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Introductie subsidie Versterking 
dienstverlening kwetsbare burgers

Vanaf 1 september 2022 is voor gemeenten subsidie beschikbaar om deskundigheid te 
bevorderen van professionals in het sociaal domein op het thema integraal samenwerken. 
De subsidie “Ondersteuningsbudget versterking dienstverlening” kan door gemeenten 
eenmaal per kalenderjaar worden aangevraagd bij de regiocoördinator van het VNG 
middels een eenvoudig aanvraagformulier. De Academie Sociaal Domein introduceert 4 
verschillende kennisateliers die kosteloos met deze subsidie verzilverd kunnen worden. De 
kennisateliers zijn afgestemd op de POK actielijnen waarlangs deze subsidie is ingericht en 
bieden de deelnemers concrete handelingsperspectieven op verschillende thema’s. 
Diverse trainingen in de kennisateliers zijn SKJ geaccrediteerd en worden gegeven door 
ervaren experts en kennispartners van de Academie Sociaal Domein. De medewerkers van 
de Academie Sociaal domein staan klaar om de subsidieaanvraag volledig te begeleiden.

Academie Sociaal Domein
Nieuwe taken, weerbarstige vraagstukken, samenwerkingsverbanden en financieringsvormen. 
Het sociaal domein lijkt één constante factor te hebben: verandering. Als professional, manager 
of beleidsmaker binnen een gemeente of als leidinggevende of deelnemer aan een wijkteam weet 
u er alles van. In de afgelopen jaren bent u geconfronteerd met heel wat wijzigingen. Ook als lid
van de gemeenteraad staat u in de frontlinie van veranderingen. Ondertussen dienen de volgende
uitdagingen zich aan.

Vaak vraagt dat andere kennis, vaardigheden en partners. Hoe bijvoorbeeld om te gaan met de 
dikwijls complexe problematiek waarvoor het sociaal domein staat sinds de decentralisatie? En 
hoe als publieke sector efficiënt samen te werken met private partijen om problemen het hoofd 
te bieden? Maar ook: hoe professioneel te groeien als individu, team en organisatie? Binnen de 
Academie Sociaal Domein vindt u een breed aanbod van trainingen die aansluiten bij alle relevante 
en actuele ontwikkelingen in het sociaal domein en de zorg. In een comfortabele leeromgeving 
verrijkt u uw kennis via onder meer masterclasses, kennisateliers, werkateliers, blended e-Learning 
en live webcasts. Ook heeft u toegang tot een virtuele bibliotheek met whitepapers, podcasts, 
webcasts, webinars en korte  documentaires. Gekoppeld aan een community platform vormt deze 
leeromgeving een ecosysteem waar uw medewerkers samen kunnen komen om in een veilige 
omgeving kennis op te doen, ideeën uit te wisselen, content te delen en met deelnemers uit het 
sociaal domein en de eerstelijnsgezondheidzorg te leren van elkaar. De inzichten die u opdoet 
binnen de Academie Sociaal Domein zijn altijd gebaseerd op de laatste stand van zaken van 
wetenschappelijke kennis en praktische wijsheid. Ons expertbureau, jb Lorenz, is al ruim 10 jaar 
werkzaam binnen het sociaal domein en de zorg. Belangrijkste missie: complexe
samenwerkingsverbanden faciliteren en een brug slaan tussen beleid en uitvoering. Via de Academie 
Sociaal Domein ontwikkelt u zich tot een organisatie en/of professional die zelf veranderingen kan 
faciliteren en met kennis van zaken inzicht heeft in de laatste stand van zaken.
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Kennisatelier Versterken wijkteams
Introductie kennisatelier
Om de coördinatie tussen wijkteams te verbeteren organiseert de Academie Sociaal 
Domein het kennisatelier Versterken wijkteams. Met focus op de interprofessionele 
samenwerking bij het signaleren en ondersteunen van mensen met verward gedrag 
sluiten we met de training Pluis, niet pluis aan op de lokale ggz problematiek in de 
wijken en buurten.

Inhoud kennisatelier
Training Pluis, niet pluis 

In het gemeentelijk domein wordt signalering en ondersteuning van mensen met 
psychische en psychiatrische problemen, een licht verstandelijke beperking en/of multi 
problematiek steeds belangrijker. 

