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Voorwoord

Over het ontstaan
1SociaalDomein is ontstaan na vele gesprekken met uiteenlopende professionals 

van diverse organisaties. Uit deze gesprekken kwam steeds weer naar voren dat 

er grote behoefte is aan een online platform dat multidisciplinair samenwerken in 

de regio ondersteunt. Een platform waarmee je eenvoudig collega-professionals 

met een bepaalde expertise kunt vinden, bijvoorbeeld om mee te denken over een 

complexe casus. 

Ook gaven de professionals aan dat ze op een landelijke, centrale plek kennis en 

ervaring met elkaar willen uitwisselen. Waar ze zelf vragen en oplossingen met 

elkaar kunnen delen, om van elkaar te leren. Niet alleen op lokaal, casusniveau, 

maar bijvoorbeeld ook over de implementatie van Positieve Gezondheid of over 

de invulling van jongerenwerk in coronatijd. Hoe pakken anderen regio’s dit aan? 

Welke succesfactoren zijn naar voren gekomen in eerdere projecten en welke 

valkuilen zijn er? Professionals willen voorkomen dat ze opnieuw het wiel uitvinden.

Uiteindelijk hebben deze gesprekken geleid tot het platform 1SociaalDomein. 

1SociaalDomein sluit aan bij het primaire proces van de uitvoerende professional. 

Het platform past bij de huidige, integrale manier van werken. En faciliteert het 

samenwerken bínnen de regio’s, maar maakt ook het leren van ándere regio’s 

mogelijk.  
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1SociaalDomein bestaat nu ruim twee jaar. Inmiddels maken meer dan 6000 

professionals gebruik van het platform en zijn er tientallen regionale en landelijke 

netwerken gestart.

Deze brochure geeft algemene informatie over het platform. Op hoofdlijnen staat 

beschreven hoe jouw organisatie, programma of samenwerkingsverband gebruik 

kan maken van het platform, inclusief een indicatie van de kosten. 



1. 

Wat is 
1SociaalDomein?
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Van duizenden professionals

Peer-to-peer netwerk 

De grote kracht van 1SociaalDomein is het peer-to-peer karakter: iedereen helpt 

iedereen. Er is dus niet een klein groepje experts dat antwoord geeft op vragen. 

Het zijn de professionals zelf die hun kennis en ervaring delen. Vragen worden 

beantwoord door zowel uitvoerend professionals, ervaringsdeskundigen als 

beleidsmedewerkers en onderzoekers. Daardoor komen er antwoorden binnen 

vanuit verschillende invalshoeken en vakgebieden. De één reageert vanuit eigen 

ervaring, de ander vult aan met actueel onderzoek, en weer een ander verwijst 

naar relevante richtlijnen, tools en interventies. 

Voor de uitvoerend professional

De doelgroep van 1SociaalDomein is de professional in het uitvoerende veld. 

Denk aan wijkteammedewerkers, sociaal werkers, jeugdhulpverleners, ambulant 

begeleiders, schuldhulpverleners, wijkverpleegkundigen, POH-ers, huisartsen, 

en andere professionals die actief zijn in het zorg- en welzijnsdomein. Ook 

onderzoekers, beleidsmedewerkers en adviseurs dragen bij aan kennisuitwisseling.
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1Sociaal Domein is op dit moment (november 2020) bezig om een sociale 

onderneming (Social Enterprise) te worden. Als sociale onderneming stelt 

1SociaalDomein de maatschappelijke impact boven het behalen van winst, en gaat 

sterke verbindingen aan met haar stakeholders. Dat wil zeggen dat de stakeholders 

veel invloed hebben op de koers en het beleid van 1SociaalDomein. 

De regie ligt bij het collectief

De regie van het platform 1SociaalDomein ligt bij het collectief van de partijen 

die een channel afnemen. Diverse organisaties (waaronder branche- en 

beroepsverenigingen, ministeries, gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties) 

beheren een eigen channel op 1SociaalDomein. Deze partijen delen de volgende 

visie: Om interdisciplinaire samenwerking mogelijk te maken, is het van essentieel 

belang dat professionals uit zorg en welzijn online met elkaar in verbinding staan.

Gedragen door vele partijen

Gedeelde visie 

Meer lezen over de visie? Vraag  ‘Het Manifest van 1SociaalDomein’ aan.
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Wijkteams zijn per definitie 
multidisciplinair. Daarom sluit 
1SociaalDomein zo goed aan bij onze 
achterban _Programmanager Associatie Wijkteams, 

Quirien van der Zijden

1SociaalDomein biedt een 
infrastructuur voor interdisciplinair 
en integraal werken, waar leden van 
FvG gebruik van kunnen maken _Directeur 

Federatie voor Gezondheid, Thomas Plogh 



2. 

