

Limburg 

 

(1998) 

 

Meandergroep 

Zuid-Limburg, 

Sevagram, 

Envida, Cicero 

Zorggroep, 

Zuyderland, 

Vivantes, 

MosaeGroep, 

Universiteit 

Maastricht, Gilde 

Zorgcollege, Zuyd 

Hogeschool, 

Binnen de Academische Werkplaats 

Ouderenzorg Zuid-Limburg (AWO-ZL) 

draait het om het verbeteren van de 

kwaliteit van leven en zorg voor 

ouderen. Zorgverleners, beleids-

makers, onderzoekers, studenten en 

ouderen zelf, wisselen kennis en 

ervaring uit. Daarnaast toetst en 

evalueert men vernieuwingen in de 

dagelijkse zorg. Praktijk, beleid, 

onderzoek en onderwijs gaan hierbij 

hand in hand.  

Medewerkers uit 

zorgorganisaties en 

onderzoekers bedenken 

samen oplossingen voor 

problemen in de zorg voor 

ouderen. Binnen 

verschillende thema’s 

werken ze aan projecten. 

Sommige projecten 

worden uitgevoerd in één 

zorgorganisatie; aan 

andere projecten wordt 

https://www.adelante-zorggroep.nl/nl/expertisecentrum-pijn-en-revalidatie/onderzoek/
https://www.adelante-zorggroep.nl/nl/onderzoek-innovatie-en-onderwijs/onderzoek/onderzoekslijn-complexe-arm-handvaardigheidsproblematiek/
https://www.adelante-zorggroep.nl/nl/onderzoek-innovatie-en-onderwijs/onderzoek/onderzoekslijn-hersenletsel/
https://www.adelante-zorggroep.nl/nl/onderzoek-innovatie-en-onderwijs/onderzoek/onderzoekslijn-tinnitus/
https://www.duurzamezorgmaastricht.nl/duurzame-inzetbaarheid
https://www.duurzamezorgmaastricht.nl/duurzame-inzetbaarheid
https://www.duurzamezorgmaastricht.nl/eerstelijnsplus
https://www.duurzamezorgmaastricht.nl/marktwerking
https://www.duurzamezorgmaastricht.nl/rechtvaardige-zorg
https://www.duurzamezorgmaastricht.nl/seniorvriendelijke-ziekenhuiszorg-delier
https://www.duurzamezorgmaastricht.nl/seniorvriendelijke-ziekenhuiszorg-delier
https://www.duurzamezorgmaastricht.nl/sociale-zekerheid-en-zorg
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Kennisnetwerken? 

(startjaar) 

Partners? Doelstelling(en) en vraagstukken?  

 

Koppeling kennis, 

onderwijs, praktijk? 

VISTA College 

e.a. 

Diverse problematiek komt aan de 

orde, zoals psychogeriatrische 

ziektebeelden, complexe somatische 

problemen, revalidatie en/of palliatieve 

zorgvragen. 

door alle partners 

meegewerkt.  

5 Kenniswerkplaats 

Jeugd Zuid-Limburg 

 

(2019) 

Gemeenten ZL, 

GGD ZL, JGZ, 

Stuurgroep Jeugd 

ZL (jeugdregio 

ZL), Programma-

bureau Trend-

breuk ZL, de 

Coalitie Kansrijke 

Start ZL, 

Regionaal 

Platform 

Onderwijs en 

Jeugd ZL, 

Werkplaats 

Sociaal Domein 

Zuyd, 

Burgerkracht 

Limburg – e.a. 

Doel van de Kenniswerkplaats Jeugd 

regio Zuid-Limburg is het initiëren en 

versterken van een lerende omgeving 

en verbetercyclus in Zuid-Limburg, van 

partijen betrokken bij het opgroeien, 

opvoeden en onderwijzen van jeugd. 

Om intergenerationeel doorgeven van 

de hardnekkige achterstand in 

gezondheid, participatie en kansrijk 

opgroeien te doorbreken, wordt breed 

ingezet op een trendbreuk.  