Het doel van de training Pluis | Niet-Pluis is het herkennen van verward gedrag 
en specifiek psychische problematiek en daar vanuit je eigen rol en expertise mee 
leren omgaan. De training sluit aan bij actuele ontwikkelingen in de GGZ, lokale GGZ 
problematiek en het regionale GGZ aanbod. In de training wordt middels een data 
scan verkend wat de lokale- opgaven zijn. Wat is de problematiek en wat is er nu al 
beschikbaar? Daarnaast richt de training zich op concrete handelingsmogelijkheden. 
 

Masterclass interprofessioneel samenwerken
Vanuit de dagelijkse praktijk zien we dat professionals in het sociaal domein en tal 
van andere professionals van aanpalende terreinen, zoals welzijnsorganisaties, 
gemeenten, GGZ-instellingen en politie voelen dat samenwerking een wenkend 
perspectief is en essentieel is om de eigen (organisatie)doelstellingen te kunnen 
blijven realiseren. Hoe ontwerp je een interprofessionele samenwerking? Want samen 
werken aan samenwerking en bouwen aan ecosystemen is niet iets dat in het sociaal 
domein en onze organisaties is ingebakken. Integendeel; we zijn geconditioneerd om 
vooral te kijken naar wat ons onderscheidt in plaats van wat ons (ver)bindt. Tijdens 
deze masterclass leer je wie je wanneer nodig hebt. En als je dan eenmaal een 
samenwerking hebt georganiseerd, hoe borg je die dan voor de lange termijn? Hoe 
bouwen we aan duurzame, levende verbindingen en voorkomen we dode structuren?  

Investering
De investering bedraagt € 8250,- ex BTW voor het kennisatelier met 12 
deelnemers. De duur van het kennisatelier is 4 dagdelen.

Investering: 
2 dagdelen

Investering: 
2 dagdelen
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Kennisatelier Aanpak kwetsbare wijken
Introductie kennisatelier
Met de focus op de interprofessionele samenwerking tussen gemeente en 
ketenpartners organiseert de Academie Sociaal Domein het kennisatelier Aanpak 
kwetsbare wijken. Tijdens de training Organiseren GGZ in de wijk leren deelnemers 
wat nodig is om mensen met psychische problemen te ondersteunen. Hiernaast 
verkennen we hoe je een netwerk organiseert, onderhoud en vooral hoe je het 
netwerk bereikbaar en beschikbaar houd in alle drukte. 

Inhoud kennisatelier
Training Organiseren GGZ in de wijk

Om zelfstandig wonende mensen met psychische problemen te ondersteunen, 
zien gemeenten en ketenpartners steeds meer het nut en de noodzaak om samen 
te werken in de wijk. Hoe doe je dat, organisatie overstijgend samenwerken terwijl 
iedereen het druk heeft?

Masterclass interprofessioneel samenwerken
Vanuit de dagelijkse praktijk zien we dat professionals in het sociaal domein en tal 
van andere professionals van aanpalende terreinen, zoals welzijnsorganisaties, 
gemeenten, GGZ-instellingen en politie voelen dat samenwerking een wenkend 
perspectief is en essentieel is om de eigen (organisatie)doelstellingen te kunnen 
blijven realiseren. Hoe ontwerp je een interprofessionele samenwerking? Want samen 
werken aan samenwerking en bouwen aan ecosystemen is niet iets dat in het sociaal 
domein en onze organisaties is ingebakken. Integendeel; we zijn geconditioneerd om 
vooral te kijken naar wat ons onderscheidt in plaats van wat ons (ver)bindt. Tijdens 
deze masterclass leer je wie je wanneer nodig hebt. En als je dan eenmaal een 
samenwerking hebt georganiseerd, hoe borg je die dan voor de lange termijn? Hoe 
bouwen we aan duurzame, levende verbindingen en voorkomen we dode structuren? 

Investering
De investering bedraagt € 8250,- ex BTW voor het kennisatelier met 12 
deelnemers. De duur van het kennisatelier is 4 dagdelen.

Investering: 
2 dagdelen

Investering: 
2 dagdelen
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Kennisatelier Integraal werken in het sociaal 
domein
Introductie kennisatelier
In dit kennisateliers gaan wijkteam professionals in de training Preventie aan de slag 
met praktische principes die escalaties van problemen bij mensen voorkomen. De 
training Inclusieve samenleving leert professionals effectieve methodes toepassen 
die mensen laten meedoen en in de Masterclass interprofessioneel samenwerken 
verbinden we de verschillende domeinen die herstel bevorderen en leren professionals 
deze verbindingen te bestendigen.

