
 

 

Interview Ella Tacq 

Ella Tacq begeleidt de actieonderzoeken binnen het thema ‘Juiste hulp op maat’. 

Ze werkt als Senior trainer en coach bij PiResearch. 

Wat betekent Lerend transformeren voor jou? 

‘Wat ik mooi vind aan dit project is dat het ruimte geeft aan de 

transformatie. Ik vind het mooi om hieraan een bijdrage te leveren. Als we 

niet oppassen gaan we in de jeugdhulp doen wat we al deden en vervallen 

we ook weer in oude systemen. Terwijl het juist een kans is om met elkaar 

(out of the box) na te denken, te sparren, te onderzoeken en te verbeteren. En dat is precies wat 

me aanspreekt: samen al lerende met elkaar onderzoeken.’  

Wat is jouw rol als deelpakketbeleider in de actieonderzoeken? 
‘Ik merk dat ik nog zoekende ben in mijn rol. Tot nu toe zorg ik we vooral voor dat het 

actieonderzoek voldoende op het vizier blijft bij de actieonderzoekers. Door dagelijkse 

werkzaamheden bestaat de kans dat het onderzoek wat naar de achtergrond verschuift in de 

organisatie. Daarom heb ik regelmatig contact met de actieonderzoekers van ‘Juiste hulp op 

maat’, elke keer nadat zij hun logboeken hebben ingevuld. Dit is een goed moment om te 

sparren.’ 

Welke uitdagingen zie je voor de deelnemende organisaties? 

‘Het actieonderzoek klein en overzichtelijk houden, dat is voor veel organisaties een uitdaging. 

Verder vraagt de participatie van cliënten én professionals in het actieonderzoek ook extra 

aandacht. Het ondersteuningsaanbod is voor professionals, maar je wilt hiermee iets bereiken 

voor jeugdigen en ouders. 

 

Welke tips wil je deelpakketbegeleiders meegeven? 

‘Maak afspraken over de communicatie met de actieonderzoekers. Wat is voor hen het meest 

helpend? Wees hierin flexibel als deelwerkpakketbegeleider. Ik vind het prettig om goed 

aangehaakt te blijven bij de actieonderzoeken en regelmatig – meestal maandelijks- contact te 

hebben met de actieonderzoekers over de stand van zaken. En nog een andere tip: benadruk bij 

de actieonderzoekers dat het een meerwaarde heeft om samen met diverse stakeholders het 

actieonderzoek vorm te geven en uit te voeren. Het belang van participatie kwam ook in de 

tweede masterclass duidelijk terug. Dit is een uitdaging, want ik merk zelf hoe snel we geneigd 

zijn om alvast zelf van alles te bedenken, zonder professionals en cliënten te betrekken en een 

stem te geven. ’ 

Welke tips wil je de actieonderzoekers meegeven? 

‘Reflecteer regelmatig op de stappen die je neemt. Welke effect zie je? Wat zijn hieruit logische 

stappen voor het vervolg? Het logboek ondersteunt hierbij. Zie het bijhouden dus niet alleen als 

verplichting, het levert juist belangrijke inzichten voor jou als actieonderzoeker en voor de 

professionals. Het actieonderzoek is onderdeel van je dagelijkse werk. Het staat er niet los van. 

Voer het actieonderzoek dan ook uit met de mensen waarover het gaat: de professionals en de 

ouders en gezinnen. Zorg dat het actieonderzoek bij hen gaat leven.  Wat ik verder wil meegeven 

is: houd het actieonderzoek klein en maak het concreet. Ik merk dat dat nog wel een uitdaging is.  

 