De kennisagenda is in 

gezamenlijkheid tot stand gekomen. 

Twee start thema’s: 1. MBO studenten 

gaan voor een kansrijke toekomst! 2. 

Uithuisplaatsingen: hoe kan het beter? 

In de kenniswerkplaats 

jeugd worden 

maatschappelijke 

vraagstukken vanuit 

diverse perspectieven 

bekeken, doorgrond en 

wordt gezamenlijk naar 

oplossingen gezocht. Er 

wordt samen onderzoek 

gedaan en geleerd waarbij 

nieuwe kennis ontstaat. 

 

6 De innovatie-

werkplaats (IWP)  - 

MIK &PIW Groep 

 

(2020) 

 

Medewerkers van 

MIK&PIW en 

partners in het 

sociale domein. 

Doelstelling van de IWP is tweeledig: 

1. het opleiden en ondersteunen van 

de ontwikkeling van innovatieve 

(toekomstige) beroepskrachten en 

burgers (vrijwilligers en 

mantelzorgers); 2.het bijdragen aan de 

oplossing van problemen en 

uitdagingen in de beroepspraktijk en 

de maatschappij. 

Deelnemers leren en 

creëren nieuwe kennis 

doordat ze vanuit 

verschillende 

achtergronden en 

perspectieven 

interprofessioneel 

samenwerken aan 

complexe 

maatschappelijke en 

actuele vraagstellingen. In 

de IWP staan drie 

inhoudelijk en 

maatschappelijk relevante 

leerlijnen centraal die elk 

een  leergemeenschap 

hebben, met diverse 

stakeholders zoals 

beroepskrachten/ burgers/ 

vrijwilligers/ 

ervaringsdeskundigen/ 

studenten.  

7 Werkplaats Sociaal 

Domein Zuyd  

 

(nieuwe 

projectperiode 

ingegaan in 2020) 

Diverse Limburgse 

gemeenten (o.a. 

Sittard-Geleen; 

Roermond; Weert; 

Brunssum) en de 

daar aanwezige 

WSD Zuyd is een 

samenwerkingsverband waarin 

onderwijs, onderzoek, 

praktijkorganisaties en gemeenten 

zich buigen over 

(transformatie)vraagstukken binnen 

WSD Zuyd beoogt de rol 

van kennismakelaar te 

vervullen: samen met 

stakeholders in het sociaal 

domein werken aan 

kennisontwikkeling, 
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Kennisnetwerken? 

(startjaar) 

Partners? Doelstelling(en) en vraagstukken?  

 

Koppeling kennis, 

onderwijs, praktijk? 

welzijns-

organisaties, 

burgerinitiatieven 

en 

samenwerkings-

verbanden. 

het sociale domein. Uitwerking en de 

uitvoering van het programma gebeurt 

samen met collega’s in het onderwijs 

en partners in de samenleving en het 

werkveld. De kern van de WSD wordt 

gevormd door leerateliers. 

Momenteel werken de leerateliers aan 

de volgende thema’s: Armoede; 

Samenlevingsopbouw; Impact en 

legitimiteit; Integraal werken met 

jeugd. 

kennisdeling en 

professionalisering 

middels expertmeetings, 

ontwikkeling van concrete 

tools maar ook door het 

doen van praktijkgericht 

onderzoek. 

8 De Nieuwe GGZ (DNG) 

Zuid-Limburg  

(2016) 

HOZL (huisartsen 

oostelijk zuid 

limburg), Leger 

des Heils , 

LEVANTOgroep, 

MET ggz, MUMC, 

Mondriaan, ZIO 

(Zorg in 

ontwikkeling) 

Zuyderland e.a. 