De opzet van 
1SociaalDomein
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Het platform heeft landelijke en regionale channels. Een channel is een open of 

besloten sub-community binnen het platform 1SociaalDomein. Verenigingen, 

kennisinstituten, zorgwelzijnsorganisaties of (regionale) samenwerkingsverbanden 

starten een channel ter bevordering van kennisuitwisseling, of ter ondersteuning 

van samenwerking. Zo helpt het Channel MooiMaatwerk sociaal werkers bij 

het oplossen van casussen multiprobleemgezinnen. En maakt het Channel 

Jongerenwerk kennisuitwisseling tussen jongerenwerkers mogelijk. Een 

RegioChannel verbindt professionals uit een wijk, gemeente of regio met elkaar. 

Zo’n RegioChannel ondersteunt het multidisciplinair overleg (MDO) en bevordert 

het ‘actieleren’ en online intervisie. 

Channels zijn onderling met elkaar verbonden, zodat regionale en landelijke 

kennisuitwisseling mogelijk wordt.

Regionaal en landelijk

Channels
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Met het toenemen van de 
complexiteit van een vraag zien we 
ook het aantal betrokken partijen 
toenemen. Het snel, efficiënt en 
effectief kunnen delen van informatie 
speelt dan een cruciale rol _Job Lagerwitz, 

gemeente Haarlem
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Verbinden & Versterken Kennemerland

Regionaal Channel 

Het RegioChannel Verbinden & Versterken in Kennemerland is gestart voor 

het aanpakken van complexe jeugdhulpvraagstukken. Het channel heeft een 

besloten omgeving voor aandachtfunctionarissen ter ondersteuning van het 

casusoverleg. Casushouders voeren een casus in en doorlopen een stappenplan. 

Zij betrekken collega’s van andere instellingen door een online overleg te plannen. 

De partijen in Kennemerland kozen voor 1SociaalDomein omdat zij openstaan voor 

kennisuitwisseling met andere regio’s en ook toegang krijgen tot andere channels, 

waaronder het channel MooiMaatwerk.

Het RegioChannel Verbinden en Versterken in Kennemerland is gestart 

ten behoeve van het actieprogramma ‘Regiovisie aanpak huiselijk geweld 

en kindermishandeling’ in de regio’s Zuid-Kennemerland, IJmond en 

Haarlemmermeer. 

Gemeenten, scholen en zorgaanbieders werken samen met de politie 

en Veilig Thuis aan de 11 doelen uit de regiovisie. Het RegioChannel op 

1Sociaaldomein bevordert de samenwerking en afstemming tussen de 

verschillende partijen. 

Kennemerland  

Meer weten over de casusomgeving van 1SociaalDomein? Vraag de Brochure 
‘Samenwerken in de Regio’ aan.
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voorbeeld channel Kennemerland
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Mooi Maatwerk

Programma Channel 

Het landelijke Channel Mooi Maatwerk is gestart om sociaal werkers en 

beleidsmedewerkers inzicht te geven in doorbraken bij complexe casussen. Het 

doel is om van elkaar te leren en hulp te vragen bij een eigen vastgelopen casus. 

Inmiddels staan er meer dan 50 doorbraken op het channel, geplaatst door 

verschillende gemeenten. Hierdoor wordt het mogelijk om aanpak en resultaten 

van de verschillende casussen te vergelijken. Ook worden er patronen zichtbaar 

die in meerdere regio’s spelen, denk aan landelijke wet- en regelgeving die 

elkaar tegenspreken. Sociaal werkers kunnen toegang aanvragen om van deze 

casusomgeving gebruik te maken.

De Citydeal Eenvoudig Maatwerk is één van de trajecten van het landelijke 

Programma Sociaal Domein, waarin het rijk en gemeenten samen met 

professionals werken aan betere hulp voor kwetsbare mensen.

Sociaal werkers van onder andere Leeuwarden, Tilburg, Enschede, 

Den Haag, Amsterdam, Delft en Utrecht maken gebruik van deze 

omgeving. Ook worden patronen in de casussen onderzocht, met als doel 

tegenstrijdige wet- en regelgeving aan te passen.  

Mooi Maatwerk 
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voorbeeld channel Mooi Maatwerk
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Voor het oplossen van complexe 
vraagstukken zijn altijd meerdere 
organisaties nodig. Ook overstijgen 
deze vraagstukken vaak de 
gemeentegrenzen, en soms de 
regionale grenzen.  In een aantal 
gevallen raken ze zelfs landelijke 
wetgeving _Pieter Hilhorst, programmamanager 

Eenvoudig Maatwerk
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Modules
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Naar keuze in te richten

Functies en modules

Bijdragen en reageren

Beheren

Communiceren

Monitoren

Zoeken

Functies

Gebruikers stellen vragen, delen ervaringen en helpen elkaar.

