
Regioplatform Zeeland Zorgt Samen 

 
Het Regioplatform www.zeelandzorgtsamen.nl ondersteunt samenwerking tussen vrijwilligers en 

professionals van diverse organisaties (zorg, welzijn, wonen, onderwijs) en gemeenten in Zeeland. 

Ook biedt het een online (beveiligde) omgeving om samen te werken en kennis te delen rondom 

thema’s & projecten zoals Kansrijke Start. Hiervoor biedt het platform de volgende mogelijkheden.  

Elkaar helpen met inhoudelijke (casus)vraagstukken 

Deelnemers kunnen elkaar bij ‘vraag & antwoord’ inhoudelijke hulpvragen stellen & beantwoorden. 

Om van elkaar te leren, domeinoverstijgend samen te werken & tot nieuwe inzichten te komen. Ook 

kunnen met deze functie accreditatiepunten (registerplein & SKJ) worden verdiend. Professionals 

hoeven niet zelf op zoek te gaan naar antwoorden. In plaats daarvan stellen zij de vraag binnen het 

netwerk en komen de antwoorden op hen af vanuit andere professionals.  

 

Vergroten vindbaarheid  

Deelnemers kunnen andere professionals te vinden bij het netwerkoverzicht, rechts op deze pagina 
staat ook de regiokaart! Hierdoor hebben zij een goed beeld van collega’s werkzaam in de regio.  

Kennissessies organiseren & bijwonen  
Op het platform worden kennissessies aangeboden waar deelnemers zich (kosteloos) voor kunnen 
aanmelden. Dit kan worden ingezet voor webinars, maar ook online intervisie, actieleren & 
casusoverleg. Ook hebben deelnemers toegang tot trainingen op landelijke channels zoals IPH.  

Samenwerken in besloten werkgroepen 

Deelnemers kunnen een besloten groep starten of lid worden van een bestaande groep. Voor 
samenwerking rondom een project, (wijk)team of ander initiatief. Het platform biedt hiervoor een 
beveiligde omgeving inclusief functionaliteiten zoals; Casusmodule, Elearning, kennisbank & meer.  

Binnenkort: 

Er komt een 1SociaalDomein APP, waardoor professionals ook gebruik kunnen maken van het 

regioplatform op hun telefoon. (Er bestaat al een mobiele versie).  



 Waarom professionals voor 1SociaalDomein kiezen                      

1SociaalDomein is een reeds bestaand platform waar inmiddels duizenden professionals en  

vrijwilligers (zorg, welzijn, wonen, onderwijs) uit het hele land gebruik van maken.  

 

Zij maken gebruik van het platform omdat: 

a. Zij een vraag hebben aan andere professionals 

b. Omdat zij hun vakkennis willen vergroten 

c. Omdat zij in verbinding willen staan met vakgenoten 

d. Omdat zij door deel te nemen, accreditatiepunten krijgen van SKJ en Registerplein 

 

En professionals die deel uit maken van een Regiochannel voegen daaraantoe:  

e. Omdat zij samenwerken met partners uit de regio. 

f. Omdat zij een professional zoeken in de regio 

g. Omdat zij vraagstukken sneller opgelost krijgen 

h. Omdat zij op de hoogte gehouden worden van alle initiatieven en projecten uit de regio 

 

De grote kracht van 1SociaalDomein 

Met 1 profiel op het platform 1SociaalDomein heeft de professional zowel toegang tot zijn  

Regiochannel en tevens de keuze uit diverse landelijke Channels. Met 1 account heb je  

toegang tot: 

• (Besloten) Wijk en projectgroepen (lokaal niveau) 

• Regionetwerken (regionaal niveau) 

• Landelijke channels en leersessies (landelijk niveau) 