 

De Nieuwe GGZ is een 

collaboratieve ontwikkeling met 

cliënten, betrokkenen, partners 

en hulpverleners. Het is 

persoonsgericht, niet 

instellingsgericht. Verbetering 

van de psychische gezondheid 

staat centraal. De insteek: 

positieve gezondheid, preventie, 

wijkgerichte zorg, zorg op maat, 

ervaringsdeskundigheid en 

eHealth. Voorwaarde is een 

andere manier van werken 

(integraal en whitelabel), 

organiseren (coöperatief 

netwerk) en bekostigen 

((virtuele) lumpsum).  

De visie achter de Nieuwe GGZ 

gaat uit van een kanteling van 

organisaties waarbij de 

bestaande partijen mee 

veranderen en uiteindelijk 

nieuwe vormen van 

samenwerking (cultuur, 

structuur, technologie en 

mensen ontwerpen. In de 

gemeenten Maastricht, Heerlen 

en Sittard-Geleen zijn 

experimenten ingericht 

uitgaande van het 

gedachtengoed van de Nieuwe 

GGZ. 

9 Samen tegen 

Eenzaamheid 

(2019) 

KBO Limburg 

(kartrekker), 

Platform 

Mantelzorg 

Limburg, GGD, 

Burgerkracht 

Limburg, 

Maastricht 

University,  Open 

Universiteit, 

Netwerk Senioren 

Limburg en Een 

tegen 

Eenzaamheid, e.a. 

 

De kartrekker, de katholieke 

ouderenbond, is een (grote) 

vrijwilligersorganisatie met veel 

afdelingen in de regio. De ambitie is 

om via een bottom-up benadering 

eenzaamheid van senioren zoveel 

mogelijk te voorkomen door tijdige 

signalering en het benutten van de 

eigen kracht. Daarnaast zet men in op 

bewustwording, bezinning en inspiratie 

rondom het thema eenzaamheid en 

het op gang brengen van initiatieven in 

wijken. 

Men zet in op het creëren 

van een kenniscentrum 

waarin expertise (kennis 

en ervaring) rondom 

eenzaamheid ter 

ondersteuning van lokale, 

regionale en provinciale 

initiatieven bijeen wordt 

gebracht, zowel als inzicht 

in werkzame aanpakken 

en te hanteren tools en 

interventies. 

10 Mijnstreekcoalitie 

(Pact van Terworm) 

(2018) 

Ziekenhuis 

Zuyderland, 

huisartsen in de 

Westelijke en 

Oostelijke 

Mijnstreek, vvt-

organisatie 

Meander 

De doelstelling van het Pact van 

Terworm is om een trendbreuk in 

gezondheidsachterstanden en in 

kosten te realiseren. Doelen (2030):  

De gezondheid in de Mijnstreek op 

gemiddeld landelijk niveau brengen; 

kwaliteit van zorg verbeteren; 

onverklaarbare hoge zorgconsumptie 

Binnen het ZonMw project 

Kerncoalitie Mijnstreek 

stelt men zich ten doel het 

regionale netwerk van 

zorg-, welzijn- en 

ondersteuningsaanbieders 

het verbreden en 

versterken door 
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Kennisnetwerken? 

(startjaar) 

Partners? Doelstelling(en) en vraagstukken?  

 

Koppeling kennis, 

onderwijs, praktijk? 

Zorggroep, 

zorgverzekeraar 

CZ en belangen-

behartiger 

Burgerkracht en 

partners. 

en zorgkosten terugbrengen naar 

normaal niveau in vergelijking met de 

rest van Nederland; ervaren 

arbeidsdruk voor alle professionals 

positief beïnvloeden. 

bijeenkomsten te 

organiseren en onder 

andere de geleerde lessen 

uit projecten te delen met 

de zogeheten ‘grote 

Mijnstreek Coalitie’. 

Binnen de 

mijnstreekcoalitie werkt 

men in afzonderlijke 

thematische coalities zoals 

de Preventiecoalitie Sittard 

Geleen, Prev.col. Heerlen, 

coalitie Farmacie en 

coalitie GGZ.  