Beheerders hebben rechten om zelf het channel in te richten. 

Communicatiemedewerkers versturen nieuws en mededelingen.

Communitymanagers hebben de regie over de geplaatste content.

Zoeken op relevante inhoud, interessante leersessies of expertises.

Toelichting

Poll

Basismodules

Pijlen van meningen en behoeften onder de doelgroep. 

Toelichting

Kalender Activiteiten, bijeenkomsten en online sessies in één overzicht. 

Professionaloverzicht Betrekken van experts bij casusoverleg, vraagstuk of online 
leersessie. 

Tijdlijn Stroomlijnen van berichtgeving tussen professionals van diverse 
organisaties.

Videosessies Ondersteunen van online leersessies en online casusoverleg.

Vraag & Antwoord Stellen van vragen in werkgroepen, op het RegioChannel of landelijk.

Werkgroepen Besloten overleg, lijst van acties en centrale vastlegging van 
documenten. 

Hieronder staan de beschikbare functies en modules van een channel beschreven.
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Bovengenoemde lijst van modules en functionaliteiten schetst een beeld van de 

mogelijkheden van een channel, en is niet uitputtend.  

Casusomgeving

Kennisbank

E-learning

Regiokaarten

Optioneel

Centraal vastleggen en monitoren van reguliere casussen.

Categoriseren van documenten, verslagen, lesmateriaal en filmpjes.

Volgen van instructies en cursussen, en leren van elkaar.

Het kunnen vinden van expertise binnen of buiten de regio.

Toelichting

Meer weten over de functionaliteiten en modules van een channel? Vraag de 
brochure  ‘Modules en Functionaliteiten’ aan.
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Een RegioChannel op 1SociaalDomein biedt toegang tot regiokaarten. Op deze 

regiokaarten zoeken professionals collega’s met bepaalde expertise. Met name 

wijkteammedewerkers en jeugdhulpverleners maken veel gebruik van deze 

regiokaarten.

Van uitvoerende professionals in de regio

Geografisch overzicht
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Professionals werken wekelijks aan wel tien verschillende casussen. Soms zijn 

zij op zoek naar collega’s die al ervaring hebben met een vergelijkbare casus en 

hulp kunnen bieden. Door de multidisciplinaire en cross-sectorale opzet van het 

platform worden vragen vanuit verschillende invalshoeken beantwoord. Binnen 24 

uur komen gemiddeld 7 tot 15 goede antwoorden binnen. 

Samen oplossen

Vragen en casussen
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Organisaties die een channel in eigen beheer nemen, hebben soms nog twijfels en 

worstelen met de volgende vragen: Hoe zorgen we voor voldoende draagkracht 

in onze organisatie? Krijgen we onze partners wel mee? Hoe zorgen we ervoor 

dat professionals daadwerkelijk hun ervaringen delen? Waarom zou een channel 

op 1SociaalDomein wel slagen, terwijl eerdere pogingen voor het starten van een 

community zijn mislukt? 

1SociaalDomein helpt mee het channel succesvol te maken. Wij ondersteunen 

in het proces om tot een interactief channel te komen. En zorgen ervoor dat de 

omgeving gedragen wordt door de doelgroep.     

Voor een succesvol channel 

Gezamenlijke aanpak

Meer weten over de aanpak? Vraag de brochure  ‘Start een channel’ aan.

“Hoe te komen tot een 
succesvolle online
samenwerking”
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Hieronder wordt de bandbreedte afgegeven voor het huren van een channel en de 

daarbij behorende ondersteuning. Het uiteindelijke bedrag hangt af van:

1. Het aantal optionele modules;

2. Het aantal samenwerkingspartners;

3. Het gewenste pakket aan advies en begeleiding.

Inrichting en ondersteuning

Kosten Channel

Eenmalig:             vanaf € 3.600,- 
Kwartaalkosten:            vanaf € 900,-    

Inrichten en huren van een channel

E-learning | Casuïstiek | Kennisbank         vanaf € 2.500,- en € 50,- per maand

Optionele modules

Zorgwelzijnsorganisaties nemen deel aan        fee per organisatie 
een bestaand (regio)Channel  

(Regionale) samenwerkingspartners

Meedenken, aanjagen, bekend maken,        nader te bepalen 
aansluiten bij doelstellingen en doelgroep  

Advies en begeleiding



5. 