Inhoud kennisatelier
Training Inclusieve samenleving 

Het is niet altijd makkelijk voor mensen met een beperking om volwaardig mee te doen 
aan de samenleving. En dat kan ingrijpende gevolgen hebben voor de eigenwaarde, het 
zelfvertrouwen en de ontwikkeling. In de training ‘de inclusieve samenleving’ leer je hoe 
jij vanuit jouw rol bij de gemeente, een wijkteam of zorgaanbieder kwetsbare mensen 
faciliteert om mee te kunnen doen. Je ervaart de impact van uitsluiting aan de hand van 
praktijkvoorbeelden en je krijgt een aantal praktische tools mee die je direct in jouw 
werk kunt toepassen. Op een interactieve manier gaan we met elkaar aan de slag!

Training Preventie  
Preventie is een steeds belangrijker speerpunt binnen zorg en welzijn. In deze training 
leren deelnemers hoe zij praktisch aan de slag kunnen met het thema preventie. Je 
wordt meegenomen in verschillende theorieën waaronder positieve gezondheid van 
Machteld Huber, je krijgt inzicht in verschillende benaderingswijzen en je maakt een 
aantal principes praktisch toepasbaar. Ook ga je aan de slag met de ABCD methode en 
maak je een community map. Je leert je te verplaatsen in de belevingswereld van de 
ander zodat je preventie met meer resultaat kunt inzetten.

Masterclass interprofessioneel samenwerken
Vanuit de dagelijkse praktijk zien we dat professionals in het sociaal domein en tal 
van andere professionals van aanpalende terreinen, zoals welzijnsorganisaties, 
gemeenten, GGZ-instellingen en politie voelen dat samenwerking een wenkend 
perspectief is en essentieel is om de eigen (organisatie)doelstellingen te kunnen 
blijven realiseren. Hoe ontwerp je een interprofessionele samenwerking? Want samen 
werken aan samenwerking en bouwen aan ecosystemen is niet iets dat in het sociaal 
domein en onze organisaties is ingebakken. Integendeel; we zijn geconditioneerd om 
vooral te kijken naar wat ons onderscheidt in plaats van wat ons (ver)bindt. Tijdens 
deze masterclass leer je wie je wanneer nodig hebt. En als je dan eenmaal een 
samenwerking hebt georganiseerd, hoe borg je die dan voor de lange termijn? Hoe 
bouwen we aan duurzame, levende verbindingen en voorkomen we dode structuren?

Investering
De investering bedraagt € 8250,- ex BTW voor het kennisatelier met 12 deelnemers
De duur van het kennisatelier is 5 dagdelen.

Investering: 
2 dagdelen

Investering: 
2 dagdelen

Investering: 
1 dagdeel
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Kennisatelier Integraal samenwerken, 
privacy en gegevensdeling
Introductie kennisatelier
In de uitvoering van samenwerkingsverbanden nemen privacy en de gegevensdeling 
een steeds prominentere rol in waarbij wetgeving ook steeds vaker als een 
belemmering wordt ervaren om integrale samenwerking tot stand te brengen. In 
de training privacy en gegevensdeling doorgronden we de theorie rond privacy en 
gegevensdeling en geven we deelnemers concrete handvatten om privacy volgens de 
wet te borgen binnen interprofessionele samenwerkingsverbanden

Inhoud kennisatelier
Training Privacy en gegevensdeling

Een van de meest terugkerende vragen bij medewerkers in het sociaal domein is: mag 
ik deze informatie delen? Een goede vraag uiteraard maar ook eentje die er helaas voor 
zorgt dat inwoners niet tijdige de goede zorg en ondersteuning ontvangen. De vraag 
verlamt hulpverleners én hun leidinggevenden. En dat is niet nodig. Tijdens de training 
gaan we eerst in op de theorie van de wetgeving rondom privacy en gegevensdeling. 
Wat staat er nou écht in wet- en regelgeving en wat denkt iedereen dat er in staat? 
In het praktijkgedeelte betrekken we veel casuïstiek, geven we de deelnemers 
handvatten om met vraagstukken rondom privacy en gegevensdeling om te gaan en 
bespreken we hoe je collega’s en samenwerkingspartners hierin mee kunt nemen.