11 Blauwe zorg in de wijk 

Maastricht 

(2013) 

Gestart door VGZ, 

Maastricht UMC+, 

Burgerkracht 

Limburg  (ZIO) -in 

samenwerking met 

welzijns- en 

zorgaanbieders, 

en de gemeente 

Maastricht.  

Blauwe Zorg in de wijk werkt aan meer 

gezondheid en een betere kwaliteit 

van leven voor de bewoners in vier 

Maastrichtse pilotwijken, met liefst 

afnemende, maar in ieder geval 

gelijkblijvende zorg- en 

ondersteuningskosten in een 

leefomgeving die dat bevordert.. De 

focus ligt niet op minder zorg leveren, 

maar op het anders inrichten van de 

zorg. Projecten: 1.Positieve 

Gezondheid; 2. POH Jeugd en 

Positieve gezondheid: integrale 

aanpak versterkt; 3. Gezamenlijke 

aanpak huishoudens met hoge 

domeinoverstijgende kosten; 4. Zorg 

sluit beter aan bij de burger; 5. 

Burgers aan Zet; 6. Multidisciplinaire 

Samenwerking ; 7. Your coach next 

door; 8. Blauwe GGZ; 9. Maatje op 

recept voor mensen met 

eenzaamheid. 

Met een domein 

overstijgende blik wordt 

binnen de projecten twee 

kanten op geleerd: zowel 

de wijkbewoner als de 

beroepskracht weet beter 

hoe hij/zij de gezondheid 

en het welzijn kan 

verbeteren, maar ook de 

bestuurders, managers en 

beleidsmakers leren beter 

wat wel/niet effectief en 

aansluitend is bij de 

gezondheidsbehoefte van 

de wijkbewoner.  

12 Heerlen STAND-BY! 

(2017) 

Alcander, Cicero, 

LEVANTOgroep, 

MeanderGroep, 

Mondriaan, 

NOVIzorg, Radar, 

Relim-Schoon 

GMS, SGL, 

Stichting Oase en 

Triade. 

Heerlen STAND-

BY! werkt samen 

met JENS. 

Heerlen Stand-By! Is een 

samenwerkingsverband van een elftal 

zorg- en welzijnsorganisaties, dat 

ondersteuning biedt aan alle inwoners 

van Heerlen. Sinds 2017 wordt de 

uitvoering van de wet 

maatschappelijke ondersteuning in 

Heerlen uitgevoerd door dit 

samenwerkingsverband.  

Gedurende de eerste 

jaren van de 

samenwerking binnen 

Stand-By was een 

leergemeenschap actief. 

In 2018-2019 hebben 

buurtbewoners, 

vrijwilligers en 

beroepskrachten samen 

aan praktijkverbetering 

gewerkt rondom 3 

thema’s; 1:  Erkenning en 

facilitering van -; 2: 

Functioneren van de 

sociale buurt 

teams(SBTs); 3: Preventie 
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Kennisnetwerken? 

(startjaar) 

Partners? Doelstelling(en) en vraagstukken?  

 

Koppeling kennis, 

onderwijs, praktijk? 

en vroegsignalering.  De 

leergemeenschap is nu 

niet meer actief. De lijntjes 

die ontstaan zijn en wat 

men met elkaar ontwikkeld 

heeft, lopen door. 

Daarnaast is er een toolkit 

ontwikkeld. 

13 Samenkracht 

Brunssum 

(2019) 

 

 

Cicero, Radar, 

Meander, SGL, 

LEVANTOgroep, 

CMWW, 

gemeente 

Brunssum - in 

samenwerking met 

andere 

organisaties in de 

wijken (white label 

gedachte). 

In de gemeente Brunssum zijn vijf 

zorgpartijen en een welzijnspartij 

werkzaam om een groot gedeelte van 

de Wmo vorm en inhoud te geven. Zij 

doen dit binnen een lumpsumconstruct 

in co-creatie met de gemeente. Hierbij 

gaat men wijkgericht te werk en streeft 

naar een goede koppeling met het 

voorliggend veld. 