Channels en 
opdrachtgevers
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Gestart op 1SociaalDomein

Overzicht channels

Augeo Community

Associatie Wijkteams

Federatie voor Gezondheid

Inclusief leren werken

Jongerenwerk

LCGW

Landelijke channels

Augeo Foundation

Associatie Wijkteams

Federatie voor Gezondheid

Enspiratie

BVjong, Beroepsvereniging Jongerenwerk 

LCGW, Gemeentelijke beleidsmedewerkers sociaal domein

Gestart door

Odensehuizen

Palliatieve benadering

Positieve Gezondheid

Halt

UAF

Landelijk platform Odensehuizen

Stichting Agora

Institute for Positive Health

Stichting Halt

Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF

Alles is Gezondheid

Mooi Maatwerk

Nederlands Jeugdinstituut

Samen Beslissen

Programma channels

Ministerie van VWS

Programma Citydeal Eenvoudig Maatwerk

Nederlands Jeugdinstituut

Zorginstituut Nederland

Gestart door

Kwetsbare Gezinnen Verwey-Jonker, William Schrikker Groep, NJi en Augeo 
Foundation 



Jeugdhulp West Brabant West

Samenwerkwijze Oss

Verbinden & Versterken 
Kennemerland

Regionale channels

9 gemeenten | Voor de jeugd West Brabant West 

Samenwerkingsverband regio Oss

Gemeente Haarlem en Gemeente Haarlemmermeer

Gestart door

Gezondheidsregio Oost Brabant GGZ OostBrabant
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Bart Hoes – Sociaal werker ONS Welzijn:

‘Op ons RegioChannel werken de professionals van verschillende lokale hulpaanbieders 

samen. We helpen elkaar met vragen over de gezamenlijke nieuwe werkwijze en met 

casuïstiek. Ook ontmoeten we elkaar tijdens de online leersessies die we laagdrempelig 

via het channel organiseren’.  

Chris Kuypers – Coördinator en eventmanager LCGW:

‘Voor onze leden is het essentieel dat we goede voorbeelden met elkaar blijven delen, 

over de eigen gemeentegrens heen. We willen elkaar inspireren zodat we niet opnieuw 

hetzelfde wiel hoeven uit te vinden. Het LCGW-channel op 1SociaalDomein faciliteert ons 

hierin. Via het channel kunnen we elkaar makkelijk vinden en verder helpen, online en 

straks via fysieke bijeenkomsten.’

Barbara Piper – Lead iPH Academie Institute of Positive Health (iPH):

‘Steeds meer van onze professionele trainers werken met ons Channel Positieve 

Gezondheid op 1SociaalDomein. Op het channel helpen zo’n 2000 professionals elkaar 

met uiteenlopende vraagstukken. Zo worden er bijvoorbeeld vragen gesteld over hoe je 

Positieve Gezondheid kunt inzetten bij specifieke doelgroepen.’  

Jeroen Wilhelmus van het Landelijk netwerk Odensehuizen: 

‘Odensehuizen zijn inloophuizen voor mensen met dementie en hun familie en vrienden. 

Op ons channel wisselen de coördinatoren en bestuursleden uit de verschillende 

regio’s van alles en nog wat met elkaar uit; zoals nieuwe projectideeën, beleidsplannen 

en praktische tips. Zo werken we gezamenlijk aan de kwaliteit en bekendheid van 

Odensehuizen, terwijl de vestigingen hun zelfstandigheid behouden.’

Van onze opdrachtgevers

Mooie woorden 
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Slotwoord

1SD nu en in de toekomst
Sinds de transitie en transformatie is het nog urgenter geworden dat de diverse 

werkvelden in zorg en welzijn elkaar weten te vinden. En omdat het sociaal domein 

zo in ontwikkeling is, is het van belang dat professionals uit praktijk, beleid en 

onderzoek nieuwe inzichten met elkaar delen. Daarom verbindt 1SociaalDomein 

uitvoerende professionals, beleidsmedewerkers, onderzoekers en adviseurs met 

elkaar. Het platform faciliteert dat professionals elkaar verder helpen; ongeacht 

hun functie, organisatie, vakgebied of regio.  

Dit doen wij samen met onze stakeholders en de professionals in het (uitvoerende) 

veld. We zetten ons in om aan te sluiten bij het primaire werkproces. We streven 

ernaar om het werk van de zorg- en welzijnsprofessional makkelijker te maken. 

We bieden een plek om van elkaar te leren en voorzien in het behalen van 

registratiepunten. 

De volgende stap is het koppelen van RegioChannels met (reeds bestaande) 

bewonerspleinen en platforms voor bewonersinitiatieven. Om contact tussen 

bewoners en professionals te vergemakkelijken, en sneller te kunnen acteren 

indien dit nodig is.  

Wij hopen dat jij een goed beeld hebt gekregen van 1SociaalDomein.

Meer weten? Vraag onderstaande brochures aan via info@1sociaaldomein.nl.

Brochure ‘Koppelingen met bestaande initiatieven’

Brochure ‘Samenwerken in de Regio’

Brochure  ‘Modules en Functionaliteiten’