Masterclass interprofessioneel samenwerken
Vanuit de dagelijkse praktijk zien we dat professionals in het sociaal domein en tal 
van andere professionals van aanpalende terreinen, zoals welzijnsorganisaties, 
gemeenten, GGZ-instellingen en politie voelen dat samenwerking een wenkend 
perspectief is en essentieel is om de eigen (organisatie)doelstellingen te kunnen 
blijven realiseren. Hoe ontwerp je een interprofessionele samenwerking? Want samen 
werken aan samenwerking en bouwen aan ecosystemen is niet iets dat in het sociaal 
domein en onze organisaties is ingebakken. Integendeel; we zijn geconditioneerd om 
vooral te kijken naar wat ons onderscheidt in plaats van wat ons (ver)bindt. Tijdens 
deze masterclass leer je wie je wanneer nodig hebt. En als je dan eenmaal een 
samenwerking hebt georganiseerd, hoe borg je die dan voor de lange termijn? Hoe 
bouwen we aan duurzame, levende verbindingen en voorkomen we dode structuren?

Investering
De investering bedraagt € 8250,- ex BTW voor het kennisatelier met 12 deelnemers
De duur van het kennisatelier is 4 dagdelen.

Investering: 
2 dagdelen

Investering: 
2 dagdelen
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Kennisatelier inclusie voor gelijke(re) kansen 
van alle jongeren
Introductie kennisatelier
In dit kennisatelier verkennen professionals van gemeenten en uitvoeringsorganisaties 
in het sociaal domein en het onderwijs actief de voorwaardelijke bedding nodig 
voor inclusief handelen. Doel preventief en interprofessioneel samen weten te 
werken aan gelijke(re) kansen voor alle jongeren in uw gemeente (of wijk). In onze 
introductieworkshop reiken we handvatten en concepten aan voor een effectieve 
pedagogische infrastructuur. In de training dialogische vaardigheden leert u op 
drie niveaus te kijken naar het werk en deze toe te passen. We kijken naar  de 
voorwaardenstructuur, het samenwerken met collega’s en andere organisaties en het 
maken van normatieve afwegingen. In de verdiepende workshop besluitvorming bij 
complexe casuïstiek leert u over verschillende besluitvormingsmethodes en weet u 
geinformeerd te kiezen.

Inhoud kennisatelier
Introductieworkshop inclusief handelen voor gelijke kansen
We zien in Nederland toenemende ongelijkheid in kansen van jongeren op een breed 
palet van levensterreinen. Daarbij worden verstoringen in de ontwikkelingen van de 
jongeren vaak door elkaar beïnvloedende factoren versterkt. In deze workshop gaan 
we in op kerninzichten en concepten voor dit kennisatelier.  Aan de orde komen de 
concepten pedagogische infrastructuur en gebiedsgericht werken, interprofessioneel 
en communicatief handelen en normatieve en democratische professionaliteit.

Training dialogische vaardigheden
Onze complexe samenleving vraagt veel van professionals in gemeenten, in het sociaal 
domein en het onderwijs. Snelheid en effectieve interventies zijn niet altijd de beste 
partners. Met dialogische vaardigheden beschikken bestuurders en professionals over 
mogelijkheden de praktijk te vertragen en te verdiepen, interne en externe afwegingen 
in samenhang te bekijken en te verbinden in communicatie. Zonder deze inzichten en 
vaardigheden zal interprofessioneel en interdisciplinair samenwerken in de praktijk 
vaak niet van de grond komen. De voorbeelden en oefeningen in deze training zijn 
gerelateerd aan inclusie voor gelijke(re) kansen van jongeren.

Verdiepende workshop besluitvorming bij complexe casuïstiek
Deze workshop vormt een inhoudelijke op de training dialogische vaardigheden. 
Na verkenning, verdieping en oordeelsvorming bij visievorming of casuïstiek is 
besluitvorming en operationalisering aan de orde. Er bestaan heel wat methodes, 
voorschriften, protocollen, leidraden. In deze workshop plaatsen we bekende en 
minder bekende benaderingen in een overzichtskader. Zodat u in uw eigen werk 
passend bij de eigenheid van de context kunt handelen. De casuïstiek betreft hier 

Investering: 
1 dagdeel

Investering: 
2 dagdelen

Investering: 
1 dagdeel
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het met name inclusie voor gelijke(re) kansen van alle jongeren en afwegingen met 
betrekking tot preventie, maatwerk en curatief werken, maar mogelijk zijn de inzichten 
breder inzetbaar.
 