Het betreft een 

samenwerkingsverband. 

Door het samen leren en 

doen wordt 

handelingskennis 

opgedaan dat een 

situationeel karakter heeft 

en geworteld is in de 

concrete praktijken en 

ervaringen van de 

professionals. Er wordt 

daarnaast gekeken wat 

medewerkers nodig 

hebben om hun taken uit 

te kunnen voeren, mee te 

kunnen denken en 

groeien. 

14 Samenleven en samen 

aan de slag Kerkrade  

(2016) 

 

MeanderGroep 

Zuid-Limburg, 

LEVANTOgroep, 

SGL, XONAR, 

Impuls, NOVIzorg, 

Radar, GGD Zuid 

Limburg, het 

Platform 

Maatschappelijke 

Ondersteuning 

Kerkrade, 

gemeente 

Kerkrade –samen 

met burgers in 

Kerkrade. 

Samenwerkingsverband van zorg en 

welzijnsinstellingen. In het leven 

geroepen om de transformatie op 

gang te brengen. De verschillende 

Kerkraadse (zorg)organisaties 

werkzaam in het lokale sociale domein 

maken gebruik van elkaars kracht. Ze 

werken zoveel mogelijk samen, maar 

vragen ook van de burgers hun 

bijdrage aan die samenwerking.  

Het betreft een 

samenwerkingsverband. 

Door het samen leren en 

doen wordt 

handelingskennis 

opgedaan dat een 

situationeel karakter heeft 

en geworteld is in de 

concrete praktijken en 

ervaringen van de 

professionals. 
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4. Tenslotte 

Het is uiteraard mogelijk dat één of meerdere (nieuwe) netwerken 

ontbreken in het overzicht. Mocht u als lezer, een kennisnetwerk 

missen of suggesties hebben, dan horen wij dat graag. De criteria 

van een kennisnetwerk die we hierbij hanteren, zijn: 

• meerdere organisaties en/of instanties werken samen rondom 

thema’s in het domein zorg en welzijn in Limburg; 

• de focus ligt (onder andere) op kennis- of 

professionaliseringsvraagstukken; 

• het netwerk is nog actief. 

  

 

 

  



Kennisnetwerken in het sociaal domein in Limburg 

14 

Colofon 

Werkplaats Sociaal Domein  

De Werkplaats Sociaal Domein Zuyd (WSD Zuyd) is één van de vijftien Werkplaatsen 

Sociaal Domein in Nederland, en is sinds 2014 actief. Doel van de Werkplaats Sociaal 

Domein Zuyd is een lerend netwerk te vormen, waarin partners uit de regio gezamenlijk 

werken aan inhoudelijke vraagstukken (‘wicked issues’) uit het sociaal domein, en men in 

regionaal verband van elkaar leert om zo te komen tot meerwaarde voor verschillende 

doelgroepen, waaronder burgers, (aankomend) sociaal professionals, beleidsmakers, en 

docenten. De werkplaats is expliciet een samenwerkingsverband tussen opleiding, praktijk 

en onderzoek waarin ieder gelijkwaardige inbreng heeft en een gelijkwaardige bijdrage 

levert. 

 

Onderzoeker 

Anja Rudnick 

 

Informatie en contact 

Voor tips of vragen kunt u 

contact opnemen met 

anja.rudnick@zuyd.nl 

 

Website 

www.zuyd.nl/onderzoek/lectoraten/sociale-integratie-cesrt  

 

Zuyd Onderzoek 

Academie voor Sociaal Werk 

Lectoraat Sociale Integratie 

Ligne 1,  

6131 MT Sittard 

Postbus 69,  

6130 AB Sittard  

 

Deze inventarisatie is tot stand gekomen dankzij financiering van het Ministerie van VWS. 
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Werkplaatsen Sociaal Domein 2020 

www.werkplaatsensociaaldomein.nl   

 

http://www.werkplaatsensociaaldomein.nl/

