
Uitnodiging voor de start van

de Academie 
Sociaal Domein 

Een inspirerende dag
op 4 september 2017

op Nyenrode University in Breukelen 
van 10.00 uur tot 15.30 uur

Aanleiding
We bevinden ons in een periode van een van de grootste omwentelingen in 
onze maatschappij; we transformeren van een verzorgingsstaat naar een 
investeringsstaat. De decentralisaties van zorg en ondersteuning naar gemeenten is 
het exponent van deze omwenteling. En de transformatie komt niet zonder slag of 
stoot tot stand. 

De kennisvraagstukken binnen het sociaal domein zijn groot. Traditionele 
organisatievormen en governance structuren die decennia werkzaam waren, blijken 
plots contraproductief te werken. Gehanteerde beleidsmethodieken en traditionele 
vormen van opdrachtgeverschap dekken de lading niet meer. In een gefragmenteerd, 
gedecentraliseerd stelsel staan we samen voor grote uitdagingen. Burgers 
emanciperen en participeren. De behoefte aan een wenkend perspectief groeit, net 
als het verlangen om te komen tot duurzame en andere oplossingen. 

Waarom een Academie Sociaal Domein?
Samen met een aantal partners start jb Lorenz daarom de Academie Sociaal Domein. 
Dagelijks komen we binnen het sociaal domein gepassioneerde mensen die zich 
bezighouden met de grote veranderingen binnen het sociaal domein en veel kansen 
en ruimte zien om een beter maatschappelijk resultaat voor burgers te realiseren. Wij 
zien de voorlopers, de realisten, de idealisten en de verbinders. 

Met de Academie Sociaal Domein willen wij het lerend vermogen van mensen in het 
sociaal domein een impuls geven en versnellen. Want wij zijn ontwikkelaars en willen 
gemeenten naar een hoger niveau tillen. Door kennis te collectiviseren en samen te 
brengen kunnen wij, de initiatiefnemers, onze specialistische en specifieke kennis 
opschalen. Op die manier maken we meer impact. 

Waarvoor nodigen wij jullie uit?
Op 4 september a.s. willen wij op het mooie Nyenrode samen met jullie actief aan 
de slag om vanuit het persoonlijk vakmanschap van een zo divers mogelijke groep 
mensen de ontwikkelwensen te inventariseren. Centraal staat de vraag hoe het 
sociaal domein eruit ziet in 2022. We gaan samen proberen om meer grip te krijgen 
op de organisatorische context van waaruit we dagelijks werken en die van invloed 
is op alle ontwikkelingen die we verwachten en die op dit moment onze agenda’s 
beheersen. Verder gaan we nadenken over noodzakelijke randvoorwaarden die 
nodig zijn om verder te ontwikkelen binnen het sociaal domein. Welke thema’s zijn 
belangrijk voor de komende jaren?

Opbrengst voor jullie
Wij beloven jullie inspirerend gezelschap, de start van een waardevol netwerk en 
een inhoudsvolle dag op een prachtige locatie. We gaan echt aan het werk en jullie 
gaan naar huis met een heel concrete opbrengst; het strategisch perspectief op 
het sociaal domein die praktisch vertaald is in de relevante thema’s. Want agenda’s 
zitten bomvol en een hele dag vrijmaken, moet wel echt iets opleveren. Dat is 
onze resultaatverbintenis. Er zijn geen kosten aan deze dag verbonden. We zorgen 
natuurlijk voor een goede lunch en een fijne locatie. Het landgoed van Nyenrode  
is prachtig!

Opbrengst voor ons
De opbrengst voor ons is dat wij met jullie hulp haarscherp krijgen waar de 
ontwikkelbehoeften liggen van de mensen die werkzaam zijn in het sociaal domein. 
Aan de hand daarvan gaan wij een portfolio ontwikkelen op basis waarvan we 
werkateliers, kennisateliers en state-of-art kennis kunnen ontsluiten op collectief 
niveau. Kortom, met jullie hulp willen we de Academie Sociaal Domein een vliegende 
start geven! 

Aanmelden
We vragen je om aan te melden via deze link. Het mooiste zou zijn als iedere 
genodigde twee of drie collega’s van verschillende afdelingen binnen de gemeente 
vraagt om mee te komen. We streven naar een zo divers mogelijke samenstelling van 
mensen. Dus verleid de teamleider, gemeentesecretaris, directeur sociaal domein, 
wijkteamleider, beleidsmedewerker, samenwerkingspartner van andere gemeenten 
in je regio! Wanneer je je hebt aangemeld, ontvang je van ons een programma en een 
routebeschrijving. 

Initiatiefnemers
De academie sociaal domein is een initiatief van jb Lorenz met de navolgende 
samenwerkingspartners 3Advies, Marion Matthijsen en Caballo Consultancy.

http://academiesociaaldomein.nl/
http://jblorenz.nl/
http://www.3advies.nl/
http://www.marionmatthijssen.nl/
https://www.linkedin.com/in/moniquewassenburg/