Masterclass interprofessioneel samenwerken
Vanuit de dagelijkse praktijk zien we dat professionals in het sociaal domein en tal
van andere professionals van aanpalende terreinen, zoals welzijnsorganisaties,
gemeenten, GGZ-instellingen en politie voelen dat samenwerking een wenkend
perspectief is en essentieel is om de eigen (organisatie)doelstellingen te kunnen
blijven realiseren. Hoe ontwerp je een interprofessionele samenwerking? Want samen
werken aan samenwerking en bouwen aan ecosystemen is niet iets dat in het sociaal
domein en onze organisaties is ingebakken. Integendeel; we zijn geconditioneerd om
vooral te kijken naar wat ons onderscheidt in plaats van wat ons (ver)bindt. Tijdens
deze masterclass leer je wie je wanneer nodig hebt. En als je dan eenmaal een
samenwerking hebt georganiseerd, hoe borg je die dan voor de lange termijn? Hoe
bouwen we aan duurzame, levende verbindingen en voorkomen we dode structuren?
2 dagdelen

Investering
De investering bedraagt € 8250,- ex BTW voor het kennisatelier met  
12 deelnemers De duur van het kennisatelier is 4 dagdelen. 

Investering: 
2 dagdelen
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Kennisatelier Schuldhulpverlening : Wereld 
van verschil
Introductie kennisatelier
In dit kennisatelier verkennen professionals van gemeenten en uitvoeringsorganisaties 
in het sociaal domein de armoede- en schuldenproblematiek in Nederland, dit in een 
turbulente periode waar veranderingen elkaar in een hoog tempo opvolgen. Met 
focus op verbinding geeft de workshop schuldhulpverlening concrete handvatten 
om armoede- en schuldenproblematiek vroegtijdig te signaleren en oplossingen te 
implementeren.

Inhoud kennisatelier
Workshop Schuldhulpverlening
Er is een verschuiving herkenbaar in denken over (het ontstaan van) armoede en 
schulden. Wetgeving wordt aangepast, beleid versoepeld en nieuwe geluiden zijn 
hoorbaar. Een groeiend aantal huishoudens zakt door de vloer van het sociaal 
minimum en bestaanszekerheid wordt structureel ondergraven. In het licht van de 
huidige crises is het duidelijk dat het noodzaak is braakliggend terrein te verkennen.
Deze training neemt je stap voor stap mee naar een andere manier van kijken naar 
en antwoorden op armoede- en schuldenproblematiek. Bekende vraagstukken 
worden gezamenlijk onder de loep gelegd, zonder de pretentie dat er een eenduidige 
oplossing bestaat. We bewandelen de weg van het grote naar het kleine, van overheid 
naar spreekkamer. Soms over de grenzen van wetgeving en professionele ruimte 
heen. Omdat het huidige systeem eerder beperkend dan dienend is geworden en we 
allemaal de urgentie ervaren daar iets aan te willen doen.

Masterclass interprofessioneel samenwerken
Vanuit de dagelijkse praktijk zien we dat professionals in het sociaal domein en tal
van andere professionals van aanpalende terreinen, zoals welzijnsorganisaties,
gemeenten, GGZ-instellingen en politie voelen dat samenwerking een wenkend
perspectief is en essentieel is om de eigen (organisatie)doelstellingen te kunnen
blijven realiseren. Hoe ontwerp je een interprofessionele samenwerking? Want samen
werken aan samenwerking en bouwen aan ecosystemen is niet iets dat in het sociaal
domein en onze organisaties is ingebakken. Integendeel; we zijn geconditioneerd om
vooral te kijken naar wat ons onderscheidt in plaats van wat ons (ver)bindt. Tijdens
deze masterclass leer je wie je wanneer nodig hebt. En als je dan eenmaal een
samenwerking hebt georganiseerd, hoe borg je die dan voor de lange termijn? Hoe
bouwen we aan duurzame, levende verbindingen en voorkomen we dode structuren?

Investering: 
2 dagdelen

Investering: 
2 dagdelen






