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 Wat zijn Wmo-werkplaatsen?

Wmo-werkplaatsen zijn regionale kennisnetwerken waarin hogescholen, 
zorg- en welzijnsinstellingen en gemeenten samen werken om invulling 
te geven aan de principes van de nieuwe Wmo. De werkplaatsen doen 
praktijkonderzoek, ontwikkelen werkwijzen en specifieke interventies die 
voldoen aan de Wmo-principes. Ook ontwerpen ze onderwijsmodulen en 
begeleiden ze leer-werkprocessen. Het uiteindelijke doel is: verbetering van 
de leefsituatie van kwetsbare burgers. 

 Speciaal voor gemeenten & instellingen

De opbrengsten van de Wmo-werkplaatsen zijn meteen bruikbaar 
voor gemeentebesturen, instellingen en beroepskrachten. Vanaf 
2014 besteden de Wmo-werkplaatsen extra aandacht aan de 
implementatie van de nieuwe manier van werken. Gemeenten 
en instellingen krijgen begeleiding bij het invoeren van 
nieuwe werkwijzen, gebaseerd op de kennis en ervaring die de 
werkplaatsen hebben opgebouwd. 



  Wat leveren de Wmo-werkplaatsen op? 

Nieuwe kennis

De Wmo-werkplaatsen buigen zich over onderwerpen waarmee alle partijen in 
het kader van de nieuwe Wmo te maken krijgen: vraaggericht werken, signalering, 
begeleiding van mensen met ernstige beperkingen, outreachend werken in de 
ondersteuning van moeilijk bereikbare groepen, bevordering van eigen kracht en 
regie, samenwerking tussen formele en informele zorg, aanpak van eenzaamheid 
en isolement, ontwikkeling van maatschappelijke steunsystemen en integraal en 
wijkgericht werken (in sociale wijkteams of gebiedsteams). 

Onderwijsmodules 

De Wmo-werkplaatsen zoeken en ontwikkelen nieuwe werkvormen voor zorg 
en welzijn. Op basis van praktijkervaringen en praktijkonderzoek worden 
onderwijsmodules ontwikkeld. Deze modules zijn beschikbaar voor gemeenten, 
organisaties in de zorg- en welzijnssector, opleiders en andere belangstellenden. 
In de onderwijsmodules staat steeds een bepaald maatschappelijk probleem en 
een door de Wmo-werkplaats gevolgde en ontwikkelde methodiek centraal. Zo 
zijn er modules over Krachten bundelen en benutten, over de Zorgkracht van sociale 
netwerken, maar ook over Interreligieuze sensitiviteit en Sturing van gemeenten 
onder de Wmo.

Thema-publicaties

In publicaties belichten de Wmo-werkplaatsen gezamenlijk nieuwe thema’s en 
bundelen ze hun expertise. Bijvoorbeeld Outreachend werken en Op zoek naar 
duurzame zorg. Ze zijn gratis te downloaden via www.wmowerkplaatsen.nl. 
Vanaf deze site kan ook doorgeklikt worden naar de sites van de regionale Wmo-
werkplaatsen waar eveneens producten en activiteiten te vinden zijn.

Nieuwsbrief?

Als eerste op de hoogte zijn van de nieuwste producten en activiteiten van de  
Wmo-werkplaatsen? Abonneer u dan op de nieuwsbrief Wmo-werkplaatsen die 
ieder kwartaal uitkomt. U kunt uzelf aanmelden via www.wmowerkplaatsen.nl. 
Daar vindt u ook de laatste nieuwsbrief. Andere vragen? Stuur een mail naar  
info@wmowerkplaatsen.nl.
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13 Wmo-werkplaatsen

Er zijn in Nederland 13 Wmo-werkplaatsen.  
Er doen zo’n 90 gemeenten mee 
en ruim 250 partners in zorg- en 
welzijnsorganisaties. De Wmo-
werkplaatsen staan onder leiding 
van lectoren van de verschillende 
Hogescholen. De eerste Wmo-
werkplaatsen zijn in 2009 gestart.
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De Wmo-werkplaatsen zijn tot stand gekomen met financiering van het Ministerie van VWS.


