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Geachte lector, 

Met het oog op de aanstaande projectsubsidiering van de Wmo-werkplaatsen voor 
de periode 2016-2018 heeft VWS  in overleg met betrokken partijen een aantal 
uitgangspunten/criteria geformuleerd waarmee rekening moet worden gehouden. 
 
Het onderstaande is een nadere specificering op het beleidskader dat is verwoord in 
de Voortgangsrapportage HLZ van 25 juni 2015 aan de Tweede Kamer. Het doel is te 
komen tot de omvorming van de huidige Wmo-werkplaatsen tot een goed functio-
nerend en vraag gestuurd regionaal kennisnetwerk sociaal domein, waarin gewerkt 
wordt op basis van een door de betrokken partijen – gemeenten, instellingen, hoge-
scholen en cliëntorganisaties - gedragen meerjarige kennisagenda.  
 
De voor de Wmo-werkplaats verantwoordelijke lector en zijn hogeschool behouden 
hun trekkende rol. De lector krijgt daarbij versterking van een ‘medetrekker’. Elke 
werkplaats heeft in 2016 ten minste 3 gemeenten die deelnemen aan  de werk-
plaats, waaronder tenminste één met voldoende substantie in het gemeentelijke 
veld. Deze gemeenten wijzen in overleg met de lector en de hogeschool een ambte-
lijk vertegenwoordiger als medetrekker aan. De hogeschool is penvoerder  van de 
werkplaats en dient het met de medetrekker afgestemde subsidieverzoek in. 
 
Deze trekkers overleggen met belangstellende gemeenten, instellingen en andere 
organisaties over de vraag welke organisaties op welke wijze participeren. Het gaat 
primair om andere gemeenten, andere bestaande kennisnetwerken  in het sociaal 
domein, kennisinstellingen in de regio - bijvoorbeeld academische werkplaatsen - 
en aanbieders, maar ook cliëntenorganisaties of mbo-instellingen kunnen zich aan-
sluiten. Daarbij dient nadrukkelijk aandacht te zijn voor uitbreiding op het terrein 
van jeugdzorg en werk en inkomen. De huidige driehoek van betrokkenen – hoge-
school, gemeente en aanbieders - kan daarmee overeind blijven en naar behoefte 
uitbreiden of qua samenstelling in de tijd fluctueren. 
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Betrokkenheid bij de werkplaats ofwel regionaal kennisnetwerk sociaal domein is 
niet vrijblijvend. De deelnemende partijen –instellingen,  gemeenten en  hogeschool 
- leveren daarom ook financiële en/of personele bijdragen. Gemeenten, instellingen 
en hogeschool leveren gezamenlijk een bijdrage ter hoogte van ten minste twee 
keer de VWS-subsidie, die maximaal € 185.000 bedraagt. Dat verstevigt het besef 
van gedeelde verantwoordelijkheid en vergroot de armslag voor de uit te voeren 
activiteiten. Daarnaast kunnen financiële bijdragen komen van partijen die primair 
afnemer zijn van diensten/producten. 
 
U draagt er zorg voor dat de (deels) met publieke middelen gerealiseerde kennis en 
producten die voortkomen uit de werkplaats of regionaal kennisnetwerk sociaal 
domein om niet toegankelijk zijn in het publieke domein. 
 
Het subsidieverzoek  
De aanvraag voor de projectsubsidie bevat het werkprogramma op hoofdlijnen per 
1 januari 2016. Er is op het moment van de aanvraag dus nog geen uitgewerkte en 
door deelnemende partijen gedragen kennisagenda nodig. Daar moet uiteraard wel 
naar worden toegewerkt. 
 
Per 1 april 2016 levert u bij VWS een uitgewerkte meerjarige kennisagenda aan, 
waarvoor een breed draagvlak in de regio is verkregen. Dit betekent dat er oog is 
voor de driehoek gemeenten, onderwijs- en kennisinstellingen en aanbieders. De 
kennisagenda bevat een inhoudelijk programma op hoofdlijnen en een schets van 
de structuur van het regionale kennisnetwerk. Voorts wordt expliciet gemaakt wat 
de bijdragen (financieel of personele inzet) van betrokkenen zijn. De kennisagenda 
kan door de trekkers van de Wmo-werkplaats, met oog voor behoud van breed 
draagvlak, zonodig tussentijds worden bijgesteld. 
 
Uw subsidieverzoek moet worden ingediend via het subsidieportaal van het minis-
terie van VWS. De Kaderregeling VWS-subsidies is van toepassing. Zie ook  
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/subsidies-vws/inhoud/kaderregeling-
vws-subsidies. 

De VNG en het ministerie van VWS zullen de inhoud van bovenstaande brief delen 
met gemeenten en andere partijen.  

Met vriendelijke groet, 
 
de staatssecretaris van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport, 
namens deze, 

de waarnemend directeur Maatschappelijke Ondersteuning, 

 

 

 

 

 

 

 

dhr. J.A. Vermeer 
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